
سال 98 را سال مایوس سازی دشمن قرار 
می دهیم

نظارت جدی بر عملکرد مدارس غیردولتی 
از سال آینده

جزییات توزیع گوشت ارزان قیمت 
اعالم شد

به گزارش زمان،نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنّیت مّلی دیروز در مراسم بزرگداشت 
یاد و خاطره شهدای بدر و خیبر و شهدای شمال غرب کشور گفت:خطه آذربایجان همواره پیشتاز 

دفاع از انقالب و نظام بوده و در این  مسیر مقدس هزاران شهید و جانباز تقدیم نموده است.

به گزارش زمان،  رئیس سازمان مدارس غیر دولتی با بیان اینکه سال آینده بنای ما بر این 
است که استان ها باید فعالیت بیشتر و نظارت کافی بر عملکرد مدارس از حیث دریافت 

»شهریه« متناسب با قانون را داشته باشند. 

به گزارش زمان،  در حالی که چند روز پیش تعدادی از قصاب ها در اعتراض به حذف شدن سهمیه گوشت دولتی 
و تنظیم بازاری تجمع کرده بودند، معاون این وزارتخانه هدف از این کار را حذف شدن و برچیده شدن صف های 

طوالنی برای دریافت گوشت قرمز اعالم کرد که به گفته او در شان مردم ایران نبوده است.
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خودروسازان می توانند به تعهدات فروش فوری خود عمل کنند؟
فوری  فروش  روز  شانزدهمین  ایران خودرو   
محصوالت خود را با سمند و پژو ۴۰۵ آغاز کرد. 
فروش  ظرفیت  دقیقه   ۲۰ فقط  گذشت  از  بعد 

سمند و پژو ۴۰۵ به پایان رسید.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، پیرو اجرای طرح 
فروش فوری محصوالت شرکت ایران خودرو، صبح 
روز )چهارشنبه(، طبق روال چند هفته اخیر ثبت 
نام روز شانزدهم از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد.طبق 
برای  ثبت نام  امکان  امروز  شده  منتشر  اطالعیه 
فروش محصوالت پژو ۴۰۵ بنزینی به قیمت ۶۲ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سمند LX با قیمت 
۶۶ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان فراهم شده است 
دو  این  بر  دارد.عالوه  ادامه  ظرفیت  تکمیل  تا  و 
امکان ثبت نام  محصول، همچون دو روز گذشته 
وانت آریسان نیز به قیمت ۴۵ میلیون تومان وجود 
از گذشت  تنها پس  که  است  در حالی  دارد.این 
مدت کوتاه ۲۰ دقیقه ای از آغاز شروع فروش ها، 
ایران خودرو ظرفیت محصوالت سمند و پژو ۴۰۵ 
درصد  فروش ۲۰  و ظرفیت  کرده  اعالم  را صفر 
تولید روزانه این شرکت به پایان رسیده است.ایران 
خودرو پس از اعالم آمار هشت روز نخست فروش 
محصوالت خود )پنج هزار و ۷۰۰ دستگاه(، دیگر 
رقمی از فروش خود تا روز گذشته که پانزدهمین 
روز فروش فوری محصوالت ایران خودرو بوده است، 
اعالم نکرده است. ضمن اینکه اطالعاتی از موعد 
تحویل خودروهای فروخته شده به صورت واقعی 
در دست نیست که آیا واقعاً شرکت خودروسازی 

به تعهد تحویل ۴۵ روزه خود عمل خواهد کرد 
یا خیر.همچنین شرکت خودرو سایپا، نیز فروش 
آغاز کرده  از ۱۰ صبح  را  فوری محصوالت خود 
است. بر این اساس شرکت سایپا آریو را به قیمت 
۹۵ میلیون تومان، پیکاپ ریچ دو کابین به قیمت 
به  سایپا ۱۳۱  تومان،  هزار  و۷۰۰  میلیون   ۱۴۷
قیمت ۳۷ میلیون و کوییک به قیمت ۵۸ میلیون 
امروز محصوالت خود  فوری  فروش  در  را  تومان 
فروش  کنار  در  این  بر  است.عالوه  کرده  عرضه 
 ،۱۵۱ سایپا  خودروهای  محصوالت،  این  فوری 
ساینا و تیبا را عالوه بر فروش فوری، پیش فروش 
نیز می کند. سایپا ۱۵۱ با ۱۵ میلیون تومان و ۲۰ 
و  پیش فروش  متفاوت  شرایط  با  تومان  میلیون 
به قیمت ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروش 
فوری می شود.خودرو ساینا نیز با ۲۰ میلیون تومان 
پیش فروش و به قیمت ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان به صورت فروش فوری عرضه می شود.تیبا 
نیز به قیمت ۱۸ میلیون تومان پیش فروش و با ۴۱ 
میلیون و ۶۰۰ تومان فروش فوری می شود.عالوه بر 
این شرکت خودروسازی سایپا امروز فروش فوری 
محصول وانت پادرا را در لیست محصوالت خود 
قرار داده است و با قیمت ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان عرضه می کند.فروش محصوالت سایپا نیز 
همچون ایران خودرو در حالی ادامه پیدا می کند 
که هنوز این شرکت آمار فروش محصوالت خود را 
علی رغم پیگیری ها در اختیار ایسنا قرار نداده است.

با توجه به اینکه آغاز طرح فروش فوری محصوالت 

دو شرکت بزرگ خودروسازی از سی ام بهمن ماه 
آغاز شده و شرکت سایپا در روزهای تعطیل نیز 
فروش ۲۰ درصدی روزانه محصوالت خود را داشته 
است؛ بنابراین باید طبق آنچه که اعالم شده این 
۲۰ درصد شامل تقریباً روزانه ۴۰۰ دستگاه خودرو 
زیر  درصد  پنج  قیمت  به  که  می شود  سایپا  در 
حاشیه بازار و به جهت تنظیم بازار عرضه می شود؛ 
با توجه به اینکه تا روز گذشته ۲۲ روز از آغاز طرح 
فروش فوری محصوالت سایپا با احتساب روزهای 
پنجشنبه و جمعه که فروش محصوالت این شرکت 
انجام شده می گذرد، تاکنون طبق محاسبات روی 
کاغذ باید در حدود ۸۸۰۰ دستگاه از محصوالت 
سایپا فروخته شده باشد؛ اما هنوز رقم دقیقی در 
دست نیست.ضمن اینکه همچنان از موعد تحویل 
محصوالت فروخته شده در سایپا نیز خبری نیست 
که موعد تحویل ۴۵ روزه برای این شرکت محقق 

می شود یا به تعویق خواهد افتاد.

راهکار جدید ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا
وزیر خارجه آمریکا از صنعت نفت خواست با دولت 
ترامپ برای حمایت از منافع سیاست خارجی آمریکا 
به خصوص در آسیا و اروپا همکاری کرده و آن چه را 
که وی »بازیگران بد در صحنه جهان« خواند، مجازات 

کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مایک پمپئو در سخنانی 
و  دنیا  بزرگ  انرژی  شرکت های  مدیران  به  خطاب 
وزیران نفت در کنفرانس سراویک هیستون اظهار کرد: 
فراوانی نفت و گاز طبیعی شیل آمریکا ما را در سیاست 
خارجی قدرتمندتر خواهد ساخت.آمریکا در چند ماه 
گذشته ایران و ونزوئال را که از جمله تولید کنندگان 
بزرگ نفت در جهان هستند، هدف تحریم قرار داده 
است.پمپئو گفت: واشنگتن از همه ابزارهای اقتصادی 
به وضعیت در ونزوئال  به پرداختن  برای کمک  خود 
که سال هاست در بحران اقتصادی وخیمی فرو رفته 
است، استفاده خواهد کرد.واشنگتن سال گذشته ایران 
را هدف تحریم های نفتی قرار داد و در نتیجه صادرات 
ایران در چند ماه اخیر افت پیدا کرد.وزیر خارجه آمریکا 
بار دیگر در اظهاراتی خصمانه گفت: ما مصمم هستیم 
صادرات نفت ایران را هرچه سریع تر تا جایی که شرایط 
بازار اجازه دهد، به صفر برسانیم. پمپئو در اظهارات از 
پیش آماده شده گفت: ما باید آستین ها را باال بزنیم 
و با تسهیل سرمایه گذاری و تشویق شرکا برای خرید 
از ما و مجازات بازیگران بد، رقابت کنیم.وی در ادامه 
افزود: رونق صادرات نفت و گاز آمریکا به این کشور 
اجازه داده است نیازهای انرژی خود را که زمانی توسط 
رقبای ژئوپلتیکی اش تأمین می شد برآورد کند.پمپئو با 

اشاره به توسعه خط لوله گاز طبیعی از روسیه به اروپای 
مرکزی گفت: ما بیش از آنچه نمی خواهیم به واردات 
نفت ونزوئال وابسته شویم، نمی خواهیم متحدان اروپایی 
ما از طریق پروژه خط لوله نورد استریم ۲ به گاز روسیه 
وابسته شوند.سخنرانی پمپئو در دومین روز کنفرانس 
سراویک که از سوی شرکت آی اچ اس مارکیت در 
هیوستون برگزار می شود، انجام گرفت. در این کنفرانس 
مدیران نفت و گاز آمریکا و مقامات کشورهای عضو 
اوپک برای گفت وگو درباره تحوالت انرژی جهانی دیدار 
در  سخنرانی  این  رویترز،  گزارش  اساس  می کنند.بر 
همان روزی انجام گرفت که وزیر خارجه آمریکا به مدت 
یک ساعت با مدیران نفتی ارشد دیدار کرد و تالش کرد 
شرکت های انرژی را برای کمک به تالش های دولت 
از سیاست  و حمایت  آسیا  به  افزایش صادرات  برای 

منزوی کردن ایران متقاعد کنند.

تحریم های  زدن  دور  برای  ایران  جدید  راهکار 
آمریکا

ایران در ابتکاری جدید در جست وجوی نفتکش های 
دست دوم برای جایگزین کردن ناوگان فرسوده خود 
و حفظ جریان صادرات نفت با وجود تحریم های آمریکا 
از منابع آگاه  به نقل  باال  بیان مطلب  با  است.رویترز 
نوشت: از زمان وضع مجدد تحریم ها از سوی دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نوامبر گذشته، 
باوجودی که مذاکرات با کره جنوبی برای خرید حداکثر 
۱۰ ابر نفتکش جدید بی نتیجه ماند و پاناما نیز حداقل 
از رجیستری خود حذف کرد،  را  ایران  نفتکش   ۲۱

تهران اکنون به دنبال کشتی های بیشتری در نقاطی 
مانند ویتنام و... است.به نوشته این خبرگزاری، ایران در 
ابتکاری جدید در جست وجوی نفتکش های دست دوم 
برای جایگزین کردن ناوگان فرسوده خود و حفظ جریان 
صادرات نفت با وجود تحریم های آمریکا است.هرچند 
واشنگتن محدودیت هایی را برای بخش های بندر، انرژی 
و کشتیرانی ایران وضع کرده اما به هشت مشتری بزرگ 
نفت ایران شامل چین، هند و ژاپن برای ادامه خرید نفت 
از ایران معافیت داده است.رویترز مدعی شد که ایران در 
گذشته با تغییر نام کشتی ها، غیرفعال کردن سیستم 
شناسایی اتوماتیک و انجام انتقال کشتی به کشتی نفت، 
به رویترز  ایرانی  از تحریم ها گریخته است.یک مقام 
سفارش  در خصوص  جنوبی  کره  با  مذاکرات  گفت: 
۱۰ ابر نفتکش که هر کدام قادر به حمل دو میلیون 
بشکه نفت هستند، به دلیل تحریم های آمریکا به تأخیر 
افتاده است.پس از رفع تحریم ها در سال ۲۰۱۶، ایران 
با شرکت کشتی سازی و مهندسی دریایی دوو درباره 
تشکیل یک جوینت ونچر برای کشتی سازی در ایران 
مذاکره کرد.یک سخنگوی دوو در این باره اظهار کرد: 
این شرکت در دسامبر سال ۲۰۱۶ یک توافق مقدماتی 
برای همکاری در ساخت کشتی سازی با ایران امضا کرد 
اما پیشرفتی از آن زمان انجام نشد.یک مقام ایرانی هم 
گفت که این مذاکرات همچنان ادامه دارد.ایران بیش از 
۵۰ فروند نفتکش دارد اما از آنها برای حمل و همچنین 
ذخیره سازی نفت استفاده می کند. طبق آمار مارین 
ترافیک، ۱۲ نفتکش ایران در مارس به عنوان مخازن 

شناور نفت مورد استفاده قرار گرفتند.
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سند ملی اشتغال به دولت رفت

اجرای 4 برنامه اشتغال 
بدون یک ریال
1

معاون اشتغال وزیر کار: سند ملی اشتغال به دولت رفت

اجرای 4 برنامه اشتغال بدون یک ریال

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از ارسال 
سند ملی اشتغال به کمیسیون اجتماعی دولت خبر 
سیاستگذاری  حوزه  در  وزارتخانه  این  گفت:  و  داد 

اشتغال فعاالنه عمل کرده است.
رفاه  و  تعاون، کار  ازوزارت  نقل  به  به گزارش زمان 
اجتماعی، عیسی منصوری درباره برخی ابهامات و 
انتقادات به سیاست های اشتغالی اعالم کرد: هم اکنون 
سند ملی اشتغال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ارسال شده و در کمیسیون اجتماعی دولت در حال 
بررسی است و کار بررسی آن در جلسه های بعدی 
پایان می یابد و به زودی ابالغ خواهد شد.وی ادامه 
داد: همه تالش مان بر این بوده که بررسی سند ملی 
را طی چند ماه اخیر تمام کنیم و طبق قواعدی که 
قانون برنامه ششم تعریف کرده هم به لحاظ زمانی و 
محتوایی کار آن را انجام دادیم.وی با اعالم این که 
سند اشتغال مبتنی بر کار شایسته نیز تدوین شده 
و در انتظار تصویب دولت است، تصریح کرد: بنابراین 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ماه های اخیر 
نقش خود را کامل کرده و به خوبی انجام داده است.
منصوری با اشاره به حفظ اشتغال موجود به رغم نبود 
منابع مالی، تاکید کرد: امر اشتغال در سال جاری 
کامالً متأثر از اقتصاد کالن بوده و با توجه به کاهش 
رشد اقتصادی انتظار داشتیم که اشتغال هم ریزش 
داشته باشد و پیش بینی ما شرایط بدتری را نیز نشان 

می داد اما به دلیل مدیریت خوب، سال ۹۷ در این 
حوزه مدیریت شد.وی ادامه داد: در همین دوره تمرکز 
اشتغال را به سمت خدمات و صنایع خرد و کوچک 
بردیم و نتیجه خوبی نیز گرفته ایم و بخش عمده ای 
از اشتغال ۶۰۹ هزار نفری که در یک ساله منتهی به 
پاییز ایجاد شده مربوط به بخش خرد، کوچک، غیر 
رسمی، خانگی و حمایتی بوده است.منصوری افزود: 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه نقش 
زیادی دارد و به خوبی می دانیم که صنایع بزرگ متأثر 
از رشد اقتصادی است اما در این نوع از کسب و کارها 
کاماًل  و خرد  و مشاغل خانگی  اشتغال حمایتی  و 
می توانیم نشانی بدهیم که در کدام بخش شغل ایجاد 
شده و در این حوزه ها برای حدود ۴۲۰ هزار اشتغال 
نقش داشته ایم و ایجاد شده که نهادهای حمایتی و 
البته شرایط جاری کشور هم دخیل بوده است.معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه 

اجتماعی بیان کرد: برای تثبیت اشتغال نیز برنامه 
داشته ایم و توانسته ایم از حدود ۳۲۰ هزار ریزش 
و واحدهای مشکل داری  اشتغال پیشگیری کنیم 
که در معرض ریزش نیروی کار هستند را شناسایی 
ارائه  اشتغال  تثبیت  برنامه مشخص  یک  و  کردیم 
کردیم که یک سری نیاز به اقدام داشت و برخی نیاز 
به مصوبات دولت و مجلس داشت که آن بخشی که 
نیازمند اقدامات وزارت کار و مصوبات دولت بوده انجام 
شده و آن بخشی که نیازمند مصوبات مجلس بود باید 
فرایند آن طی می شد.وی افزود: از جمله کارهایی که 
ما اقدام کردیم ارائه مشوق های بیمه ای، ارائه یارانه 
بیمه های  فرایندهای  در  گشایش  ایجاد  دستمزد، 
تأمین اجتماعی و معرفی رشته هایی که مشمول بیمه 
مکرر نشوند بوده است بنابراین در حوزه تثبیت اشتغال 
خوب کار کرده ایم.منصوری ادامه داد: ۲۲ رشته نیز 
پوشاک،  همانند  کردیم  مشخص  تحریم  دوره  در 

فناور، اطالعات، گردشگری روستایی که در این دوره 
ظرفیت ایجاد اشتغال و رونق پیدا می کند.معاون وزیر 
داد:  توضیح  همچنین  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
ظرف ۸ ماهه گذشته معادل ۲۵ میلیون یورو قرارداد 
بین شرکت های ایرانی و برندهای خارجی در حوزه 
پوشاک عقد قرارداد داشته ایم و عدد قابل توجهی 
مشاغل  جدید  لگوی  افزود:  شد.وی  ایجاد  اشتغال 
نمایندگان  پیاده کردیم و  استان  را در ۱۰  خانگی 
مجلس هم آن را مشاهده کردند و صادرات مشاغل 
خانگی با الگوی جدید داشته ایم.معاون اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هم اکنون ۵ 
برند را در مشاغل خانگی به دنیا معرفی کرده ایم و 
تولیدات مشاغل خانگی در استان ها هویت پیدا کرده 
اند.منصوری تاکید کرد: ظرف ۳ ماه گذشته مرکز 
فرماندهی و کنترل سیاست ها و کنترل اشتغال را راه 
اندازی کرده ایم. ما مدعی هستیم فرماندهی واحد 
و وحدت رویه در حوزه سیاست های اشتغال وجود 
داشته باشد و محوریت با وزارت کار باشد و زمینه 
آن را هم فراهم کرده ایم.منصوری با بیان این که ۴ 
برنامه اشتغال فراگیر و روستایی، اشتغال حمایتی و 
تثبیت اشتغال را داریم، خاطرنشان کرد: همه این ۴ 
برنامه در حال حاضر اجرا می شوند و یک ریال پول 
هم نگرفته ایم. این که بدون پول این همه اقدام شده 

قابل دفاع است.
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نیاز به ایجاد عمق استراتژیک در 
حوزه فضای مجازی

 
دبیر شــورای عالی فضای مجازی کشور در هفتمین سالگرد تأسیس 
شورای عالی فضای مجازی کشور بر اهمیت ایجاد عمق استراتژیک در 

حوزه فضای مجازی تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیدابوالحسن فیروزآبادی در هفتمین 
سالگرد تأسیس شورای عالی فضای مجازی کشور در نشستی صمیمانه 
با فعاالن فضای مجازی با بیان این مطلب افزود: شــورای عالی فضای 
مجازی کشور با نگاه هوشمندانه مقام معظم رهبری تأسیس شد تا به 
عنوان نقطه کانونی و فرا قوه ای با عضویت ســران سه قوه باالترین نهاد 
تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی در کشور باشد و براساس اختیارات 
ایشان، مصوبات این شورا الزام قانونی برای اجرا دارد.وی گفت: از ابتدای 
تأســیس تاکنون نهادسازی مناسبی در کشور در حوزه فضای مجازی 
با تشکیل اصناف و اتحادیه کســب و کارهای فضای مجازی، سازمان 
نظام صنفی رایانه ای، معاونت های ســایبری در وزارتخانه و سازمانهای 
مربوطه ایجاد شده تا جایی که برای تحول فضای مجازی به لحاظ نهادی 
کشــور آمادگی الزم را دارد.فیروزآبادی با اشــاره به این که میزان فارغ 
التحصیالن حوزه فضای مجازی در کشــور و نسبت به جمعیت جوان 
برای ایجاد نوآوری مناســب است، تاکید کرد: در حال حاضر استارتاپ 
ها و شــرکتهای توانمند و بزرگی در کشور فعال هستند که البته هنوز 
راهی طوالنی در پیــش دارند.وی با بیان این که فضای مجازی قدرت 
نرم ایجاد کرده و قدرت نرم بر روابط بین الملل در جهان امروز تأثیرگذار 
است، تصریح کرد: باید در حوزه فضای مجازی کشور عمق استراتژیک 
ایجاد کنیم و اگر بتوانیم بازارگشایی کرده و بازارهای جدید ایجاد کنیم 
و به بازارهای منطقه راه یابیم می توانیم قدرت خلق کنیم و این قدرت 
نرم اجازه نمی دهد تا بازیگران اصلی کنونی این فضا بتوانند به سادگی 
برای برنامه هــای ایرانی حوزه فضای مجازی تصمیم بگیرند و اقدامات 
تحریمی برای آنها هزینه دربر خواهد داشــت.دبیر شورای عالی فضای 
مجازی کشور افزود: کشور امروز با مشارکت بخش خصوصی آمادگی این 
جهش را دارد و با وفاق تمامی نخبگان، بخش خصوصی، جامعه مدنی و 
سیاسی در کنار حکومت می توانیم با بزرگ کردن اقتصاد این حوزه برای 
کشور امنیت، استقالل و شکوفایی به ارمغان آوریم.وی با بیان این که هر 
توسعه ای چالش به همراه دارد، اظهار کرد: توسعه فضای مجازی همراه 
با تحوالت سریع تکنولوژیکی در دنیاست و این کار را سخت تر کرده و 
قانون گذاری در حوزه های مالکیت فکری، حریم خصوصی، حفاظت از 
داده های بزرگ و غیره در این حوزه پیچیدگی های بسیاری دارد و برای 
ایجاد فضای مجازی یکپارچه و پویا در کشور نیاز است تا نظام اداری ما 
متناسب با این تحوالت متحول و اصالح شود.فیروزآبادی با اشاره به این 
که بخش خصوصی، جامعه مدنی و شهروندان در عصر فضای مجازی 
نقش یک طرفه نداشــته و برای تصمیم گیری ها به مشارکت آنها نیاز 
است، گفت: کشور امروز در حوزه فضای مجازی با چالش هایی همچون 
امنیت و فعالیت مشاغل توسط پلت فرم های دولت گریز مواجه است که 
این مخاطرات به تنهایی توسط حکومت حل شدنی نیست و بایستی با 

آگاهی و مشارکت تمامی آحاد جامعه برطرف شود.

تکرار ادعاهای بی اساس نتانیاهو علیه 
ایران

 نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که به تقابل با آنچه 
که "نفوذ ایران در سوریه" خوانده شد، مقابله می کند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دفتر نخست وزیری بنیامین 
نتانیاهــو  در توییتی به نقــل از وی مدعی شــد که رژیم 
صهیونیســتی به فعالیت شدید علیه آنچه که "نفوذ نظامی 
ایران در سوریه" خوانده شــده ادامه می دهد.ادعاهای واهی 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی تکرار می شود که ایران 
بارها اعالم کرده است که حضورش در سوریه تنها به صورت 
مستشــاری و بنا به درخواست دولت مشروع سوریه صورت 

گرفته است.

تشریح جزییات طرح سپرده گذاری 
ارزی

 یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای 
اســالمی با اشاره به تصویب کلیات طرح سپرده ارزی در 
این کمیسیون گفت که در صورت تصویب نهایی این طرح 
مردم به سپرده گذاری ارزهای خانگی تشویق خواهند شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عزت اهلل یوسفیان مال اظهار 
کرد: کمیسیون برنامه و بودجه کلیات طرح سپرده ارزی 
را به تصویب رساند که براساس این طرح مردم می توانند 
ســپرده های ارزی خود را همانند سپرده ریالی در بانک 
سپرده گذاری کنند و اگر بانک ســپرده آنها را پس نداد 
خیانت در امانت محسوب می شود و قوانین آن از سپرده 
ریالی هم سختگیرانه خواهد بود.وی ادامه داد: طبق این 
طرح بانک مرکزی اصل و سود سپرده را تضمین می کند 
و فرد هر وقت اراده می کند می تواند ســپرده خود را پس 
بگیرد.نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که »طبق روایت های مختلف از ۱۴ میلیارد دالر تا ۲۰ 
میلیارد دالر ارز خانگی در اختیار مردم است« اظهار کرد: 
اگر این میزان ارز وارد گردونه اقتصاد کشور شود خیلی از 
مشکالت تولید حل خواهد شد. متاسفانه ما تاکنون مقررات 
خوبی در این باره نداشتیم که مردم اطمینان داشته باشند 
که می توانند دالر و یوروی خود را در بانک ها سپرده گذاری 

کنند و هر موقع که خواستند می توانند آن را پس بگیرند.

اخبار

خبر

برگزیده انسان زبانش است ، و خرد او 
دینش می باشد

کالمامیر

 نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 
عالی امنّیت ملّی دیروز در مراسم بزرگداشت 
یاد و خاطره شهدای بدر و خیبر و شهدای 
آذربایجان  گفت:خطه  کشور  غرب  شمال 
همواره پیشتاز دفاع از انقالب و نظام بوده و 
در این  مسیر مقدس هزاران شهید و جانباز 

تقدیم نموده است.
علی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شمخانی با اشاره به جایگاه ارزشمند و واالی 
و  صبر  با  که  شهیدان  معظم  خانواده های 
عزیزان  الهی  آرمان  از  مستمر  مجاهدت 
افزود:  نموده اند،  صیانت  و  پاسداری  خود 
منشاء اصلی قدرت جمهوری اسالمی ایران 
فرهنگ مقاومت و شهادت است و از این رو 
مبانی و مظاهر این فرهنگ نورانی بیش از هر 
موضوع دیگری در معرض تهاجم و تخریب 
دشمنان قرار دارد.شمخانی جنگ اقتصادی 
و روانی دشمن را که با شدت و گستردگی 
برای  ابزاری  است  جریان  در  سابقه ای  بی 
و  مقاومت  تداوم  از  جامعه  نمودن  دلسرد 
پذیرش مسیر تسلیم و ذلت عنوان کرد و 
افزود: پیروزی بدون مقاومت و تالش حاصل 

نمی شود و با برنامه ریزی های صورت گرفته و 
تفکر انقالبی سال ۹۸ را سال مایوس سازی 
عالی  شورای  می دهیم.دبیر  قرار  دشمن 
امنیت ملی سال آینده را سال پیروزی های 
برای حل مشکالت مردم  جدید در داخل 
و در منطقه برای تقویت و توسعه پیروزی 
محور مقاومت و آغازی مقتدرانه برای گام 
دوم انقالب اسالمی دانست.وی افزود: مقابله 
با بی ثبات سازان و مخالفان استقالل کشور 
استعدادها  و  ظرفیت ها  شکوفایی  موجب 
این دریای بی کران به طور  خواهد شد و 
قطع جوی باریک وابسته شدن به قدرت ها 
و چشم امید داشتن به دشمن را درمی نوردد.
وی با اشاره به افق بلند انقالب اسالمی که 
اکتفا به حداقل ها در آن جایی ندارد، افزود: 
و  مقاومت  ثمره  با عراق  ایران  امروز  روابط 
هم پیمانی راهبردی و اینستکس اروپایی ها 
مثالی از جوی باریک و کم ثمر است.شمخانی 
با تبیین شرایط امروز منطقه و مواجه شدن 
مستمر  ناکامی های  با  صهیونیستی  رژیم 
اظهار داشت: رژیمی که به دنبال تسلط از 
نیل تا فرات بود امروز در مرزهای بی اعتبار 

از  آن  سردمداران  و  شده  محصور  خودش 
ترس موشک های مقاومت خواب آرام ندارند.
وی تاکید کرد: تجلیل از شهدای گرانقدری 
مانند عباس بابایی، آبشناسان، ردانی پور، کاوه 
و باکری نباید ظاهری و نمادین باشد، بلکه 
آن ها الگوی ما در تداوم بخشیدن به آرمانهای 
بلند انقالب اسالمی هستند که از اسالم و 
و  آزاد  ایران  تا  کردند  دفاع  نظام  و  انقالب 
مستقل بماند و ایرانی با افتخار و سربلندی 
زندگی کند.دریابان شمخانی در ادامه با اشاره 
به اقتدار برآمده از تفکر انقالبی که موجب 
برای  اتکا  قابل  بازدارندگی  ظرفیت  ایجاد 
کشور شده است، اظهار داشت: تفکر انقالبی، 
هرگز خود را محدود به امکانات موجود و یا 
تامین نیاز از خارج نمی داند و همواره به دنبال 
ایجاد الگوهای موفق با اتکا به جوانان و تجربه 

بزرگان کشور است.
دبیر شورای عالی امنّیت ملّی گفت: تمامی 
تحرکات بیگانگان و برخی کشورهای شرور در 
منطقه غرب آسیا به ویژه اقدامات غیر عادی 
برخی کشورهای منطقه که سابقه سیاه آن ها 
اثبات  تروریستی  جریان های  از  حمایت  در 

شده است را تحت رصد دائمی داریم.شمخانی 
هشدار داد: برخی کشورهای منطقه با صرف 
مشکوک  پروژه های  اجرای  نفتی  دالرهای 
هسته ای را در دستور کار قرار داده اند که این 
اقدامات می تواند منطقه بلکه جهان را با خطر 
و بحرانی بدتر از خطر تروریست های تکفیری 
بدون شک  افزود:  کند.وی  مواجه  داعش  و 
شکل گیری تهدیدات جدیدی از این دست 
ما را ناگزیر خواهد کرد که بر اساس ماهیت 
و جغرافیای جدید تهدیدات، راهبرد خود را 
تنظیم و نیازهای کشور و نیروهای مسلح را در 

چارچوب آن پیش بینی و اجرا کنیم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان با اشاره 
به اقدامات مهمی که باید در گام دوم انقالب 
به منصه ظهور برسد، گفت: دهه پنجم انقالب 
، دهه عبور از مشکالت تصنعی ایجاد شده و 
ایام پیروزی قاطع و بزرگ ملت رشید ایران و 

جبهه قدرتمند مقاومت خواهد بود.
نماینده مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: 
سال ۹۸ سال استمرار تفکر انقالبی در داخل 
و بروز و جلوه آن در مواجهه پیروزمندانه با 

دشمنان خارجی خواهد بود.

سال 98 را سال مایوس سازی 
دشمن قرار می دهیم

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760331057002206هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
رضایی فرزند محمود بشماره شناسنامه 595 صادره از نهاوند در 53.57 سهم مشاع 
از 360.73 سهم یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 360/73 مترمربع از 
پالک 127 فرعی از 165 اصلی واقع در مشکین دشت خریداری از مالک رسمی 
آقای مراد احمدوند محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 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.  97/76721/ف م/الف
ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره 139760331010004504هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خیراهلل شادان وند 
فرزند ضرغام به شماره شناسنامه 297 کد ملی 4320926366 صادره از قزوین 
درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  110مترمربع  از پالک 
2003فرعی از 163اصلی  واقع  در فردیس  خ قریشی ، خیابان خیام ، خیابان 
مطهری ، بن بست اول ، پالک 43 خریداری از مالک رسمی منوچهر غیاثی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 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 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.م/الف 1331م 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/1/10

                                                                     محمد سلیمانی 
                                                    رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760331057002324هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شیرین 
ونکانلی فرزند رشید بشماره شناسنامه 345 صادره از کرج در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 486/75 مترمربع پالک 1990 
فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد عشقی 
محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
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.  97/76711/ف م/الف
 ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره 139760331010004582هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجیدروستائی فرزند 
علی یار به شماره شناسنامه 1 کد ملی 3934076467صادره ازمالیردرششدانگ 
یک  قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 918/85 متر مربع پالک 2537فرعی از 
163اصلی واقع در فردیس خ قریشی ، بعداز خیابان 17قدیم نرسیده به کارواش 77، 
جنب مصالح فروشی خریداری از مالک رسمی بمانجان بردستانی ،مهدی یعقوبی 
صالح آباد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله 15 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 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.م/الف 1335
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/1/10

محمد سلیمانی 
                                                    رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760331057002205هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حمید رضایی فرزند محمود بشماره شناسنامه 679 صادره از نهاوند در 53.58 سهم 
مشاع از 360.73 سهم یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 360/73 مترمربع 
از پالک 127 فرعی از 165 اصلی واقع در مشکین دشت خریداری از مالک رسمی 
آقای مراد احمدوند محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 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.  97/76715/ف م/الف
 ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره 139760331010004607هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم حسینی فرزند 
علی به شماره شناسنامه 41 کد ملی 0053338979صادره ازتهران درششدانگ یک  
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 160متر مربع پالک 287فرعی از 163اصلی 
واقع در فردیس کانال شرقی  کوچه شهید رضائیان بن بست اول پالک 7 خریداری 
از مالک رسمی علی حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله 15 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 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.م/الف 1333م 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/1/10

                                  
                                                                     محمد سلیمانی 

                                                    رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760331057002328هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسن علوی آزاد فرزند رمضان بشماره شناسنامه 104 صادره از کرج در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 266 مترمربع پالک 1157 فرعی 362 
اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.

 97/76710/ف م/الف
ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره 139760331010004506هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
بهامین فرزند محبوب به شماره شناسنامه 14  صادره ازمشکین شهر  درششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  867.40مترمربع  از پالک 2853فرعی 
از 163اصلی  واقع  در فردیس خریداری از مالک رسمی خانم  ها سایه وسارا 
تدین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
15 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 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.م/الف 1327م 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/1/10

                                                                     محمد سلیمانی 
                                                    رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

تاسیس موسسه غیر تجاری بنیاد غیردولتی خیریه محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور درتاریخ 21/12/1397 به شماره ثبت 4204 به شناسه ملی 14008221295 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع : -امداد رسانی به مناطق محروم کشور با درنظر داشتن اولویت ها براساس آمار و اطالعات موجود در مراکز ذیربط و مطالعات اجتماعی صورت گرفته و منابع محلی 2-فعالیت در زمینه عمرانی سازندگی و ایجاد زیرساخت های الزم به منظور تامین امکانات اولیه 
زندگی در مناطق محروم کشور 3-ایجاد بسترهای الزم برای اشتغال زایی در مناطق محروم به منظور جلوگیری از مهاجرت 4-ترویج و توسعه روحیه تعاون و همکاری اجتماعی در جامعه و بسیج مردمی برای محرومیت زدایی از مناطق محروم 5-جلوگیری از ایجاد و توسعه 
حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و مقابله با بزهکاری و آسیب های اجتماعی 6-ترویج و توسعه فرهنگ خدمت به محرومین با الهام از دین مبین اسالم و مکتب حیات بخش . انشاءا... تعالی شماره مجوز 218019 تاریخ مجوز 24/11/1397 سازمان امور اجتماعی کشور مدت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج، شهرک اداری ، بلوار طالقانی شمالی ، بن بست )دادگستری ( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 3149778835 سرمایه : ندارد اولین مدیران : آقای عباس عاشری به شماره 
ملی 0041259661 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای منصور مهدوی فر به شماره ملی 0048850039 و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال آقای امیر آجورلو به شماره ملی 0320453073 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای 
غالمرضا جعفرزاده به شماره ملی 0322477141 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای قاسمعلی عبداللهی نسب به شماره ملی 4897985749 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای کریم چناری به شماره ملی 5269377543 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای محمدعلی مختاری به شماره ملی 5519896275 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین کمالی به شماره ملی 6509445913 و به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسین : آقای محمدعلی کبیری با کدملی 0321329171 به سمت بازرس اصلی 

و آقای محمود حیدری با کدملی 1719027129 به سمت بازرس علی البدل انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )414351(

شمخانی: اینستکس اروپایی ها جویی باریک و کم ثمر است

کار  عالی  شورای  در  کارفرمایان  نماینده 
بعدی  جلسه  کرد:  اعالم  شب  شنبه  سه 
درباره  گیری  تصمیم  برای  شورا  این 
میزان دستمزد قشر کارگر در سال ۹۸ به 
موکول  اسفند(   ۲۷( آینده  هفته  دوشنبه 

شده است.
دومین  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تعیین  با موضوع  کار  عالی  جلسه شورای 

در   ۹۸ سال  دستمزد  و  حقوق  افزایش 
در  ای  نتیجه  اما  شد  برگزار  کار  وزارت 
شورای  در  کارفرمایان  نداشت.نماینده  بر 
اظهار  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  کار  عالی 
کارفرمایی  و  کارگری  نمایندگان  داشت: 
در این جلسه نظرات خود را اعالم کردند 
بندی  جمع  دیدگاه  تفاوت  دلیل  به  که 
آهنی  اصغر  نشد.  حاصل  گیری  نتیجه  و 

که  دادند  پیشنهاد  کارفرمایان  افزود:  ها 
رشد  احتساب  با  کارگران  حقوق  افزایش 
پایه  حقوق  حداقل  در  فقط  تورم  نرخ 
به سایر  امر  این  کارگران محاسبه شود و 
ردیف های دریافتی کارگران تعمیم داده 
نشود. وی تصریح کرد: پیشنهاد نمایندگان 
کارگری بر افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار 
تومانی حقوق کارگران برای جبران فاصله 

بود.  میان درآمد و هزینه خانوار کارگران 
کار  عالی  شورای  در  کارفرمایان  نماینده 
اینکه اعضای  با توجه به  خاطرنشان کرد: 
سه جانبه گرایی به نتیجه نرسیدند مقرر 
شد تا دوشنبه هفته آینده بار دیگر جلسه 
بخش  و  شده  برگزار  کار  عالی  شورای 
میزان  درباره  را  خود  نظر  نیز  دولتی 

افزایش حقوق کارگران اعالم کند. 

تصمیم گیری درباره حقوق کارگران به 27 اسفند موکول شد
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760331057002323هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمود وجاحتی فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه 829 صادره از ماهدشت در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 486/75 
مترمربع پالک 1990 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد عشقی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 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.  97/76713/ف م/الف

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760331057002204هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت 
اله خزایی فرزند علی مراد بشماره شناسنامه 410 صادره از نهاوند در 100 سهم 
مشاع از 360.73 سهم یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 360/73 مترمربع 
از پالک 127 فرعی از 165 اصلی واقع در مشکین دشت خریداری از مالک رسمی 
آقای مراد احمدوند محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 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.  97/76714/ف م/الف

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760331057002267هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
معصومه شیخیان محمدآباد فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 18220 صادره از کرج 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 294/00 مترمربع قطعه 26 تفکیکی از 
صورتمجلس 14797 مورخ 51/12/23 پالک 978 فرعی از 361 اصلی واقع در 
محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای حسین جمشید محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.  

97/76719/ف م/الف
ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660331057004790هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید 
مجید میرعشقی فرزند رضا بشماره شناسنامه 171صادره از اراک در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی به مساحت 1118/52 مترمربع 
پالک 5343 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی خانم 
زینب طایفی نصرآبادی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 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.  97/11953/ف م/الف

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

        هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره 139760331010004505هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پرویز عبدلی فرزند علی یار به شماره شناسنامه 248  صادره ازمالیر در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  
140 مترمربع  از پالک 392فرعی از 163اصلی  واقع  در فردیس خریداری از مالک رسمی خانم شمسی عمومی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله 15 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 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.م/الف 1322م 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/1/10

                                  
                                                                     محمد سلیمانی 
                                                    رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  قانون و  ماده 3  آگهی موضوع 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139760331057002213 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
باب  از در یک  علی مزرعه فرزند محمد مهدی بشماره شناسنامه 410 صادره 
خانه به مساحت50/203متر مربع پالک 1857 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی آقای مقصود وجاهتی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعترافی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/69172/ف

 تاریخ انتشار نوبت اول :97/12/8
  تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/12/23

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760331057002207هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مجید رضایی فرزند محمود بشماره شناسنامه 788 صادره از نهاوند در 53.58 سهم 
مشاع از 360.73 سهم یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 360/73 مترمربع 
از پالک 127 فرعی از 165 اصلی واقع در مشکین دشت خریداری از مالک رسمی 
آقای مراد احمدوند محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 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.  97/76719/ف م/الف

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره 139760331010002756هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی محبت دارامامقلی  فرزند الهوردی به شماره شناسنامه 1490  کد ملی 0871530813 صادره ازقوچان  
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 45/02 متر مربع از قطعه دوم صورت مجلس تعیین باقیمانده شماره 2/44757مورخ 90/11/29می باشد از پالک 4501فرعی از 
163اصلی واقع در فردیس خیابان 25خیابان بنفشه بن بست بنفشه پالک 11خریداری از مالک رسمی یحیی میرزاده امامقلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 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 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.م/الف 1318م 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/1/10

                                                                                                       محمد سلیمانی 
                                                    رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760331057002331هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود 
ایراجیان فرزند حسین بشماره شناسنامه 891 صادره از شاهرود در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 909/50 مترمربع از پالک 1541 و 1588 
فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقایان علی دوست 
بابلی و برات با کمال محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 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.  97/76705/ف م/الف
ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660331057004791هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
علوی جیردهی فرزند حسین بشماره شناسنامه 9 صادره از فومن در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی به مساحت 1118/52 مترمربع 
پالک 5343 فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی خانم 
زینب طایفی نصرآبادی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 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.  97/11954/ف م/الف

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

پیشنهاد برگزاری امتحانات نهایی از اواسط 
اردیبهشت

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه برای امســال اتفاق خاصی در خصوص برنامه امتحان نهایی 
نخواهد افتاد و برنامه امتحان نهایی نیز مانند سال های گذشته تهیه 
و ارســال شده است، گفت: امتحان نهایی امسال از ۳۱ اردیبهشت 
ماه آغاز می شود البته سعی شده است برنامه جمع و جورتر در نظر 

گرفته شود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، عبدالرســول عمادی در حاشیه 
گردهمایی مشــترک معاونان و مشــاوران و مدیــران کل آموزش 
و پرورش اســتان ها که در اردوگاه شــهید باهنر برگزار شد درباره 
گالیه هــای دانش آموزان پایه دوازدهم برای کنکور اظهار کرد: برای 
آزمون سراسری در حال حاضر سابقه تحصیلی صرفاً منحصر به پایه 
دوازدهم شده است و دیگر در پایه های یازدهم و دهم سابقه تحصیلی 
تولید نمی کنیم.وی افزود: در نظام آموزشی قبلی عمده سابقه تحصیلی 
متمرکز در پایه سوم متوسطه بود و چهار درس پیش دانشگاهی تأثیر 
پنج درصدی داشت. به عبارت دیگر ۲۵ درصد سوابق تحصیلی در 
پایه سوم متوسطه و پنج درصد در پیش دانشگاهی بود.عمادی ادامه 
داد: در نظام قبلی فرصت یک ساله ای داشتیم تا سابقه تحصیلی را 
تولید کنیم یعنی یک سال قبل از شرکت داوطلبان در کنکور سابقه 
تحصیلی پایه سوم متوسطه آماده می شد و این را به سازمان سنجش 
آموزش کشــور ارسال می کردیم اما در نظام جدید این فرصت از ما 
گرفته شده است.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دانش آموزان پایه 
دوازدهم از اول تا آخر خرداد ماه امتحان نهایی دارند و بالفاصله باید 
سابقه تحصیلی آن ها به سازمان سنجش ارسال شود، گفت: به عبارت 
دیگر فرصت ما برای ارســال سوابق تحصیلی به سازمان سنجش 
آموزش کشور کفایت نمی کند. نکته دوم این است که فاصله میان 
آزمون سراســری و روز پایانی امتحان نهایی کوتاه است و این باعث 
می شود استرس به دانش آموزان وارد شود.سرپرست معاونت آموزش 
متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: پیشنهاد می کنیم که زمان 
امتحان نهایی را قدری عقب تر بیاوریم یعنی به جای اینکه امتحانات 
از اول خردادماه شروع شود، به میانه اردیبهشت ماه منتقل شود البته 
این مورد نیاز به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش دارد بنابراین 
این پیشــنهاد را به محمد بطحایی - وزیر آموزش و پرورش - ارائه 
کردیم و او هم طبیعتاً در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش 
قرار می دهد.عمادی درباره گالیه دانش آموزان درباره درس های پایه 
دوازدهم و ســنگینی آن گفت: امسال ۳۵ ساعت زمان مصوب پایه 
دوازدهم است و شورای عالی آموزش می شود مصوبه جدیدی ندارد.

خبر رئیس پلیس راهور درمورد 
ترخیص خودروهای توقیفی

 رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگــی ناجا اعالم کرد: 
خودروهایی که به دلیل ارتکاب تخلفات رانندگی توقیف 
شده اند با پرداخت جریمه از پارکینگ ترخیص خواهند 

شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید کمال هادیانفر در 
حاشیه رزمایش طرح نوروزی پلیس با حضور در جمع 
خبرنگاران گفت: بر اساس ابالغیه ای که از سوی پلیس 
صورت گرفتــه خودروهای دارای بیش از یک میلیون 
تومان جریمه از ۲۸ اسفند تا ۱۷ فروردین ماه به خاطر 
بــاال بودن جریمه توقیف نخواهند شــد.وی درباره ی 
خودروهایی که در حــال حاضر در پارکینگ توقیف 
هستند و امکان ترخیصشان نیست گفت: خودروهایی 
که به دلیل ارتکاب تخلف راهنمایی و رانندگی توقیف 
شدند در صورتی که مالکانشان تا ۲۵ اسفند ماه نسبت 
به پرداخت جریمه اقدام کنند این خودروها نیز ترخیص 
می شوند البته به شرط آنکه فاقد دستور قضائی باشند.

وی با بیان این که بهترین روز ما این بوده که خودرویی 
جریمه نشود، درباره ی تمهیدات پلیس برای پنج شنبه 
و جمعه آخر سال و شلوغی معابر نیز گفت: در این زمینه 
ابالغیه های الزم را انجام دادیم و تدابیر خاص را نیز پیش 
بینی کردیم.هادیانفر در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: در سالهای اخیر با اقدامات صورت گرفته از سوی 
پلیس به سایر دستگاه ها شاهد ارتقای انضباط ترافیکی 
و افزایش سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه در فرهنگ 
ترافیک بودیم که امیدواریم این روند در آینده نیز ادامه 
داشته باشــند البته الزم است که شهروندان با پلیس 

همکاری داشته باشند.
رئیس پلیس راهور ناجا درباره  ارسال پیامک تخلفات 
حادثه ساز برای مالکان خودروها نیز گفت: به زودی این 
پیامک به شکل لحظه ای برای رانندگان ارسال خواهد 
شد که می تواند ضمن پیشگیری از حوادث رانندگی از 
انباشــت جرایم و ایجاد بدهی معوق و ناشی از جرایم 
رانندگی برای رانندگان نیز جلوگیری کند.هادیان فر 
اولویت پلیس راهنمایی و رانندگی در ســال آینده را 
کاهش تصادفات، مدیریت الکترونیکی و هوشــمند 
حوادث رانندگی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 

اعالم کرد.

اخبار

خبر

برگزیده انسان زبانش است ، و خرد او 
دینش می باشد

کالمامیر

تشکیل جنبش مخالف رژیم آل سعود
 روزنامه ایندیپندنت از اقدامات یک شاهزاده سعودی در خارج از عربستان برای تشکیل جنبش 

مخالف رژیم آل سعود با هدف براندازی این رژیم خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، روزنامه ایندیپندنت گزارش داد که »خالد بن فرحان آل سعود« شاهزاده 
سعودی که یک دهه قبل از این کشور گریخته اقدامات الزم را برای تشکیل یک جنبش مخالف رژیم 

آل سعود آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، شاهزاده مذکور این جنبش را با هدف تغییر نظام ریاض تشکیل می دهد و خود 

را متعهد به حمایت از مخالفان فراری از عربستان می داند.
شاهزاده سعودی مذکور در گفتگو با این 
روزنامه اعالم کرده که خواهان پادشاهی 
مشروطه و برگزاری انتخابات برای تعیین 
نخست وزیر و کابینه در راستای مبارزه 
با نقض حقوق بشر در این کشور است.
دیگر  مانند  عربستان  کرد:  تصریح  وی 
نظام  یک  به  نیاز  دموکرات  کشورهای 
حکومتی جدید دارد و مردم در این نظام 

جدید باید حق رأی داشته باشند.

درخواست کمک مادورو از ایران
 

رئیس جمهور ونزوئال از ایران، کوبا، روسیه، چین و سازمان ملل خواهد خواست تا درباره حمله اخیر 
به شبکه های برق رسانی این کشور تحقیق کنند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، نیکوالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال پس از حمله اخیر به شبکه 
برق رسانی این کشور که سبب شد بخش های گسترده ای از ونزوئال چند روز را بدون برق سپری 
کنند، گفت که از ایران، کوبا، روسیه، چین و همچنین سازمان ملل خواهد خواست تا درباره این حمله 
تحقیق کنند.مادورو افزود: من یک کمیسیون ویژه برای تحقیق درباره این حمله سایبری ایجاد کرده و 
از کارشناسان بین المللی درخواست کمک کرده ام. من همچنین می خواهم از سازمان ملل، ایران، چین، 
روسیه و کوبا کمک بخواهم، چراکه این کشورها تجربه زیادی در مقابله با حمالت سایبری دارند.
ونزوئال  مقامات  که  گفت  ادامه  در  وی 
پس از پنج روز توانستند پیامدهای این 
حمله را که از خاک آمریکا نشأت گرفته 
است، از بین ببرند.پیش از این دادستان 
کل ونزوئال نیز خواستار انجام تحقیقات 
رئیس جمهور  گوایدو،  اظهارات  درباره 
او  نقش  بر  مبنی  ونزوئال  خوانده  خود 
در تخریب شبکه برق رسانی این کشور 

شده بود.

وزارت  رئیس سازمان مدارس غیر دولتی   
آموزش و پرورش با بیان اینکه سال آینده 
بنای ما بر این است که استان ها باید فعالیت 
بیشتر و نظارت کافی بر عملکرد مدارس از 
حیث دریافت »شهریه« متناسب با قانون را 
داشته باشند گفت: در غیر این صورت ما در 
وزارت خانه هرچه قانون و آیین نامه تعیین 

کنیم باز هم با چالش مواجه می شویم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مجتبی زینی 
وند در حاشیه گردهمایی مشترک معاونان 
و مشاوران و مدیران کل آموزش و پرورش 
استان ها که در اردوگاه شهید باهنر برگزار 
شد با اشاره به مهم ترین برنامه های پیش روی 
برنامه  مهمترین  گفت:  غیردولتی  مدارس 
را  شهریه  الگوی  است.  مدارس  شهریه  ما 
گذشته  سال های  که  الگویی  با  متناسب 
داشتیم آسیب شناسی کردیم گفت: مواردی 
و  شدند  اصالح  می شد  اصالح  باید  که 
اکنون در مرحله ورود اطالعات آن هستیم 
و همه اطالعات در قالب سامانه جمع آوری 
برای همه استان ها یک  افزود:  می شود.وی 
تقویم زمانبندی در نظر گرفته شده و هفت 
استان کشور در حال ورود اطالعات هستند 
که تا پایان این هفته آن را ارائه خواهند داد. 

تا پایان هفته آینده نیز ما بقیه  همچنین 
ارسال  و  تکمیل  را  اطالعات  باید  استان ها 
کارگروه  اینکه  به  اشاره  با  کنند.زینی وند 
الگوی شهریه مطابق با ماده ۱۶ قانون، بررسی 
و تعیین می شود عنوان کرد: کارگروه الگوی 
شهریه در مدارس تعریف شده است و امسال 
این کارگروه را برای اولین بار فعال کردیم.

وزارت  دولتی  غیر  مدارس  سازمان  رئیس 
آموزش و پرورش ادامه داد: کلیه مراحل تایید 
اطالعات و اعالم شهریه مدارس با هزینه تمام 

شده توسط همان کارگروه مشخص می شود.
وی ادامه داد: پس از آن شورای نظارت استان 
شورای  بعد  و  کرده  تایید  و  بررسی  را  آن 
نظارت مرکزی به مواردی که مورد اعتراض 
موسسه باشد رسیدگی می کند.زینی وند با 
بیان اینکه ما در بحث شهریه مدارس مشکل 
الگو نداشتیم اظهار کرد: شهریه هر مدرسه 
متناسب با آیتم های زمان و هفت سرفصلی 
که قانون مشخص کرده تعیین شده است. 
همه این موارد به خوبی پیش می رود و در 

این زمینه مشکلی وجود ندارد بلکه مشکل 
ما از حیث اجراست.رئیس سازمان مدارس 
غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه برخی استان های ما نظارت کافی بر 
روی شهریه مصوب ندارند عنوان کرد: سال 
گذشته به این مسئله ورود کردیم و بیش از 
۵۰۰ بازدید در شهر تهران داشتیم و مشخص 
شد ۳۴ مدرسه شهریه اضافه دریافت کرده 
اند.زینی وند افزود: برای حل این مسئله وارد 
مکاتبه شدیم اما هنوز مدیریت شهر تهران 
نحوه برخورد با مدارس متخلف را به ما اعالم 
نکرده است .باید متناسب با احکام با متخلفان 
رفتار شود و آنها شهریه اضافی را بازگردانند. 
هفته گذشته مکاتباتی با شهر تهران داشتیم 
و باید نوع برخوردی که با متخلفین داشتند 
را حتما به ما اعالم کنند. خوشبختانه در 
جدیت  این  تهران  شهر  جدید  مدیریت 
وجود دارد.وی افزود: سال آینده بنای ما بر 
این است که استان ها باید فعالیت بیشتر 
و نظارت کافی بر عملکرد مدارس از حیث 
دریافت شهریه متناسب با قانون را داشته 
باشند، در غیر این صورت ما در وزارت خانه 
هرچه قانون و آیین نامه تعیین کنیم باز هم با 

چالش مواجه می شویم.

نظارت جدی بر عملکرد مدارس غیردولتی از سال آینده



عرضه قطعات بی کیفیت لوازم 
خانگی به نام تولید داخل

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، 
تهویه و لباسشویی گفت: قطعات یدکی و لوازم جانبی برای 
تعمیر لوازم خانگی با کمبود مواجه است. این در حالی 
است که برخی افراد به اسم تولید داخل، محصول بی کیفیت 

چینی را در بازار عرضه می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی جمالی در رابطه با 
شرایط تعمیر لوازم خانگی در ماه های پایانی سال، اظهار 
کرد: با توجه به افزایش قیمت لوازم یدکی و محصول نهایی، 
عموم مصرف کنندگان تعمیر را جایگزین خرید محصول نو 
کرده اند و این در حالی است که قیمت قطعات به شدت 
افزایش یافته و در کنار آن کمبود قطعات یدکی در بازار 
احساس می شود و اگر روند به همین روال پیش برود در 
سال آینده با کمبود در بازار قطعات و لوازم یدکی لوازم 
خانگی مواجه خواهیم شد.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه و لباسشویی ادامه داد: 
در ماه های اخیر به واسطه برخی تصمیم گیری ها و اعمال 
تعرفه گذاری ها، واردات قطعات یدکی تعمیر با کندی مواجه 
شده و از حجم واردات کاسته شده است که این موضوع 
افزایش قیمت لوازم یدکی را به همراه داشته است.وی با بیان 
این که در ماه های اخیر نیاز بازار از طریق انبارهای نگهداری 
تأمین شده، گفت: برخی افراد برای واردات از ارز دولتی 
استفاده کردند و جای سوال دارد که چرا محصوالت آنها 
به بازار وارد نشده است.جمالی تصریح کرد: در ماه های 
اخیر با هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مقرر شد تا برای واردات با توجه به نیاز بازار 
از اتحادیه استعالم الزم دریافت شود و واردکنندگان تعهد 
دهند کاال را بعد از ترخیص در بازار عرضه کنند.رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه و 
لباسشویی با انتقاد از برخی تولیدات بی کیفیت در بازار تاکید 
کرد: متأسفانه برخی افراد به اسم تولید داخلی محصوالت 

بی کیفیت چینی را به بازار عرضه می کنند.

جزئیات ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
برای خانه اولی ها با وام ارزان

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن درباره جزئیات ساخت 
بنیاد مسکن گفت:  100 هزار واحد مسکونی از سوی 
واحدها صرفا به متقاضیان خانه اولی همراه با وام یارانه ای 

واگذار می شود.
حق شناس  محمدجواد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
درباره نقش بنیاد مسکن در طرح ساخت 400 هزار واحد 
مسکونی تا سال 1400 اظهار داشت: بنیاد مسکن طرحی در 
این خصوص تهیه کرده و وزارت راه و شهرسازی نیز آن 
را پسندیده است. در این طرح قرار است 100 هزار واحد 
را بنیاد مسکن، 100 هزار واحد در بافت های فرسوده و 
200 هزار واحد در شهرهای جدید احداث شود.وی با 
بیان اینکه برای اجرای تعهداتی که از سوی بنیاد مسکن 
در راستای اجرای طرح ساخت 400 هزار واحد پذیرفته 
شده، درخواست تسهیالت را به بانک عامل بخش مسکن 
و درخواست ارائه زمین را به سازمان ملی زمین و مسکن 
داده ایم، گفت: در حال برنامه ریزی برای تسریع در اجرای 
طرح ها هستیم.معاون مسکن شهری بنیاد مسکن تأکید کرد: 
بخشی از طرح که بر عهده بنیاد است، شامل همه شهرهای 
کشور می شود؛ ضمن اینکه این طرح تقاضا محور بوده و 
قرار است سامانه ای که تدارک دیده ایم، راه اندازی شود تا 
تقاضاهای مردمی را دریافت و ثبت کنیم.به گفته حق شناس، 
اطالعات مندرج در سامانه کنترل می شود تا متقاضیان قباًل 
تسهیالت مشابه اعم از وام مسکن، زمین یا واحد مسکونی 
دریافت نکرده باشند. افرادی که اطالعات ثبت شده آنها 
راستی آزمایی و تأیید شود، مشمول دریافت این واحدها 
خواهند شد.وی یادآور شد: ساخت و ساز 100 هزار واحد 
مسکونی که بر عهده بنیاد است، در مناطقی انجام می شود 
که دارای زیرساخت های زندگی شهری باشند و امکانات 
زیربنایی و روبنایی را داشته و امکان اعطای تسهیالت به 
متقاضیان در آن اراضی وجود داشته باشد.این مقام مسئول 
در بنیاد مسکن تصریح کرد: قرار است در بخش زمین به 
متقاضیان کمک کنیم تا هزینه تمام شده آن از متقاضی اخذ 
شود. مابه التفاوت قیمت تمام شده ساخت با تسهیالت 
هم به عنوان آورده از متقاضی گرفته می شود.وی افزود: 
قرار است بانک عامل بخش مسکن پرداخت تسهیالت به 
متقاضیان را بر عهده بگیرد که به صورت یارانه ای این وام 
اعطا خواهد شد اما هنوز نرخ سود این تسهیالت تعیین نشده 
است.حق شناس اظهارداشت: عالوه بر ساخت و سازهایی 
که خود بنیاد مسکن انجام می دهد، خود مردم هم اقدام به 
ساخت در این اراضی خواهند کرد. کسانی هم که عالقه مند 
باشند، می توانند ساخت واحدهای خود را به انبوه سازان 

واگذار کنند.
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کوپن؛ نوش دارویی برای اقشار ضعیف !

پرداخت کوپن از محل مابه التفاوت ارزی طرحی است که اخیرا مجلس در بررسی جزئیات 
الیحه بودجه 98 تصویب کرده است که به اعتقاد یک اقتصاددان، هرچند این طرح می تواند 

در حمایت از کم درآمدها موثر باشد، اما بسیار دیر مطرح شده است.
تصمیم برای حذف یارانه های ارزی و پرداخت آن در قالب کوپن در حالی توسط مجلس 
شورای اسالمی کلید خورد که تنها دو هفته تا پایان سال باقی مانده بود. این تصمیم دیرهنگام 
که در جریان بررسی جزئیات بودجه سال 1398 اتخاذ شد حاال به محل بحث اقتصاددانان 
تبدیل شده است.اقتصاددانانی که اغلب از این طرح استقبال کردند آن هم نه برای اینکه 
بهترین طرح ممکن باشد، بلکه به این دلیل که نسبت به پرداخت یارانه ارزی طرح بسیار 

بهتری است و احتماالً کمتر باعث اتالف منابع خواهد شد.
با این همه آنچه مسلم است و کسی در ضرورت آن شکی به خود راه نمی دهد، حمایت 
از اقشار ضعیف و فقراست. دولت سعی کرده است با پرداخت دالر 4200 تومانی برای 
واردات کاالهای اساسی از اقشار ضعیف تر در برابر موج افزایش دالر حمایت کند. این اتفاق 
از حدود 9 ماه پیش اجرایی شد و دولت هم حدود 14 میلیارد دالر برای واردات کاالهای 
اساسی پرداخت کرد تا بلکه بتواند اقالم اساسی را از سیل تورم در امان نگه دارد.اما اتفاقی 
که در عمل به وقوع نپیوست حمایت از اقشار ضعیف تر بود؛ چراکه عماًل با چند برابر شدن 
قیمت اقالم اساسی یارانه های ارزی دولت نصیب عده ای واردکنندگان و احتماالً دالالن مواد 
غذایی شد. به همین خاطر هم مجلس تصمیم گرفته است برای حمایت هدفمندتر از اقشار 
ضعیف تر دولت را ملزم به توزیع »کاالبرگ الکترونیک« کند؛ طرحی که یادآور روزهای نه 

چندان خوب دهه 60 و صف های طویل برای مواد غذایی خواهد بود.
در این باره محمدباقر صدری، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه برای یک بیماری 
اقتصادی اولین قدم تشخیص نوع درمان است، گفت: شرایط اقتصادی فعلی مانند مریضی 
است که احتمال فوت آن وجود دارد؛ فشار اصلی این شرایط به دوش بخشی از اقشار 
کم درآمد کشور در شهرها و روستاهاست که در مشکالت بزرگی به سر می برند.او با اشاره 
به اظهارات رئیس کمیته امداد مبنی بر تحت پوشش داشتن پنج میلیون مددجو ادامه داد: 
در حال حاضر حدود 15 میلیون نفر در کشور زیر خط مطلق فقر قرار دارند که باید فکری 
برای آنها شود. کوپن برای کمک به این اقشار می تواند کاری از پیش ببرد اما باید بسیار 
قبل تر از اینها مطرح می شد، نه اکنون که فقط یک هفته از سال مانده است.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس هفتم ادامه داد: مسئوالن سازمان برنامه و بودجه برای نپرداختن افزایش 
حقوق کارگران خود را به آب و آتش زدند و هیچ سخنی از کم درآمدها به میان نمی آورند؛ در 
حالی که در این شرایط این کارگران و کشاورزان هستند که بیش از همه تحت فشار هستند.
الکترونیک برای تأمین معیشت  ارائه کوپن ها  بیان این مطالب در نهایت بر  با  صدری 
شهروندان طبقات ضعیف تر تاکید کرد و گفت که منابع الزم برای این مهم را دولت باید 
از محل هایی مانند 14 میلیارد دالر مابه التفاوت ارزی که مجلس تصویب کرده است، فراهم 
کند.این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید بسیار قبل تر و در تنظیم بودجه سال آینده به 
حذف یارانه های پنهان می پرداخت، گفت: از محل این یارانه های پنهان دولت باید سعی در 
تقویت اقشار کم درآمد کند. نه تنها یارانه های پنهان در اقتصاد وجود دارد بلکه بسیاری از 
بودجه های پنهان نیز در بودجه وجود دارد که از منابع عمومی تغذیه می شود و باید جلوی 

آنها نیز گرفته شود.
به گزارش ایسنا، طرح« کاالبرگ های الکترونیک« در حالی توسط مجلس شورای اسالمی به 
تصویب می رسد که تنها چند روز تا پایان سال و آغاز سال جدید مانده است و دولت هنوز 
درباره چگونگی اجرای این مصوبه واکنشی نشان نداده است.نمایندگان مجلس در یازدهم 
اسفند ماه سال جاری در ادامه بررسی جزئیات بودجه 98 در بخش هزینه ای با 158 رأی 
موافق، 38 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس بند مربوط 
به اختصاص 14 میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساسی را تصویب کردند.در یک بند از این 
مصوبه دولت مکلف شده است تا از کاالبرگ الکترونیکی برای تأمین کاالهای اساسی مورد 

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

سند تحول در نظام آموزش مهارتی رونمایی شد
 

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای از پیوند آموزش های مهارتی، آموزشگاه های فنی و 
حرفه ای و بنگاه های اقتصادی برای تربیت نیروی کار ماهر با رونمایی از نظام مدیریت جدید 

مدیریت آموزشگاه ها خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سلیمان پاک سرشت رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور در مراسم رونمایی از نظام نوین مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با بیان 
اینکه 11 هزار و 700 آموزشگاه آزاد با 24 هزار مربی در این بخش فعالیت می کنند اظهار 
با تاکید بر ضرورت  داشت: این یک سرمایه عظیم در نظام آموزشی کشور است.وی 
واگذاری بخشی از آموزش های مهارتی به بخش خصوصی ادامه داد: در نظام نوین مدیریت 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد بخشی از اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
به بخش خصوصی واگذار می شود که یک تحول در نظام آموزش های مهارتی محسوب 
می شود.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باز تعریف اقتصاد آموزش را از الزامات 
توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: باید رابطه درستی بین آموزش، آموزشگاه و 
بنگاه های اقتصادی ایجاد شود و شاهد انعطاف پذیری در نظام آموزشی باشیم.پاک سرشت 
با بیان اینکه به دنبال بازنگری در مناسبات مهارت آموزی و بنگاه های اقتصادی هستیم که 
از پروژه های عمرانی نیز سخت تر است، گفت: امروز بیش از ایجاد زیرساخت و توسعه 
زیربناها باید فضای استفاده از زیرساخت های ایجاد شده باشیم.وی تاکید کرد: در نظام 
جدید روابط بین کنشگران فنی و حرفه ای سازمان آموزشگاه ها و مدیران و مؤسسان این 
آموزشگاه ها باز تعریف شده است که در این نظام بنگاه ها نقش جدی در آموزش دارند و 
در واقع آموزش بر مبنای نیازهای بنگاه های اقتصادی هدف گذاری شده است.پاک سرشت 
پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی و همچنین محصول گفت و گو بودن را دو ویژگی نظام 
طراحی شده برشمرد و گفت: نقش جدی آموزشگاه نماینده های آموزشگاه ها و نیازسنجی 
بنگاه های اقتصادی در تک تک محورهای این نظام در نظر گرفته شده است و امیدواریم که 
سرآغاز تحول جدی در مهارت آموزی باشد.رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور با اشاره 
به اینکه شاهد تکاپوی جدی در نهادهای تصمیم گیر در زمینه مهارت آموزی هستیم و 
نمونه آن در بودجه 98 دیده می شود، گفت: در شرایط فعلی و با تحولی که در نظام تصمیم 
گیری ایجاد شده آموزشگاه های آزاد و استفاده از توانمندی های آنها می تواند مؤثر باشد.وی 
همچنین افزود: در همه جای دنیا در شرایطی که بنگاه های اقتصادی با کاهش فعالیت مواجه 
شده اند بهترین زمان برای ارتقا توانمندی نیروی انسانی و مهارت آموزی است و ما نیز باید 
این شرایط را غنیمت بدانیم.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در نظام نوین 
مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای، طراحی جدید نیازهای بنگاه های اقتصادی یک 
اصل مهم است؛ همچنین در مورد استفاده از متدهای جدید آموزشی تحول هایی صورت 
گرفته است.رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: در نظام جدید، به نخبگان مهارتی 
و مربیان بیشتر بها داده شده و امیدواریم این تحول نهادی سرآغاز اتفاقات نوین در حوزه 

آموزش های مهارتی باشد.

خبر

 در حالی که چند روز پیش تعدادی از قصاب 
ها در اعتراض به حذف شدن سهمیه گوشت 
دولتی و تنظیم بازاری خود روبه روی وزارت 
صنعت معدن و تجارت تجمع کرده بودند، 
معاون این وزارتخانه هدف از این کار را حذف 
طوالنی  های  برچیده شدن صف  و  شدن 
برای دریافت گوشت قرمز اعالم کرد که به 

گفته او در شان مردم ایران نبوده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در پی افزایش 
قیمت گوشت قرمز، دولت اقدام به افزایش 
واردات این محصول و توزیع آن به صورت 
تنظیم  ستاد  مصوب  نرخ  با  بازاری  تنظیم 
باالی  تفاوت  دلیل  به  البته  که  کرد  بازار 
در  طوالنی  صفهای  آزاد،  گوشت  با  قیمت 
مقابل قصابی ها تشکیل می شد و مردم باید 
ساعتها منتظر می ماندند تا بتوانند سهمیه 
در  کنند.اما  دریافت  را  دولتی خود  گوشت 
بازار  تنظیم  ستاد  و  دولت  اقدام،  تازه ترین 
تصمیم گرفتند که شیوه توزیع گوشت قرمز 
به نرخ تنظیم بازاری را تغییر دهند و آن را 
از طریق توزیع و عرضه بین جوامع هدف به 
دست مردم برسانند تا دیگر نیازی به تشکیل 
صف های طوالنی نباشد. در پی این تصمیم، 
سهمیه گوشت دولتی قصابی هایی که تا چند 
روز پیش اقدام به دریافت سهمیه و توزیع 
آن بین مردم می کردند، قطع شد و همین 
موضوع موجب اعتراض و تجمع قصاب ها در 

مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

حذف صف های گوشت از مقابل قصابی ها
عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: 
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قرار بر 
این شد که گوشت قرمز تنظیم بازاری به 

جامعه هدف برسد و در بین اقشار تعریف 
شده توزیع شود و به همین دلیل سهمیه 
قصابی های دریافت کننده گوشت تنظیم 
بازاری را قطع کردیم. آنها هم که تا چند 
استفاده  دولتی  سهمیه های  از  پیش  روز 
می کردند، می توانند مانند دیگر همصنفان 
تامین  آزاد  بازار  از  را  قرمز  گوشت  خود، 
کرده و بفروشند.وی افزود: این طور نبوده 
قرمز  گوشت  سال ۱۳۸۹  از  قصاب ها  که 
دولتی و تنظیم بازاری دریافت می کردند. 
آنها از چند ماه پیش سهمیه گوشت تنظیم 
بازاری می گیرند، اما به هر حال صف هایی 
که مردم ساعت ها در آن منتظر می ماندند، 
در شان مردم ایران نبود و باید این صفوف 
جمع می شد.قبادی ادامه داد: ستاد تنظیم 
بازار مصوب کرده که گوشت قرمز تنظیم 
بازاری باید به جامعه هدف برسد و بر همین 
اتحادیه های  قالب  در  هم  قصابان  اساس، 
صنفی می توانند برای نیاز مصرفی خودشان 
بازاری  تنظیم  گوشت  طریق  همین  از 

دریافت و توزیع کنند.وی در پاسخ به اینکه 
الزامی به قطع سهمیه گوشت تنظیم  آیا 
بازاری قصابی ها بود؟ گفت: البته در زمانی 
هم که قصابی ها متولی توزیع گوشت قرمز 
تنظیم بازاری بودند هم تمامی اقشار جامعه 
پروتئینی  محصول  این  از  نمی توانستند 
استفاده کنند و برخی از مردم ساعت ها در 
صف می ماندند و سهمیه دها نفر بلکه بیشتر 
بازرگانی  می کردند.معاون  دریافت  نیز  را 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  داخلی 
اظهارات  برخی  برخالف  که  کرد  تصریح 
مطرح شده، به هیچ کدام از فروشگاه های 
داده  بازاری  تنظیم  گوشت  ای  زنجیره 
فروشگاه  به  گوشت  این  فقط  و  نمی شود 
اتکا داده می شود. سازمان ها و ادارات دولتی 
و ارگان های نظامی هم می توانند برای اعضا 
و پرسنل خود اقدام به تامین گوشت کنند.
وی در پاسخ به اینکه کارگران و کسانی که از 
دولت مستمری و حقوقی دریافت نمی کنند، 
بازاری  از گوشت تنظیم  چگونه می توانند 

استفاده کنند؟ اظهار کرد: کارگران کارخانه 
ها می توانند به اتاق تعاون مراجعه کرده و از 
طریق تعاونی اسکات سهمیه خود را دریافت 
کنند. آنها البته می توانند به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نیز مراجعه کنند و از 
از گوشت  تامین اجتماعی  طریق سازمان 
این  بازاری استفاده کنند، چرا که  تنظیم 
هم  اجتماعی  تامین  سازمان  به  سهمیه 
داده شده است. نیروهای نظامی از طریق 
فروشگاه اتکا و دیگر سازمان ها و ادارات نیز 
می توانند از طریق تعاونی های خود گوشت 
که  کرد  اضافه  کنند.قبادی  دریافت  قرمز 
از این طریق همه افراد از مستمری بگیران 
گرفته تا بازنشستگان، خبرنگاران، کارمندان، 
کارگران و همه فعاالن صنفی می توانند از 
گوشت تنظیم بازاری استفاده کنند و این 
طور نیست که هر هفته یا هر ماه گوشت 
تنظیم بازاری توزیع شود، چرا که باید همه 
اقشار یک بار سهمیه گوشت خود را دریافت 
کنند و پس از آن مرحله بعدی آغاز شود.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، با بیان اینکه شاید عده ای سهمیه 
گوشت قرمز تنظیم بازاری را زودتر و عده ای 
دیرتر دریافت کنند، اعالم کرد: این همان 
سیاست توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری 
در بین جوامع هدف است و همه تالش ما 
این است که همه اقشار را در نظر بگیریم 
تا تبعیضی به وجود نیاید. البته باید به این 
موضوع هم توجه داشت که واردات گوشت 
با هدف تنظیم ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار انجام 
می شود و بنابراین نباید توقع داشت که این 
گوشت به دست همه برسد و هدف ما نیز 
رساندن این گوشت به دست مصرف کننده 

واقعی است.

گفت:  پتروشیمی  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل 
ارقامی مانند ۶.۶ میلیارد یورو در پرونده بازرگانی 
پتروشیمی در حالی اعالم می شود که به گفته 
قاضی پرونده میزان تحصیل مال نامشروع به ۳۰ 

میلیون یورو هم نمی رسد.
ازایرنا، »مهدی شریفی  نقل  به  زمان  به گزارش 
نیک نفس« در آخرین جلسه هیات نمایندگان 
دوره هشتم اتاق تهران، ادامه داد: این پرونده چند 
سالی است که مطرح شده اما تاکنون دو جلسه 
از دادگاه برگزار شده و با توجه به شرایط کشور و 
بحث صادرات، در خواست کردیم بحث مربوط به 
دور زدن تحریم ها مطرح نشود.وی افزود: بعضی 
از تحلیل ها روی این پرونده، موجب سیاه نمایی 
در جامعه شده و ممکن است ایران را در بازارهای 
جهانی و در مقابل رقبا با مشکل مواجه کند.شریفی 
نیک نفس با اشاره به اینکه در سال های ۸۹، ۹۰ و 
۹۱ این شرکت در بخش صادرات دولتی به عنوان 
کارگزار حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو صادرات انجام 
داده است، ادامه داد: از این رقم، ۴.۶ میلیارد یورو 

عیناً به شرکت ها پرداخت شده و ۱.۵ میلیارد یورو 
نیز مربوط به بدهی شرکت ها به سیستم بانکی و 
یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده 
است.وی تاکید کرد: ۴.۹ میلیارد یورو نیز به صورت 
ارزی وارد کشور شده و در شبکه بانکی به فروش 
رسیده است. در همین ارتباط روابط عمومی شرکت 

بازارگانی پتروشیمی با انتشار اطالعیه ای اعالم کرده 
است شرکت بازرگاني پتروشیمي بعنوان یکي از 
بازوهاي صادراتي کشور و یک سرمایه ملي طي 
۳۰ سال خدمت در جبهه هاي صادراتي کشور در 
جهت بازاریابي و فروش ده ها میلیون تن محصوالت 
تولیدي صنایع پتروشیمي کشور بوده و هم اکنون 

نیز و در این راستا بعنوان یک شرکت بین المللي 
تمام سعي و تالش خودرا در جهت حفظ منافع 
ملي و صنعت پتروشیمي کشور با حفظ امانتداري 
تمام و بازپرداخت کامل بهاي کاالهاي صادراتي در 
اوج تحریم هاي ظالمانه علیه کشور مي نماید.  در 
این اطالعیه شرکت بازرگانی پتروشیمی آمده است، 
طي روزهاي اخیر بدلیل مطرح بودن پرونده اي 
نزد قوه محترم قضاییه که مربوط به سنوات قبل 
مي باشد، موجبات وارد شدن موارد اتهام به بعضي 
از مدیران سابق این شرکت گردیده و در رسانه ها 
شاهد گمانه زني ها و اظهارات بعضاً غیر کارشناسي 
علیه این شرکت مي باشیم که این امر نه تنها کمکي 
به شفاف سازي موارد اتهامي نمي کند، بلکه باعث 
تشویش اذهان عمومي کشور که بیش از پیش 
نیازمند آرامش در مقابل تهدیدات پنهان و آشکار 
دشمنان مي باشد گردیده و قطعاً بازنشر اخبار کذب، 
صادراتي  بازارهاي  در  ناپذیري  جبران  خسارات 
کشور که به عنوان مسیرهاي ملي در شرایط حاضر 

مي باشند را دربر خواهد داشت.

فروشگاه های  کشوری  اتحادیه  رئیس   
زنجیره ای، از آغاز توزیع مرغ منجمد تنظیم 
بازاری با قیمت مصوب خبر داد و گفت: روزانه 
۱۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت دولتی در تهران 

عرضه می شود.
امیرخسرو  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فخریان درباره تدابیر اتحادیه برای بازار شب 
برگزاری  با  اتحادیه  این  اعضای  گفت:  عید 
جشنواره ها، اعطای تخفیفات و فروش ویژه، 
جوایز متنوع، عرضه شفاف و سالم )مستقیم( 
در  بازاری  تنظیم  و  اساسی  کاالهای  انواع 
راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و برقراری 
عدالت اجتماعی، گام برداشته و تالش دارند 
شرایط الزم را برای ایجاد فضایی آرام و بدون 
دغدغه، نسبت به تأمین مایحتاج اساسی فراهم 
آورده تا مصرف کنندگان با خیالی آسوده، به 
افزایش  به  اشاره  با  بروند.وی  بهار  استقبال 
ساعت کاری فعاالن رسته پوشاک عضو اتحادیه 
نیز گفت: بر اساس نتایج حاصله از جلسات 
با وزارت صمت، تخفیفات بیشتری در حوزه 

توزیع  از  شد.فخریان  خواهد  اعمال  پوشاک 
روزانه ۱۰۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری به 
نرخ مصوب دولتی، به منظور کاهش قیمت 
گوشت مرغ در استان تهران خبر داد و افزود: 
این طرح مختص قشرخاصی نبوده و مصرف 
کنندگان می توانند از فروشگاه های زنجیره ای 

عضو اتحادیه، این کاال را دریافت کنند.رئیس 
زنجیره ای  فروشگاه های  کشوری  اتحادیه 
همچنین در خصوص وضعیت شکر تنظیم 
اتحادیه  این  اعضای  ظرفیت  افزود:  بازاری 
ماهیانه ده هزار تن است که تا به حال، بخش 
عمده ای از میزان شکر مورد نیاز، جذب و بین 

مصرف کنندگان توزیع شده است.وی با بیان 
اینکه برنج تنظیم بازاری هندی نیز در سطح 
فروشگاه های عضو در حال توزیع است، ادامه 
داد: برای تخصیص و توزیع سایر اقالم تنظیم 
بازاری کاالهای شب عید، در حال رایزنی با 
بازار هستیم.فخریان  تنظیم  مسئوالن ستاد 
در ادامه با اشاره به وجود یکصد و بیست و 
هشت عضو و فعالیت بیش از ۳۲۰۰ شعبه 
فروشگاهی در کل کشور در ۱۰ رسته مختلف، 
اظهار داشت: ما با سرلوحه قرار دادن کاهش 
توان  تمام  نهایی،  برای مصرف کننده  قیمت 
خود را برای افزایش سطح رفاه اقتصادی بین 
عامه مردم به کار گرفته تا قدرت خریدی که 
در چند ماه گذشته به شدت افت کرده را تا 
حد ممکن ترمیم کنیم و هموطنان با آرامش و 
بدون دغدغه نسبت به تأمین مایحتاج اساسی 
خود اقدام کنند.وی در ادامه گفت: ما همچون 
گذشته در اجرای هماهنگ سیاست های دولت 
در ساماندهی و ایجاد آرامش و ثبات در بازار به 

خصوص شب عید، گام بر می داریم.

جزییات توزیع گوشت ارزان قیمت اعالم شد

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی:
اختالس پرونده پتروشیمی 30 میلیون یورو است

توزیع کاالهای اساسی نوروزی در فروشگاه های زنجیره ای

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760331010004642هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امید کمره 
ای فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 0310289696 صادره از تهران در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 185/61 مترمربع پالک 6912 فرعی از 
163 اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی کمره ای محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.  

97/76717/ف م/الف

محمد سلیمانی -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760331057002318هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
جلیل فایضی فاراب فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه 18978 صادره از کرج در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 230 مترمربع پالک 656 فرعی 
از 362 اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای ابوالفضل طالبی 
پور، جهانبخش گروسی، غالمرضا سرخیل، محمدعلی گودرزی و محمود سوداگر 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
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.  97/76704/ف م/الف
ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  شماره139760331012005389-1397/10/6موضوع  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور آقاپورفرد فرزند 
درششدانگ  صادره  ملی 5199110861  کد  شناسنامه 586  شماره  به  حسنقلی 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 793/49 مترمربع ازپالک 172اصلی 
واقع در مهدی آباد از سهمی ابوالفضل حکمی موضوع سند بیع شرط 62119- 
1371/11/21 دفتر 9 کرجحوزه ثبتی ساوجبالغ با توجه به نامه شماره 900/843 
1396/3/23  اداره راه و شهرسازی شهرستان ساوجبالغ تایید گردیده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود.در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست 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. م/الف:626
مهران رشیدی
 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760331057002208هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بمانی 
فریفته اباتری فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 4 صادره از صومعه سرا در 100 سهم 
مشاع از 360.73 سهم یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 360.73 مترمربع 
از پالک 127 فرعی از 165 اصلی واقع در مشکین دشت خریداری از مالک رسمی 
آقای مراد احمدوند محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 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.  97/76712/ف م/الف

ایرج فهیمی
رئیس ثبت اسناد و امالک


