
 حفظ سالمتی مردم مهمترین اصل
 در مدیریت بحران است

آمریکا بداند نمی تواند به ثروت ایرانیان 
دستبرد بزند

 نرخ بهره برداری از تولید در کشور
 بسیار کم است

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مقداری نگران سیل در استان خوزستان هستیم، گفت: از کشاورزان 
و مردم می خواهیم که با مسئوالن همکاری کنند. اگر به زمین کشاورزی بر اثر رهاسازی آب خسارتی 

وارد شد، دولت خسارات را جبران می کند.

»بهرام قاسمی« سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به حکم دادگاه لوکزامبورگ در رفع 
توقیف از دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسالمی، گفت: ایاالت متحده باید بداند که نمی تواند با دروغ 

پردازی، ثروت و مایملک ایرانیان را مورد دستبرد و سرقت قرار دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از نکات ضعف اقتصاد ایران این است که در مجموع نرخ بهره برداری از 
ظرفیت تولید در کشور بسیار کم است. به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرهاد دژپسند با بیان اینکه علوم اجتماعی 
را نمی توان به صورت انتزاعی نگاه کرد، اظهار داشت: اقتصاد در زمره علوم اجتماعی است، بنابراین تأثیر و تأثر 

سایر حوزه ها را به طور کامل باید در این حوزه مورد تاکید قرار داد. 134
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تاکید رهبر انقالب؛ سال 98 سال فرصت ها

سال ۹۸ سال فرصت ها و گشایش ها 
برای ملت ایران خواهد بود
1

مقداری  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
هستیم،  خوزستان  استان  در  سیل  نگران 
می خواهیم  مردم  و  کشاورزان  از  گفت: 
که با مسئوالن همکاری کنند. اگر به زمین 
اثر رهاسازی آب خسارتی  کشاورزی بر 
وارد شد، دولت خسارات را جبران می کند.
حجت  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روحانی  حسن  المسلمین   و  االسالم 
روز جمعه در شورای هماهنگی مدیریت 
از   قدردانی  با  خوزستان،  استان  بحران 
مدیران شبکه های آب و برق برای تامین 
مردم  مردم،گفت: حفظ سالمتی  نیازهای 
است  بحران  مدیریت  در  اصل  مهمترین 

و دولت موظف به جبران خسارت کشاورزانی است 
که هنگام سیل آب سدها در آنجا رها می شود.رئیس 
جمهور با بیان اینکه استان خوزستان فراز و نشیب های 
فراوانی از اول انقالب تا به امروز دیده است، اما در 
خونگرم  و  عزیز  دالور،  مردم  رخدادها،  همه  برابر 
انواع توطئه ها و خطرات را  استان، مقاومت کرده و 
با موفقیت پشت سر گذاشته است، گفت: امروز هم 
مردم با همکاری مسئوالن اجرایی استان، نمایندگان 
مجلس، علما، دانشگاهیان و متخصصان، از مشکالت 
مطرح  موارد  به  اشاره  با  کرد.روحانی  عبور خواهند 
شده از سوی مدیران استان برای رفع مشکل سیالب 
احتمالی در روزهای آینده، گفت: این روزها باران به 
عنوان رحمت الهی در این سرزمین خشک، از سوی 
خدا هدیه شده که باید شکرگزار باشیم و  البته ممکن 
است سیالب ناشی از آن مشکالتی هم داشته باشد که 
باید خسارات را به حداقل رساند. مواردی همچون 
الیروبی رودخانه ها و ساخت سد جدید می تواند به 
احتمالی  از سیل  کمتری  که خسارت  کند  ما کمک 
ببینیم.رئیس جمهور با بیان اینکه نمی توان مدعی شد 
که وقوع سیل هیچ خسارتی نخواهد داشت ، گفت: 
اینکه فکر کنیم سیل هیچ خسارتی نزند، امکان پذیر 
نیست اما می توانیم با برنامه ریزی و اتخاذ راهکارهای 
مناسب، خسارت ها را به حداقل برسانیم.روحانی  با 
بیان اینکه در سیل های اخیر آمریکا و ژاپن، صدها 
نفر کشته و میلیاردها دالر خسارت وارد شد ، خاطر 
نشان کرد: اینکه کسی فکر کند کشور ما در مقطعی 

قرار خواهد گرفت که اصاًل سیل نداشته باشیم. یا هیچ 
خسارتی نبینیم، شدنی نیست، اما تالش همه ما باید 
سیل های  از  ناشی  خسارت های  رساندن  حداقل  به 
از  دیگری  بخش  در  جمهور  باشد.رئیس  احتمالی 
سخنان خود با تأکید بر اینکه دولت یازدهم و دوازدهم 
توجه ویژه ای به خوزستان داشته، به طرح مهم آبیاری 
نوین ۵۵۰ هزار هکتاری اراضی کشاورزی خوزستان 
اشاره کرد و گفت: امروز مرحله اول این طرح که ۲۹۵ 
هزار هکتار را شامل می شود آغاز شد و یک فاز آن 
افتتاح گردید و تالش خواهیم کرد که مرحله دوم آن 
نیز عملیاتی شود.روحانی با بیان اینکه واقعیت ها باید 
از سوی رسانه ها به اطالع مردم رسانده شود، گفت: 
در  نوین  آبیاری  که طرح  منطقه ای  امروز کشاورزان 
این  نتیجه رسیدن  به  از  با خوشحالی  افتتاح شد  آن 
طرح می گفتند که ارزش زمین هایشان ۲۰ برابر شده، 
همچنین با اجرای این طرح برداشت محصول آنها از 
یک تن در هکتار به ۵ تن افزایش یافته است.رئیس 
جمهور با بیان اینکه این طرح ۱۷، ۱۸ سال  برجا مانده 
بود، گفت: دولت یازدهم و دوازدهم با تمام توان به 
میدان آمد و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی کار 
بزرگی انجام دادند و همچنین طرح های مهم دیگری 
با صرف هزینه های چند میلیارد یورویی برای ماه های 
آینده استان در مرحله بهره برداری و افتتاح قرار دارد و 
معنای این اقدامات این است که همه ما تالش می کنیم 
برای استان بزرگی مثل خوزستان که مقدس هم هست، 
کارهای ارزشمند و بزرگی انجام دهیم.روحانی با بیان 

در  ما  انسان های  مقدس ترین  خون  اینکه 
زمین ها و آب های سرزمین خوزستان ریخته 
شده است، گفت: این استان برای ما مقدس 
و  رودخانه ها  همین  از  بسیاری  و  است 
زمین ها با خون عزیزان ما که در علمیات های 
مختلف والفجر و کربال به زمین ریخته شد، 
ادامه  در  جمهور  است.رئیس  شده  عجین 
کارهای  و  اقدامات  مورد  در  خود  سخنان 
انجام شده برای استان خوزستان به سفر اخیر 
خود به کشور عراق و گفتگو با مقامات این 
عمده ای  بخش  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور 
از بحث هایی که با مسئوالن عراقی داشتیم 
به استان خوزستان مربوط می شد. الیروبی 
آبادانی خرمشهر،  و  رودخانه  این  احیاء  و  اروندرود 
از  بعد  و  است  بوده  مطرح  سال ها  بصره،  و  آبادان 
بزرگی  توفیق  تحمیلی  جنگ  از  سال   ۳۰ گذشت 
حاصل شد که در این سفر در مورد الیروبی اروندرود 
به توافق رسیدیم.روحانی همچنین به گفتگوی تلفنی 
روزهای اخیر خود با نخست وزیر عراق اشاره کرد و 
گفت: در این مکالمه تلفنی در اجرای کامل توافقات 
تأکید شد. رایگان شدن  از سوی نخست وزیر عراق 
ویزای سفر به دو کشور، الیروبی اروندرود و همچنین 
موضوع سیل در استان خوزستان از جمله محورهای 
این گفتگوی تلفنی بود و همچنین راه آهن شلمچه و 
که  است  عراق  و  ایران  توافقات  از جمله  نیز  بصره 
اجرای آن برای مردم و زائران دو کشور بسیار مهم 
می باشد.رئیس جمهور با بیان اینکه استان خوزستان با 
استعدادهای شگرف و مردمی ایثارگر که زیر و روی 
آن جواهر زرد و سیاه و همچنین از جواهر الرجال 
هم بهره مند هست ، آینده بسیار خوبی دارد، گفت: 
این روزها نگران سیل در استان هستیم به همین خاطر 
به آقای دکتر اردکانیان وزیر نیرو که امروز همراه ما 
بود دستور دادم که در استان بمانند و به این موضوع 
مهم و وضعیت سدهای استان نظارت دقیق  داشته 
استان،  بحران های  با  رابطه  در  گفت:  باشند.روحانی 
مورد  در  اما  دارد  مسئولیت  بحران  مدیریت  ستاد 
سدهای استان شخص وزیر نیرو مسئول است و این 
امر تخصصی به شخص وزیر مربوط می شود و ایشان 

مسئولیت دارد.

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا 
با اشاره به ورود موج جدید بارشی به کشور ،تاکید کرد: 
هموطنان عزیز ،۱۱ و ۱۲ فروردین ۹۸ از سفرهای غیر 

ضروری پرهیز کنند.
به گزارش زمان به نقل از پلیس راهور ناجا؛ سرهنگ نادر 
رحمانی با اشاره به اعالم سازمان هواشناسی کشور مبنی 

براینکه تمامی محورها از فردا دهم تا دوشنبه دوازدهم 
فروردین به جز استان سیستان و بلوچستان، درگیر باران 
و برف می شوند، درخواست کرد: با توجه به پیش بینی 
ورود موج جدید بارشی به کشور تاکید توصیه می شود 
روزهای ۱۱و ۱۲ فروردین ماه ۹۸ زمان مناسبی برای سفر 
به ویژه به سمت استان های جنوبی، غربی و جنوب غربی 
نیست چراکه احتمال گرفتاری رانندگان در محورها به سبب 
طغیان رودخانه، سیالب، لغزندگی سطح راه، مه آلودگی و 
کاهش دید، ریزش کوه و سقوط بهمن وجود دارد.مرکز 
اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا ساعاتی پیش 
نیز از مسدود بودن ۲۸ محور کشور تا اطالع ثانوی خبر داد 

و از هموطنان خواست که قبل از سفر در جریان آخرین 
وضعیت جوی و ترافیکی قرار بگیرند.بارندگی های اخیر 
پایانی سال ۹۷ آغاز شد و تا  در کشور که از روزهای 
روزهای اخیر ادامه داشت منجر به ایجاد سیالب و طغیان 
رودخانه شده است که به دنبال آن این سیالب ها بسیاری 
از راههای کشور را تخریب و باعث مسدود و یا خرابی آنها 
شد.سازمان هواشناسی در اطالعیه ای با اعالم اینکه سامانه 
بارشی جدید شنبه )دهم فروردین( وارد کشور می شود، به 
سازمان های مرتبط توصیه کرد با توجه به سیالب و بارش 
های شدید سامانه قبلی با مدیریت منابع آب تمهیدات الزم 

را برای حفظ ایمنی به عمل آورند.

تاکید رهبر انقالب؛ سال 98 سال فرصت ها

سال 98 سال فرصت ها و گشایش ها برای ملت ایران خواهد بود

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر روز پنج شنبه در اولین 
روز سال نو در اجتماع پرشور انبوه زائران و مجاوران حرم رضوی، سال ۹۸ را »سال 
فرصتها« خواندند و با تأکید بر اینکه تحقق شعار امسال یعنی »رونق تولید« موجب ایجاد 
تحول در بخشهای مختلف، افزایش اشتغال، حل مشکالت معیشتی، اصالح نظام بانکی، 
افزایش ارزش پول ملی و توازن بودجه ای خواهد شد، سخنان مهم و پرنکته ای را درباره 
»مسائل سال جاری، مواجهه دولتهای غربی با ایران و اقتصاد و رونق تولید« بیان کردند 
و در محور چهارم سخنان خود به تبیین وظایف جوانان در تحقق مفاد بیانیه راهبردی 

گام دوم پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک میالد مبارک پیشوای عدالت حضرت امیرالمؤمنین 
علی علیه السالم به عنوان نوروز حقیقی و تبریک حلول سال نو و عید نوروز، ایام اعتکاف 
را به دلهای نورانی معتکفین تحیت گفتند و ابراز امیدواری کردند که رحمت و تفضل 
الهی شامل  همه آحاد ملت ایران شود.رهبر انقالب اسالمی، سخنان خود در این مراسم 
را به چهار موضوِع »مسائل مربوط به سال ۹۸«، »مسائل جمهوری اسالمی با دولتهای 
غربی«، »مسئله اقتصاد و شعار رونق تولید« و »سخنی با جوانان عزیز درباره کشور و 
انقالب و آینده« اختصاص دادند.ایشان در خصوص موضوع اول گفتند: برخی گویندگان 
و نویسندگان سال ۹۸ را »سال تهدیدها« خوانده اند در حالی که من مطلقاً این برداشت را 
قبول ندارم و معتقدم سال ۹۸ به توفیق الهی »سال فرصتها« و »سال امکانات و گشایش« 
برای ملت ایران خواهد بود.ایشان افرادی را که دائماً تهدیدها را به رخ ملت می کشند، 
دانسته یا ندانسته تحت تأثیر رجزخوانی یا جنگ روانی دشمنان ایران خواندند و با 
برشمردن چند نمونه از رجزخوانی های  دشمنان در سال ۹۷، خاطرنشان کردند: یکی از 
احمق های درجه یک آمریکایی گفته بود اگر از برجام خارج شویم، مردم ایران از خرید 
نان نیز ناتوان خواهند شد و در خیابانهای ایران شورش به راه خواهد افتد، همچنین یکی 
دیگر از آنها گفته بود که ما کریسمس ۲۰۱۹ را در تهران جشن خواهیم گرفت، که این 
حرفها یا ناشی از »حماقت« است یا »خباثت و جنگ روانی«، و یا هر دوی آنها.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در تبیین این نکته که سال ۹۸ سال فرصتها است، گفتند: مشکل عمده 
کشور، »مشکل اقتصادی و مسئله معیشت قشرهای ضعیف« است که بخشی از این 
مشکل ناشی از تحریمهای اروپا و آمریکا است و بخش دیگرِ آن به نقائص درونی و 
ضعفهای مدیریتی بازمی گردد.رهبر انقالب اسالمی افزودند: هم تحریم می تواند برای 
کشور به فرصت تبدیل شود و هم مشاهده ضعفها و نقایص، تجربه ای گرانبها برای 
آینده و برای مدیریت سالهای بعد کشور ایجاد خواهد کرد.ایشان در پاسخ به این سؤال 
که »تحریم چگونه می تواند به فرصتی برای کشور تبدیل شود«، گفتند: بر اساس تجربه، 
فشار حاصل از کاهش درآمدهای نفتی برای کشور ما و هر کشور مشابه، انگیزه و تحرک 
چشمگیری برای اجرای اصالحات اقتصادی و نجات کشور از وابستگی به نفت ایجاد 
خواهد کرد، همچنانکه اکنون در سطوح دولتی و تحقیقاتی، مطالعات وسیع و خوبی 
برای اداره کشور با درآمدهای غیرنفتی آغاز شده است که اگر درآمد نفتی زیادی وجود 
داشت این فکر و تحرک ایجاد نمی شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای از تجربه دوران 
دفاع مقدس و خودداری قدرتهای مادِی شرق و غرب از دراختیار قرار دادن امکانات 
و تجهیزات دفاعی به ایران به عنوان تجربه ای عینی یاد، و خاطرنشان کردند: آن تجربه 
سخت و محدودیتها موجب شد جوانان با کار و ابتکار،  وابستگی نظامی کشور را به 
بیگانه تغییر دهند، به طوری که امروز امکانات دفاعی ایران از تقریباً همه کشورهای 
منطقه بهتر و برتر است.رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته دشمنان نیز به برتری دفاعی 
ایران اعتراف، و تالش دارند آن را وسیله ی فشار قرار دهند اما این اتفاق نخواهد افتاد 
و جمهوری اسالمی به کوری چشم آنها تقویت بنیه دفاعی خود را ادامه خواهد داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم بررسی طرحهای مقابله با تحریم و اجرای 
آنها، گفتند: نباید از تحریمها بنالیم و از تحریم کننده ها یعنی آمریکا و اروپا توقع زیادی 
داشته باشیم، بلکه باید دستگاههای دولتی و تحقیقاتی و همه جوانان صاحب فکر و 
اندیشه با آگاهی از مسائل کشور راههای زیادی را که برای مقابله با تحریم و خنثی کردن 
خباثت دشمنان وجود دارد، بررسی و دنبال کنند.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به گزارش 
مسئولین ارشد دولتی مبنی بر در حال تدوین بودن راهکارهای مقابله با تحریمها، تأکید 

کردند: مسئوالن باید در عمل و اجرا، به صورت جدی تر و فوری تری وارد بشوند و نباید 
کارها را با تأخیر انجام داد.رهبر انقالب اسالمی در ادامه تبیین فرصتهای سال ۱۳۹۸ به 
لزوم ایجاد بازدارندگی در جنگ اقتصادی با دشمن، اشاره کردند و گفتند: امروز بحمداهلل 
همه مسئولین به این باور رسیده اند که دشمن در حال جنگ با ما است و بروز و ظهور 
آن در مسائل اقتصادی است.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته ما باید در این 
جنگ دشمن را شکست دهیم و به توفیق الهی، او را شکست خواهم داد اما این کافی 
نیست بلکه باید بازدارندگی ایجاد کنیم و به مرحله ای برسیم که دشمن احساس کند 
نمی تواند از معبر مسائل اقتصادی به کشور ضربه وارد کند و ملت را تحت فشار قرار 
دهد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه رسیدن به این مرحله امکان پذیر است، 
افزودند: ما در مسائل نظامی در شرایطی قرار داشتیم که امکان مقابله با تهاجم هوایی و 
یا حمله موشکی دشمن را نداشتیم اما اکنون به مرحله ای رسیده ایم که دشمنان ما در 
منطقه و یا دشمنانی که در منطقه نیرو دارند، می دانند که جمهوری اسالمی ایران، می 
تواند با موشکهای نقطه زن و دقیق خود با هر تهاجمی مقابله کند و پاسخ کوبنده بدهد.
ایشان خاطرنشان کردند: توانایی و مشت محکم جمهوری اسالمی در عرصه دفاعی، 
در واقع قدرت بازدارندگی ایران است که در سایه تحریمها به دست آمد و در مسائل 
اقتصاد نیز می توان از فرصت تحریمها، به همین توانایی بازدارندگی رسید.رهبر انقالب 
اسالمی در محور دوم سخنانشان یعنی »مواجهه دولتهای غربی با ایران« تأکید کردند: 
تنها راه رسیدن به مرحله بازدارندگی اقتصادی، قطع امید از کمک و همراهی غربی ها 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان دلیل این موضوع گفتند: تجربه های تاریخی و 
مشاهدات عینی از رفتار غربی ها نشان می دهد که از آنان می توان انتظار توطئه و خیانت 
و از پشت خنجر زدن را داشت اما نباید انتظار کمک و صداقت و همراهی را داشت و 
اگر در مقطعی هم غربی ها در ظاهر، کمکی از خود نشان داده اند، در واقع برای جلو 
رفتن کار خودشان بوده است.ایشان افزودند: این موضوع فقط مربوط به ایران نیست بلکه 
غربی ها، با هر کشوری که زورشان برسد، همین رفتار را می کنند.رهبر انقالب اسالمی، 
سه قرن پدیده استعمار کشورهای ضعیف در آسیا، آفریقا و امریکای التین به وسیله 
اروپایی ها و جلوگیری از پیشرفتهای علم و فناوری در این کشورها را نمونه آشکاری 
از رفتار خباثت آمیز اروپایی ها برشمردند و خاطرنشان کردند: در مورد ایران نیز، خیانت 
و خباثت اروپایی ها از اواسط دوره قاجار آغاز شد که خیانت انگلیس در جنگ ایران و 
روس، قضیه امتیاز تنباکو، ماجرای ریخته شدن خون امیرکبیر، روی کار آمدن حکومت 
دیکتاتوری رضاخان، کودتای ۲۸ مرداد و ساقط کردن دولت مصدق، قضایای مختلف 
سیاسی و امنیتی بعد از پیروزی انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی، تحریمها و قضیه  برجام، 
نمونه های رفتار اروپایی ها در قبال ایران است و نباید این مسائل را از یاد برد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای افزودند: در قضیه برجام که قراردادی میان ایران و شش کشور بود، بعد 
از خروج طرف امریکایی، اروپایی ها باید در مقابل امریکا می ایستادند و ضمن پایبندی 

به تعهدات خود، تحریمها را برمی داشتند که تاکنون ایستادگی نکرده اند. 
ادامه در صفحه 2

رئیس جمهور: گروه جنگ طلبی بر کاخ سفید مسلط شده اند

حفظ سالمتی مردم مهمترین اصل در مدیریت بحران است

پلیس راهور تاکید کرد:

11 و 12 فروردین سفر نکنید
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اولین گام اشتباه در عمل به شعار سال
* حسین کنعانی مقدم  
رهبر معظم انقالب شعار امسال را رونق تولید اعالم کردند. برای رونق 
تولید باید مولفه های مختلفی را مردم و مسئوالن در نظر بگیرند تا 

شعار سال محقق شود.
با نگاه به عوامل تولید، ۵ مولفه را می بینید. اول نیروی انسانی ماهر، 
دوم تکنولوژی، سوم مواد اولیه و امکاناتی که بتوان از آن در تولید 
استفاده کرد، چهارم سرمایه و در آخر بازار.خوشبختانه ما در بخش 
نیروی انسانی ماهر، نیروی متخصص به اندازه ی کافی داریم و می 
توان از نیروهای که دارای مهارت هستند و  در حال حاضر از دانشگاه 
فارغ التحصیل شده اند استفاده کرد و این یکی از مهم ترین عواملی 
است که ما در اختیار داریم.در بحث سرمایه، سرمایه کوچک مردم 
در بخش عمومی و خصوصی یکی از مهم ترین عوامل تولید است 
و باید بانک ها را به این سمت سوق داد تا وام ها و تسهیالتی که 
به مردم می دهند برای اشتغال و تولید باشد، نه داللی یا ایجاد بازار 
کاذب.بخش سوم که بحث درباره مواد اولیه هست، بسیار با اهمیت 
است. متاسفانه به لحاظ آن که زنجیره های تولید ما ناقص است عمال 
نمی توانیم ارزش افزوده ای نسبت به مواد اولیه ایجاد کنیم؛ به عنوان 
مثال ما یک  بشکه نفت را ۵۰ دالر می فروشیم ولی کشوری مثل 
با ارزش افزوده و تکنولوژی به  آلمان همین یک بشکه نفت ما را 
هزار دالر تبدیل می کند. اگر ارزش افزوده را در اقتصاد ایران ایجاد 
کنیم  مراکز تولیدی افزایش پیدا خواهند کرد. مِسئله ی دیگر در تولید 
مسئله ی تکنولوژی است که ما با توجه به سیاست های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی در خصوص اقتصاد دانش بنیان باید با کم ترین مواد اولیه و 
ارزش افزوده تکنولوژی تولیداتمان را  به سمت رونق ببریم.و در آخر 
بحث بازار را در پیش رو داریم که الحمداهلل ایران هم یک بازار داخلی 
۸۰ میلیونی دارد و هم حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون نفر بازارهای مشترک 
همسایگان ما هستند که اگر بتوانیم این تعداد را از نظر کاال تامین کنیم 
تولید را به یک نقطه مثبت می رسانیم. اگر ما سیاست هایمان را با 
بخش پولی و بانکی، کسب و کار و سرمایه هماهنگ نکنیم نمی توانیم 
در بخش رونق تولید موفق عمل کنیم.در مجموع اقتصاد یک بخش 
همگانی است و همه آحاد مردم، مسئولین، دست اندرکاران، نخبگان، 
اندیشمندان و سرمایه داران باید در عرصه اقتصاد وارد شوند و اگر ما 
دست روی دست بگذاریم تا دولت کاری کند اولین گام اشتباه را در 

عمل به شعار سال برداشته ایم.

تهیه طرح جامع آسیب شناسی سیل در کشور

 رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اعالم تهیه طرح جامع آسیب 
شناسی سیل و سیالب در کشور، درباره خسارت های سیل روزهای 
اخیر در چند استان کشور گفت: پس از تثبیت حادثه و فروکش کردن 

سیل و ارزیابی های دقیق، میزان خسارت ها جبران می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسماعیل نجار در برنامه تلویزیونی 
تیتر امشب وظیفه مدیریت بحران را پیشگیری اعالم کرد و گفت: 
مدیریت بحران کار یک دستگاه خاص نیست بلکه همه دستگاههای 
اجرایی کشور در زمان عادی باید در صدد پیشگیری از حوادث غیر 
مترقبه باشند.وی با بیان اینکه رئیس جمهور و برخی از معاونان و 
وزرا جمعه)۹ فروردین( برای رسیدگی به فعالیت های مربوط به 
سیل به خوزستان سفر می کنند افزود: هم اکنون بجز خوزستان، وضع 
سایر استان های سیل زده با ثبات است.نجار به برخی از علت های 
وقوع سیل در گلستان اشاره کرد و افزود: پر شدن سدهای »گلستان« 
بودن  محدود  و  ها  رودخانه  نکردن مصب  الیروبی  »وشمگیر«،  و 
خروجی آب به سمت دریا از جمله علت های وقوع سیل در مناطق 

مسکونی است.

پیشنهاد جدید همتی برای هدایت 
نقدینگی به سمت تولید

رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم کنترل نقدینگی 
و هدایت آن به سمت تولید برای جلوگیری از 

رکود تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: در بحث هدایت نقدینگی 
دو نکته مهم وجود دارد. نکته اول مفهوم نقدینگی 
است که بخش مهمی از حجم نقدینگی هم اکنون 
تبدیل به تسهیالت اعم از تولیدی یا غیر آن شده 
و یا توسط خود بانک ها تبدیل به انواع دیگری 
از دارایی ها شده است که بخش عمده ای از آنها 
هم راستا با تأمین هدف بهینه اجتماعی نبوده و 
اصالح آنها ضرورت دارد.وی ادامه داد: نکته دوم 
اینکه نقدینگی در بخش هایی متمرکز می شود که 
بیشترین بازدهی خالص از ریسک را داشته باشد. 
باید  تولید  به سمت  نقدینگی  هدایت  برای  لذا 
بازدهی بخش تولید از طریق بهبود فضای کسب 
و کار، کاهش هزینه های تولید، باال رفتن قدرت 
خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات، افزایش 
به  منتج  برای سرمایه گذاری  انگیزه الزم  تا  یابد 
رونق تولید، ایجاد شود.همتی افزود: با توجه به 
کنار  در  مرکزی  بانک  اخیر  تورمی  شک  ریشه 
سیاست مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب 
در شرایط فعلی را تغییر ترکیب کمیت  های پولی 
برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید 
می داند تا با افزایش عرضه از فشار تورمی کاسته 

شود.

قیمت گذاری خودرو ۵ درصد 
حاشیه بازار به ضرر مردم 

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
قیمت گذاری خودرو براساس پنج درصد حاشیه 
برنامه  رویکردی،  اصالحات  انجام  بدون  بازار 
ای و عملکردی صرفا زمینه ساز استمرار وضع 
نامطلوب و زیان بار گذشته با تحمیل هزینه های 

آن بر مردم است.
 به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا نجفی 
در ارزیابی آثار قیمت گذاری خودرو بر اساس پنج 
درصد حاشیه بازار، اظهار داشت: حقوق عادالنه 
همه ذینفعان صنعت خودرو در این روش دیده 
نشده و رعایت نمی شود و صرف این اقدام، آینده 
بهتری برای صنعت خودرو کشور حاصل نمی 

شود.

اخبار

خبر

بى نيازى از عذر خواهى، گرامى تر 
از عذر راستين است

کالمامیر

ادامه از صفحه 1
در  که  کنند  می  توصیه  نیز  ایران  به  دائماً  آنها 
برجام بماند ولی خودشان عماًل از برجام خارج 
شده اند، زیرا تحریم های جدیدی را ضد ایران 
وضع کردند.ایشان به موضوع ایجاد کانال مالی 
میان ایران و اروپا نیز اشاره کردند و گفتند: این 
کانال مالی بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است و 
هیچ معنایی ندارد.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر 
اینکه میان وظایف اروپایی ها در برجام با آنچه 
وجود  تفاوت  آسمان  تا  زمین  می دهند،  انجام 
دارد، تأکید کردند: اروپایی ها در قضیه برجام نیز 
از پشت خنجر زدند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: براساس مطالعات انجام شده و همچنین 
مشاهدات عینی، سیاست و قدرت در غرب اعم 
از اروپا و امریکا، ظالمانه، زورگویانه، بی منطق 
غربی  سیاستمداران  و  است  خواهانه  زیاده  و 
باطن،  در  زده،  ادکلن  و  شیک  ظاهر  برخالف 
انقالب  هستند.رهبر  وحشی  واقعاً  انسانهایی 
اسالمی رفتار اروپایی ها در جنایت تروریستی 
نیوزیلند و شهادت دهها مسلمان در دو مسجد را 
نمونه ای از باطن وحشی آنها برشمردند و گفتند: 
سیاستمداران و رسانه های اروپا حاضر نشدند از 
واژه »تروریستی« برای این جنایت استفاده کنند و 
فقط به عبارت »حرکت مسلحانه« بسنده کردند، 
در حالی که در هر جای دنیا، حرکتی بر ضد یک 
فرد مورد عالقه اروپایی ها انجام گیرد، گروههای 
مدعی مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر 
جنجال می کنند.ایشان با تأکید بر اینکه حکومت 
مستبد،  منطقه،  حکومت  »بدترین  سعودی، 
دیکتاتور، ظالم، فاسد و وابسته« است، خاطرنشان 
کردند: غربی ها برای چنین حکومتی، امکانات 
هسته ای و مراکز تولید موشک فراهم می کنند 

زیرا حکومت سعودی وابسته به آنها است.رهبر 
انقالب اسالمی در عین حال خاطرنشان کردند: 
البته از ساخت مراکز هسته ای و موشکی برای 
حکومت سعودی ناراحت نمی شویم زیرا این 
مراکز در آینده نه چندان دور به فضل الهی به 
افتاد.حضرت  خواهد  اسالمی  مجاهدان  دست 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه شرارت و 
شیطنت، طبیعت اروپا و امریکا است، گفتند: البته 
امریکا به دالیل مختلف شرورتر از اروپا است 
که البته این شرارِت بیشتر مختص رئیس جمهور 
فعلی امریکا نیست.ایشان افزودند: یک نمونه از 
شرارت های امریکا این است که کنگره در دو 
سال گذشته، ۲۲۶ طرح و الیحه علیه جمهوری 
اسالمی ارائه و یا تصویب کرده است که البته باید 
از مجلس خودمان هم گالیه و سؤال بکنیم که 
مجلس شورای اسالمی تاکنون چند طرح و یا 
الیحه علیه خباثت های امریکا ارائه یا تصویب 

کرده است؟رهبر انقالب اسالمی از برخی افراد 
بزک کردن  دنبال  به  داخل،  در  که  ها  و رسانه 
غرب و روتوش خباثت های غربی ها هستند، 
خواهند  نمی  که  ها  رسانه  و  افراد  این  گفتند: 
افکار عمومی متوجه باطن شرارت آمیز دولتهای 
ظاهر الصالحی همچون انگلیس و فرانسه شوند، 
هستند  پهلوی  دوران  زاده  تقی  همان  واقع  در 
که می گفت باید از فرق سر تا نوک پا، غربی 
شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: کسانی 
که امروز در داخل به طور پیوسته به دنبال پمپاژ 
لغات  و  غربی  روشهای  غربی،  زندگی  سبک 
غربی در ادبیات، دانشگاهها و مدارس هستند، 
در واقع تقی زاده های جدید هستند، همچنانکه 
مدافعان و حامیان سند ۲۰۳۰ نیز در واقع ادامه 
دهنده تفکر تقی زاده هستند.رهبر انقالب اسالمی 
گفتند: البته امروز مردم انقالبی و جوانان مؤمن 
نخواهند گذاشت حرف تقی زاده های جدید به 

کرسی بنشیند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه 
به یک نکته مهم اشاره کردند و افزودند: برخی 
مغالطه نکنند که سخنان بنده به معنای قطع رابطه 
با کشورها غربی است و من بارها تأکید کرده ام 
که رابطه اشکالی ندارد و در دولتهای مختلف 
با کشورهای مختلف و حتی  رابطه  به  تشویق 
اروپایی ها کرده ام اما آنچه اشکال دارد، دنباله 
کردند:  خاطرنشان  است.ایشان  اعتماد  و  روی 
علت بسیاری از مشکالت ما، این است که در 
گیریهای  تصمیم  در  و  قراردادها  در  مذاکرات، 
سیاسی به غربی ها اعتماد کردیم.رهبر انقالب 
با  کردند:  تأکید  مسئوالن  به  خطاب  اسالمی 
کشورهای مختلف ارتباط داشته باشید ولی طرف 
خود را بشناسید تا با لبخند و ترفند و سخن دروغ 
آنها، راه را اشتباه نروید.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای گفتند: البته مسئوالن دولتی ما »امروز« به این 
نتیجه رسیده اند که نمی توان با غربی ها در یک 
مسیر حرکت کرد که امیدواریم در آینده رفتارها 
و برخوردهای این مسئوالن با غربی ها، بر اثر 
این فهم جدید، تفاوت پیدا کند.ایشان در ادامه 
به دو گرایِش متضاد و غلط در خصوص غرب 
دارای  افزودند: یک گرایش که  اشاره کردند و 
تحجر و تعصب بیجا است، نکات مثبت غرب 
برخی  و  فناوری  و  علم  در  آنها  پیشرفتهای  و 
خصوصیات خوب اخالقی آنها را نمی بیند و 
گرایش دوم کاماًل معتقد به وابستگی به غرب و 
غرب زدگی است.رهبر انقالب اسالمی، غرب 
به  اشاره  با  و  خواندند  بزرگی  خطر  را  زدگی 
طرح خطر غرب زدگی به وسیله مرحوم جالل آل 
احمد در سال ۱۳۴۲، تأکید کردند: از تجربه و 
علم غربی ها باید استفاده کرد اما به هیچ وجه 

نباید به آنها تکیه و اعتماد کرد.

امام جمعه موقت تهران گفت: در سند اقتصادی 
و  است  تولید  مساله  اساسی  رکن  مقاومتی 
عنوان  به  را  تولید  موضوع  امسال  هم  رهبری 
رویکرد عمومی و جهت گیری کشور معرفی 

کردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم 
محمد جواد حاج علی اکبری امام جمعه موقت 
تهران در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران، 
امیرالمومنین )ع(  نام  با  اینکه سالی که  بیان  با 
در والدت خجسته آن حضرت آغاز شد نوید 
بخش بشارت ها و فرصت هاست، اظهارداشت: 
ماه رجب در دهه سوم قرار گرفته و به ما این 
یادآوری را دارد که از ظرفیت های این ماه بیشتر 
استفاده کنیم و در بهره برداری از فرصت های 
نیایشی و معنوی آن کوشاتر باشیم.وی گفت: 

بزرگترین اتفاقی که در جهان بشریت رخ داده 
در دهه سوم این ماه قرار دارد و آن بعثت خاتم 
انبیا )ص( است و هیچ روز و شبی در آفرینش 
به زیبایی، شکوه و الهام بخشی آن شب و روز 
بعثت نمی رسد.خطیب موقت تهران افزود: از 
تمام  به  شخیصت  یک  میمون،  واقعه  آن  دل 
و  رسالت  با  انسان ها  میان خود  از  کامل  معنا 
مأموریتی الهی برانگیخته می شود. اینکه پیامبر از 
خود مردم است مورد تاکید حضرت حق است.
بیان کرد: عترت و قرآن در  اکبری  حاج علی 
حقیقت یکی هستند و هر دو دستاورد بزرگ 
برای جهان بشریت است یکی نقشه راه سعادت 
و  شبیه  و  است  کریم  قرآن  که  است  انسان 
نظیری در میان کتاب های آسمانی ندارد و پیام 
بعثت هم بازگشت به قرآن است.وی ادامه داد: 

امیدواریم خداوند جامعه ما را قدرشناس تجلی 
بعثت در عصر ما که انقالب اسالمی است و 
منبعث از بعثت خاتم انبیا )ص( است قرار بدهد 
و امیدواریم خداوند این حرکت بزرگ را به آن 
روز خجسته یعنی ظهور امام زمان )عج( برساند.
امام جمعه موقت تهران ضمن تبریک روز ۱۲ 
اسالمی  نظام  تولد  روز،  این  گفت:  فروردین 
است که برخاسته از انقالب اسالمی است اما 
کمتر به آن توجه شده و این در حالی است که 
امام راحل فرمودند این روز از بزرگترین اعیاد 
ملی و مذهبی ما است و خالصه و عصاره پیام 
بعثت را در خود جای داده است. آن بعثتی در 
عصر مدرن و در عصر جاهلیت بود. مردم عزیز 
ما با رهبری آن انسان معنوی و خدایی، یک نظام 
الهی را مطابق با هندسه الهی در عصر غیبت 

طراحی کردند و ما چهلمین سال تأسیس آن را 
در ۱۲ فروردین پیش روی داریم بنابراین روز 
بزرگ و عزیزی است.حاج علی اکبری با اشاره 
به بیانات رهبری انقالب در سال نو، تصریح کرد: 
آنچه رهبری در آغاز سال نو مطرح فرمودند در 
این عصر نبرد اراده ها و جنگ نامتقارن این بود 
که دشمن متوجه شده که ملت ایران هر زمان 
ارده ای کند می تواند به آن چه می خواهد برسد، 
بنابراین آنها تصمیم گرفته اند در اراده ما رخنه 
کنند.وی تصریح کرد: انتخاب شعار سال توسط 
رهبری انقالب یکی از روش های عالمانه برای 
تجمیع خواسته و اراده های عمومی مردم در یک 
نکته اصلی و تمرکز بر آن است تا ملت ما بتوانند 
قدم های بزرگ خود را به سوی روزهای بهتر 

بردارند. 

حجت االسالم حاج علی اکبری:

شعار امسال به منزله روح اقتصاد مقاومتی است

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 ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۷۹۰هیات 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 ۱۷۱صادره از اراک در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی به مساحت ۱۱۱۸/۵۲ مترمربع 
پالک ۵۳۴۳ فرعی از ۹ 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 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.  ۹۷/۱۱۹۵۳/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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۲۰۵هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حمید رضایی فرزند محمود بشماره شناسنامه ۶۷۹ صادره از نهاوند در ۵۳.۵۸ سهم 
مشاع از ۳۶۰.۷۳ سهم یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۶۰/۷۳ مترمربع 
از پالک ۱۲۷ فرعی از ۱۶۵ 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 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.  ۹۷/۷۶۷۱۵/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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۲۰۶هیات 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 ۵۹۵ صادره از نهاوند در ۵۳.۵۷ سهم مشاع 
از ۳۶۰.۷۳ سهم یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۶۰/۷۳ مترمربع از 
پالک ۱۲۷ فرعی از ۱۶۵ 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 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.  ۹۷/۷۶۷۲۱/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
تعیین  قانون  موضوع  /دوم  اول   ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۵۰۵هیات  شماره  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
پرویز عبدلی  آقای  متقاضی  مالکانه بالمعارض  ثبت ملک فردیس تصرفات  حوزه 
فرزند علی یار به شماره شناسنامه ۲۴۸  صادره ازمالیر در یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت  ۱۴۰ مترمربع  از پالک ۳۹۲فرعی از ۱۶۳اصلی  واقع  در فردیس 
خریداری از مالک رسمی خانم شمسی عمومی 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 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 ۱۳۲۲م 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۲/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱/۱۰

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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۳۲۴هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
از کرج در سه دانگ  شیرین ونکانلی فرزند رشید بشماره شناسنامه ۳۴۵ صادره 
به مساحت ۴۸۶/۷۵ مترمربع  بنای احداثی  با  از ششدانگ یک قطعه زمین  مشاع 
پالک ۱۹۹۰ فرعی از ۹ 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 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.  ۹۷/۷۶۷۱۱/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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۳۱۸هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
جلیل فایضی فاراب فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه ۱۸۹۷۸ صادره از کرج در 
 ۶۵۶ پالک  مترمربع   ۲۳۰ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
فرعی از ۳۶۲ 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 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   ۱۵
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۹۷/۷۶۷۰۴/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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۴۰۰۰۱۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اشتهارد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین کاظمی 
فرزند ذبیح اله بشماره شناسنامه ۷۹۳۰ صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن )که بصورت ساختمان مسکونی درآمده است( به مساحت ۱۷۷/۹۴ مترمربع 
در قسمتی از پالک یک فرعی از ۵۴ اصلی واقع در بخش مرکزی حوزه ثبت اشتهارد 
خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا خبیری 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.  ۹۷/۷۶۷۱۵/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۰۱/۱۰

 حمید شهدوست – 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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۳۲۸هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسن علوی آزاد فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۱۰۴ صادره از کرج در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۶۶ مترمربع پالک ۱۱۵۷ فرعی ۳۶۲ 
اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

۹۷/۷۶۷۱۰/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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۵۰۶هیات 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 ۱۴  صادره ازمشکین شهر  درششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۸۶۷.۴۰مترمربع  از پالک ۲۸۵۳فرعی از ۱۶۳اصلی  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 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 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 ۱۳۲۷م     تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۲/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۰/۱/۹۸
محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۲۷۵۶هیات 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 ۱۴۹۰  کد ملی ۰۸۷۱۵۳۰۸۱۳ صادره ازقوچان  درششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۴۵/۰۲ متر مربع از قطعه دوم صورت مجلس تعیین باقیمانده شماره ۲/۴۴۷۵۷مورخ ۹۰/۱۱/۲۹می باشد از پالک ۴۵۰۱فرعی از ۱۶۳اصلی واقع در 
فردیس خیابان ۲۵خیابان بنفشه بن بست بنفشه پالک ۱۱خریداری از مالک رسمی یحیی میرزاده امامقلی 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 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 ۱۳۱۸م  تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۲/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱/۱۰
محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

تاکید رهبر انقالب؛ سال 98 سال فرصت ها

سال 98 سال فرصت ها و گشایش ها برای ملت ایران خواهد بود
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شکست دیوار تحریم با جنگنده کوثر

رونمایی از هواپیمای جنگنده کامال ایرانی کوثر در سال ۹۷ که تحریم 
ها علیه جمهوری اسالمی ایران در حال اوج گیری بود را می توان نشان 

دهنده شکست دیوار تحریم ها در عرصه دفاعی دانست.
به گزارش ایرنا، این جنگنده که مرداد سال گذشته برای نخستین بار 
رونمایی و در آبان ماه خط تولید انبوه آن به بهره برداری رسید، پس از 
آذرخش و صاعقه سومین هواپیمای جنگنده ساخت ایران محسوب می 
شود.هواپیمای کوثر یک هواپیمای جنگنده پیشرفته با مأموریت پشتیبانی 
نزدیک هوایی است که به صورت کامال بومی ساخته شده و ایران را 
در زمره معدود کشورهای دارای فناوری طراحی و ساخت هواپیمای 
جنگنده با سامانه های اویونیک و کنترل آتش نسل چهارم قرار داده است.
متخصصان صنایع هوایی توانسته اند تجهیزات الکترونیکی پیشرفته ای 
را برای این هواپیما، طراحی و نصب کنند و از دیگر قابلیت های این 
جنگنده نصب انواع موشک ها و بمب های مورد نیاز صحنه رزم بوده 
و به گونه ای طراحی و ساخته شده   که با دیگر تجهیزات و سالح های 
ساخت داخل سازگاری کامل دارد.این هواپیما در دو نوع تک کابین و 
دو کابین قابل تولید است که نوع دوکابینه عالوه بر قابلیت رزمی، برای 
آموزش خلبانان در مرحله پیشرفته کاربرد دارد.ارتقای توان رزم و آموزش 
خلبانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، بومی سازی سامانه 
های اویونیک و کنترل آتش پیشرفته نسل چهارم، سامانه های مکانیکی 
و هیدرولیکی و موتور بومی از ویژگی های برتر جنگنده کوثر هستند.
مدیران وزارت دفاع بهره گیری از معماری یکپارچه پیشرفته اویونیک و 
کنترل آتش با استفاده از شبکه داده دیجیتال نظامی منطبق با نسل چهارم، 
بهره گیری از فناوری نمایشگرهای چندمنظوره تمام دیجیتال، بهره گیری 
از رایانه محاسبات بالستیک سالح و سامانه پیشرفته نشانه روی مقابل 
خلبانان) HUD ( به منظور افزایش دقت اصابت سالح و مهمات را 
از دیگر ویژگی های برتر کوثر بر شمرده اند.بهره گیری از رادار پیشرفته 
چندمنظوره کنترل آتش جهت باال بردن کشف اهداف و تهدیدات و بهره 
گیری از ناوبری دقیق به صورت رادیویی و مستقل و استفاده از سامانه 
نقشه متحرک هوشمند نیز از ویژگی ها مهم این جنگنده هستند که به 

صورت بومی بر آن نصب شده اند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم افتتاح خط تولید این 
جنگنده گفت: تولید هر فروند جت جنگنده ایرانی »کوثر« هفت میلیون 
دالر صرفه جویی ارزی دارد و در آینده نیز شاهد تولید نسل پیشرفته   تر 
این جنگنده خواهیم بود.امیر سرتیپ ستاد امیر حاتمی افزود: این هواپیما 
در ۳۱ مرداد سال ۹۷ و در حضور رییس جمهوری رونمایی شد و همان 
جا وعده کردیم در نخستین فرصت خط تولید انبوه این هواپیما که تمام 
آزمایش ها و تست های خود را طی کرده بود، افتتاح کنیم.وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: پس از عقد قرارداد با ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، جنگنده کوثر به تعداد قابل توجه و مورد نیاز 
تولید و در خدمت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی قرار می گیرد.
امیر سرتیپ حاتمی با بیان این که در حین تولید، تحقیق و پژوهش در 
خصوص این جنگنده ادامه دارد، افزود: افتتاح این خط تولید به لحاظ 
اقتصاد دفاعی موضوع با اهمیت و ارزشمندی است و با آغاز به کار خط 
تولید جت جنگنده کوثر، صرفه جویی ارزی و اشتغال زایی قابل توجهی 

خواهیم داشت.

واریز 129 میلیارد ریال کمک مردمی به 
حساب هالل احمر

رئیس جمعیت هالل احمر کشور از واریز بیش از 
۱۲۹ میلیارد ریال به حساب های این جمعیت از سوی 

مردم خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی اصغر پیوندی در 
توییتی اعالم کرد: ۱۲ میلیارد و ۹۳۵ میلیون و ۵۸۵ 
هزار تومان مجموع واریز مستقیم به حساب مشارکت 
و  تا ساعت ۱۳  احمر  مردمی جمعیت هالل  های 
۳۰ دقیقه ۸ فروردین است. بازهم تاکید می کنم این 
مبلغ را به بهترین شکل ممکن دراختیار سیل زدگان 
در  همچنین  داد.وی  خواهیم  قرار  گلستان  استان 
این کمک های  اینستاگرام خود اعالم کرد:  صفحه 
مردمی بصورت واریز مستقیم به حساب مشارکت 
های جمعیت هالل احمر )۹۹۹۹۹( نزد بانک های 
مختلف کشور بوده است. واریز به حساب جمعیت 
بعدی  مقاطع  در  و  دارد  ادامه  احمر همچنان  هالل 
مجددا اطالع رسانی می شود.وی در این مطلب یادآور 
آوری شده صرف جبران  مبالغ جمع  شد: مجموع 
خسارات سیل زدگان خواهد شد و نحوه هزینه کرد 
و مصرف آن نیز به زودی اعالم می شود.هموطنان 
نوع دوست کشورمان در صورت تمایل از روش های 
زیر همچنان می توانند به سیل زدگان کمک نمایند: 
نام هالل احمر نزد همه  به  شماره حساب ۹۹۹۹۹ 
بانک ها و همچنین کد دستوری # ۱۱۲۷۸۰* به همراه 
و  ملت  بانک  کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹۶  شماره 
نیز ۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰ بانک رفاه برای دریافت 
نظر  به سیل زدگان در  نقدی  ارسال کمک های  و 
گرفته شده است. همچنین از طریق گزینه نیکوکاری 
اپلیکیشن آپ کمک های مردمی برای سیل زدگان به 

حساب جمعیت هالل احمر واریز خواهد شد.

سرعت و سبقت غیرمجاز بیشترین 
عامل تصادفات

رئیس پلیس راهور ناجا بیشترین عامل تصادفات در 
شبانه روز گذشته را سرعت و سبقت غیرمجاز عنوان 
در  عجله  و  شتاب  از  خواست  رانندگان  از  و  کرد 

رانندگی پرهیز کنند.
سردار  راهور،  ازپلیس  نقل  به  زمان  گزارش  به 
»سیدکمال هادیان فر« گفت: انحراف به چپ، سرعت 
و سبقت غیرمجاز و خستگی و خواب آلودگی عامل 
۸۵ درصد تصادفات نوروزی بوده است.وی با بیان 
این که پنج استان غربی کشور شرایط جوی ناپایداری 
دارند، گفت: در استان های شمالی تردد به صورت 

سنگین در جریان است.

خبراخبار

 رونق تولید سبب قطع وابستگی اقتصادی 
به دشمن می شود

دادستان کل کشور با اشاره به لزوم مدیریت، برنامه ریزی و روحیه جهادی در جنگ اقتصادی 
تاکید کرد: قطع وابستگی به اقتصاد دشمن یکی از راه حل های جهادی در رونق تولید است.

به گزارش زمان به نقل ازروابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت االسالم و المسلمین 
منتظری در تبیین لوازم تحقق شعار »رونق تولید« که از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان شعار 
سال ۹۸ انتخاب شده است، گفت: بزرگترین مشکل امروز در سطح کشور مسئله مشکالت 
اقتصادی است و شعاری که برای سال انتخاب شده متناسب با شرایط کشور است و مقام معظم 
رهبری با اشرافی که به مسائل کشور دارند مردم را به سمت و سویی که مشکالت برطرف 
شود، هدایت می کنند.وی با بیان اینکه یک جهت بحث اقتصادی به دولت بر می گردد، تصریح 
کرد: دولت و مدیران اقتصادی باید با مدیریت، برنامه ریزی و روحیه جهادی در مقابله با جنگ 
اقتصادی که دشمن ایجاد کرده به نحو مناسب عمل نموده و مشکالت را حل و فصل کنند.
دادستان کل کشور افزود: از سوی دیگر بخش خصوصی و کسانی که به نحوی در عامه مردم 
مرتبط با مسائل اقتصادی کشور هستند؛ روش و منش خودشان را باید به گونه ای ترسیم و 
تنظیم کنند که بتوانیم در جنگ اقتصادی با دشمن، توفیق یابیم.حجت االسالم و المسلمین 
منتظری با بیان اینکه قطع وابستگی به اقتصاد دشمن قطعا یکی از راه حل های جهادی است؛ 
تصریح کرد: این امر حاصل نمی شود مگر اینکه اقتصاد کشور متوجه به مسائل داخلی شود و 
مشکالت کشور از لحاظ اقتصادی در درون حل گردد، در این صورت با رونق تولید می توان 

به مقابله با دشمن برخاست.

دعوای شدید آمریکایی ها 

بر سر سیاست تحریم های ضدایرانی  
تیم امنیتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره تمدید معافیت از تحریم های نفتی علیه 

تهران برای شماری از کشورهای خریدار نفت ایران به شدت دچار اختالف شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه که مایل نبودند نامشان فاش شود، 
نوشت: این اختالف نظر میان جان بولتون از شورای امنیت ملی و مایکل پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا است که خشم و عصبانیت زیادی را به همراه داشته است.اما ورای این اختالفات، 
از یک طرف  کند. وی  و سنگین  را سبک  اصلی  اولویت های  باید  آمریکا  رئیس جمهور 
می خواهد به وعده خود برای اعمال فشار حداکثری علیه ایران و وادار کردن تهران به پذیرش 
درخواست های آمریکا عمل کند و از سوی دیگر نگران است که فشار بیش از حد روی تهران، 
به جهش قیمت های نفت منجر خواهد شد و این مسئله قیمت بنزین را برای رانندگان آمریکایی 
آن هم در شرایطی که انتخابات ۲۰۲۰ نزدیک است، افزایش می دهد.بولتون و تیمش که طرفدار 
تحریم های شدیدتر هستند، به این نکته اشاره کرده اند که قیمت های نفت – حدود ۵۹ دالر 
در هر بشکه – پایین مانده است. لری کودالو، مشاور اقتصادی ارشد رئیس جمهور آمریکا 
در دیداری که ترامپ با بنیامین نتانیاهو، رئیس جمهور رژیم صهیونیستی داشت از این دیدگاه 
حمایت کرده و گفته است لغو معافیت ها روی قیمت های نفت تأثیر نخواهد گذاشت. اما این 
روند ممکن است با توجه به تولید سایر کشورهای اوپک و همچنین سیاست های خصمانه 

دولت آمریکا علیه فروش نفت ونزوئال به سرعت تغییر کند.

امور  وزارت  سخنگوی  قاسمی«  »بهرام 
خارجه کشورمان در واکنش به حکم دادگاه 
دارایی های  از  توقیف  رفع  در  لوکزامبورگ 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی، گفت: ایاالت 
متحده باید بداند که نمی تواند با دروغ پردازی، 
و  مورد دستبرد  را  ایرانیان  مایملک  و  ثروت 

سرقت قرار دهد.
قاسمی  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
چهارشنبه شب در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
در مورد حکم دادگاه لوکزامبورگ تصریح کرد: 
با شکایت بانک مرکزی و تالش های بسیار 
زیاد در سطح ملی و همکاری بانک مرکزی، 
وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری و مرکز حقوقی ریاست جمهوری، 
این  ایران،  ملت  حقوق  احقاق  جهت  در 
موفقیت حاصل شد. وی ادامه داد: بی شک 
دوران یکه تازی و زورمداری ایاالت متحده 
آمریکا نسبت به سایر کشورها و تحت عناوین 
مختلف و طرح اتهامات بی اساس سپری شده 
است و این حکم در این مرحله نشان داد که 
با رویکرد  هنوز در جامعه جهانی، محاکمی 
مستقل می توانند وجود داشته باشند.قاسمی 
افزود: ایاالت متحده که برای تشویش افکار 

عمومی جهان علیه کشور مستقلی چون ایران، 
دروغ  و  کرده  صرف  را  گزافی  های  هزینه 
اسناد  که  است  داده  انجام  را  زیادی  پردازی 
و گزارشات متقن و مستند موجود در مورد 
عامل و عاملین اصلی حادثه یازده سپتامبر را 
تبرئه و افکار عمومی جهان را از آنها به سمت 
دیگری منحرف کند، باید بداند که نمی تواند 
با دروغ پردازی ثروت و مایملک ایرانیان را 
دهد.سخنگوی  قرار  سرقت  و  دستبرد  مورد 
وزارت امور خارجه ادامه داد: آقای ترامپ باید 

بیاموزد که ایرانیان و مردم هوشمند و بزرگ 
آن با دیگر کشورهایی که ثروت کشور و ملت 
خود را در طبق اخالص تقدیم آنان می کنند تا 
از امتیاز حمایت و امنیت اجاره ای برخوردار 
شوند، کامال متفاوت اند.وی با تاکید بر نقش 
مهم همکاری و تعامل چندین دستگاه داخلی 
در این موفقیت، اظهار داشت: با همزبانی و 
همدلی هرچه بیشتر دولت و تمامی سازمان ها 
و نهادهای کشور و با پشتوانه مردم و استفاده از 
ابزار حقوقی و بهره مندی از حقوق دانان خبره 

تمامی عرصه  در  دیپلماسی،  کنار  در  کشور، 
های حقوقی و با تمام توان برای احقاق حقوق 
ملت ایران تالش خواهیم کرد.قاسمی ادامه داد: 
ایاالت متحده امریکا که تاکنون شکست های 
متعددی را در کارزارهای مختلف حقوقی و 
با  ایران تجربه کرده است،  سیاسی در مقابل 
اراده دولت و ملت ایران از این پس نیز شاهد 
عقب نشینی ها و شکست های بیشتری خواهد 
بود و ایرانیان با هوشمندی و تجارب بر جای 
از سر خصومت  و  مکرر  فشارهای  از  مانده 
کشور  این  ظالمانه  ترفندهای  تمامی  آمریکا، 
را خنثی خواهند کرد.دادگاهی در لوکزامبورگ 
برای  آمریکا  درخواست  با  چهارشنبه  روز 
پرداخت غرامت به قربانیان حادثه تروریستی 
۱۱ سپتامبر از محل دارایی های ایران مخالفت 
و حکم توقیف این دارایی ها به ارزش ۱.۶ 
میلیارد دالر را لغو کرد.این دادگاه اعالم کرد 
که ادله مورد استناد آمریکا در این پرونده برای 
لغو مصونیت جمهوری اسالمی ایران و بانک 
مرکزی کشور، در مطابقت با قوانین بین المللی 
نیست.دارایی بانک مرکزی ایران با درخواست 
یک دادگاه آمریکایی و به بهانه دست داشتن 

ایران در حادثه ۱۱سپتامبر توقیف شده بود.

در واکنش به حکم دادگاه لوکزامبورگ؛

قاسمی: آمریکا بداند نمی تواند به ثروت ایرانیان دستبرد بزند

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
تعیین  قانون  دوم موضوع  اول/  رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۶۴۲هیات  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امید کمره 
ای فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ۰۳۱۰۲۸۹۶۹۶ صادره از تهران در ششدانگ 
بنای احداثی به مساحت ۱۸۵/۶۱ مترمربع پالک ۶۹۱۲ فرعی  با  یک قطعه زمین 
از ۱۶۳ 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 ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۹۷/۷۶۷۱۷/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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۲۰۷هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مجید رضایی فرزند محمود بشماره شناسنامه ۷۸۸ صادره از نهاوند در ۵۳.۵۸ سهم 
مشاع از ۳۶۰.۷۳ سهم یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۶۰/۷۳ مترمربع 
از پالک ۱۲۷ فرعی از ۱۶۵ 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 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.  ۹۷/۷۶۷۱۹/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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۲۰۸هیات 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 ۴ صادره از صومعه سرا در ۱۰۰ سهم 
مشاع از ۳۶۰.۷۳ سهم یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۶۰.۷۳ مترمربع 
از پالک ۱۲۷ فرعی از ۱۶۵ 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 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.  ۹۷/۷۶۷۱۲/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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۲۰۴هیات 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 ۴۱۰ صادره از نهاوند در ۱۰۰ سهم 
مشاع از ۳۶۰.۷۳ سهم یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۶۰/۷۳ مترمربع 
از پالک ۱۲۷ فرعی از ۱۶۵ 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 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.  ۹۷/۷۶۷۱۴/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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۶۰۷هیات 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 ۴۱ کد ملی ۰۰۵۳۳۳۸۹۷۹صادره ازتهران درششدانگ یک  
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۶۰متر مربع پالک ۲۸۷فرعی از ۱۶۳اصلی 
واقع در فردیس کانال شرقی  کوچه شهید رضائیان بن بست اول پالک ۷ خریداری 
از مالک رسمی علی حسینی 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 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 ۱۳۳۳م 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۲/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱/۱۰

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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۲۶۷هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
معصومه شیخیان محمدآباد فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه ۱۸۲۲۰ صادره از کرج 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۹۴/۰۰ مترمربع قطعه ۲۶ تفکیکی از 
صورتمجلس ۱۴۷۹۷ مورخ ۵۱/۱۲/۲۳ پالک ۹۷۸ فرعی از ۳۶۱ اصلی واقع در 
است.  گردیده  محرز  آقای حسین جمشید  رسمی  مالک  از  محمدشهر خریداری 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

۹۷/۷۶۷۱۹/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  شماره۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۵۳۸۹-۱۳۹۷/۱۰/۶موضوع  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور آقاپورفرد فرزند 
درششدانگ  صادره   ۵۱۹۹۱۱۰۸۶۱ ملی  کد   ۵۸۶ شناسنامه  شماره  به  حسنقلی 
ازپالک ۱۷۲اصلی  مترمربع  به مساحت ۷۹۳/۴۹  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
بیع شرط ۶۲۱۱۹-  ابوالفضل حکمی موضوع سند  آباد از سهمی  واقع در مهدی 
۱۳۷۱/۱۱/۲۱ دفتر ۹ کرجحوزه ثبتی ساوجبالغ با توجه به نامه شماره ۹۰۰/۸۴۳ 
۱۳۹۶/۳/۲۳  اداره راه و شهرسازی شهرستان ساوجبالغ تایید گردیده لذا به منظور 
که  صورتی  می شود.در  روزآگهی   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع 
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:۶۲۶
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 ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۷۹۱هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی علوی جیردهی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۹ صادره از فومن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی به مساحت ۱۱۱۸/۵۲ 
مترمربع پالک ۵۳۴۳ فرعی از ۹ 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 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.  ۹۷/۱۱۹۵۴/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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۳۳۱هیات 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 ۸۹۱ صادره از شاهرود در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۰۹/۵۰ مترمربع از پالک ۱۵۴۱ و ۱۵۸۸ 
فرعی از ۹ 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 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.  ۹۷/۷۶۷۰۵/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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۵۰۴هیات 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 ۲۹۷ کد ملی ۴۳۲۰۹۲۶۳۶۶ صادره از قزوین درششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  ۱۱۰مترمربع  از پالک ۲۰۰۳فرعی از 
۱۶۳اصلی  واقع  در فردیس  خ قریشی ، خیابان خیام ، خیابان مطهری ، بن بست 
اول ، پالک ۴۳ خریداری از مالک رسمی منوچهر غیاثی 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 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 ۱۳۳۱م 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۲/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱/۱۰

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   برابررأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۵۸۲هیات 
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 ۱ کد ملی ۳۹۳۴۰۷۶۴۶۷صادره ازمالیردرششدانگ یک  قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۹۱۸/۸۵ متر مربع پالک ۲۵۳۷فرعی از ۱۶۳اصلی واقع در 
فردیس خ قریشی ، بعداز خیابان ۱۷قدیم نرسیده به کارواش ۷۷، 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 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 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 ۱۳۳۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۲/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱/۱۰

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 ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۳۲۳هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
در  ماهدشت  از  صادره   ۸۲۹ شناسنامه  بشماره  اله  وجیه  فرزند  وجاحتی  محمود 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۸۶/۷۵ 
مترمربع پالک ۱۹۹۰ فرعی از ۹ 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 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.  ۹۷/۷۶۷۱۳/ف م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک



صدور کارت اعتباری مصالح ساختمانی 
برای تولیدکنندگان مسکن

 وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساخت ۴۰۰ 
بخشی  تعادل  منظور  به  مسکونی  واحد  هزار 
گفت:  هدف،  جامعه  در  تقاضا  و  عرضه  به 
ساختمانی  مصالح  اعتباری  کارت  همچنین 

حداکثر تا اواسط بهار عملیاتی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازرادیو اقتصاد، محمد 
مسکن  تولید  تحرک  آغاز  اشاره  با  اسالمی 
 ،۹۷ سال  آخر  ماهه  سه  در  ساز  و  ساخت  و 
اظهار داشت: خوشبختانه پروژه مسکن مهر با 
توجه به برنامه ریزی ها و انجام اقدامات مناسب 
است. گرفته  خود  به  تازه  جانی  اکنون  هم 
دغدغه  یک  به  مهر  مسکن  اینکه  بیان  با  وی 
شده  تبدیل  خانواده ها  از  بسیاری  برای  جدی 
تکمیل  بحث  در  خوبی  تحرک  افزود:  است، 
در  روند  این  و  ایجاد  مهر  مسکن  پروژه های 
می شود. پیگیری  شدت  به  نیز  رو  پیش  سال 
تکمیل  از  جدا  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
واحد  هزار   ۴۰۰ ساخت  پروژه  مهر  مسکن 
و  عرضه  به  بخشی  تعادل  منظور  به  مسکونی 
تقاضا در جامعه هدف از دیگر دستور کارهای 
است.اسالمی  شهرسازی  و  راه  وزارت  جدی 
این  اجرایی  عملیات  خوشبختانه  داد:  ادامه 
پروژه در سطح بسیاری از شهرهای کشور آغاز 
شده است.اسالمی از همه فعاالن، سازندگان و 
تولید کنندگان مسکن در کشور دعوت کرد به 
این قافله بپیوندند تا حرکت ساخت و ساز در 
گفت:  گیرد.وی  خود  به  جدی  رونق  جامعه 
همینطور  و  تاریخی  پیشینه  به  توجه  با  ایران 
ظرفیت عظیم مهندسی و معماری قابل مالحظه 
مطلب  حق  ساختمان  صنعت  در  افتخار  پر  و 
اینکه در زمینه مزبور پیشرو باشد کما اینکه در 
گذشته چنین بوده است.وزیر راه و شهرسازی 
تصریح کرد: نکته مهم و کلیدی در این ارتباط 
رفتاری  انضباط فکری و  با یک  که  این است 
در  و  بخشید  استمرار  مزبور  حرکت  به  بتوان 
جریان  را  مسکن  عرضه  نحوی  به  حال  عین 
در  بتواند  پایدار  صورت  به  که  کرد  سازی 
به  کند.اسالمی  ایجاد  تعادل  تقاضا  و  عرضه 
نیز  ساختمانی  مصالح  اعتباری  کارت  موضوع 
اشاره و بیان کرد: این کارت برای تولیدکنندگان 
گرفته  نظر  در  شهری  مسکن  سازندگان  و 
اواسط  تا  حداکثر  مزبور  طرح  گفت:  شد.وی 
بهار عملیاتی می شود به نحوی که در خرید و 
قابل مالحظه ای  انبوه مصالح تخفیف  سفارش 
بسیار  نقش  دو  بتواند  تا  شود  گرفته  نظر  در 
مهم داشته باشد؛ نخست تدارکات و لجستیک 
به  اینکه  کند و دیگر  فراهم  را  ساخت و ساز 
حالت  در  ساختمانی  مصالح  تولیدی  کارخانه 
همین  و  ببخشد  دوباره  جانی  رکود  و  توقف 
طور در نهایت نتیجه این باشد که قیمت تمام 
شده تولید مسکن را بتوان با همان میزان درصد 

تخفیف مصالح کاهش داد.

ژاپن بیمه دولتی برای واردات 
نفت ایران را تمدید کرد

نفت  واردات  پوشش  برای  دولتی  بیمه  ژاپن   
از ایران را تمدید کرد که به پاالیشگاه های این 
محموله های  بارگیری  به  می دهد  اجازه  کشور 

نفت خام از از ایران ادامه دهند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، یک مقام آگاه از 
درون دولت، پنج شنبه خبر داد که ژاپن بیمه دولتی 
تمدید  را  ایران  از  نفت  واردات  پوشش  برای 
کرده است که به صورت بالقوه به پاالیشگاه های 
این کشور اجازه می دهد به بارگیری محموله های 
آگاه  مقام  دهند.این  ادامه  ایران  از  از  نفت خام 
بیمه ها، روز چهارشنبه توسط  تمدید  گفت که 
پارلمان تأیید شد و از ماه آوریل به مدت یک 
بیمه ها  سال اجرا خواهد شد.درحالی که تمدید 
که  کشتی رانانی  برای  را  ایران  از  نفت  واردات 
کنند،  بارگیری  را  نفت  نبودند  قادر  بیمه  بدون 
ماه  از  ژاپنی  پاالیشگاه های  کرد،  امکان پذیر 
آوریل دیگر نفت ایران را نخواهند خرید، مگر 
این که از آمریکا برای این کار معافیت جدیدی 
دریافت کنند.پاالیشگاه های ژاپنی به دولت فشار 
می آورند که معافیت از تحریم های ایران را که به 
مدت ۱۸۰ روز، از سوی آمریکا به آنها اعطا شده 

بود، تمدید کنند.
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اوقات شرعی

نپیوستن به اف ای تی اف به ضرر معیشت مردم
* عبدالرضا هاشم زایی

برخی آقایان می گویند که اگر به FATF نپیوندیم، وضعیت معیشت مردم بهتر 
می شود، این دوستان باید کالسی بگذارند و این را به ما هم یاد بدهند.

آقایان شعارهایشان گوش فلک را کر کرده که همه باید به فکر معیشت باشند اما 
باید پاسخگو باشند که نپیوستن به FATF چه کمکی به معیشت مردم خواهد 
کرد. افرادی که عنوان می کنند که الحاق به گروه ویژه اقدام مالی، به ضرر معیشت 
این موضوع توضیح بدهند.باید قبول کنیم که عدم  باید در مورد  مردم است 
تصویب لوایح مربوط به کنوانسیون های FATF از نظر روانی بسیار به ضرر 
ماست. همچنین این موضوع به ضرر معیشت مردم است.استدالل برخی آقایان 
این است که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ضرر دارد، اما معنای آن را متوجه 
نمی شوم که وصل شدن به این کنوانسیون ها چه ضرری دارد، برخی آقایان می 
گویند که اگر به FATF نپیوندیم، وضعیت معیشت مردم بهتر می شود ،  این 
دوستان باید کالسی بگذارند و این را به ما هم یاد بدهند.مساله این است که 
پیوستن به FATF ، مزایا و مواهب زیادی برای ما می تواند داشته باشد. این 
موضوع از  ایجاد رانت و اختالس های اقتصادی جلوگیری خواهد کرد اما اگر 
نخواهیم به گروه ویژه اقدام مالی ملحق شویم و لوایح مرتبط را تصویب نکنیم، با 
پرونده های اقتصادی کالن و اختالس های بزرگ مواجه خواهیم شد.در زمانی که 
با تحریم های سازمان ملل مواجه شدیم و چندین قطعنامه علیه کشورمان صادر 
شد، مجبور به دور زدن تحریم ها شدیم. در آن زمان برخی از همین افرادی که 
امروز مفسد اقتصادی شده اند را برای دور زدن تحریم  ها تشویق می  کردیم و حاال 
با پرونده های کالن اقتصادی روبرو هستیم، این در حالی است که اگرهمچنان 
مجبور به دور زدن قوانین به این شکل باشیم، سوء استفاده و اختالس نیز وجود 

خواهد داشت.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس

باید از حذف یارانه پنهان استقبال کرد

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران معتقد است که باید از حذف 
یارانه پنهان استقبال کرد، اما این اقدام به تنهایی کافی نیست و دولت باید 
در کنار آن قواعدی مانند پایان تعیین قیمت و اجازه واردات خاص از سوی 

دولت را رعایت کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اوایل اسفندماه سال گذشته، در جلسه بررسی 
با  مجلس  نمایندگان  اسالمی،  شورای  مجلس  در   ۱۳۹۸ بودجه  جزئیات 
اختصاص ۱۴ میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساسی و دارویی با نرخ ارز 
ترجیحی موافقت و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین 
دولت  طرح  این  تصویب  با  دیگر  عبارت  به  کند؛  استفاده  اساسی  کاالهای 
مکلف شده که کاالهای اساسی را از طریق دادن کوپن تأمین کند، مسأله ای 
جمله حذف  از  دیگری  مباحث  طرح  برای  سرآغازی  می تواند  احتماالً  که 
یارانه ای است که  پنهان،  باشد.یارانه  پنهان در حوزه های مختلف  یارانه های 
دولت برای کاهش قیمت کاالها و خدمات، اعم از سوخت، آب، برق، دارد، 
مواد خوراکی، سیستم حمل و نقل و غیره پرداخت می کند.در این باره نصراهلل 
محمد حسین فالح - عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران - با بیان 
از  رقابت سالم  توسعه و  برخی فرصت های  پنهان  یارانه  پرداخت  با  این که 
صنعتگران گرفته شده، گفت: باید از حذف یارانه پنهان استقبال کرد، اما این 
اقدام به تنهایی کافی نیست و دولت باید در کنار آن قواعدی را رعایت کند.
وی افزود: حذف یارانه پنهان باید همزمان با پایان فروش کاال به قیمت های 
و  نهادها  برای  خاص  واردات  اجازه  و  حکومتی  نظام  توسط  شده  تعیین 
گروه های خاص باشد تا به حذف رانت از اقتصاد کشور نیز کمک شود.عضو 
هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران با بیان این که شرط الزم برای رفتن 
به سوی یک اقتصاد رقابتی این است که بسیاری از یارانه های پنهان حذف 
شود، تصریح کرد: این موضوع در کشور به بهانه کمک به مردم سال ها تأخیر 
داشته و تا حدودی عوام فریبانه شده است.فالح ادامه داد: از ۱۰ سال قبل از 
انقالب تاکنون دولت همیشه به خودش حق داده که به بهانه دادن سوخت 
ببرد؛ در حالی که  بین  از  ارزان قیمت تسلط صنعتگران بر قیمت گذاری را 
به عهده صاحبان  باید  که  است  مدیریتی  درآمد یک وظیفه  کنترل هزینه و 

صنعت و تجارت باشد.
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران در ادامه با اشاره به این که یک 
نوع بی اعتمادی بین صنعتگران نسبت به تصمیم گیران در سطح مجلس و 
دولت وجود دارد، اظهار کرد: اگر حذف یارانه پنهان اتفاق بیافتد، کار خوبی 
انجام شده، اما متأسفانه هر بار که قرار بوده کار خیری انجام شود، ناگفته هایی 
خود  گفته های  برخی  به  تصمیم گیران  درنهایت  که  داشته  وجود  آن  درباره 
عمل و به برخی عمل نکردند.وی افزود: برای مثال ممکن است یارانه حذف 
اما دولتمردان همچنان خواهان تعیین قیمت باشند و زمانی که دچار  شود، 
بحران شوند نیز با حربه واردات آن را متعادل می کنند.فالح هم چنین با اشاره 
به این که حذف بارانه پنهان در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت ها می شود، 
گفت: ابزار افزایش قیمت آثار کنترل بر مصرف نیز دارد. از طرف دیگر این 
افزایش قیمت برای طبقات ضعیف نیز مشکل آفرین خواهد بود، اما در نظام 
منتفع  انرژی  یارانه  از  اقشار ضعیف  برابر   ۲۵ تا   ۲۳ مرفه  اقشار  نیز  کنونی 
می شوند. بنابراین راه کمک به اقشار ضعیف جامعه کارآفرینی، ایجاد انگیزه 

شغلی و برگشت مالیات به آن ها است.

در مقایسه با مدت مشابه پارسال رخ داد؛

کاهش 12 میلیون لیتری مصرف بنزین در کشور

 مصرف بنزین سراسر کشور در روز چهارشنبه )هفتم فروردین ماه سال ۹۸( 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲.۰۹ درصد کاهش یافت.

به گزارش زمان به نقل ازوزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران اعالم کرد: مصرف بنزین کل کشور در روز چهارشنبه، ۹۰ میلیون و 
۹۰۰ هزار لیتر بوده است که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال )هفتم 
فروردین ماه سال ۹۷( با ۱۰۳ میلیون و ۴۰۳ هزار لیتر ۱۲.۰۹ درصد کاهش 
راهور  پلیس  و  هواشناسی  سازمان  هشدارهای  می رسد  نظر  است.به  یافته 
کشور برای تردد نداشتن در جاده های کشور به دلیل بارش های سیل آسا و 
شرایط نامساعد جوی در سراسر کشور در کاهش قابل توجه مصرف بنزین 
مدیرعامل  موسوی خواه  محمدرضا  است.سید  بوده  تأثیرگذار  کشور  سراسر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز پیش از این از ذخیره سازی ۲ میلیون 
و ۱۷۰ هزار لیتر انواع فرآورده در فروشندگی های روستایی و توزیع سوخت 
 ۵۰ از  بیش  توزیع  و  مازندران  و  گلستان  استان  سیل زده  مناطق  در  رایگان 
هزار لیتر سوخت رایگان به مردم و خودروهای امدادی خبر داد.گفتنی است 
مناطق سی وهفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در آمادگی 
به مسافران نوروزی و توزیع سوخت در مناطق  برای سوخت رسانی  کامل 

سیل زده قرار دارند.

نگاه روز

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از 
نکات ضعف اقتصاد ایران این است که در 
مجموع نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید در 

کشور بسیار کم است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرهاد دژپسند 
به  نمی توان  را  اجتماعی  اینکه علوم  بیان  با 
داشت:  اظهار  کرد،  نگاه  انتزاعی  صورت 
اقتصاد در زمره علوم اجتماعی است، بنابراین 
تأثیر و تأثر سایر حوزه ها را به طور کامل باید 
در این حوزه مورد تاکید قرار داد.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به نامگذاری 
سال جاری به نام سال »رونق تولید« گفت: 
ناپذیر هر  اجتناب  نیازهای  تولید جز  رونق 
جامعه در دنیای امروز است؛ از این رو سال 
افزود:  باشد.وی  تولید  رونق  سال  باید   ۹۸
این »باید« از دو جهت واجد اهمیت فراوان 
تولید«  »رونق  امسال  اینکه  نخست  است 
مقام  از سوی  عنوان شعار محوری سال  به 
معظم رهبری تعیین شده و دیگر اینکه شرایط 
اقتصاد  خالی  ظرفیت های  و  تولید  اشتغال، 

قابلیت ها  از تمامی  تا  ایجاب می کند  کشور 
و توانمندی ها به بهترین وجه ممکن استفاده 
تا یک شرایط مطلوبی در جامعه ایجاد شود.
یک  در  کشور  امروز  کرد:  تصریح  دژپسند 
و  می برد  سر  به  اقتصادی  سخت  شرایط 
دشمن از تمامی عوامل و روزنه ها در حال 

استفاده است تا بر اقتصاد کشور فشار وارد 
کند.وی گفت: برای مقابله با فشارها، تهدیدها 
و تحریم های دشمنان باید از تمامی امکانات 
و ظرفیت های داخلی در جهت افزایش تولید 
و رشد اقتصادی بهره جست.وزیر امور اقتصاد 
و دارایی افزود: یکی از نکات ضعف اقتصاد 

بهره  نرخ  مجموع  در  که  است  این  ایران 
برداری از ظرفیت تولید در کشور بسیار کم 
است.وی تصریح کرد: اگر نرخ بهره برداری 
از ظرفیت تولید از ۵۰ به ۷۵ درصد افزایش 
یابد بدون شک می توان یک جهشی در رشد 
تولید و رونق اقتصادی در کشور ایجاد کرد که 
برای تحقق پذیری این مهم باید مجموعه ای 
از عوامل و زمینه ها را در مملکت فراهم کرد.
دژپسند ضمن اشاره به این مطلب که بهبود 
فضای کسب و کار از جمله مسئولیت های 
سنگین وزارت اقتصاد است، افزود: به طور 
کلی در این زمینه باید گام های بلندی برداشت 
تا سرمایه گذار و فعال اقتصادی اعم از تولید 
کننده و تاجر بتواند به سهولت در محیطی 
را  فعالیت های خود  با طیب خاطر  و  ایمن 
دنبال کند.وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور 
بهبود فضای کسب و  امروز اصالح و  شد: 
کار در کشور تبدیل به یک ضرورت اجتناب 
ناپذیر شده است و باید با قوت و قدرت هر 

چه تمام تر به این سمت و سو حرکت کرد.

وزیر اقتصاد:

نرخ بهره برداری از تولید در کشور بسیار کم است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال قبل هزار و۸۹۶ 
واحد تعطیل شده در کشور دوباره به چرخه تولید بازگشت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا رحمانی در نشست با 
صنعتگران شهرستان آمل با بیان اینکه در سال گذشته هزار 
و ۸۹۶ واحد تعطیل شده را فعال کردیم، افزود: جلسه ای 
برای ستاد تسهیل و رونق تولید با سران قوا برگزار کردیم و 
بازسازی و احیا شرکت های تعطیل شده در دستور کار است.
با اشاره به مشکالت مطرح  وزیر صنعت، معدن، تجارت 
شده از طرف صنعتگران آملی بیان کرد: مشکالتی اعم از 
دریافت سند تک برگ را در یک جلسه با ریاست سازمان 
ثبت و اسناد بررسی خواهم کرد و یکسری مشکالت دیگر 
ما  برای  و  برسید  بندی  جمع  به  خودتان  بین  در  ابتدا  را 
ارسال کنید.رحمانی با اشاره به اینکه در اسفند ۹۷ هیچ گونه 
مشکلی برای تأمین اقالم شب عید نداشتیم، افزود: بخش 
اصلی خرید عید مردم تا ۱۹ اسفند انجام شد و در روزهای 
اینکه از اردیبهشت  بیان  با  آخر هیچ مشکلی نداشتیم.وی 
سال گذشته تحریم های اصلی شروع شد و توانستیم جنگ 
 ۹۷ سال  در  که  را  مشکالتی  افزود:  کنیم،  مهار  را  روانی 
داشتیم هیچ فرقی با مشکالت سال های گذشته نداشت و 
تنها یک مشکل از ارسال حواله جات بانکی به خارج از 
کشور بود.رحمانی با اشاره به اینکه از آبان ۹۷ که به عنوان 
تولیدی  واحدهای  از  خیلی  شدم  منصوب  صمت  وزیر 
نامه ای مبنی بر شرف تعطیلی اعالم کردند که خوشبختانه 
با تمهیدات اندیشیده شده جلوی این کار را گرفتیم، افزود: 
در سال جاری که مانند سال گذشته است باید فرصت هایی 

را رونق  امسال  مقام معظم رهبری شعار  کنیم و  ایجاد  را 
تولید قرار داده اند که این مهم شرایط را برای ما مهیا تر 
کرده است.وی با بیان اینکه نباید به دنبال ابالغ مجزا باشیم 
بلکه مقام معظم رهبری فصل الخطاب فرمودند و فضایی 
باید ایجاد تا تولید اهمیت داده شود، ادامه داد: بیکاری یک 
معضل است اما شاغلی که بیکار شود معضلی بدتر است و 
در سال جاری نگاه به تولید باید گره گشا باشد.وی با بیان 
اینکه امسال هیچ کسی نباید اجازه تملک واحدهای تولیدی 
را بدهد، افزود: واحدهایی که می توانند تولید کنند و کاالی 
خود را به فروش برسانند و مسئول شعبه بانک هم به این 

تولید کنندگان کمک کند.وزیر صمت اظهار کرد: مشکالتی 
را که داریم را جدی بگیریم و این مسئله با کنار هم با بودن 
بیان  با  داریم.وی  جدیدی  فرصت های  و  است  حل  قابل 
اینکه پایانه صادراتی ملی برنج در آمل را تشویق می کنیم، 
افزود: این پایانه قابلیت جهانی شدن را نیز دارد و هرکاری 
را که الزم باشد نیز انجام خواهیم داد.وزیر صنعت پس از 
نشست با صنعتگران از شرکت اگلبنی دوشه هزار و کاله 
آمل بازدید کرد و سپس در جمع نمازگزاران مردم آمل در 
نماز جمعه شرکت کرده و در ادامه برای بازدید از مناطق 

سیل زده مازندران به این مناطق سفر کرد.

وزیر صمت: 

رونق تولید گره گشا است
189۶ واحد تعطیل شده به چرخه تولید 

بازگشت

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  دستیار 
گفت: به دستور »محمد شریعتمداری« تا رفع 
های  زیرمجموعه  تمامی  سیلزدگان  نیازهای 
این وزارتخانه برای رسیدگی به آسیب دیدگان 

از سیل اهتمام ویژه خواهند داشت.
نقی  »شایان  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شده  انجام  اقدامات  خصوص  در  زاده« 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان 
های سیلزده افزود: حسب دستور رهبر معظم 
انقالب و رییس جمهوری، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از همان لحظات اولیه وقوع 
استانی  های  مقام  با  هماهنگی  ضمن  سیل، 
مربوطه تمام امکانات زیرمجموعه وزارتخانه 
سیل  هموطنان  نیازهای  تأمین  اختیار  در  را 
نیازهای  تا رفع  به گفته وی  داد و  قرار  زده 
زیرمجموعه های  تمامی  رسانی،  کمک 
وزارتخانه اهتمام ویژه در جهت رسیدگی به 
آسیب دیدگان از سیل خواهند داشت.وی ادامه 
داد: تا کنون شماری از مسوولین وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شامل معاون تعاون، رییس 

صندوق بازنشستگی، رییس سازمان بهزیستی 
و مدیران کل استانی مربوطه در استان های 
سیلزده حضور میدانی داشته اند.دستیار وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تخصیص 
تحت  دیدگان  خسارت  به  بالعوض  وام 
پوشش سازمان بهزیستی و دستور بازسازی 
ویژه  به  سازمان  این  مددجویان  خانه های 
تومانی  میلیون  پنج  وام  تخصیص  معلولین، 
هزار   ۲ تعلق  آسیب دیده،  بازنشستگان  به 
اعطای  آسیب دیدگان،  به  قرض الحسنه  وام 
صنعتی  واحدهای  و  تعاونی ها  به  تسهیالت 
است. شده  انجام  اقدامات  از  آسیب دیده 
بیکاری قرار گرفتن  بیمه  وی تحت پوشش 
کارگرانی که شغل خود را از دست داده اند، 
تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی مشکالت 
کشاورزی،  و  صنعتی  تولیدی،  واحدهای 
نوزاد  شیرخشک  غذایی،  مواد  ارسال  تداوم 
ادوات  ارسال   ، آسیب دیدگان  به  لبنیات  و 
راهسازی شرکت های زیرمجموعه به مناطق 
چکمه  جفت  هزار   ۱۰ ارسال  دیده،  آسیب 

ارسال  و  تامین  و  گرمایشی  وسایل  همراه 
بسته های دارویی مورد نیاز آسیب دیدگان از 
سوی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
و  کار   ، تعاون  وزارت  اقدامات  دیگر  از  را 
رفاه اجتماعی عنوان کرد.دستیار وزیر تعاون 
همچنین ارسال تیم های اورژانس اجتماعی، 
تشکیل ستاد مداخالت و حمایت های روانی 
تیم های  و  کودک  مهد  راه اندازی  اجتماعی، 
توزیع  و  روانی-اجتماعی  حمایت های 
استقرار  محل  در  کودکان  بین  بازی  اسباب 
آسیب دیدگان بوسیله سازمان بهزیستی، آماده 
باش کامل و شبانه روزی تمامی بیمارستان ها 
و مراکز درمانی تأمین اجتماعی در مناطق سیل 
زده به منظور خدمت رسانی به آسیب دیدگان 
را از دیگر اقدامات مهم وزارت تعاون ، کار 
داد:  ادامه  زاده  برشمرد.نقی  اجتماعی  رفاه  و 
پذیرش خوابگاه ها و اماکن سازمان های تابعه 
به منظور اسکان آسیب دیدگان و سازماندهی 
اکیپ های خدمات فنی برای ترمیم و تعمیر 
خودرویی،  تعمیرات  اکیپ های  خرابی ها، 

کار  برق  و  جوشکار  بهداشتی،  تأسیسات 
از  حرفه ای  و  فنی  سازمان  توسط  ساختمان 

دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه است.
در پی بارش های شدید که از روزهای پایانی 
استان  برخی  سیالب  شد،  آغاز  گذشته  سال 
های شمالی، جنوبی و جنوب غرب کشور را 
در برگرفت. بیشترین آسیب های این پدیده در 
استان های گلستان و مازندران بوده و در روزهای 
اخیر عملیات امداد رسانی توسط دستگاه های 
اجرایی، ارگان های نظامی و نهادهای مدنی و 
مردم در این ۲ استان ادامه داشته است.در همین 
راستا جلسه ستاد بحران کشور با حضور رییس 
جمهوری و نمایندگان دستگاه ها و نهادهای 
امداد رسان در تهران برگزار شد و بعد از آن 
دکتر روحانی برای بازدید از مناطق سیل زده و 
نحوه کمک رسانی به سیل زدگان به استان های 
گلستان و مازندران سفر کرد. همچنین رییس 
جمهوری برای بررسی روند اقدامات انجام شده 
برای مواجهه با بروز سیل در خوزستان امروز - 

جمعه - به این استان سفر کرد.

دستیار وزیر تعاون خبرداد:

اهتمام ویژه وزارت تعاون برای رفع نیازهای سیلزدگان

توقف عرضه گوشت تنظیم بازاری در 
میادین میوه و تره بار

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره 
بار شهرداری تهران گفت: بنا بر تصمیم ستاد 
تنظیم بازار، توزیع گوشت در میادین میوه و 
تره بار متوقف شد شده است و هم اکنون 
گوشت داخلی با ۳۰ درصد تخفیف نسبت 

به سطح شهر در میادین توزیع می شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، سید سعید 
راد در ارتباط با عدم توزیع گوشت تنظیم 
بازار در میادین میوه و تره بار اظهار کرد: 
تنظیم  ستاد  مسئوالن  تصمیم  اساس  بر 
در  منجمد  و  گرم  گوشت  توزیع  بازار 
است  متوقف شده  میادین  در  سال جاری 
کار  دستور  در  داخلی  گوشت  توزیع  و 
گرفته  قرار  تره بار  و  میوه  میادین  سازمان 
میادین  مدیریت  سازمان  است.مدیرعامل 
میوه و تره بار شهرداری تهران ادامه داد: هم 
اکنون گوشت داخلی با قیمت مناسب و با 
۲۰ الی ۳۰ درصد تخفیف نسبت به سطح 
شهر عرضه می شود ضمن اینکه در توزیع 

گوشت داخلی محدویتی وجود ندارد.وی 
قیمت ۱۱  با  مرغ  اکنون  هم  کرد:  تصریح 
هزار و ۵۰۰ تومان در میادین میوهوتره بار 
عرضه می شود که در این بخش محدویتی 
برای عرضه به شهروندان و مشتریان وجود 
ندارد.راد خاطر نشان کرد: روزانه هر مقدار 
مرغ از طریق شرکت پشتیبانی امور دام در 
قرار  بار  تره  میوه و  میادین  اختیار سازمان 
بگیرد بین مشتریان توزیع می شود که توزیع 
بدون کارت ملی و در کمترین زمان ممکن 
مدیریت  سازمان  می شود.مدیرعامل  انجام 
بار شهرداری تهران در  میادین میوه و تره 
پاسخ به این پرسش که آیا بعد از تعطیالت 
بازار  تنظیم  توزیع گوشت  امکان  نوروزی 
در میادین میوه و تره بار وجود دارد یا خیر، 
گفت: در این ارتباط سازمان میادین تصمیم 
گیرنده نیست و ستاد تصمیم گیری می کند و 

اطالعی در این زمینه ندارم.

انجام بیش از 8 هزار و 9۰۰ پرواز 
نوروزی تا ۷ فروردین

انجام  از  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
بیش از ۸ هزار و ۹۱۵ پرواز نوروزی تا 

۷ فروردین ماه خبر داد.
ازسازمان  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جعفرزاده  رضا  کشوری،  هواپیمایی 
این سازمان گفت:  مدیر روابط عمومی 
 ۶ انجام شده،  پرواز   ۹۱۵ و  هزار   ۸ از 
هزار   ۲ و  داخلی  پرواز   ۳۲۴ و  هزار 
است.وی  بوده  خارجی  پرواز   ۵۷۸
هزار  انجام  با  )ره(  امام  فرودگاه  افزود: 
و ۷۳۴ پرواز پرترافیک ترین فرودگاه در 
پروازهای بین المللی و فرودگاه مهرآباد 
نیز در پروازهای داخلی شاهد بیشترین 
تعداد  بوده است.جعفرزاده  پرواز  حجم 
 ۷ تا  ایام  این  در  عبوری  پروازهای 
پرواز  را ۱۳ هزار و ۳۲۵  ماه  فروردین 
سازمان  عمومی  روابط  کرد.مدیر  ذکر 
توصیه  مسافران  به  کشوری  هواپیمایی 
منابع  طریق  از  بلیت  خرید  برای  کرد 

مسافرت  خدمات  دفاتر  از  اعم  معتبر 
فروش  معتبر  سایت   ۱۵۰ و  هوایی 
بلیت الکترونیکی که لیست آنها بر روی 
قابل  کشوری  هواپیمایی  سازمان  پرتال 

دسترسی است اقدام کنند.
سنجی  اعتبار  امکان  اینکه  بیان  با  وی 
سازمان  سایت  طریق  از  هواپیما  بلیت 
هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت های 
هواپیمایی فراهم است، بر لزوم مدیریت 
نحوه  بر  هواپیمایی  شرکتهای  بیشتر 
از  و  کرد  تاکید  هواپیما  بلیت  توزیع 
شرکت های هواپیمایی خواست هرگونه 
سازمان  به  را  سودجویی  و  تخلف 
کنند. گزارش  کشوری  هواپیمایی 
هواپیمایی  سازمان  عمومی  روابط  مدیر 
خواست  مسافران  از  همچنین  کشوری 
سایت  طریق  از  را  تخلف  هرگونه 
سازمان www.cao.ir گزارش کنند تا 

برخورد الزم صورت گیرد.


