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وزیر بهداشت: بحث رشد جمعیت، دغدغه ای جدی و ملی است

زنگ خطر کاهش جمعیت کشور به صدا درآمد

آغاز به کار ۱۱۰۰ کارگاه 
تبدیل خودروهای 
بنزینی به گازسوز

به گزارش زمان ، مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت:کارگاه های تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز احیا شده و 
تعداد آنها از ۴۵۰ به ۱۱۰۰ رسیده است. حمید قاسمی ده چشمه ای درباره احیای کارگاه های تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز گفت: این 
کارگاه ها همان کارگاه هایی هستند که در گذشته به عنوان مجموعه ای متخصص و مورد تأیید جدای از خودروسازان اقدام به تبدیل خودروهای 
بنزینی به گازسوز نموده و معاینات دوره ای را نیز با دقت انجام می دادند و قطعه یا تجهیزی را در صورت نیاز با تجهیزات استاندارد و مورد 
تأیید، تعویض می کردند و پس از انجام هر اقدامی گواهی های الزم را به صورت هولوگرام به خودروی مربوطه می دادند.وی با اعالم اینکه 
تعداد این کارگاه های تبدیل از ۴۵۰ به ۱۱۰۰ رسیده است، ادامه داد: این کارگاه ها همانند روال گذشته به فعالیت می پردازند. این در حالی است 

که قصد داریم عالوه بر اعطای هولوگرام معتبر، تخفیفاتی را روی نرخ گاز مصرفی خودروهای تبدیل شده در این کارگاه ها در نظر بگیریم.
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روحانی: جوالن بخش جدایی ناپذیر سوریه است

هدفگذاری 20 میلیارد دالری مبادالت 
تجاری ایران و عراق

الریجانی تاکید کرد:

میکنند دشمنی ایران مردم با آمریکاییها
3

2
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وداع با کمال الملک سینمای ایران
حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر جمشید مشایخی

سرمقاله
موضع اقتصادی رهبر، شعار 

سال جدید
متمادی  سالهای 
و  اقتصاد  که  است 
مقام  سوی  از  تولید 
تاکید  رهبری  معظم 
به عنوان  می شود و 
موردنظر  سال،  شعار 
قرار می گیرد.چنانچه 

دانند  رهبریمشکلکشورراموضعاقتصادیمی 
بنابراین توقع آن می رود مسئولین در تمام 
پایه های سکانداری؛ طرح ها و برنامه های 
خود را  با اولویت و ترجیح رفع موانع تولید 
و همچنین پیشرفت اقتصادی برنامه ریزی 
کنند.تاریخ همواره گواه این موضوع بوده که 
ایرانی ها در حمایت و همدلی نظیر ندارند و 
امروز نیز حمایتگری خود از کاالی ایرانی را 
ثابت کرده اند اما این حمایت نیاز به دولت 
به عنوان یک مکمل اساسی دارد تا با اعطای 
تسهیالت کم بهره، کاهش مالیات و مواردی 
دهد  حرکت  را  تولید  چرخ  قبیل  این  از 
اماگاهی نقصان و کوتاهی در این زمینه سبب 

کندی حرکت چرخ تولید می شود. 

2 مهناز همتی

نگاه روز
موافقت رهبر انقالب با عفو یا 

تخفیف مجازات تعدادی
2 از محکومان 

3 / م الف

انتقال ۶۵۰ هزار نفر به سواحل جنوبی کشور؛

۱3 شهر جدید احداث می شود
با  دارد  نظر  در  جدید  شهرهای  عمران  شرکت   
ساخت ۱۳ شهر جدید، تعداد این شهرها را از ۱۷ 

شهر به ۳۰ شهر جدید افزایش دهد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت راه و شهرسازی، 
بر اساس اعالم شرکت عمران شهرهای جدید، در 
استان کشور  حال حاضر ۱۷ شهر جدید در ۱۱ 
جمعیت  که  است  تکوین  حال  در  و  شده  ایجاد 
 ۳.۸ حدود  آمارها،  آخرین  طبق  آن ها  مصوب 
که  است  حالی  در  این  شده؛  برآورد  نفر  میلیون 
هزار  بر ۴۰  بالغ  فوق،  مصوب شهرهای  محدوده 
نفر در هکتار بوده و  ناخالص ۹۵  هکتار و تراکم 
اول شهرهای جدید  نسل  دائمی  جمعیت ساکن 
در سال ۸۵ نیز، حدود ۲۸۰ هزار نفر برآورد، شده 
که در سال ۹۰ به بالغ بر ۴۲۰ هزار نفر و در سال 
۹۵ حدود ۷۶۶ هزار نفر رسیده است.بر اساس آمار 
نرخ رشد ساالنه جمعیت شهرهای  منتشر شده، 
جدید در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ برابر ۸.۸ درصد 
 ۱۲.۶ به  تا ۹۵  سال های ۹۰  فاصله  در  که  بوده 

درصد افزایش یافته است؛ ضمن اینکه با توجه به 
نتایج تحلیل آمار مذکور، نرخ رشد ساالنه شهرهای 
جدید حدود ۱۰ برابر رشد کل جمعیت و ۸ برابر 
رشد جمعیت شهری کشور برآورد شده است که 
بر این اساس، پیش بینی می شود جمعیت شهرهای 
جدید تا سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ میلیون و سال ۱۴۰۵ 
دهه  ابتدای  برسد.از  نفر  میلیون  از ۲.۵  بیش  به 
۹۰، برنامه های کالن در خصوص احداث شهرهای 
در  شهری  پایدار  و  نوین  رویکردهای  با  جدید 
دستور کار شرکت عمران شهرهای قرار گرفته که 
توسعه شهرهای جدید، به عنوان قطب های توسعه 
اقتصادی، یکپارچگی و هماهنگی رشد فعالیت های 
به  کمک  جدید،  شهرهای  با  ارتباط  در  مدرن 
راه حل هایی که به بازگشت تأثیر اقدامات اقتصادی 
- اجتماعی به ویژه تنوع بخشیدن به فعالیت های 
تحول  برای  امکانات  حداکثر  ارائه  جدید، 
مهمترین  از  سنتی  بخش  فعالیت  خودانگیخته 
شهر  اساس، ۱۳  این  است.بر  شهرها  این  ویژگی 

جمعیت  با  بلوچستان  و  )سیستان  تیس  جدید 
۱۵۰ هزار نفری(، سیراف )بوشهر با سقف جمعیتی 
با سقف جمعیتی  )همدان  نفر(، حورا  ۱۲۰ هزار 
جمعیت  با  )مرکزی  امیرکبیر  نفر(،  هزار   ۱۲۰
پذیری ۱۰۰ هزار نفر(، خوارزمی )تهران با سقف 
سقف  با  )فارس  تابناک  نفر(،  هزار   ۳۵ جمعیتی 
جمعیتی ۶۰ هزار نفر(، پارس )بوشهر با جمعیت 
۶۰ هزار نفر(، کوشک )هرمزگان با جمعیت ۱۲۰ 
هزار نفر(، مکران )هرمزگان با جمعیت ۲۰۰ هزار 
نفر(، سمنگان )کرمان با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر(، 
نفر(،  هزار   ۵۰ جمعیت  با  )کردستان  سنندج 
ایوانکی )سمنان با جمعیت پذیری ۵۰ هزار نفری( 
و شهریار )آذربایجان شرقی با سقف جمعیتی ۱۷۰ 
هزار نفر( که برخی از آنها در دست ساخت و برخی 
هم در دست مطالعه قرار دارند یا منتظر تصویب 
در نهادهای ذی ربط هستند، به تدریج به مجموعه 
شهرهای جدید افزوده شده و در نهایت، تعداد این 

شهرها، به ۳۰ شهر جدید افزایش می یابد.

افزایش ۱8۰درصدی بارش ها از نیمه نخست سال آبی

از  کرد:  اعالم  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت 
ابتدای مهرماه امسال تا روز شانزدهم فروردین 
ماه حجم بارش های کشور به ۲۸۱.۳ میلیمتر 
دوره  به  نسبت  بارندگی  میزان  این  که  رسید 
مشابه سال آبی گذشته )۱۰۰.۳ میلی متر( ۱۸۰ 

درصد رشد را نشان می  دهد.
مطالعات  دفتر  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم 
میانگین  به  نسبت  بارندگی  مقدار  این  کرد: 
میلی متر(   ۱۹۵.۶( درازمدت  مشابه  دوره های 
آبی  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  و  درصد   ۴۴
رشد  ۱۸۰درصد  )۱۰۰.۳میلی متر(  گذشته 
اصلی شامل  دارای ۶ حوضه  داشت. کشورمان 
عمان،  دریای  و  فارس  خلیج  خزر،  دریای 
و  شرق  مرزی  مرکزی،  فالت  ارومیه،  دریاچه 
میانگین  گزارش  این  براساس  است.  قوم  قره 

حجم بارش ها در حوضه خلیج فارس و دریای 
نسبت  که  است  بوده  متر  عمان ۴۸۶.۰۱میلی 
به میانگین سال آبی پارسال از ۲۵۶درصد رشد 
 ۵۰ دوره  میانگین  به  نسبت  و  بوده  برخوردار 
برخوردارشده  معادل ۵۴درصد  رشدی  از  ساله 
است. براساس این گزارش، میانگین حجم بارش 
جاری  آبی  سال  در  خرز  دریای  حوضه  در  ها 
۴۲۵.۸میلی متر گزارش شده است که نسبت 
به میانگین دوره مشابه پارسال ۶۸ درصد رشد 
بارش ها در  میانگین حجم  نشان می دهد.  را 
در  گزارش  این  براساس  ارومیه  دریاچه  حوضه 
سال آب جاری ۳۹۹.۵ میلی متر بوده است که 
نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال ۵۴درصد 
رشد داشت و نسبت به میانگین دوره ۵۰ ساله 
براساس  بود.  برخوردار  درصدی   ۷۱ رشدی  از 
این گزارش حجم بارش ها در سال آبی جاری 

در حوضه فالت مرکزی ایران ۱۶۹.۳میلی متر 
آبی  سال  در  مشابه  دوره  به  نسبت  که  بوده 
همچنین  است.  یافته  رشد  پارسال ۲۳۵درصد 
بارش های حوضه قره قوم در سال آبی  حجم 
است  شده  گزارش  متر  میلی   ۱۹۳.۸ جاری 
با  پارسال  مشابه  دوره  میانگین  به  نسبت  که 
به دوره  نسبت  و  مواجه شده  ۱۴۲درصد رشد 
۵۰ ساله نیز با رشدی معادل ۲۱درصد مواجه 
بوده است. براساس این گزارش حجم بارش ها 
در حوضه مرزی شرق در سال آبی جاری ۶۸ 
میلی متر بوده که نسبت به دوره مشابه پارسال 
از ۲۸۲ درصد رشد برخوردار بوده است؛ در عین 
حال نسبت به میانگین دوره مشابه ۵۰ ساله از 
۱۷ درصد رشد عقبگرد را نشان می دهد. سال 
آبی از ابتدای مهرماه هر سال آغاز می شود و تا 

پایان شهریور ماه سال بعد ادامه دارد. 

صالحیت رانندگان اسنپ زیر نظر ناجا تایید می شود
امروزه با گستردگی جوامع و شهرها، مقوله امنیت 

پیچیدگی خاص خودش را پیدا کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، همه جا سخن از نیازی 
است که برای تمامی انسان ها حرف اول را می زند. 
رنگ  میان می آید، همه چیز  به  که  پلیس  پای  اما 
امنیت می گیرد. اعتماد زیاد می شود و ترس، تهدید 
و خطر کم. امنیت در گفتمان سلبی بر فقدان خطر 
و تهدیدات استوار است و در گفتمان ایجابی به تأمین 
و تضمین آسایش و آسودگی اشاره می کند.این دقیقاً 
همان چیزی است که با نام پلیس تداعی می شود. از 
آن جائیکه امنیت یکی از ضروری ترین نیازهای یک 
و  سازمان ها  تالش  تمام  می شود،  محسوب  جامعه 
شرکت های مختلف این است که بتوانند حس امنیت 
بیشتری به مشتریان و مخاطبان خود القا کنند.در 
همین راستا سامانه هوشمند حمل ونقل اسنپ هم 

با توجه به نقش روزافزونی که در زندگی مردم دارد، 
تمهیداتی برای تأمین امنیت سفرهای خود اندیشیده 
و اصول و قواعدی را به این منظور در دستور کار قرار 
داده است. به طور کلی مجرمان بالقوه فضاهای تاریک 
و غیرشفاف را برای ارتکاب جرم انتخاب می کنند اما 
سفر با اسنپ به صورت کلی دارای خاصیت بازدارندگی 
و پیشگیری از وقوع جرم است.شفاف بودن روی نقشه 
و مشخص بودن مبدا و مقصد این امکان را فراهم کرده 
که تیم پشتیبانی اسنپ بتواند تمامی سفرها را رصد 
کند. به این ترتیب حتی اگر فردی با نیت مجرمانه 
قصد سوءاستفاده از این بستر را داشته باشد، با علم 
بر این که مشخصات او به همراه سابقه کل سفرها و 
احتمال  موقعیت مکانی اش ثبت و ضبط می شود، 
تخلف یا وقوع جرمش به حداقل می رسد.با این حال 
این سامانه از آغاز فعالیت خود صالحیت رانندگان را 

با دریافت گواهی عدم سوپیشینه کیفری مورد بررسی 
قرار می داده است. همچنین به منظور هوشمندسازی 
و  مدارک  ثبت  در  دقت  افزایش  و  جذب  سازوکار 
تأیید آن ها، استفاده از امکانی به نام پروموتر اپ را 
در دستور کار خود قرار داد و امروز بازاریابان اسنپ 
با استفاده از این اپلیکیشن اقدام به ثبت نام رانندگان 
می کنند.همچنین اسنپ با همکاری پلیس نظارت بر 
اماکن عمومی ناجا به امکان استعالم صالحیت فردی 
رانندگان، ظرف ۲۴ ساعت، در سراسر ایران مجهز 
شده است. به این ترتیب فرایند حساس احراز و تائید 
صالحیت رانندگان اسنپ به مراجع قضائی انتظامی و 
نظارتی سپرده شده و سابقه کیفری و سوءپیشینه افراد 
به دقت از سوی دستگاه های مسئول مورد بررسی قرار 
می گیرد. اما روند تأیید صالحیت رانندگان اسنپ در 

همکاری با ناجا به چه صورت است؟

بررسی همه جانبه؛ اقدامی در جهت تأمین امنیت
نگاهی به سازوکارهای استخدامی نشان می دهد که اغلب سازمان ها و شرکت ها 
در فرایند جذب نیرو تنها به دریافت گواهی عدم سوپیشینه اکتفا می کنند اما از 
آن جائیکه تأمین امنیت سفر همواره مهم ترین دغدغه اسنپ بوده و هست، این 
سامانه تصمیم گرفت به واسطه همکاری با پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا 
بررسی همه جانبه تری را در دستور کار بگذارد.آن طور که روابط عمومی اسنپ 
توضیح می دهد، این سامانه از سال گذشته دنبال شکل گیری این همکاری بوده 
و حاال ماه هاست که به امکان تأیید صالحیت از سوی پلیس ناجا تجهیز شده 
است.بدون شک این نوع بررسی صالحیت، مکمل گواهی عدم سوپیشینه قضائی 
است چراکه فرایند دریافت گواهی عدم سوپیشینه برای کسب وکار اسنپ فرایندی 
زمان بر به شمار می رود. این در حالی است که پلیس امنیت با در اختیار داشتن 

بانک های اطالعاتی کامل و همچنین بررسی صالحیت راننده از چندین منبع 
مختلف، سوابق افراد را به صورت همه جانبه مورد بازبینی قرار می دهد.به این 
ترتیب حتی فردی که گواهی عدم سوپیشینه دارد ممکن است برای فعالیت در 
اسنپ از سوی ناجا رد صالحیت شود. ذکر این نکته ضروری است که در همکاری 
اسنپ با پلیس نظارت بر اماکن عمومی، صالحیت افراد دارای جرایم غیرمرتبط 
با خدمات حمل ونقل، مانند جرایم مالی )چک، مهریه و …( تأیید می شود و این 
افراد اجازه فعالیت در این سامانه را خواهند داشت.به این ترتیب سامانه اسنپ 
به صورت دوره ای فهرستی از مشخصات رانندگان تازه جذب شده را به همراه 
مشخصات آن ها در پرتال مشترکی با ناجا بارگزاری و نیروی انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران بعد از بررسی، نتیجه را به اسنپ اعالم می کند.



2 اخباریکشنبه 18 فروردین 1398                                                                                                                                                                                                     شماره 3980  

موضع اقتصادی رهبر ، شعار سال جدید

*مهناز همتی

سالهای متمادی اســت که اقتصاد و تولید 
از ســوی مقام معظم رهبــری تاکید می 
شــود و به عنوان شعار سال، موردنظر قرار 
می گیرد. چنانچه رهبری مشکل کشور را 

موضع اقتصادی می دانند بنابراین توقع آن می رود مســئولین 
در تمام پایه های ســکانداری؛ طــرح ها و برنامه های خود را  با 
اولویت و ترجیح رفع موانع تولید و همچنین پیشرفت اقتصادی 

برنامه ریزی کنند.
تاریــخ همواره گواه این موضوع بــوده که ایرانی ها در حمایت و 
همدلی نظیر ندارند و امروز نیز حمایتگری خود از کاالی ایرانی 
را ثابــت کرده انــد اما این حمایت نیاز بــه دولت به عنوان یک 
مکمل اساسی دارد تا با اعطای تسهیالت کم بهره، کاهش مالیات 
و مواردی از این قبیل چرخ تولید را حرکت دهد اماگاهی نقصان 
و کوتاهی در این زمینه ســبب کنــدی حرکت چرخ تولید می 
شود. باتوجه به اینکه فراز و فرودهای اقتصادی در کشور، شرایط 
ســختی را برای مردم به وجود آورد وچه بسا گذران زندگی را از 
قبل هم ســخت تر کرد اما به نظر می رســد در این میان گاهی 
شنیدن اخباری مبنی بر شناسایی و برخورد جدی با اختالسگران 
و برخی مدیران ناالیق و عده ای ســوء اســتفاده گر،تحمل این 
مشقت را آسان تر می کند و این برخورد قاطع واتحاد قوای سه 
گانه،بهبود شــرایط اقتصادی در آینده نزدیک را نوید می دهد و 
مردم را امیدوارتر می کنــد. این نکته که ایرانیان مردم مقاوم و 
ســخت کوشی هستند بر همگان مشخص و مبرهن است که در 
کمال سخت کوشــی از محدویت ها برای خود فرصت پیشرفت 
می سازند چنانکه در گذشته در دل این همه تحریم و فشاری که 
به کشــور وارد شد چه بسیار فرصت هایی که فراهم شد و سبب 
خودکفایی در بسیاری امور گردید و غرور و عزت و غیرت ایرانی 

به رخ جهانیان کشیده شد.
بی تردید در بطن نامگذاری ســال ۹۸ به نام »سال رونق تولید« 
حضور با اقتدار و مدبرانه مســئولین بیشتر احساس می شود  و 
در دو کفه ترازوی حمایت از ســوی مردم و دولت، وظیفه دولت 
سنگین تر است که امیدواریم با تالش مسئولین با وجدان بیدار در 
پای کار،  تولید داخل به معنای واقعی رونق یابد و کشور با اوضاع 
اقتصادی خوبی روبرو شــود و مردم آسایش و آرامش اقتصادی 
را در زندگی خود احســاس کنند. باتوجه به تجارب گذشــته و 
اینکه امروزه اقتصاد یکی از چالش برانگیزترین موضوعات زندگی 
مردم است انتظار می رود با درس گرفتن از نقاط ضعف و تجربه 
های گذشته به سوی وضعیت اقتصاد مطلوبتری حرکت کنیم و 
در زمینه تولید داخل به رونق بیشــتری دست یابیم و عالوه بر 
تامین نیاز  داخل کشور در زمینه صادرات نیز یکی از کشورهای 

قدرتمند و مطرح در دنیا قلمداد شویم.
yahoo.com@Mahnaz hemmati66

برگزاری نشست سه جانبه
 تهران، مسکو و باکو در روسیه

 وزیــر امورخارجه آذربایجــان با بیان اینکه کشــورش مایل به 
گفت وگوهای ســه جانبه با ایران و روســیه دربــاره اولویت های 
اقتصادی در کریدور بین المللی شــمال- جنوب اســت، گفت که 
نشســت بعدی سران ایران، روسیه و آذربایجان در ماه اوت )مرداد 

ماه( برگزار خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، المار ممدیاروف، وزیر امورخارجه 
آذربایجان گفت که رؤســای جمهور ایران، روسیه و آذربایجان در 
ماه اوت در قالب نشست های سه جانبه در روسیه با یکدیگر دیدار 
خواهند کرد. ممدیاروف در ادامه خاطر نشان کرد: فرمت سه جانبه 
باکو، تهران و مســکو یک ابتکار عمل خوب است. اولین نشست 
در باکو برگزار شد و نشست بعدی نیز در تهران بود. این نشستی 
بود که میان رؤسای جمهور این سه کشور برگزار شد که در حال 
ایجاد کریدوری در تمام مســیر تا سن پترزبورگ هستند. همگان 
خواهان این هســتند که در این پروژه جایی داشته باشند. وی در 
جمع خبرنگاران افزود: آذربایجان مایل به گفت وگو با ایران و روسیه 
برای توافق بر سر اولویت های اقتصادی کریدور بین المللی شمال 
- جنوب است و هنوز ســواالتی وجود دارد که باید به آنها پاسخ 
داده شود. کریدور بین المللی شمال - جنوب شبکه ای متشکل از 
راه های نقل و انتقال مؤثر شامل خط راه آهن، مسیرهای زمینی و 
دریایی است که جنوب شرق آسیا را از طریق هند، ایران، آذربایجان 
و روسیه به شمال اروپا است. به همین منظور، شهر آستارا در ایران 

در سال ۲۰۱۸ به آذربایجان متصل شد.

سفر ۳ میلیون و ۱۷۷ هزار مسافر با حمل و نقل 
هوایی در نوروز

 سازمان هواپیمایی کشوری از پایان سفرهای نوروزی با جا به جایی 
بیش از ۳ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۷۴۴ مســافر با انجام ۲۵ هزار و 

۵۴۶ پرواز خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده 
اظهار داشت: فرودگاه امام )ره( با انجام ۳۲۵۳ پرواز و جا به جایی 
۵۲۶ هزار و ۱۸۳ مســافر باالترین حجم در پروازهای بین المللی 
و فــرودگاه مهرآباد با انجــام ۲۶۸۵ پرواز و جا به جایی ۷۶۰ هزار 
مســافر در این ایام بیشترین سرویس دهی در پروازهای داخلی را 
ارائه کرده اند.وی تعداد پروازهای عبوری در این ایام را ۲۴ هزار و 
۲۸۹ پرواز ذکر کرد و گفت: فرودگاه کیش در بین مراکز سیاحتی 
و گردشگری با سرویس دهی ۳۳۱ هزار و ۹۳۶ مسافر و انجام بیش 
از ۲۵۱۱ پرواز ورودی و خروجی بیشترین سهم را برعهده داشته 
است که در مقایسه با سال گذشته ۶ درصد در پروازها و ۹ درصد در 
جا به جایی مسافر افزایش داشته است.جعفرزاده افزود: به مسافران 
عزیز این اطمینان را می دهیم که چنانچه مواردی را مشاهده کرده 
اند که نرخ بلیت هواپیما بیرون از چارچوب تعیین شــده از طرف 
شــرکت های هواپیمایی که دامنه نرخ ها از طریق ســایت انجمن 
شــرکت های هواپیمایی در دسترس قرار دارد، خریداری کرده اند 
در مرحله اول از طریق شرکت های هواپیمایی و در نهایت از طریق 
سایت سازمان هواپیمایی کشوری قابل پیگیری است.وی در پایان 
از تمامی مجموعه هایی که در فرایند پروازهای نوروزی فعال بوده و 
زمینه انجام پروازهای ایمن و سالمت و امنیت شایسته فرودگاه ها 
را فراهم کرده اند از جمله شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی، پلیس 
فرودگاه ها، سپاه حفاظت هواپیمایی، شرکتهای هندلینگ تمامی 
مراکز ارائه بلیت هواپیما چه دفاتر خدمات مســافرت هوایی و چه 
بخش های دفاتر خدمات الکترونیک که طبق مقررات ســرویس 

دهی کرده اند سپاسگزاری کرد.

به مناسبت عید مبعث و سالروز جمهوری اسالمی؛

موافقت رهبر انقالب با عفو یا 
تخفیف مجازات تعدادی

 از محکومان 

رهبر انقالب با پیشــنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات یک هزار و یکصد و هفده نفر از محکوماِن 
محاکم عمومی و انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی 

و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
به گــزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
بمناسبت فرا رسیدن مبعث حضرت ختمی مرتبت 
محمد مصطفی )ص( و سالروز جمهوری اسالمی 
ایــران )دوازدهم فروردیــن(، رهبر معظم انقالب 
اسالمی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 
یک هزار و یکصد و هفده نفر از محکوماِن محاکم 
عمومــی و انقالب، ســازمان تعزیرات حکومتی و 
سازمان قضائی نیروهای مسلح موافقت کردند. آیت 
اهلل رئیســی رئیس قوه قضائیه در نامه ای به رهبر 
انقالب اسالمی، پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات این محکومان را کــه در اداره کل عفو و 
بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط الزم تشخیص 
داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای 
بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساســی مورد موافقت 

حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.

تعیین استان های تهران، اصفهان، 
فارس و کرمان به عنوان

 معین خوزستان

 ســخنگوی وزارت کشــور از تعیین استان های 
تهــران، اصفهان، فارس و کرمــان با حکم وزیر 
کشور به عنوان استان های معین خوزستان خبر 

داد.
به گــزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
وزارت کشــور، سید سلمان ســامانی سخنگوی 
وزارت کشور از تعیین استان های تهران، اصفهان، 
فارس و کرمان با حکم وزیر کشــور به عنوان از 
استان های معین اســتان خوزستان خبر داد.وی 
در ادامه افزود نظر به حجم و گستردگی خسارات 
وارده به استان های متأثر از سیل و بالخص استان 
خوزستان و استمرار وضعیت فوق العاده به منظور 
امدادرسانی فوری و مستمر، ۴ استان ملزم شدند 
جلسه هماهنگی ســتاد مدیریت بحران را بدون 
فوت وقت برگزار کنند.ســخنگوی وزارت کشور 
تاکید کرد: ۴ اســتان تهــران، اصفهان، فارس و 
کرمان در روز جاری نســبت به گسیل و ارسال 
امکانات، تجهیزات، ماشــین آالت، مواد غذایی و 
مایحتــاج عمومی و در صورت لــزوم اعزام افراد 
متخصص به اســتان خوزســتان اقدام می کنند.

ســامانی همچنین از تعیین استان های خراسان 
رضــوی و شــمالی به عنوان اســتان های معین 
استان گلستان خبر داد و گفت: این استان ها هم 
تمام امکانات خود را به گلســتان منتقل خواهد 
کرد و همچنین قرار شده است با هماهنگی الزم 
اقدام فنی در قســمت بیرونی شهرها به منظور 

جلوگیری از ورود آب انجام دهند.

تمجید اتحادیه اروپا از خدمات 
اجتماعی »نجباء« 

با وجود اقدام خصمانــه آمریکا در گنجاندن نام 
نَُجباء در فهرســت سیاه تروریسم، هیئت اعزامی 
اروپا با مســئوالن دفتر نمایندگی نَُجباء در بندر 

استراتژیک بصره دیدار و مذاکره کردند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، اهتمام مقاومت 
اســالمی نَُجباء به فعالیت های عام المنفعه، این 
گروه را در عراق به یکی از تشــکیالت مرجع در 
حــوزه خدمات اجتماعی تبدیل کرده اســت.در 
همین راســتا، با وجود اقدام خصمانه آمریکا در 
گنجاندن نام نَُجباء در فهرســت سیاه تروریسم، 
هیئت اعزامی اروپا که با قصد اجرای برنامه های 
امدادی و اجتماعی در منطقه محروم "القبله" به 
شــهر "بصره" عزیمت کرده بودند، با مسؤوالن 
دفتر نمایندگی نَُجباء در این بندر اســتراتژیک 
عراقی دیدار و گفتگو کردند.»رامون بلیکوا« سفیر 
اتحادیه اروپا در عراق، در این باره اظهار داشــت: 
مــا برای کمک به مردم با گروه های مختلف وارد 
تعامل می شویم و به شیوه و جزئیات تشکیالتی 
آن هــا کاری نداریم. آمریــکا تصمیمات زیادی 
گرفته، اما اروپا همیشــه همراه آن نبوده است؛ 
همچنان که آن هــا از توافق هســته ای با ایران 
خارج شــدند ولی ما موافق خروج نبودیم.رئیس 
هیئت اروپایی ادامــه داد: رویکرد ما اجتماعی و 
غیرسیاســی اســت. ما به دنبال کمک به عراق 
و محرومیت زدایــی از منطقه "القبله" هســتیم. 
اتحادیه اروپا بــرای ارائه خدمات اجتماعی آماده 
اســت با گروه هایی مانند نَُجباء که در این زمینه 
فعال هســتند، همکاری کند.تحلیلگران، حضور 
هیئــت اروپایــی در دفتر نمایندگــی مقاومت 
اســالمی نَُجباء در بصره و رایزنی بــا این گروه 
جهادی را نشــانه تقابل اتحادیه اروپا با سیاست 

تحریمی آمریکا علیه نَُجباء ارزیابی کرده اند.

اخبار

سرمقاله

قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است

کالمامیر

رئیس جمهور دیروزدر نشست خبری مشترک با 
نخست وزیر عراق، روابط بین دو کشور را عمیق و 
تاریخی عنوان کرد و گفت: در طول قرن ها همواره 
روابط بین ایران و عراق به عنوان دو همسایه خوب 
و رو به توسعه بوده، اما امروز برای توسعه روابط در 
شرایط ممتازی هستیم که ان شاء اهلل این شرایط 

به نفع دو کشور و منطقه خواهد بود.
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
والمسلمین  حجت االسالم  جمهوری،  ریاست 
دکتر حسن روحانی به مباحث مهم مطرح شده 
در دیدار با نخست وزیر عراق اشاره کرد و گفت: 
تسریع  بر  تاکید  ما،  امروز  مهم  مباحث  از  یکی 
دو  بین  که  بود  توافقاتی  اجرایی شدن همه  در 
بود. ، حاصل شده  بغداد  به  در سفر من  کشور 

را  کشور  دو  ویزای  رایگان شدن  رئیس جمهور 
اولین توافق دو کشور که اجرایی و عملیاتی شده 
است، نام برد و گفت:  با رایگان شدن ویزای دو 
کشور امیدواریم روابط دو ملت و دو کشور روز 
به روز بهتر و دو ملت به یکدیگر نزدیک تر شوند. 
روحانی همچنین توافق برای الیروبی اروند رود را 
دیگر توافق مهم دو کشور در سفر اخیر خود به 
عراق عنوان کرد و گفت: این موضوع امروز هم 
در گفتگوها مورد تأکید دو طرف بود و امیدوارم 
تا پایان ماه مبارک رمضان، مسایل فنی این توافق 
حل شده و بعد از پایان رمضان شاهد آغاز عملیات 
اتصال  جمهور  باشیم.رئیس  اروندرود  الیروبی 
ایران  توافقات مهم  از دیگر  را  راه آهن دو کشور 
و عراق برشمرد و اظهارداشت: امیدواریم اتصال 
مسیرهای  در  آینده  در  عراق  و  ایران  راه آهن 
مختلف رخ دهد، اما فعاًل اتصال راه آهن شلمچه 
به بصره مورد تأکید دو طرف است که امیدواریم 
عملیات فنی و توافق های فنی آن انجام و بعد از 
ماه مبارک رمضان شاهد اجرایی شدن آن باشیم. 
روحانی همچنین به موضوع صادرات برق و اتصال 

شبکه برق و گاز ایران به عراق و همچنین اتصال 
شبکه نفت در آینده اشاره کرد و گفت: ما برای 
برقراری این اتصاالت آماده ایم و معتقدیم که این 
برای سایر  بلکه  دو کشور  برای  تنها  نه  موضوع 
نیز می تواند تسری  آینده  در  کشورهای منطقه 
پیدا کند.رئیس جمهور افزود: در روابط پولی، مالی 
قدم های  گذشته  ماه های  در  کشور  دو  بانکی  و 
سفر  در  امیدواریم  و  است  شده  برداشته  خوبی 
رئیس بانک مرکزی ایران به بغداد شاهد تکمیل 
این روابط و توسعه روابط بانکی و مالی دو کشور 
باشیم.روحانی روابط تجاری ایران و عراق را بسیار 
خوب توصیف کرد و گفت: برنامه ما برای آینده 
دستیابی به حجم تجارت ۲۰ میلیارد دالری بین 
آینده  ماه های  در  امیدواریم  که  است  کشور  دو 
به  برسیم.رئیس جمهور همچنین  نقطه  این  به 
توافق دو کشور برای تأسیس شهرک های صنعتی 
مشترک در مرزهای دو کشور اشاره کرد و گفت:  
امروز توافق شد که یک شهرک در منطقه جنوب و 
یک شهرک در منطقه غرب و اقلیم در دستور کار 
قرار گیرد.روحانی همچنین به موضوع استاندارد 
برای کاالهای دو طرف از جمله دارو و تجهیزات 
پزشکی اشاره کرد و گفت: این موضوع مورد تأکید 
ما بود و امیدواریم شرکت های دو طرف که مسئول 
استاندارد هستند در این زمینه به توافق های الزم 
دست یابند رئیس جمهور همچنین با اشاره به 
روند رو به رشد روابط علمی و تحقیقاتی ایران 
و عراق گفت:  از دیرباز ارتباط صمیمانه و نزدیکی 
بین حوزه های نجف و قم برقرار بوده است، تالش 
ارتباط بین حوزه های  تنها  نه  این است که  ما 
علمیه بلکه روابط مراکز علمی و تحقیقاتی نیز 
افزایش یابد و ما برای توسعه روابط دو کشور در 
این زمینه آمادگی داریم. روحانی در ادامه سخنان 
دو  برای  امنیت  موضوع  اهمیت  تأکید  با  خود 
کشور گفت: در مذاکرات در مورد تقویت امنیت 

مواد  تروریسم،  با  مبارزه  بر  کشور،  دو  مرزهای 
مخدر و قاچاق تأکید شد و وزیران کشور ایران 
و عراق امروز در این زمینه گفتگو خواهند کرد 
تا با همکاری یکدیگر جلوی مداخالت احتمالی 
از منطقه شمال و غرب گرفته شود.رئیس جمهور 
با بیان اینکه ایران و عراق در مسایل منطقه ای 
امروز در خصوص  دارند، گفت:  نظرات مشترک 
موضوعات و مسایل مهم منطقه گفتگو کردیم. 
ایران و عراق در مورد اینکه قدس پایتخت دائمی 
جدایی ناپذیر  بخش  جوالن  و  است  فلسطین 
سوریه خواهد بود و همچنین ضرورت پایان یافتن 
سریع جنگ یمن و اینکه جنگ یمن فقط راه حل 

سیاسی دارد، دو طرف توافق نظر دارند.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نیز با ابراز 
دولت  از  قدردانی  و  ایران  به  سفر  از  خوشحالی 
عراقی،  هیأت  از  استقبال  بخاطر  ایران  ملت  و 
دوست  و  همسایه  مسلمان،  کشور  ایران  گفت: 
ماست که فرهنگ و تمدنی به قدمت تاریخ دارد 
و فکر نمی کنم بتوانیم دو کشوری مانند ایران و 
عراق با این قدمت تاریخی در جهان پیدا کنیم.

رئیس  سخنان  به  اشاره  با  عراق  وزیر  نخست 
جمهور ایران، گفت: جناب آقای روحانی به همه 
توافقات و مسایلی که در گفتگوهای مشترک به 
آن پرداختیم اشاره کردند و من هم اعالم می کنم 
که با همه مواردی که ایشان اعالم کردند، هم نظر 

هستم و حرف من هم همین است.
که  توافق هایی  همه  معتقدم  افزود:  عبدالمهدی 
همکاری های  و  گرفته  صورت  کشور  دو  بین 
نزدیک ایران و عراق به سود دو کشور، منطقه و 
جهان خواهد بود.نخست وزیر عراق تأکید کرد: 
ما در گذشته گفته ایم و امروز هم تأکید می کنم 
در خوشی و ناخوشی در کنار دولت و ملت ایران 
در  سیل  حادثه  به  اشاره  با  هستیم.عبدالمهدی 
همدردی  ابراز  ضمن   ، ایران  شهرهای  برخی 

در  نیز  ما  گفت:  سیل،  این  آسیب دیدگان  با 
عراق با مشکل سیل مواجه بودیم، دو کشور در 
خشکسالی های قبلی نیز درگیر بودند و امروز هم 
برنامه ریزی  باید طوری  از سیل آسیب دیده اند. 
کنیم که در مقابل مشکالت و سختی ها آسیب 
نبینیم.نخست وزیر عراق با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران برای مقابله با تروریسم به ما بسیار 
کمک کرده است، گفت: امروز شاهد صلح و ثبات 
بیشتر در عراق هستیم. موفقیت های زیادی کسب 
شخصیت های  مختلف  پایتخت های  از  کردیم، 
بروز  شاهد  و  می کنند  سفر  عراق  به  گوناگون 
نفع  به  که  هستیم  عراق  در  کیفی  تحول  یک 
امروز  امنیت  و  جایگاه  است.  منطقه  کشورهای 
را مدیون حمایت های ایران هستیم.عبدالمهدی 
با بیان اینکه ما به دنبال توسعه روابط دو کشور 
هستیم، گفت : تالش می کنیم روابط ما بیش از 
پیش گسترش یابد. روابط تهران - بغداد می تواند 
الگویی برای روابط ما با دیگر کشورهای منطقه 
باشد.نخست وزیر عراق خاطر نشان کرد: به دنبال 
از جمله یمن  و  ما   این هستیم که در منطقه 
صلح، ثبات، امنیت و آرامش حاکم باشد. معتقدیم 
تنها راه حل مشکل یمن راه حل سیاسی است.

عبدالمهدی گفت: ما عزم خود را جزم کرده ایم 
در مقابل هرگونه تهدیدی که ممکن است از خاک 
عراق علیه ایران اعمال شود،  بایستیم.نخست وزیر 
عراق تصریح کرد: قانون اساسی عراق ممنوع کرده 
که از خاک عراق علیه کشوری تهدید ایجاد شود. 
همه ما برای برقراری صلح و ثبات و امنیت در 
دو کشور و منطقه تالش می کنیم و اگر اختالفی 
هم وجود داشته باشد، سعی می کنیم از راه های 
مسالمت آمیز آن را رفع کنیم.عبدالمهدی در پایان 
تأکید کرد: همه تالش خود را بکار خواهیم بست 
شده،  حاصل  کشور  دو  بین  که  توافق هایی  که 

اجرایی و عملیاتی شود.

روحانی: جوالن بخش جدایی ناپذیر سوریه است

هدفگذاری 2۰ میلیارد دالری 
مبادالت تجاری ایران و عراق

 دادستان کل کشور گفت: حوادث تلخی که در روزهای اخیر 
رخ  داد برای مسئوالن و مدیران هشداری است که به هیچ 
وجه اجازه ندهند در حریم رودخانه ها و مسیل ها ساخت و 

ساز انجام شود.
به گزارش زمان به نقل ازروابط عمومی دادستانی کل کشور، 
کشور  کل  دادستان  منتظری  والمسلمین  حجت االسالم 
صبح امروز در دیدار نوروزی با قضات و کارکنان دادستانی 
ایجاد  ملزومات  به  جدید  سال  فرارسیدن  تبریک  با  کل 
تحول در دستگاه قضائی بر اساس بیانیه گام دوم انقالب و 
متن حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه، اشاره کرد و گفت: 
اقداماتش  که  می رود  انتظار  این  کشور  کل  دادستانی  از 
و  رود  پیش  ابالغ شده  و  تعیین  برنامه ریزی های  با  مطابق 
باید  تحولی که  نهاد مهم در جهت  این  و قضات  کارکنان 
اتفاق بیفتد، حرکت کنند.وی با اشاره به نزول برکات الهی 
از آسمان در طول ایام قبل و پس از نوروز و با ابراز تأسف 
از برخی گرفتاری ها و مشکالت که به دلیل سوءمدیریت ها و 
ضعف ها در مدیریت شهری برخی استان ها ایجاد شد، برای 
برای خانواده های  و  الهی  اخیر غفران  درگذشتگان حوادث 
جانباختگان صبر و شکیبایی را از درگاه خداوند مسئلت کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به خسارات وارد شده به برخی 
مناطق کشور به علت وقوع این سیالب ها گفت: سیالب های 
اخیر آسیب های مالی و جانی فراوانی در پی داشته است که 
البته موارد مالی آن قابل جبران است و امیدواریم مسئولین و 
دست اندرکاران در جهت جبران این خسارات، گام های الزم 
را بردارند.وی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که حوادثی 
همچون سیل و زلزله ناگهانی رخ می دهد و جبران خسارت 
آنها نیازمند زمان است، البته مسئولین با سعه صدر، تأمل و 
متناسب با امکانات موجود در جهت احقاق حقوق خسارت 
کشیده اند.حجت  زیادی  زحمات  و  کرده  تالش  دیدگان 
االسالم منتظری خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح به فرمان 
فرماندهی معظم کل قوا به صورت جدی به رفع مشکالت 
سیل زدگان ورود پیدا کرده و موجب کاهش آالم مردم شدند 
و تمام تالش خود را در استان های درگیر حادثه به کار بردند 
که الزم است به سهم خود از زحمات این افراد و همه مدیران 
و مسئولینی که مسئولیت مستقیم در کاهش خسارات این 
حوادث داشته اند تشکر کنم و قطعاً مردم نیز قدردان این 

زحمات خواهند بود.دادستان کل کشور بر ضرورت همکاری 
مدعی العموم با سایر دستگاه ها تاکید کرد و گفت: در این 
ایام به دادستان های استانی و شهرستانی تاکید شد در مورد 
آنچه که مربوط به وظایفشان است در صحنه حاضر باشند و 
به عزیزانی که در این حوادث آسیب دیده اند کمک کنند و 
همکاری الزم را با دیگر دستگاه های ذی ربط داشته باشند 
که در اینجا از زحمات دادستان ها نیز تقدیر و تشکر می کنم.

منتظری بیان کرد: متأسفانه باید گفت بخشی از آسیب هایی 
که از طریق سیل به مردم عزیز و زیرساخت های کشور وارد 
شد ناشی از سوءمدیریت و عدم توجه به اصول های مدیریت 
بحران بوده است.وی با اشاره به فرمایشات و تأکیدات مقام 
معظم رهبری و مسئوالن عالی رتبه دستگاه قضائی درباره 
لزوم حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و سازهای 
غیرمجاز در حریم منابع ملی گفت: متأسفانه در سالیان اخیر 
تعدادی از افراد سودجو و منفعت طلب در حریم رودخانه ها 
ساخت و ساز کرده اند این در حالی است که ادارات منابع 
طبیعی و دیگر سازمان های متولی نباید اجازه چنین اقداماتی 
را به این سودجویان دهند.حجت االسالم منتظری تجاوز به 
بستر و حریم رودخانه ها، الیروبی نکردن رودخانه ها و مسیل ها 
و عدم رعایت اصول شهرسازی را از جمله عوامل مؤثر در بروز 
سیل های اخیر دانست.دادستان کل کشور در ادامه به وقوع 
سیالب در شهر شیراز و علل وقوع آن اشاره کرد و گفت: یکی 

از علل اصلی این سیالب که منجر به خسارات جانی و مالی 
زیاد شد را تغییر مسیر رودخانه به جاده و خیابان عنوان کرد 
و گفت: اگر مدت زیادی در یک منطقه باران نبارید به معنای 
آن نیست که دیگر نخواهد آمد، در روزهای اخیر دیدیم سیل 
در رودخانه قم جاری شد در حالی که چندین سال بود در 
این رودخانه سیلی نیامده بود. بنابراین باید هوشیار باشیم و 

نباید هر مکانی را به فضای سبز تبدیل کنیم!
دادستان کل کشور در ادامه عنوان کرد: حوادث تلخی که 
در روزهای اخیر رخ داد برای مسئوالن و مدیران هشداری 
است که به هیچ وجه اجازه ندهند در حریم رودخانه ها و 
مسیل ها ساخت و ساز انجام شود.حجت االسالم منتظری 
افزود: متأسفانه سطح خسارات وارده به مردم و کشور زیاد 
است و طبیعتاً دولت هم با محدودیت منابعی که دارد بدون 
کمک مردم نمی تواند جبران خسارت کند. البته مردم عزیز 
هم مانند گذشته هم به میدان آمدند و در حد توان خود 
به دولت و سیل زدگان کمک کردند.دادستان کل کشور در 
از کمک های مردم در جهت کاهش  با قدردانی  این دیدار 
مشکالت مردم آسیب دیده از کارکنان این نهاد خواست که به 
هر میزان که در توانشان است به سیل زدگان کمک کنند.وی 
در پایان از زحمات کارکنان در حوزه های مختلف دادستانی 
کل قدردانی و ابراز امیدواری کرد که در سال جدید گام های 

بزرگ تر و مفیدتری برای آینده برداشته شد.

دادستان کل کشور:

بخشی از آسیب های سیل اخیر ناشی از سوء مدیریت ها است

مقایسه تغییرات قیمتی در بازارهای اصلی در 
دو سال گذشته نشان می دهد که در سال 
۹۷ قیمت ها افزایشی قابل توجه را پشت سر 

گذاشته  است.
اساس  بر  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آمارهایی که اتاق بازرگانی تهران ارائه کرده در 
طول ۱۱ ماهه سال ۹۷، در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از آن )۱۳۹۶( قیمت کاالهای 
تقریباً تمامی بازارهای اصلی اقتصادی به خود 
روند افزایشی گرفته اند.طبق آمار ارائه شده، در 
این مدت میانگین نرخ سکه تمام بهار طرح 
قدیم از یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در 
سال ۹۶، به سه میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در 

سال ۹۷ رسیده و افزایشی ۱۵۷ درصدی را به 
ثبت رسانده است.میانگین قیمت سکه تمام 
بهار طرح جدید نیز از یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان سال ۹۶، به سه میلیون و ۴۵۰ هزار 
تومان رسیده و رشدی ۱۶۴ درصدی داشته 
است.میانگین نرخ دالر در بازار آزاد تهران در 
سال ۹۶، ۳.۹۹۴ تومان بوده و این میانگین 
در سال ۹۷ به ۱۰ هزار و ۵۴۵ تومان رسیده 
افزایشی ۱۶۴ درصدی داشته است. یورو  و 
نیز به طور میانگین ۴.۷۳۴ تومان در سال 

سال ۹۷  در  تومان  و ۳۰۶  هزار  و ۱۲   ۹۶
قیمت گذاری شده و افزایشی ۱۶۰ درصدی 
متر  هر  قیمت گذاری  است.میانگین  داشته 
واحد مسکونی در تهران از چهار میلیون و 
۷۲۰ هزار تومان در سال ۹۶، به هفت میلیون 
و ۹۶۰ هزار تومان در سال ۹۷ رسیده و از 
این نظر افزایشی بیش از ۶۸ درصدی داشته 
است.در این بین بازار سهام توانسته عملکردی 
مثبت را به ثبت برساند و در حوزه ارزش سهام 
معامله شده افزایشی ۱۶۹ درصدی و در حوزه 

تعداد سهام افزایشی ۱۲۴ درصدی به ثبت 
رسیده است.همچنین در حوزه شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی، ۲۴ درصد، شاخص 
خانوارهای  مصرفی  خدمات  و  کاالها  بهای 
شهری ۲۴ درصد و شاخص بهای کاالها و 
 ۲۵ روستایی  خانوارهای  مصرفی  خدمات 
درصد افزایش قیمت در مقایسه میان دو سال 
۹۶ و ۹۷ به وجود آمده است.میزان افزایش 
این شاخص در استان تهران نیز ۲۷ درصد 

اعالم شده است.

رشد قیمت ها در بازارهای اصلی در سال ۹۷
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 ظریف: ترامپ و پمپئو ادعاهای متناقض 
مطرح می کنند

 وزیر امور خارجه گفت: پمپئو و رئیس او متناسب با هر مناسبتی ادعاهای 
متناقض مطرح می کنند، در مقابل، ایران همواره به عنوان کشوری مسئول و 

صلح طلب عمل می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نسبت به سیاست های متناقض آمریکا واکنش نشان 
داد. ظریف در پیام خود نوشت: »تذبذب مواضع در حد اعال! روزی ایاالت 
متحده ادعا می کند که ایران در آستانه فروپاشی است و دیگر روز به ما به 
عنوان یکی از سه »ابرقدرت« که ناتو را تهدید می کند، حمله ور می شود. پمپئو 
و رئیس او متناسب با هر مناسبتی ادعاهای متناقض مطرح می کنند. در مقابل، 

ایران همواره به عنوان کشوری مسئول و صلح طلب عمل می کند.«

 انتشار جزئیات جدید از طرح آمریکا
 موسوم به »معامله قرن«

 روزنامه االخبار لبنان برخی جزئیات تازه از طرح آمریکا موسوم به »معامله 
قرن« را فاش کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، روزنامه االخبار گزارش داد که دولت آمریکا 
از اردن خواسته تا نیم میلیون آواره فلسطینی را در مقابل سرمایه گذاری ۴۵ 
میلیارد دالری در اردن در این کشور اسکان دهد و این اقدام در چارچوب 
معامله قرن صورت می گیرد.االخبار گزارش داد که مصر و اردن موافقت اولیه 
خود با بندهای معامله قرن را اعالم کرده اند اما »عبداهلل دوم« پادشاه اردن 
گفته که این معامله خطرناک بوده و اجرای آن بسیار دشوار است.به گزارش 
این روزنامه، قرار است بر اساس معامله قرن، بخش هایی از اراضی اردن به 
رژیم صهیونیستی داده شود و در مقابل، عربستان سعودی نیز به همین مقدار 
اراضی خود را به اردن بدهد.روزنامه مذکور تاکید کرد که معامله قرن همچنین 
شامل تشکیل کنفدراسیون مشترک بین رژیم صهیونیستی، اردن و تشکیالت 
خودگردان فلسطین برای اداره کرانه باختری خواهد بود.به گزارش مرکز اطالع 
رسانی فلسطین، نقش مصر در این بین، تسهیل تردد فلسطینیان به مصر و 
بالعکس و اسکان آن ها در این کشور و احداث مناطق بزرگ صنعتی برای آنان 
در خاک مصر خواهد بود و در مقابل، ۶۵ میلیارد دالر به این کشور پرداخت 
شده و شبه جزیره سینا نیز بازسازی خواهد شد.روزنامه االخبار تاکید کرد که 
قرار است جزئیات نهایی معامله قرن در جریان سفر هفته آینده »عبدالفتاح 
السیسی« رئیس جمهور مصر به واشنگتن به او ارائه شود.این روزنامه تاکید 
کرد که تأمین منابع مالی اجرای بندهای معامله قرن به عهده برخی کشورهای 

عرب حوزه خلیج فارس خواهد بود.

حضور سرلشکر باقری در پلدختر

مناطق  در  دیروز  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
سیل زده شهرستان پلدختر حضور یافت.

به گزارش زمان به نقل ازسپاه نیوز؛ سرلشکر پاسدار 
»محمد باقری« رئیس ستاد کل نیرو های مسلح صبح 
دیروز )شنبه( در مناطق سیل زده شهرستان پلدختر 
حضور یافت و با بازدید از این مناطق در جریان روند 
قرار  مسلح  نیرو های  و  امدادی  عوامل  امدادرسانی 
گرفت. وی همچنین با حضور در نشست فرماندهی 
عملیات امدادرسانی نیرو های مسلح در لرستان و غرب 
کشور در لشکر ۸۴، ضمن تاکید بر هماهنگی دقیق، 
تدابیر الزم را به فرماندهان عملیاتی ابالغ کرد و سپس 
راهکار های افزایش کمیت و کیفیت خدمات نیرو های 
مسلح در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. در 
ادامه، فرماندهان نیرو های مسلح اعم از سپاه، ارتش، 
ناجا و قرار گاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( نیز به 
ارائه گزارشی از مشکالت، موانع و نحوه امدادرسانی 

به مردم سیل زده استان پرداختند.

پمپئو: اجازه نمی دهیم عربستان قدرت 
هسته ای شود

 وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای اعالم کرد که 
واشنگتن هرگز اجازه نمی دهد عربستان تبدیل به یک 

قدرت هسته ای شود.
ازمهر، »مایک پمپئو« وزیر  به نقل  به گزارش زمان 
خارجه آمریکا در مصاحبه با سی بی اس با بیان این 
مطلب گفت: آمریکا اجازه نمی دهد که عربستان تبدیل 
به یک قدرت هسته ای شده و امنیت خود و اسرائیل را 
تهدید کند.وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزود: ما هرگز 
چک ۱۵۰ میلیارد دالری به سعودی ها نداده و به آنها 
این قابلیت را که بتوانند با تسلیحات اتمی اسرائیل و 
آمریکا را تهدید کنند نمی دهیم.اسپوتنیک نیز با مخابره 
این خبر عنوان داشته که منظور پمپئو از چک ۱۵۰ 
میلیارد دالری، ادعایی که در مورد توافق هسته ای ایران 
)برجام( مطرح شده و گفته می شود که دولت اوباما 
۱۵۰ میلیارد دالر به ایران پرداخت کرده است.پمپئو 
در حالی این مطلب را بیان کرده که »ریک پری« وزیر 
انرژی ایاالت متحده تأیید کرد که آمریکا شش مجوز 
مخفی برای چند شرکت صادر کرده است که بر اساس 
آن می توانند تکنولوژی هسته ای به عربستان سعودی 
بفروشند.خبرگزاری رویترز اعالم کرده که یک کپی از 
اسناد مرتبط با این مجوزها را روز چهارشنبه مشاهده 
کرده است. بر طبق این اسناد شرکت های آمریکایی 
فعاًل اجازه دارند کار مقدماتی در زمینه انتقال تکنولوژی 
هسته ای انجام دهند و انتقال تأسیسات پیش از توافقات 

میان دو کشور صورت نمی گیرد.

خبرخبر

ارسال  مانع  آمریکا  اینکه  بیان  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
کمک های صلیب سرخ به هالل احمر برای کمک به مناطق سیل زده 

شد، گفت: آمریکایی ها با بدنه مردم ایران دشمنی می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی پیش از عزیمت به 
قطر برای حضور در اجالس اتحادیه بین المجالس جهانی )آی پی 
یو( اظهار داشت: هدف از این سفر حضور در اجالس مذکور است 
و قریب به ۲۰۰ کشور متشکل از رؤسای مجالس و هیئت های 
پارلمانی در این اجالس شرکت می کنند و اجالسی شبیه به مجمع 

عمومی سازمان ملل است که دولت ها در آن حضور می یابند. وی 
ادامه داد: این اجالس فرصت بسیار مهمی است که می توان در آن 
درباره همکاری های همه جانبه بین المللی و همچنین همکاری های 
دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد. رئیس مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه این اجالس سالی دو بار برگزار می شود، تصریح 
کرد: این بار این اجالس در کشور دوست و همسایه ما قطر برگزار 
می شود که برای ما اهمیت دارد و زمانی هم که قرار بود مکان 
برگزاری این اجالس مشخص شود، ما حمایت کردیم که در کشور 

قطر تشکیل شود.الریجانی با تاکید بر اینکه این اجالس بسیار 
اهمیت دارد، افزود: در این اجالس درباره موضوعات مهمی چون 
شرایط بین المللی، مشکالت تروریستی در دنیا، قاچاق مواد مخدر، 
مسائلی درباره حقوق افراد در کشورهای مختلف، نحوه توسعه 
کشورها و نقش پارلمان ها در این زمینه بحث می شود. الریجانی با 
بیان اینکه فرصت خوبی است که در این اجالس درباره رفتارهای 
رذیالنه آمریکایی ها نسبت به ایران بحث شود، گفت: در روزهای 
اخیر که سیل در برخی از استان های ما رخ داده بود با کمال تأسف 
وزیر خارجه نااهل آمریکا بیانیه مفتضحانه ای را صادر و به دروغ 
مطالبی را مطرح کرد، در حالی که صلیب سرخ یک نهاد بین المللی 
است و وظیفه اش آن است که در شرایط سختی چون سیل، زلزله 
یا جنگ بدون لحاظ مسائل سیاسی امدادرسانی کند اما آمریکایی ها 
در این شرایط سخت حاضر نشدند کمک های صلیب سرخ به 
هالل احمر داده شود.وی با تاکید بر اینکه این مسئله حاکی از 
آن است که آمریکایی ها با بدنه مردم ایران دشمنی می کنند چرا 
که برخی از مردم ما در این سیل دچار آسیب شده بودند، تصریح 
کرد: البته خیلی مهم نیست که آنها چه می گویند چرا که با پیامی 
که مقام معظم رهبری دادند، مردم ایران خودشان برای کمک به 
دولت،  احمر،  مسلح، هالل  نیروهای  و  شتافتند  زده  مردم سیل 
استانداران، همگی پای کار بودند و زحمات زیادی را کشیدند که 
اقدامات آنان در بسیاری از جاها نتیجه بخش بود.رئیس مجلس 
اظهار داشت: البته قسمت هایی در استان ها دچار معضالتی شدند 
که باید کمک های هالل احمر در آن بخش ها بیشتر می شد اما 
رذالت آمریکایی ها این بود که نگذاشتند کمک های صلیب سرخ 
به هالل احمر برسد.وی تصریح کرد: در این شرایط و همچنین 
دشمنی هایی که آمریکایی ها در تحریم های اقتصادی دارند، رایزنی 
ایران با رؤسای پارلمانی همه کشورها اهمیت دارد و در حاشیه این 
اجالس طبعاً با رؤسای مختلف کشورهای مهم جلساتی خواهیم 
داشت و راجع به همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران 

صحبت خواهد شد.

آگهي تجدید مزایده
بهره برداری سالن ورزشی

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

1- دارای اساسنامه و اسناد ثبت شرکت، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات 
2- دارای گواهینامه تائید صالحیت از مراجع ذیربط

3- دارای سوابق، تجربه و تخصص کافی در زمینه امور ورزشی و ارائه گواهی حسن انجام کار 
4- دارای توان مالی جهت تهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز و نگهداری سالنها لذا از حائزین شرایط دعوت میشود 
جهت بازدید از سالنها، دریافت اسناد مزایده و آگاهی از شرایط مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
98/1/31 به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس 

حاصل فرمایید. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

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

آگهی مزایده و شرایط واگذاری امالک  نوبت اول
شهرداری ماهدشت به استناد مجوز شماره 97/1640 مورخ 97/10/12 و 97/1693 مورخ 97/10/23 شورای اسالمی 

شهر ماهدشت در نظر دارد نسبت به فروش تعداد هشت قطعه از امالک )زمین( متعلق به خود به شرح : 

 نوبت اول

از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت آگاهی از سایر شرایط و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/2/3 به امور مالی شهرداری مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 026-37309790 
تماس حاصل فرمائید. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. هزینه کارشناسی، درج آگهی و نقل و انتقال دفترخانه اسناد 

رسمی و مالیات به عهده برنده یا برندگان می باشد.  
1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.  2- هزینه کارشناسی، درج آگهی و نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمی به عهده 

شهرداری ماهدشتبرنده می باشد. 

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای اجرای بافت با ارزش روستای پیاوین و آسفالت روستاهای میانه، دانیکش، 

نگل و زونج
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کردستان در نظر دارد آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بافت با ارزش روستای پیاوین و 
آسفالت روستاهای میانه، دانیکش، نگل و زونج را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/1/19 می باشد.  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 1398/1/22

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1398/2/2   زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1398/2/3
تذکر: مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه، ارسال پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها برای هر مناقصه برابر تاریخ های مندرج در فراخوان منتشر در سامانه ستاد 

می باشد.
اطالعات دستگاه مناقصه گزار: آدرس: سنندج، خیابان بیمارستان توحید، بنیادمسکن انقالب اسالمی کردستان و کدپستی 76961 - 66164

تلفن: 33235003 - 33230155    دورنگار: 33231605 – 087
 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز راهبردي و پشتیبانی سامانه ستاد 27313131 - 021
دفترثبت نام استان کردستان: 33626190 – 087

سایر موارد: * مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار برابر آئین نامه تضمین معامالت دولتی به میزان 5 درصد مبلغ اولیه 
برآورد و بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا رسید بانکی واریز وجه به حساب متمرکز وجوه سپرده به شماره 2173684353006 نزد بانک ملی شعبه سنندج بنام 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کردستان می باشد. پاکت هاي » الف، بایستی پس از بارگذاري در سامانه ستاد بصورت فیزیکی )الک و مهرشده( تاپایان وقت اداري روز 

دوشنبه مورخ 2/2/ 1398 به دبیرخانه بنیاد تحویل داده شود.
* به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد 

از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب  اثر داده نخواهد شد. 
* زمان اعتبار پیشنهاد: مهلت اعتبار پیشنهاد قیمتها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد و با نظر دستگاه مناقصه گذار تا سه ماه دیگر 

قابل تمدید می باشد.
* تنها پیمانکاران داراي صالحیت رشته ابنیه مجاز به شرکت در مناقصه اجراي بافت با ارزش و پیمانکاران داراي صالحیت رشته راه و باند مجاز به شرکت در منافصه 

اجراي آسفالت هستند.
* به علت حجم باالي دتایل اجرایی پروژه بافت با ارزش پیاوین و احتمال بروز مشکل در بارگذاري و دانلود در سامانه ستاد، جهت دریافت مدارک مذکور به آدرس 

سنندج، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کردستان، واحد امور قراردادها مراجعه فرمایید.
* قبل از خرید اسناد شرکت در مناقصه و پرداخت هزینه هاي مربوطه به عنوان و شرح فراخوان کامالً توجه گردد.  * ضمناً هزینه چاپ آگهی و انتشار در سایت ستاد 

طبق آخرین بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده برندگان مناقصه می باشد.
شناسه آگهی 422528

 نوبت اول

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

آگهی مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم این شرکت دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت 
دوم راس ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 98/2/8 در محل سالن اجتماعات شهید باهنر دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد کرج واقع در انتهای رجایی شهر بلوار شهید موذن تشکیل می گردد. حضور 

بهم رسانند. 
یادآورمی شود :  در صورتی که هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند 
استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار 
کند. در این صورت هیچکس نمی-تواند بیش از سه عضو سهامدار را بپذیرد همچنین برگه های 

نمایندگی مزبور با امضا هیات تصفیه معتبر خواهد بود. 
* مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانون برای کلیه اعضا اعم 

از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه :  1-استماع گزارش هیئت تصفیه 2-انتخاب هیات تصفیه  3-تعیین مدت فعالیت 

تعاونی  4-انتخاب ناظران هیات تصفیه 
الزم به ذکر است که کسانی که تمایل به کاندیداتوری هیات تصفیه یا ناظران هیات تصفیه را دارند 
مدارک مورد نیاز کپی کارت ملی و شناسنامه و مبایعه نامه معتبر را از تاریخ انتشار آگهی به مدت 15 

روز با هماهنگی هیات تصفیه از ساعت 9 صبح لغایت 11و 30 
به دفتر شرکت تعاونی واقع در رجایی شهر نبش خیابان پنجم شرقی ساختمان نگارستان پالک 104 

هیات تصفیه واحد 16 مراجعه نمایند. 

مفقودی
 شماره کارت هوشمند ۴۱۱۲۵9۲با شماره پالک ۸97ع۶7ایران ۶۲ ماشین اسکانیاتک 

کمپرسی سال ساخت ۱99۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
۶9-۵۴۱ق۲۸  ایران  پالک  شماره  به   XU7 پارس  پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
 NAAN۲۱CA۵EK۱7۲۲۴۰ ۱۲۴ و شماره شاسیK۰۲۵۱۴۸3 و شماره موتور

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی ابالغ 
مفاددادخواست وضمائم

محمداحمدیان  بطرفیت  فرزندعبدالمحمددادخواست  پورشب  عبدالجلیل  آقای 
به  ارجاع  شعبه  این  به  که  کرده  سندتقدیم  تنظیم  به  الزام  مرادبخواسته  فرزنداله 
واجازه  نامبرده  تقاضای  حسب  است  رسیده  ثبت  به  شماره97۰۶۵9/۸/97حقوقی 
محکمه مستندابه ماده73قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی از روزنامه های 
مورخ9۸/۱/۲۰ساعت۸:3۰درجهت  شنبه  درروزسه  وازنشرآگهی  کثیراالنتشاردرج 
دوحضوریابدویاقبل  شماره  مجتمع  اختالف  حل  شورای  درشعبه  دادرسی 
ازموعدمقرربه دفترشعبه مراجعه وبادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم هرگونه 
دفاع وپاسخی بدعوی مطروحه واردقبل ازجلسه دادرسی اعالم نمایدبدیهی است 

درصورت عدم حضورویاعدم ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهدگرفت.
شعبه8شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز

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 ۱397۶۰33۱۰۱۰۰۰۴۵۸۴هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیدا مخترع فرزند سعید  
به شماره شناسنامه ۶۰7۸  کد ملی ۰۰۵3۶3937۵ صادره ازتهران  دریک ونیم دانگ 
مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱79/7۲متر مربع به استشناء 
بهاء ثمن اعیانی از پالک 3۱۵فرعی از ۱۶3اصلی واقع در فردیس کرج بین فلکه سوم 
وچهارم خ 3۴پالک ۲خریداری از مالک رسمی اسماعیل چراغی 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 ۱3۴۸..۱
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۸/۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۸/۲/۲

محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

شهرداری ماهدشتشهرداری ماهدشت

بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی کردستان

دیگر  یکی  در  دارد  تالش  ترامپ  دولت 
راستای  در  که  خود  ایرانی  ضد  اقدامات  از 
»کمپین فشار حداکثری« این کشور قرار دارد، 
به  را  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 

عنوان سازمانی تروریستی اعالم کند.
روزنامه  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وال استریت  از  به گزارشی  استناد  با  گاردین 
ژورنال نوشت که دولت آمریکا مقدماتی را 
اقدام را آشکار  فراهم می کند تا دوشنبه این 
کند و این نخستین باری خواهد بود که آمریکا 
نیروهای مسلح یک حکومت خارجی را به 
عنوان یک گروه تروریستی می خواند. وزارت 
امور خارجه آمریکا از ارائه توضیحاتی درباره 
کرد. خودداری  جمعه  روز  در  خبر  این 
نیست  مشخص  که  می گویند  کارشناسان 
تروریستی معرفی کردن سپاه پاسداران انقالب 

تغییراتی محسوس  تا چه حد  ایران  اسالمی 
تحریم های  این  از  پیش  آمریکا  کند.  ایجاد 
آن  بر  تروریستی  حامی  عنوان  به  سختی 
)سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران( اعمال 
کرده و ایران نیز از سوی این کشور به عنوان 
می شود. عنوان  تروریسم  حامی  کشوری 
هماهنگ کننده  سابق  مسئول  نفیو،  ریچارد 
خارجه  امور  وزارت  در  تحریم ها  سیاست 
تحریم ها  هنر  کتاب  نویسنده  و  آمریکا 
نیستم  این  به  معتقد  من  »صراحتاً،  می گوید: 
که این با سیاست تحریم ها در وزارت امور 
خارجه که عامالن غیر دولتی را هدف قرار 
می داد، سازگار باشد«. اگر این اقدام اجرایی 
را  خارجی  شرکت های  ترس  احتماالً  شود، 
در رابطه با تجارت و سرمایه گذاری در ایران 
افزایش می دهد. مقامات ارشد پنتاگون نگران 

این هستند که چنین اقدامی موجب تحریک 
بروز واکنش هایی شدید علیه نظامیان آمریکا 
با  تازگی  به  آمریکا  دولت  شود.  منطقه  در 
نهاد  چندین  ایران  مالی  منابع  کاهش  هدف 
و فرد حقیقی را در ایران تحریم کرده است. 
آخرین تحریم های انجام شده از سوی وزارت 
خزانه داری آمریکا علیه ۲۵ فرد و نهاد وابسته 
به وزارت دفاع ایران بود که بانک انصار نیز 

در بین آن ها قرار داشت.
واکنش متکی به تصمیم احتمالی آمریکا 

در مورد سپاه
 وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در صفحه 
توئیتر خود نوشت: دولت وکنگره #آمریکا هر 
روز به دنبال طراحی توطئه جدیدی علیه ایران 
هستند. گفته شده طی روزهای آتی برخورد با 
#سپاه_پاسداران را به دنبال #تحریم چندی 

پیش وزارت اطالعات در برنامه دارند. حال 
که دولت پیش قدم نمی شود، انفعال مجلس 
و  امنیت ملی  کمیسیون  دوستان  )خصوصاً 

سیاست خارجی( پذیرفتنی نیست.
فالحت پیشه: نظامیان آمریکا را در کنار 

داعش قرار می دهیم 
در  مطلبی  در  فالحت پیشه  حشمت اهلل   
صفحه توییتر خود نوشت: »در صورت قرار 
تروریستی  گروه های  فهرست  در  سپاه  دادن 
آمریکا، نظامیان این کشور را در کنار داعش 
در فهرست سیاه تروریست ها قرار می دهیم. 
« دولت ترامپ تالش دارد در یکی دیگر از 
ایرانی خود در راستای کمپین  اقدامات ضد 
عنوان  به  را  پاسداران  سپاه  حداکثری،  فشار 
است  قرار  که  کند  اعالم  تروریستی  سازمان 

این اقدام دوشنبه رخ دهد.

تالش آمریکا برای تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران

الریجانی تاکید کرد:

آمریکایی ها با مردم 
ایران دشمنی می کنند
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اعالم آمادگی  برق منطقه ای 
خوزستان برای مقابله با سیل

وحیدی فر-اهواز: مدیر عامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان در جلسه مدیریت بحران این شرکت 
با موضوع خطرات سیل برای تجهیزات برق، گفت: 
با توجه به حجم آب خروجی از سدها و تخلیه 
مناطق در خطر، نیروهای شرکت آمادگی همه جانبه 
برای مراقبت از پست ها و دکل های در معرض 

خطر را داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
ای خوزستان، این جلسه که سومین جلسه مدیریت 
بحران شرکت در سال 9۸ با موضع سیل است با 
حضور معاونین و مدیران شرکت تشکیل و در 
آن گزارشی از ۲۵۱ دکل بحرانی و پست های در 

معرض خطر که نیاز به رسیدگی دارند ارائه شد.
محمود دشت بزرگ با توجه به گزارش های ارائه 
شده بر آمادگی همه جانبه در شرکت تاکید و اظهار 
داشت: برای دسترسی به دکل ها و پست های در 
خطر الزم است که تمهیدات الزم اندیشیده شود 
و با توجه به شدت و حجم آب، قایق هایی آماده 

شوند.
وی بیان کرد: الزم است که از طریق پهپاد و تصویر 
برداری هوایی وضعیت کلی خطوط و پست های 
در معرض سیل بررسی شود و با توجه به شرایط 

برنامه ریزی های الزم صورت گیرد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: 
تا این لحظه در شبکه خاموشی صورت نگرفته ولی 
الزم است با هوشیاری تمام سیل و خطرات آن 
برای دکل ها و پست ها رصد و اطالع رسانی شود.
گروهای جهادی برق منطقه ای خوزستان راهی 

مناطق سیل زده شدند
بسیج  های جهادی  گروه  است  گفتنی  همچنین 
شرکت برق منطقه ای خوزستان برای کمک به مردم 
سیل زده، به روستاهای اطراف اهواز و سوسنگرد 
رفتند. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق 
منطقه ای خوزستان، هم زمان با شروع سیالب های 
مخرب در استان، مردم و شرکت ها به پشتیبانی از 
مردم سیل زده پرداختند و در این بین پرسنل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان نیز به وظیفه اجتماعی و 

حس انسان دوستانه خود عمل کردند.
در همین راستا گروه های جهادی بسیج شرکت، 
از طرف حوزه مقاومت بسیج شهید عباسپور برای 
خدمت رسانی به مناطق روستایی سیل زده اهواز و 

سوسنگرد وارد منطقه شدند.
با  نفره  گروهی ۲۰  قالب  در  اعزامی  های  گروه 
امکاناتی از جمله ۲ هزار کیسه گونی، بیل، لباس 

و جلیقه و ماشین آالت به مناطق سیل زده رفتند.

خبر

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( در طول یک سال گذشته با تمرکز بر مقوله ی 
توانمندسازی  به  اقدام  مردمی  و  مقاومتی  اقتصاد 

اقتصادی و اجتماعی جزیره ی هرمز کرده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت، 
با حضور مهندس سعید جعفری مدیرعامل بنیاد 
برکت و دکتر محمود عسکری آزاد رییس هیأت 
پروژه های  از  بازدید  بر  عالوه  بنیاد،  این  مدیره ی 
اشتغال زایی، عمرانی و زیربنایی در دست اقدام بنیاد 
برکت، چند پروژه از جمله اولین هتل جزیره به 

بهره برداری رسید.
بر اساس این گزارش، ستاد اجرایی فرمان حضرت 
سند  تهیه ی  با  برکت  بنیاد  طریق  از  امام)ره( 
محرومیت زدایی و پیشرفت و آبادانی همه جانبه ی 
جدی  به طور  سال 97  ابتدای  از  هرمز،  جزیره ی 
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی این جزیره را 
و  مسئولیت پذیری  و  مردمی  اقتصاد  بر  تمرکز  با 
مشارکت مردم بومی منطقه در دستور کار قرار داده 

است. 
از  هرمز  جزیره ی  برکت  دستی  صنایع  دهکده ی 
جمله ی این پروژه هاست که به همت خود مردم 

منطقه و به  ویژه زنان با هدایت، راهبری و حمایت 
بنیاد برکت و با توجه به الگوهای توانمندسازی و 
اشتغال زایی این بنیاد به بهره برداری رسیده و در حال 

فعالیت است.
به  توجه  با  هرمزی  بانوان  از  نفره   ۱۵ گروه   ۱7
ظرفیت  های باالی جزیره در حوزه ی تولید صنایع 
دستی با حمایت بنیاد برکت شکل گرفته، فعال شده 

و آموزش دیده اند و در حال فعالیت در این بخش 
هستند. محصوالت تولید شده در دهکده ی صنایع 
جایگزین  می تواند  هرمز  جزیره ی  برکت  دستی 
بسیاری از کاالهایی شود که از جنوب شرق آسیا 
حاصل  که  محصوالت  این  می شود.  کشور  وارد 
دست رنج و هنر زنان هرمزی است حتی قابلیت 
صادرشدن به سایر کشورها را نیز دارد. بنیاد برکت 

امام)ره( حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  به  وابسته 
رساندن این محصوالت به بازارهای هدف را در 
دستور کار دارد. این بنیاد در چند ماه گذشته بیش 
از ۱۵۰۰ نفرساعت آموزش برای توانمندسازی و 
ترغیب و تشویق مردم هرمز به فعالیت و مشارکت 
در فعالیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی 
داشته است.   هم چنین توسعه ی صنعت گردشگری 
طبیعی  به جذابیت های  توجه  با  هم  بوم گردی  و 
جزیره ی هرمز مورد توجه ویژه قرار گرفته و در 
همین راستا، اولین هتل جزیره در جریان سفر وزیر 
کشور، مدیرعامل و رییس هیأت مدیره ی بنیاد برکت 
مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت. این هتل توسط 
بخش خصوصی و با تسهیالت ۲۲ میلیارد ریالی 

بنیاد برکت ساخته شده است. 
بنیاد برکت هم چنین در ادامه ی نهضت ایجاد اشتغال 
در مناطق محروم تا به امروز ۴۵۰ طرح اشتغال زایی 
را در قالب مدل های اقتصادی »سحاب« و »آسمان« 
به شکل مستقیم در جزیره ی هرمز به بهره برداری 
رسانده است. تعداد شاغلین در این طرح ها عالوه 
بر کسانی است که در طرح های عمرانی و زیربنایی 

بنیاد برکت مشغول به فعالیت هستند. 

تالشی بابرکت برای ساختن آینده  ای بهتر و فردایی روشن:

سیر تحولی پلیس در 4۰ سالگی انقالب»برکت« جزیره ی هرمز با اقتصاد مردمی
* سردار عباسعلی محمدیان
فرمانده انتظامی استان البرز بخش اول

چهلمین سال عمر مبارک جمهوری اسالمی را باید سال بعثت دولت ساز انقالب  
بزرگ اسالمی حضرت امام خمینی رحمه اهلل علیه دانست. انقالب اسالمي متولد 
بهمن ۱3۵7 هجري شمسي است که براساس اعتراف تاریخ به جز در دوران رسول 
خدا )ص( و جایگزین خلف او یعني امام علي) ع( نمونه آن در هیچ دوره اي از 
تاریخ دیده نشده؛ حکومت اسالمي ایران دستاورد مبارزه بي امان فرستادگان الهي 
در اعصار گذشته است.  سیماي چهل ساله نیروي انتظامي از زمانی که نیروهاي آن 
همرنگ و هم لباس نشده بودند و در اجتماعاتي به نام شهرباني، ژاندارمري و کمیته 
هاي انقالب فعالیت مي کردند به ویژه پس از یکپارچگي آنها که در ابتداي سال 
۱37۰ هجري شمسي اتفاق افتاد، سرشار از تحول و حرکت هاي سازنده بوده است.

واقعیت های عینی و تجربه شده در چهلمین سال انقالب اسالمی، بیانگر این 
حقیقت است که منظومه دفاعی و امنیتی کشور به ویژه نیروی مقتدر و غیرتمند 
انتظامی در یک هماهنگی، هم آوایی و همکاری مشهود و کم نظیر، ظرفیت های 
الزم و کارآمد برای تامین امنیت ملی و انضباط اجتماعی و حاکمیت قانون در جامعه 
را فراهم کرده و تحکیم بخشیده اند. مشارکت مجاهدانه و شجاعانه نیروی انتظامی  
در مقابله با تهدیدات مرزی ناشی از سناریوهای ضدامنیتی گروهک های تروریستی 
و اشرار تحت حمایت و فرماندهی سازمان های جاسوسی دشمن و برخورد قاطعانه 
با مفسدان، قانون گریزان، آشوب طلبان، تهدیدگران سالمت اخالقی جامعه به ویژه 
نسل جوان و برهم زنندگان آرامش عمومی از واقعیات انکار ناپذیری است که با 
جلوه گری های خود، با برانگیختن تحسین و قدرشناسی مردم، ارتقای احساس 

امنیت در کشور را رقم زده است.
 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی به مدد قابلیت های درونی، انگیزه، روحیه و 
مدیریت جهادی و روزآمد با بکارگیری ظرفیت ها و راهکارهای میانبر در راستای 
دستیابی به قله های اقتدار و پیشرفت و نیل به»پلیس تراز انقالب اسالمی«، هم اینک 
با استاندارد نمودن ساختار سازمانی و منابع انسانی خود، متناسب با اصول و آموزه 
های  اسالمی و انقالبی و مقتضیات             حرفه ای و تخصصی نوین، حضور یک 
نیروی مقتدر و برخورداری از آمادگی های سرشار و اطمینان آفرین برای صیانت از 

امنیت و آرامش در صحنه زندگی مردم را تثبیت کرده است.
دورانی سراسر پیشرفت و از خودگذشتگي به شکلي که در نگاهي فرا سازماني مي 
توان به همراهي پیوسته آن با فراز و             فرودهاي نظام اسالمي و به جان خریدن 
سختي هاي آن در دفاع از ارزش ها و مقابله با معاندان و دشمنانش در بخش هاي 
فرهنگي، اخالقي، امنیتي و دفاعي سخن گفته و در نگاهي درون سازماني به بالندگي، 
تعالي در عرصه هاي علمي، حرفه اي، ساختاري و ابزاري اشاره کرد. با ارزش ترین 
و بهترین سند براي حقانیت این پیشرفت ها کالم حکیمانه رهبر معظم انقالب در 

دیدار اخیرشان با فرماندهان نیروي انتظامي است. 
 »بحمداهلل نیروي انتظامي تحرک خوبي داشته است و جلو رفته است.این جلو رفتن 

باید ادامه پیدا کند«؛
 تالش بی وقفه  و حرکت رو به جلو برای دستیابی نیروی انتظامی در تراز انقالب 

اسالمی جمهوری اسالمی ایران؛ 
ناجا ویترین نیروی مسلح و نظام است ناجا برای حفظ و ارتقاء و نهادینه شدن 
توانمندی و اقتدار و عدالت و هوشیاری در کالنتری ها و پاسگاههای انتظامی و 

سایر یگان های در ارتباط با مردم برنامه ریزی و تالش نماید .
بیانات ایشان مي تواند اینگونه تفسیر شود که نیروي انتظامي در گذشته اي نه چندان 
دور   موفقیت هاي خوبي داشته و توانسته است به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت 
خود دست پیدا کند. لیکن این پیشرفت ها براي رساندن این سازمان به جایگاه و 
تراز انقالب و جمهوري اسالمي کافي نبوده و بایستي بدون هیچگونه توقفي به 
انتظارات نظام اسالمي و فرماندهي معظم کل قوا و مردم عزیز کشورمان در ابعاد 
ساختاري- انساني- ابزاري و از همه مهمتر اخالقي و رفتاري پاسخ مثبت داده و 
آینده اي متعالي را هدفگیري نماید. این جایگاه با تمامي دستاوردهایش مي تواند 
مطلعي محکم براي برداشتن گام هایي اساسي و هدفمند در آینده باشد برهمین 
اساس کوشش خواهد شد همزمان با چهل سالگي تولد نیروي انتظامي به تحوالت 
علمي- معرفتي- رفتاري* پژوهشي- حرفه اي- ساختاري- ابزاري- انساني- 
اجتماعي- انتظامي- امنیتي- ترافیکي- عملیاتي- اطالعاتي- دفاعي- سایبري- بین 
المللي این نهاد مقدس در یک نگاه مقایسه اي با پلیس قبل از انقالب و همچنین 

بهره گیري از الگوهاي دیني و اخالقي در آینده اشاره گردد.
سازمان نیروي انتظامي یکي از سازمان هاي مهم و تأثیرگذار در جامعه است که 
همواره در معرض تغییرات محیطي است و این تغییرات فشارهایي را بر این سازمان 
تحمیل مي کند و مسائلي را براي این سازمان به وجود مي آورد. نیروي انتظامي 
مانند سایر سازمان ها براي اینکه بتواند خود را با این تغییرات تطبیق دهد با دو مسئله 

مهم روبه رو است:
مسئله اول: آنکه چگونه سازمان را توسعه دهند که به طور مطلوب تر و بهتري بتواند 
با تغییرات و تحوالت محیطي هماهنگ و منطبق شود. مسئله دوم: آنکه چگونه منابع 
انساني سازمان، به عنوان راهبردي ترین منبع سازماني را هدایت و رهبري نمایند که 

ضمن تحقق اهداف سازمان، اهداف و نیازهاي کارکنان نیز تأمین شود؟
وقوع انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، دوران سازندگی کشور، دوران 
توسعۀ سیاسی و در دهۀ چهارم، دوران تثبیت و پیشرفت های نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران در عرصه های علوم پیشرفتۀ دنیا و جهش به سمت سکوهای باالتر 
نسبت به منطقه و جهان، فشارهای دولت های استکباری، دوستی های کشورهای 
همسایه و ده ها عامل دیگر، موجبات تغییرات اجتماعی را فراهم ساخته است. 
بدیهی و طبیعی است که پلیس در چنین شرایطی باید خود را متحّول ساخته و 
ساختار خود را با تغییرات بنیادین، متفّکرانه، خاّلقانه، اندیشمندانه و البته با طّراحی 

و برنامه ریزی نوین تغییر دهد. 
سازمان پلیس، در تمامی نظام های نوین و سنتی در پاسخگویی به مطالبات اساسی 
سه گانۀ تأمین)استقرار( امنیت، برقراری و حفظ نظم عمومی و ارائه خدمات انتظامی، 
قابل توضیح و تبیین است. با این تاکید که تنها نسبت و سهم هر یک از مطالبات 
سه گانه، ممکن است در ادوار مختلف و یا نظام های گوناگون، با هم متفاوت باشد. 
بدیهی است سازمان پلیس برای پاسخ گویی به مطالبات مذکور متناسب با دانش، 
تکنولوژی، شرایط و ملزومات محیط پیرامونی درون سازمانی و برون سازمانی، با 
اتخاذ رویکردهای مناسب برای تحقق راهبردها و دستیابی به اهداف اقدام می نماید. 
در حال حاضر، ادعا این است که رویکرد جامعه محوری در شرایط کنونی با لحاظ 
نمودن همه مزیت ها و محدودیت های شناسایی شده، مناسب ترین راهبرد برای 

نیل به مطلوب های سازمانی، تشخیص داده شده است.
 سیر تحول پلیس در دوره های مختلف در جهان

جامعه، همگام با تغییر نیازهای خود، روش هایش را برای »حفظ آرامش و نظم« 
تغییر می دهد. پلیس تا رسیدن به رویکرد جامعه محوري، سه دوره  استراتژیک اداره 

امور پلیسی را طی کرده است که عبارتند از:
 ۱- دوره  سیاسی ؛ این دوره را دوره اجتماعی )مردم( و نیز دوره پلیس مردمی، 
حفظ نظم و انضباط با جهت دادن به جامعه، کنترل اهل محل و مانند آن عنوان کرده 
اند. یک عقیده جامعی وجود دارد که بر روی یک هدف تأکید می کند: کاهش جرم 
و ترس مردم... .«. این دوره تا قرن بیستم ادامه یافت و این زمانی بود که ادارات پلیس 
در حال شکل گیری بودند. در این دوره، پلیس پیوند نزدیکی با سیاست داشت و 
انتصاب رؤسای پلیس با انگیزه های سیاسی و به منظور حفظ منصوب کنندگان در 
جایگاه قدرت، صورت می گرفت. عدم کفایت و فساد پلیس، منجر به آغاز دوره 

دوم اداره امور پلیسی، یعنی دوره اصالحات شد.
۲- دوره اصالحات؛ تغییر اساسی در این دوره، تفکیک اداره امور پلیسي از سیاست 
بود.  با جدا شدن اداره امور پلیس از سیاست، تغییری در تاکید بر نقش پلیس به 
وجود آمد. در این زمان، شهروندان اداره امور پلیس را معادل مبارزه با جرم و جنایت 
می دانستند. پلیس، کارکردهایی از نوع خدمات اجتماعی را دارای مطلوبیت کمتری 
تلقی می کرد و تا حد امکان به آن ها نمی پرداخت. در دوره اصالحات، رابطه پلیس 

با جامعه مخدوم خود، از لحاظ حرفه ای دور بود.
3- دوره جامعه محوری؛ در دهه ۱9۸۰ بسیاری از ادارات پلیس، شروع به تجربه 
کردن افزایش مشارکت جامعه در »جنگ با جرم و جنایت« کردند. انتظار شهروندان 
این است که پلیس عالوه بر بازداشت مجرمان پس از وقوع جرم، برای جلوگیری 
از وقوع جرم هم تالش کند.در  این دوره اداره امور پلیسي جامعه گرا، پلیس در پی 
برقراری مجدد یک رابطه نزدیک با جامعه بود.  وطی آن در بسیاری از ادارات پلیس، 
عالوه بر توجه به رویکرد مسئله محوری، پیشگیری از وقوع جرم، جایگزین مبارزه 
با جرم گردید. در رویکرد جامعه محوری، تعامل مداوم میان مأموران پلیس، ساکنان 
و کسبه محله، نخستین گام در راه شناسایی مشکالت جامعه است. وقتی مردم جامعه 
درگیر می شوند و درمی یابند که می توانند در بهبود کیفیت زندگی خود نقش داشته 

باشند، حسن نیت ایجاد می شود و پلیس مأموریتش را راحت تر انجام می دهد.
ادامه دارد....

دستاورد 40 ساله پلیس

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سایپا ۱3۱SL مدل ۱39۰ به شماره شهربانی ایران ۸۲-
۴۸7ج۵۴ و شماره موتور ۴3۲۱۴3۵ و شماره شاسی S3۴۱۲۲9۰99۶۱33 به نام محمد 

اصغری نودهکی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین پژو ۲۰۶ آریان V۲SD مدل ۱39۰ به شماره شهربانی ایران ۸۲-۵۶۶ص7۲ 
و شماره موتور ۱3۸9۰۰۰3۴73 و شماره شاسی NAAP۶۱MECJ۴۱۶۶9۴ به نام 

محمد عابدین پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

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 ۱397۶۰33۱۰۱۰۰۰۴۵۸۵هیات 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 رویا مخترع فرزند 
شهر   ازمشکین  صادره   ۱۶7۰۰۶9۰3۶ ملی  کد   ۶۸۸۶ شناسنامه  شماره  به  سعید  
به مساحت  احداثی  بنای  با  ازششدانگ یک قطعه زمین  دریک ونیم دانگ مشاع 
۱79/7۲متر مربع به استشناء بهاء ثمن اعیانی از پالک 3۱۵فرعی از ۱۶3اصلی واقع 
از مالک رسمی  بین فلکه سوم وچهارم خ 3۴پالک ۲خریداری  در فردیس کرج 
اسماعیل چراغی 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 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱3۴۸….۲
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۸/۱/۱۸ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۸/۲/۲
محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی حصر وراثت
آقای جواد مختاری اصل دارای شناسنامه بشماره 97۶ به شرح پرونده کالسه ۲۱7۸-
97 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اردبیل  در  تاریخ ۱39۴/3/۱۰  در  شناسنامه 9۱۵  به شماره  اصل  مختاری  سیروس 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
۱-رقیه سفیدیان فرزند علی به ش ش ۸۵۴۶۵ زوجه متوفی.

۲-سمیه مختاری اصل فرزند سیروس به ش ش ۸۱۱ فرزند متوفی.

3-جواد مختاری اصل فرزند سیروس به ش ش 97۶ فرزند متوفی.
۴-محمد مختاری اصل فرزند سیروس به ش ش ۴۰3 فرزند متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید. 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم نماید و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز 

سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- بدری

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 ۱397۶۰33۱۰۱۰۰۰۴۵۸7هیات 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 سهیال مخترع فرزند 
سعید  به شماره شناسنامه ۲۰۴۲۸ کد ملی ۰۰۶۰۵۸۱۰۸۵ صادره ازتهران دریک ونیم 
دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱79/7۲متر مربع 
به استشناء بهاء ثمن اعیانی از پالک 3۱۵فرعی از ۱۶3اصلی واقع در فردیس کرج بین 
فلکه سوم وچهارم خ 3۴پالک ۲خریداری از مالک رسمی اسماعیل چراغی 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 ۱3۴۸...
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۸/۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۸/۲/۲

محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

افتتاح سومین پمپ بنزین جاده کرج به 
چالوس 

پمپ بنزین امیرکبیر به عنوان سومین جایگاه 
عرضه سوخت جاده کرج به چالوس تا تونل 
کندوان و شصت ونهمین جایگاه پمپ بنزین 
استان البرز با حضور مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی استان البرز و مقامات محلی 

در شهر آسارا افتتاح شد.
ابراهیم توسلی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی استان البرز در مراسم افتتاح پمپ 
بنزین امیرکبیر گفت: در سال های اخیر به طور 
میانگین ساالنه شاهد بیش از پانزده میلیون سفر 
در جاده زیبا و توریستی کرج به چالوس هستیم 
و سوخت  تأمین سوخت خودروها  اینرو  از 
از  یکی  این جاده همواره  در  مناسب  رسانی 
ملی  مدیران شرکت  های  دلواپسی  و  مسائل 
پخش فرآورده های نفتی کشور و استان البرز 
بوده است. توسلی افزود با ایمن سازی رمپ 
ورودی جایگاه عرضه سوخت امیرکبیر و اخذ 
تأییدیه الزم توسط مالک و بهره برداری از آن 
در کیلومتر ۴۰ جاده کرج به چالوس، سوخت 

رسانی به خودروهای مسافرین در ایام تعطیالت 
و مناسبت های مختلف بویژه ایام نوروز تسهیل 
خواهد شد و از دغدغه های مسؤلین نیز در 

خدمترسانی مطلوب کاسته می شود.
برای  ایجاد بسترهای الزم  اشاره کرد  توسلی 
خدمت رسانی به شهروندان و مسافرین بویژه 
سوخترسانی در جاده کرج به چالوس به دلیل 
شرایط خاص آن دارای محدودیت های فراوانی 
می باشد لذا از همکاری بسیار خوب مقامات 
استانی خصوصاً بخشدار و شهردار شهر آسارا 
در همه ایام سال و برای احداث جایگاه امیر 

کبیر قدردانی کرد.
نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  مدیر شرکت 
استان البرز در ادامه از برنامه ریزی و بررسی 
امکان احداث جایگاه های عرضه CNG در 
جاده کرج به چالوس خبر داد و افزود با رفع 
موانع موجود و فراهم شدن بسترهای مورد نیاز 
در پی احداث جایگاه های عرضه CNG در 

این جاده هستیم.

تالش مدیریت شهری کرج ساختن 
شهری ایمن و پایدار

گفت:  کرج  شهردار  زمان:  خبرنگار  کرج- 
تالش مجموعه مدیریت شهری ساختن شهری 

ایمن و پایدار برای شهروندان است.
علی اصغر کمالی زاده با اشاره به حجم بارش 
های بی سابقه در کرج اظهار کرد: در ۲۴ ساعته 
گذشته شاهد بارش ۶۰ میلی متر باران در کرج 
بینی  پیش  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی  بودیم. 
هواشناسی و الیروبی مستمر نهرها و کانال ها 
و بسیج نیروها و تجهیزات؛ تالش شد حداقل 

خسارت به شهر و شهروندان وارد شود. 
نیروی   ۲۵۰۰ از  بیش  گفت:  کرج  شهردار 

خدمات شهری در آماده باش هستند.  
کمالی زاده تالش مجموعه مدیریت شهری را 
آماده کردن شهری ایمن و پایدار برای شهروندان 
دانست و افزود: از شهروندان برای خودداری از 

سفرهای غیرضروری قدردانی می کنم. 
وی با بیان این که مجموعه مدیریت شهری 
برای موج جدید بارش ها آماده است، ادامه داد: 
عالوه بر استقرار نیروها و ماشین آالت سبک و 

سنگین؛ ۴۰ دستگاه ماشین آتش نشانی پیشرفته 
در ۲۰ نقطه از شهر حضور دارند. 

شهردار کرج در بخش دیگر صحبت های خود 
با اشاره به نشست زمین در خیابان شهید بهشتی، 
گفت: تالش برای رفع مشکل به وجود آمده 

ادامه دارد. 
ایجاد محدودیت  به  با توجه  وی اظهار کرد: 
ترافیکی در محور شرق به غرب؛ شهروندان 
برای دسترسی به این محل و بیمارستان شهید 
رجایی از مسیر جایگزین؛ بلوار سربازان گمنام 

و شهید ناصربخت استفاده کنند. 
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مقرری بیمه بیکاری سیل زدگان 
پرداخت می شود

مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگان سازمان تأمین 
پرداخت  مشمول  افراد  حساب  به  اجتماعی 

می شود.
به گزارش پیام زمان ، مقرری بیمه بیکاری بیمه 
شدگان سازمان تأمین اجتماعی به حساب افراد 

مشمول پرداخت می شود.
بیمه بیکاری به بیمه شدگانی تعلق می گیرد که به 
علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، 
زلزله و آتش سوزی بی کار شدند و برای دریافت 
مقرری بیمه بی کاری نیاز به داشتن سابقه پرداخت 
بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر 
در روز اول کار در اثر این حوادث بی کار شوند، 
با رعایت سایر شرایط مقرر می توانند مقرری بیمه 

بی کاری دریافت کنند.
فرد بی کار از نظر قانون بیمه بی کاری، بیمه شده ای 
است که بدون میل و اراده خود بی کار شده باشد و 
همچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه 
مانند سیل ، زلزله، جنگ و آتش سوزی بی کار شوند 

می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.
بیمه شده بی کار برای دریافت مقرری بیمه بی کاری 
در شرایط عادی باید حداکثر ظرف مدت 3۰ روز 
از تاریخ بی کاری موضوع را به واحد تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ذی ربط اطالع دهد و آمادگی خود 
را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه 

اعالم کند.
بر اساس قانون بیمه شدگانی دریافت مقرری بیمه 
بی کاری دریافت می کنند که مشمول قانون کار و 
تبعه کشورهای خارجی  باشند،  اجتماعی  تأمین 
نباشند، مستمری بگیر، بازنشسته و یا ازکارافتاده کلی 
نباشند. دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه 
باشند و در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و 

بیمه شدگان اختیاری نباشند.
بر اساس اعالم محمدحسن زدا سرپرست سازمان 
پرداخت  ابتدای سال گذشته  از  اجتماعی  تأمین 
مقرری بیمه بی کاری از پانزدهم تا هجدهم هر ماه 
است و پرداختی های این ماه برای مقرری بگیرانی 

که از بانک رفاه حقوق می گیرند.

 پرداخت وام ۵ میلیونی برای خرید 
لوازم به سیل زدگان 

 رئیس سازمان بهزیستی کشور تسهیالت پرداختی 
به مددجویانی که منازل شان در پی سیل اخیر آسیب 
دیده و نیاز به بازسازی و تعمیر دارد را تشریح کرد.
وحید قبادی دانا ، با اشاره به اقدامات بهزیستی در 
خصوص بازسازی مسکن مددجویان سیل زده  به 
ایسنا گفت: ساخت مسکن مددجویان به زودی 
و بعد از اینکه اقدامات اولیه نجات و اسکان آنها 
انجام شود، آغاز خواهد شد. همچنین سامانه ثبت 
خسارت مددجویان بهزیستی فعال شده تا میزان 

خسارت وارده به طور کامل شناسایی شود.
بر  مددجویان  مسکن  ساخت  اینکه  بیان  با  وی 
اساس مصوبه هیئت وزیران بر عهده بنیاد مسکن 
این مصوبه برای مسکن  افزود: بر اساس  است، 
شهری ۵۰ میلیون تومان تسهیالت وام کم بهره و 
۱۲ میلیون کمک بالعوض و برای مسکن روستایی 
هم ۴۰ میلیون تومان وام با تسهیالت کم بهره و ۱۰ 

میلیون وام بالعوض پرداخت می شود.
قبادی دانا با بیان اینکه هیئت وزیران از طریق بنیاد 
نیازمند  که  افرادی  مسکن  تعمیر  جهت  مسکن 
مرمت و تعمیر منازل خود هستند نیز ۱۵ میلیون 
تومان تسهیالت و ۵ میلیون تومان بالعوض را در 
نظر گرفته است، اظهار کرد: بر اساس بررسی های 
اولیه از بین مددجویان سازمان بهزیستی، مسکن 
حدود ۴ هزار خانوار تخریب شده و مسکن ۱۴ 

هزار خانوار نیز نیاز به تعمیر دارد.
اینکه وام قرض  بیان  با  رئیس سازمان بهزیستی 
آسیب  که  افرادی  به  تومانی  میلیون   ۵ الحسنه 
جدی ناشی از سیل به زندگی شان وارد شده برای 
خرید لوازم منزل پرداخت می شود، گفت: تیم های 
اورژانس اجتماعی، روانشناسان و مشاوران برای 
حمایت های اجتماعی و روانی نیز در قالب طرح 
محب برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان در 
منطقه فعال هستند. وی در ادامه از کمک بالعوض 
۱۰ میلیونی بهزیستی به مددجویان سیل زده خبر 
ساخت  برای  بالعوض  کمک  این  گفت:  و  داد 
مسکن مددجویان بهزیستی که سرپرست خانوار 

هستند، اختصاص داده خواهد شد.

خبر

وزیر بهداشت با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری 
در خصوص رشد جمعیت، گفت: باید گروه های 
باز  را  فرزندآوری  و  جمعیت  رشد  برای  هدف 
تعریف و تسهیالتی برای آنها ایجاد کرد تا در سنین 

مطمئن باروری، تشویق به فرزندآوری شوند.
دکتر سعید نمکی در جمع اعضای هیات رییسه 
دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت: اخیرا به همراه 
معاون اول رییس جمهور و برخی اعضای دولت 
مالقاتی با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب داشتیم، در پایان این دیدار ایشان بنده را صدا 
کردند و بحث و دغدغه راهبردی خود در مورد رشد 
جمعیت را مطرح کردند. امروز بحث رشد جمعیت 

یک دغدغه جدی و ملی است.
مدیران  و  رییسه  هیات  اعضای  نشست  در  وی 
مطلب،  این  بیان  با  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
سمت   به  کشور  جمعیتی  ترکیب  داشت:  اظهار 
منفی شدن رشد جمعیت،  سالمند شدن و حتی 
متعدد  مولفه های  البته  رابطه  این  در  می کند،  سیر 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مولفه های بهداشتی 

تاثیرگذاری بیشتری دارند.
وی با بیان اینکه جهت مرتفع شدن این دغدغه باید 
برنامه محور حرکت کرد و از ظرفیت های بین بخشی 
و هم افزایی بخش های مختلف حاکمیت و جامعه 
بهره گرفت، گفت: باید گروه های هدف برای رشد 
جمعیت و فرزندآوری را باز تعریف کرد و روی 
گروه هایی مانند زوج هایی که فرزند می خواهند اما 
بعلت ناباروری این امر محقق نشده است ) با ارتقای 
دسترسی و تسهیل درمان های ناباروری(، افرادی که 
ازدواج کرده اند اما به هردلیل فرزند نمی خواهند و 
فرزندآوری را به تاخیر می اندازند و نیز خانواده های 
تک فرزند، برای رشد جمعیت، تمرکز بیشتری کنیم 
و تسهیالتی برای آنها ایجاد کنیم تا در سنین مطمئن 

باروری، تشویق به فرزندآوری شوند.
جمعیت،  رشد  بحث  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
دغدغه جدی ما و رهبر معظم انقالب اسالمی است؛ 
چون شاخص های جمعیتی به سمت منفی شدن و 
سالمندشدن جامعه سیر می کنند و این برای آینده 

کشور، خطرآفرین و مشکل ساز خواهد بود.
نمکی با اشاره به تغییر ترکیب جمعیتی به سمت 
سالمندی، گفت: انتظار این است که در دانشگاه های 
علوم پزشکی، جمعیت سالمند در کشور را دریابیم، 
چون سالمندان آینده ما، چه بسا جوانی نکرده پیر 
شده اند و احساس سرباری می کنند و افسرده هستند، 
سالمند افسرده برای نظام سالمت و کشور به مراتب 
به  اشاره  با  بهداشت  بود.وزیر  پر هزینه تر خواهد 
تاثیرگذاری بیشتر مولفه های اقتصادی و اجتماعی 
نسبت به مولفه های بهداشتی، گفت: شاخص های 
اقتصادی و اجتماعی در استان ایالم هنوز معیوب 
هستند و باید وقت بیشتری روی آن بگذاریم. بنابراین 
اولین هدف دانشگاه علوم پزشکی ایالم باید جلب 
مشارکت بین بخشی و تاثیرگذاری در سیاستگذاری 

و پایش برنامه های ملی و منطقه ای باشد.

به گزارش وبدا، نمکی در نشست اعضای هیات 
رییسه دانشگاه علوم پزشکی ایالم، اظهار داشت: 
تغذیه ای،  نابهنجار  رفتارهای  و  زندگی  سبک 

بهداشت روان و رفتار ترافیکی باید تغییر پیدا کند.
وی تصریح کرد: در حوزه بهداشت در کشور باید 
اولویت را به کنترل بیماری های غیر واگیر بدهیم، 

اما در استان ایالم با توجه به تنوع اقلیمی نباید از 
بین  مشترک  بیماری های  و  واگیردار  بیماری های 

انسان و دام نیز غافل شویم.
به  توجه  اهمیت  بر  تاکید  ضمن  بهداشت  وزیر 
سالمت روان در استان ایالم، خاطرنشان کرد: در 
بلکه  نیست،  پریشی  روان  عامل  فقر،  فقط  ایالم 
افرادی که وضعیت مالی مناسبی نیز دارند گرفتار 
البته  می شوند.  پریشی  روان  و  روان  بیماری های 
آستانه فروپاشی مردم در این منطقه بسیار پایین است 
که با تقویت مشارکت بین بخشی می توان بسیاری از 

مشکالت سالمت روان را کاهش داد.
درمان،  حوزه  در  ما  اولویت  اینکه  بیان  با  نمکی 
تقدم درمان سرپایی نسبت به بستری است، افزود: 
در کشور ۲۰ هزار تخت بیمارستانی ضریب اشغال 
کمتر از ۵۰ درصد دارند و از سوی دیگر با هزینه 
ساخت 3 تخت بیمارستانی می توان یک کلینیک 
ویژه راه اندازی کرد که بیماری مردم را در مراحل 
اولیه تشخیص داد و از تحمیل هزینه و عوارض بر 

مردم پیشگیری کرد.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید در کنار ما بماند 
و نباید نگاه رقابتی به بخش خصوصی داشته باشیم، 
بلکه باید برای حضور و ماندگاری بخش خصوصی 
فرمولی تعریف کنیم که باعث تشویق و ایجاد انگیزه 

برای حضور در مناطق کمتر برخوردار شود.
آموزش،  حوزه  در  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر 
پژوهش و مسائل فرهنگی در حوزه سالمت باید 
مساله  هنوز  پژوهش ها  چون  کنیم؛  نظر  تجدید 
حل  برای  راهکاری  نمی توانند  و  نیستند  محور 
مشکالت نظام ارائه خدمت ارائه کنند و در حوزه 
آموزش پزشکی نیز سواالت زیادی وجود دارد که 
دانشگاه های علوم پزشکی باید با تجدید نظر در این 
حوزه، به آنها پاسخ دهند.وزیر بهداشت در سفر دو 
روزه خود به استان ایالم همچنین با حضور در گلزار 
شهدای ایالم به مقام شهدا و شهدای گمنام ایالم 

ادای احترام کرد.
به گزارش وبدا، نمکی در مراسم تجدید میثاق با 
ایالم، گفت:  ادارات  فعالیت  آغاز رسمی  شهدا و 
چندی پیش کتابی در مورد شهدای وزارت بهداشت 
به بنده دادند و گفتند که مقدمه ای بر آن بنویسم 
که گفتم مگر می توان برای عظمت شهدا، مقدمه 
نوشت؟وی با بیان اینکه شهدا درس های بسیاری به 
ما آموختند، افزود: اولین درس شهدا به ما، عاشقی و 
صبوری بود. از حضرت زینب )س( بعد از رنج های 
فراوان و روز سخت عاشورا پرسیدند که چه دیدی 
که ایشان گفتند به خدا، به خدا، به خدا به جز زیبایی 
چیزی ندیدم. در جبهه در زمان جنگ تحمیلی نیز 
صحنه هایی می دیدیم که سرشار از عشق و عاشقی 
بود.وزیر بهداشت یادآور شد: دومین درس شهدا 
به ما عزت و ایستادگی بود و اینکه تسلیم در برابر 
برای  امروز  و  بود  تاریخی خواهد  ننگ  دشمنان، 
با  تحریم  از عرصه سخت  گذر  مردم،  و  مدیران 

درس شهدا، میسر خواهد شد.

وزیر بهداشت: بحث رشد جمعیت، دغدغه ای جدی و ملی است

استقبال »بطحائی« از تصمیم گروه های جهادی زنگ خطر کاهش جمعیت کشور به صدا درآمد
برای بازسازی مدارس سیل زده

 سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در پیامی توئیتری از حضور 
گروه های جهادی برای بازسازی مدارس تخریب شده لرستان استقبال 

کرد.
سجاد صدیقی، جهادگر، در پیامی خطاب به وزیر آموزش و پرورش 
نوشت: »می توانیم به نمایندگی از بروبچه های جهادی دانشجومعلم، انشاهلل 

قول بازسازی تعدادی از آن ها را بدهیم.«

بازگشت ۹۵ درصد مسافران نوروزی

 رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 
اعالم کرد که حدود پنج تا ۱۰ درصد مسافران نوروزی هنوز به شهرهای 

خود بازنگشته اند.
سرهنگ نادر رحمانی ، دراین باره گفت: طرح نوروزی پلیس در جاده ها 
از ۲۵ اسفندماه آغاز شده و در جریان آن تمامی عوامل پلیس راه و راهور 
در آمادگی کامل بوده و در طول مسیرها، گردنه ها و نقاط حادثه خیز 

مستقر شدند.
وی با بیان اینکه طبق پیش بینی ها بین 9۰ تا 9۵ درصد مسافران نوروزی به 
شهرهای خود بازگشته اند، به ایسنا گفت : حدود پنج تا ۱۰ درصد مسافران 
نیز هنوز به شهرهای خود بازنگشتهاند که پیش بینی می شود طی دیروز و 

امروز سفر این افراد نیز به پایان برسد.
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با 
بیان اینکه آمادگی ماموران پلیس همچنان ادامه دارد، گفت: موج بازگشت 
از سفرهای نوروزی روز گذشته و همزمان با آخرین روز از تعطیالت به 

پایان رسید اما آمادگی ماموران راهور ادامه دارد.
رحمانی درباره وضعیت معابر مناطق سیل زده نیز گفت: توصیه پلیس 
این است که شهروندان از سفر به این مناطق خودداری کنند، یکسری 
از راه ها و معابر نیز مسدود است و پلیس در هماهنگی با ستاد مدیریت 
بحران کشور آمادگی کامل برای اجرای تدابیر ترافیکی در این مناطق را 

نیز داراست.

اصرار برای نهایی شدن رتبه بندی معلمان

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه رتبه بندی معلمان 
مراحل نهایی خود را برای تصویب و اجرا طی می کند گفت: رتبه بندی 
معلمان در بودجه 9۸ دیده شده و اصرار ما این است که نهایی شود؛ این 

طرح حتماً افزایش حقوق معلمان را به دنبال دارد.
مهدی نوید ادهم، درباره رتبه بندی معلمان توضیحاتی ارائه و به ایسنا 
گفت د: رتبه بندی دو بخش دارد نخست تبیین موضوع و ابعاد آن، شرایط 
و ضوابط افراد برای احراز رتبه و دوم چارچوب تامین منابع مالی است که 

باید به تایید دولت برسد و در مجلس تصویب شود.
را  نهایی خود  فرآیند طی شده و مراحل  این  افزود: خوشبختانه  وی 
می گذراند. ما شرایط و ضوابط را در شورای عالی تنظیم کردیم و منتظر 
هستیم تا مصوبه دولت و مجلس که نهایی شد در اختیار ما قرار بگیرد و 
اگر نیاز به بازنگری وجود دارد آن را انجام داده و به تصویب صحن علنی 

شورای عالی برسانیم.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه بسیار امیدوار هستیم 
در سال 9۸ با تخصیص اعتبارات بتوانیم رتبه بندی را عملیاتی کنیم 
گفت: شاخص هایی که برای دریافت رتبه مورد نظر است را به شدت با 
ماموریت های معلمی گره زدیم و بر شایستگی های معلمی مبتنی کرده ایم.

نوید ادهم ادامه داد: به عنوان مثال اگر قباًل ارائه مقاله علمی، جزو امتیازات 
برتر بود؛ این بار و در متن جدید رتبه بندی بیشتر به مهارت های معلمی از 
قبیل تدریس معلم و روش ارائه خدمات آموزشی تربیتی به دانش آموزان 
توجه شده است. به این ترتیب معلم خوب و توانمند که مسئولیت های 
معلمی خودش را به خوبی ایفا می کند می تواند این رتبه ها را کسب کند.

وی با اشاره به اینکه درس پژوهی اولویت و اعتبار بیشتری نسبت به 
پژوهش های علمی و مقاله دارد گفت: رتبه بندی معلمان در بودجه 9۸ 
دیده شده و اصرار ما این است که نهایی شود؛ این طرح حتماً افزایش 

حقوق معلمان را به دنبال دارد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره نحوه احراز صالحیت های 
آن  بر  عالوه  ما  و  است  اظهاری  خود  روش  یک  گفت:  نیز  معلمی 
بررسی  به  ارزیاب  گروه های  تا  کردیم  طراحی  نیز  را  مکانیسم هایی 

صالحیت های حرفه ای معلمان بپردازند.

مسدود کردن ۳۰۰۰ سیم  کارت بی نام و نشان

رئیس پلیس آگاهی ناجا از کاهش ۴۰ درصدی کالهبرداری کارت به 
کارت در سراسر کشور خبر داد و گفت: در این خصوص بیش از 3 هزار 

خط تلفن همراه مسدود شد.
سردار  محسن حسن خانی در این باره اظهار کرد: در راستای جلوگیری 
از کالهبرداری کارت به کارت جلساتی را با دادستانی کل کشور، معاونان 
پیشگیری و مسئوالن قضائی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه ها تشکیل 
دادیم. وی با اشاره به تالش کارآگاهان پلیس آگاهی در این خصوص 
افزود: فعال در مرحله اول بیش از 3۰۰۰ خط تلفن همراه از اپراتورهای 
مختلف از جمله همراه اول، ایرانسل و رایتل را مسدود کرده ایم، این 
انسداد خطوط باعث شد که در حوزه کالهبرداری کارت به کارت حدود 

3۰ تا ۴۰ درصد کاهش وقوع را خصوصا در ایام نوروز شاهد باشیم.
حسن خانی گفت: درصدد هستیم که ۱۲ هزار خط دیگری که در این راستا 

فعالیت داشتند )سیم کارت های بی نام و نشان( را مسدود کنیم.

خبر

مفقودی 
سند کمپانی پراید مدل ۸۰ ۲۱7ص۴9 ایران ۸۲ با شماره موتور ۰۰۲۸۰۲۸۶و شماره شاسی 

بابلS۱۴۱۲۲۸۰7۴۵۰3۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مفقودی
کارت هوشمند خودرو سواری پژو ۴۰۵GLX به شماره 3۲۸۲۰۲۵ متعلق به اینجانب 

بهشهرسهیل محمدی دامغانی فرزند حسین مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

مفقودی
سبز(خودروسواری  مالکیت)برگ  شناسنامه  می رساندکه  اطالع  به  وسیله  بدین 
شماره   ۱۶۴B۰۰۵373۶ تیپ:PARSTU۵مدل:۱39۵بهشمارهموتور:  سیستم:پژو 
از  و  مفقودگردیده  محمدافتخاری  نام  به    NAAN۱۱FE۲FH3۶۶۴۶۱:شاسی

کرمانشاهدرجه اعتبار ساقط می باشد.

 آگهی مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی ماشین به شماره شهربانی ایران ۲7-۸۱۵د۴۵ و شماره موتور 
۲۵7۵۱3 و شماره شاسی D۵۲۴۱7به نام یوسف علم هولی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل 

مفقودی
سیستم:  خودروسواری  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
شاسی  شماره  و   ۶۰73۲۴9/M۱3 موتور  شماره  به   مدل۱397   ۱3۱SE:تیپ سایپا 
NAS۴۱۱۱۰۰J۱۰۸9۰۲7 به نام سردارویسی جو مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد.

کرمانشاه

آگهی مفقودی
برگ سبز و ماشین پراید هاچ بک مدل ۸3 به شماره شهربانی ایران 9۲-۱۶۵ج۲۶ و 
شماره موتور ۰۰۶۴۶۶7۲ و شماره شاسی S۱۴۴۲۲۸۲۱۶۸۰۴۲  به نام تارا اکبرزاده 

افروزی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید نوع هاچ بک سیستم سایپا تیپ ۱۱۱SE به شماره 
موتور M۱3/۵۸۸9۴۴۲ و شماره شاسی NAS۴3۱۱۰۰H۵7۱۸7۸9 و شماره پالک 

ایران ۸۲-۱۲9ق۸۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو سمند مدل ۱3۸۴ به رنگ خاکستری متالیک به شماره انتظامی 
ایران 77-۲۲۶ه۴۱ و شماره موتور ۱۲۴۸۴۱۱۴3۶3 و شماره شاسی ۱۴۵۲۴۸۲۱ به نام 

فاطمه فرهادی رودباری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسین جوادی دارنده شناسنامه شماره ۴۸۵۰۱3۵773 به شرح دادخواست به 
کالسه 97۰۸۵۸ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
در  تاریخ ۱397/۱۱/۱۸  در  بشناسنامه شماره ۴۰۱  ناصر جوادی  که شادروان  داده 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :
۱-حنانه جوادی فرزند ناصر به شناسنامه شماره  ۴۸۵۰3۱۰۸3۴ فرزند متوفی 
۲-کوثر جوادی فرزند ناصر به شناسنامه شماره ۴۸۵۰۲۲۲33۲  فرزند متوفی

3-حسین جوادی فرزند ناصر به شناسنامه شماره  ۴۸۵۰۱3۵773 فرزند متوفی
۴-بتول امرائی فرزند صید علی به شناسنامه شماره ۶۲۱ همسر متوفی 

۵-شیرین طال نظر پور گاوکش به شناسنامه شماره 7۰۴ مادر متوفی وال غیر 
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر –مهرشاد حیدروند. 

دادگستری شهرستان جوانرود
شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی
–جوانرود  عبداله  فرزند  حبیبرنجبری  آقای  خواهان: 
تماس  شماره  احمدمنبری  منزل  آباد  صفی  روستای 

۰9۱۸993۱۰۱۵
خواندگان:لقمان رنجبری-خیابان طالقانی کوی مسجد 
خلفای راشدین ۲-قربان جوان 3-عبداله کرم اله چعب 

صالحی وزال حیدری مجهول المکان
الزام  به  حکم  صدور  و  رسیدگی  خواسته:تقاضای 
دستگاه  یک  رسمی  سند  تنظیم  و  انتقال  به  خواندگان 
خودروی پژو ۴۰۵ مدل 9۲ به شماره پالک ۱۴-9۴۵ م 

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

 رای شورا
به  رنجبری  حبیب  آقای  دادخواست  خصوص  در 
رنجبری-قربان  لقمان  آقایان  خواندگان  طرفیت 

به  حیدری  وزال  صالحی  اله چعب  کرم  جوان-عبداله 
سندرسمی  تنظیم  و  انتقال  به  خواندگان  الزام  خواسته 
یک دستگاه خودور پژو ۴۰۵ مدل 9۲ به شماره پالک 
ایران ۱۴-۴7 م 9۴۵ و وصول هزینه دادرسی که خواهان 
در شرح دادخواست خود اعالم داشتند مستند به مبایعه 
نامه پیوستی، خودرو موصوف را از خوانده ردیف اول 
نموده  پرداخت  المجلس  فی  را  معامله  ثمن  خریداریو 
بوده و  مابقی خواندگان موجود  قولنامه های  تمامی  و 
خواندگان حاضر به انتقال نمی باشند. نظر به اوراق و 
محتویات پرونده و قولنامه های استنادی، خواهان مطابق 
خودرو   9۶/۱/۱۶ مورخه  شده  مصدق  عادی  قولنامه 
رنجبری(  لقمان   ( اول  ردیف  از خوانده  را  ادعا  مورد 
خریداری و ایشان  و ایشان ) لقمان رنجبری ( مستند 
به قولنامه تصدیق شده مورخه 9۵/9/۱۲ موضوع مورد 
معامله را از خوانده ردیف چهارم زال حیدری و خوانده 
شده  تصدیق  عادی  رسید  به  مستند  نیز  چهارم  ردیف 
مورخه 9۵/3/۱3 از خوانده ردیف سوم عبداله کرم اله 
امعان نظر در  با  اند و  چعب صالحی خریداری نموده 

مستندات ابرازی سند مالکیت موضوع مورد معازعه 
و   9۴/۵/۲7 تاریخ   ۲۱۱۰۰۱۴۴۲9۴۰۰۲ شماره  به 

ردیف سوم  نام خوانده  به  شماره سریال ۵/۵۵97۲۴9 
عبداله کرم اله چعب صالحی می باشد. لذا دعوا خواهان 
متوجه خوانده ردیف سوم می گردد و مستند به مواد 
۱9۸-۵۱۵ و ۵۱9 از ق.آ.د.م و مواد ۱۰-۲۱9 و ۲۲۰ از 
قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف سوم به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند به 
نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان 
می باشد رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و پس 
از انقضای مدت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض 
در دادگستری جوانرود می باشد. تواما با توجه به شرح 
صدرالذکر دعوای خواهان متوجه دیگر خواندگان نمی 
گردد.لذا مستند به بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م قرار رد دعوا 
صادر و اعالم می دارد قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس 

از ابالغ قابل اعتراض در دادگستری جوانرو.د می باشد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه هزینه صدور 
روادید عراق به صورت قطعی حذف خواهد شد، گفت: هزینه 
روادید حدود ۱۱ هزار نفر از زائران که قبال در گروه های اعزامی ۱9 
فروردین تا ۸ اردیبهشت ماه ثبت نام کرده اند، از طریق شعب بانک 

ملی به آنان برگردانده خواهد شد.
با اشاره به  مرتضی آقایی مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت 
اتمام اعزام های نوروزی عتبات عالیات و بازگشت زائران به کشور 
اظهار کرد: اعزام  زائران به عتبات در 9 فروردین ماه تمام شد و 
روز جمعه )۱۶ فروردین( آخرین کاروان های عتبات نوروزی به 
کشور بازگشتند. وی با اشاره به اینکه ۶۵ هزار زائر در قالب هزار 
و 7۵۰ کاروان در نوروز به عتبات مشرف شدند، گفت: با توجه به 
شرایط نامساعد جوی در مزرها و استان های تحت تاثیر با اقدامات و 
هماهنگی های انجام شده تمامی زائران در صحت و سالمت به کشور 
بازگشتند. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت بیان کرد: اعزام های 
عادی از دهم فروردین ماه آغاز شده و باتوجه به اینکه در ایام و 
اعیاد شعبانیه تعداد زائران افزایش پیدا خواهد کرد، نسبت به ایجاد 
ظرفیت های فوق العاده اقدام خواهیم کرد. آقایی با بیان اینکه هزینه 
صدور روادید عراق از روز ۱7 به صورت قطعی حذف خواهد شد، 
گفت: هزینه روادید حدود ۱۱ هزار نفر از زائران که قبال در گروه های 
اعزامی ۱9 فروردین تا ۸ اردیبهشت ماه ثبت نام کرده اند، از طریق 

شعب بانک ملی به آنان برگردانده خواهد شد.

 حذف قطعی هزینه صدور
 ویزای عراق 

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات حمایتی از مددجویان 
تحت پوشش این وزارتخانه که بر اثر سیل دچار خسارت های زیادی 

شدند را تشریح کرد.
محمد شریعتمداری با تاکید بر اینکه همه اقدامات در حمایت از 
سیل زدگان ادامه خواهد داشت ، گفت : از ابتدای وقوع سیل سازمان 
بهزیستی و سایر سازمان های تابعه وزارت رفاه همه ظرفیت خود را 
برای کمک به مددجویان تحت پوشش بسیج کردند و مدیران مربوطه 

حضور میدانی فعال داشتند.
وی افزود: سامانه ثبت خسارت مددجویان بهزیستی فعال شده تا 

میزان خسارت وارده به طور کامل شناسایی شود.
شریعتمداری گفت: به رئیس سازمان بهزیستی دستور داده شد تا 
تمام مددجویان در مناطق سیل زده کمک هزینه معیشتی به میزان 
3 برابر مستمری را بگیرند که طبق گزارش دریافت شده این رقم 
برای برخی از مددجویان مناطق سیل زده پرداخت شده و مابقی تا 
هفته آینده پرداخت می شود. وزیر رفاه ادامه داد: همچنین تمهیداتی 
اندیشیده شده برای آن دسته از افرادی که آسیب جدی ناشی از 
سیل به زندگی شان وارد شده وام قرض الحسنه ۵ میلیون تومانی برای 

خرید لوازم منزل پرداخت شود تا کمکی به آنها شده باشد.
شریعتمداری افزود: همچنین برای مددجویانی که سرپرست خانوار 
هستند عالوه بر کمک های دولت، بهزیستی نیز مبلغ ۱۰ میلیون تومان 

کمک بالعوض برای بازسازی مسکن به آنها پرداخت می کند.

اختصاص وام بالعوض ۱۰میلیوین 
ابزسازی مسکن مددجویان هبزیسیت

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی گفت: تا پایان فروردین ماه نرخ جدید 
کرایه تاکسی ها تعیین تکلیف می شود.

علیرضا قنادان در گفتگو با مهر با بیان اینکه نرخ جدید کرایه تاکسی تا 
پایان فروردین ماه اجرایی می شود، گفت: براساس پیشنهاد شهرداری 
و تصویب شورای شهر تهران، نرخ کرایه تاکسی در سال 9۸ به 
میزان تورم اعالمی در انتهای سال 97 از سوی بانک مرکزی اعمال 

خواهد شد.
وی افزود: با توجه به وضعیت خاص امسال و قیمت گذاری کرایه 
تاکسی ها که بازاری دو طرفه است، یعنی از یک سمت ما با رانندگان 
تاکسی روبرو هستیم که از جنس مردم هستند و افزایش قیمت ها 
و هزینه سفر بر زندگی آنها تأثیرگذار است و از سویی مسافران و 
شهروندان. بنابراین باید قیمتی عادالنه برای هر دو سمت را تهیه کنیم.
قنادان ادامه داد: قیمت تمام شده حمل و نقل افزایش پیدا کرده اما 
باید به این نکته توجه کنیم که حمل و نقل یک جنبه تورمی است. 
بنابراین تصمیم گرفتیم افزایش نرخ کرایه تاکسی براساس میزان تورم 
اعالمی در انتهای سال 97 باشد که هنوز این میزان تورم به طور 

رسمی اعالم نشده است.
وی با تأکید بر اینکه نرخ کرایه ها در شورای شهر تهران به تصویب 
کرایه  ماه  فروردین  پایان  تا  می کنیم  تالش  گفت:  است،  رسیده 
تاکسی ها تعیین تکلیف شود و مقدمات کار که تغییر برچسب ها، 

اصالح قیمت ها در پایانه ها است نیز در دستور قرار گیرد.

تعیین تکلیف نرخ کرایه های 
اتکیس سال ۹۸ ات اپیان فروردین

زنگ خطر کاهش جمعیت کشور
 به صدا درآمد

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره وضعیت جمعیتی و رفتار 
باروری در کشور توضیح داد.

دکتر حامد برکاتی ، درباره وضعیت نرخ موالید در کشور،به ایسنا گفت گفت: طبق آخرین سرشماری 
رسمی، نرخ رشد جمعیت کشور  ۱.۲۴ است. همچنین شاخص جایگزینی جمعیت در پنج سال 
منتهی به سال 9۵، ۲.۰۱ و در 3 ساله منتهی به سال 9۵، ۲.۰۸ بود.وی افزود: برآورد می شد که در سال 
۱39۵ شاخص جایگزینی جمعیت ۲.۱ باشد. در حال حاضر برآورد ما این است که این شاخص 
حتما کمتر از ۲.۱ شده است. بر این اساس مشخص می شود که در حوزه جایگزینی و رشد جمعیت 
ابتدا یک روند صعودی داشتیم و سپس روندی نزولی را طی کرده ایم؛ به طوریکه تعداد تولدهایمان در 
دو سال 9۵ و 9۶ نسبت به سال های پیش از آن، سالی ۴۰ هزار مورد کمتر شده است.برکاتی با بیان 
اینکه در سال 97 هم وضعیت خیلی متفاوتی در این زمینه  نداشتیم، ادامه داد: البته رشد جمعیت مان در 
روند صعودی هم ناشی از اقدامات و سیاست گذاری های ملی و اجرای سیاست های کالن جمعیتی 
بوده و هم ناشی از شکم جمعیتی بوده که در دهه ۶۰ داشته ایم؛ به طوریکه متولدین بسیار زیادی را در 
دهه ۶۰ داشتیم که در دهه 9۰ به متوسط سن باروری رسیدند.وی ادامه داد: باید توجه کرد که رفتار 
باروری در کشور به این صورت است که به طور متوسط مردان ایرانی در سن ۲۸ سالگی و زنان 
ایرانی در سن ۲۴ سالگی ازدواج می کنند و حدود چهار تا پنج سال بعد از ازدواج اولین فررندشان 
متولد می شود. بنابراین اوج فرزندآوری دهه ۶۰ها در سال های منتهی به سال ۱39۵ بوده است.برکاتی 
تاکید کرد: در حال حاضر برآورد ما این است که از این به بعد اگر اتفاق ویژه ای نیفتد و اقدامات 
ویژه ای در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که بر روی تاهل تاثیرگذارند، انجام نشود، در 
حوزه رشد جمعیت با مشکل مواجه خواهیم شد؛ به طوریکه هم رشد جمعیت مان کمتر از ۱.۲۴ شده 
و هم شاخص جایگزینی جمعیت مان یا همان TFR به کمتر از ۲.۱ خواهد رسید. برکاتی اظهار کرد: 
باید توجه کرد که مهم ترین عواملی که بر روی فرزندآوری موثرند، رشد جمعیت، ارتقای شاخص 
TFR و ازدواج است. حال اگر کشور بتواند به گونه ای برنامه ریزی کند که در پنج سال آینده ۲۰ تا 
3۰ درصد جوانان مجرد و ازدواج نکرده در کشور، ازدواج کنند، حتما چالش رشد جمعیت مرتفع 
شده و روند نزولی آن، معکوس می شود. بنابراین بیشترین مداخله باید در این حوزه انجام شود.وی 
تاکید کرد: البته آموزش هایی هم در حوزه وزارت بهداشت وجود دارد و ما اقداماتی را برای توجه به 
اهمیت فرزندآوری در سنین پایین تر و پیشگیری از ناباروری انجام می دهیم. باید توجه کرد که زنان 
تا ۵۰ سالگی هم امکان باروری دارند، اما هر چه سن باالتر رود، قدرت باروری در زن و مرد کاهش 

می یابد. بر همین اساس بهترین سن برای باروری بین ۲۰ تا 3۵ سال است.
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قیمت نفت ۱٫۵ درصدافزایش یافت

کاهش نگرانی ها درباره رشد تقاضای نفت سبب 
شد قیمت این کاال روزجمعه، ۱۶ فروردین ماه از 

۱٫۵ درصد رشد برخوردار شود.
به گزارش زمان به نقل از وزرات نفت، قیمت 
شاخص نفت خام برنت روز جمعه با 9۴ سنت 
افزایش به 7۰ دالر و 3۴ سنت و قیمت شاخص 
دبلیو تی آی آمریکا با 9۸ سنت افزایش به ۶3 دالر 
و هشت سنت رسید.گزارش وزارت کار آمریکا 
نشان داد رشد اشتغال در این کشور در ماه مارس 

سال جاری میالدی کمی بهبود یافته است.
جاش گریوز، کارشناس ارشد مؤسسه آر جی او 
گفت: این داده ها برای حفظ قیمت نفت )آمریکا( 
باالی ۶۰ دالر به ازای هر بشکه، حداقل در دو 

هفته آینده، کافی خواهند بود.

تولید نفت اوپک پایین ترین رکورد 
چهار ساله را زد

نظرسنجی پالتس نشان داد کاهش بیش از حد 
تولید عربستان سعودی و قطع برق در ونزوئال 
باعث شد تولید نفت خام اوپک در مارس ۵7۰ 
هزار بشکه در روز نسبت به فوریه کاهش پیدا 
کند و به 3۰.۲3 میلیون بشکه در روز برسد که 
پایین ترین میزان در بیش از چهار سال گذشته به 
شمار می رود. به گزارش زمان به نقل از ایسنا، 
طبق نظرسنجی ماهانه پالتس، عربستان سعودی 
که بزرگترین تولیدکننده عضو اوپک است، تولید 
خود را در مارس به پایین ترین سطح از فوریه 
سال ۲۰۱7 رساند. سعودی ها به وعده خود برای 
کاهش بیشتر تولید عمل کردند و تولیدشان را ماه 
گذشته ۲۸۰ هزار بشکه در روز دیگر کاهش داده 

و به 9.۸7 میلیون بشکه در روز رساندند.
ونزوئال نیز به دلیل خاموشی گسترده ای که تولید 
و صادرات نفت را در مارس فلج کرد، تولیدش را 
به پایین ترین میزان در ۱۶ سال اخیر رساند و 7۴۰ 

هزار بشکه در روز نفت تولید کرد.
اوپک  بزرگ عضو  تولیدکننده  دومین  که  عراق 
است، تولیدش را در مارس به میزان ۱۰۰ هزار 
به  به فوریه کاهش داد و  بشکه در روز نسبت 
۴.۵7 میلیون بشکه در روز رساند. با این حال این 
رقم اندکی باالتر از سقف تولید ۴.۵۱۲ میلیون 
نظرسنجی  اساس  بر  بود.  عراق  روز  در  بشکه 
پالتس، تولید نفت ایران نیز با وجود تحریم های 
آمریکا، نسبتاً ثابت ماند و این کشور ۲.۶9 میلیون 
بشکه در روز نفت تولید کرد. ازسرگیری فعالیت 
در الشراره که بزرگترین میدان نفتی لیبی است، 
تولید نفت لیبی را در مارس به ۱.۰۶ میلیون بشکه 

در روز افزایش داد.

نفت در جهان

آغاز به کار ۱۱۰۰ کارگاه تبدیل خودروهای 
بنزینی به گازسوز

مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت:کارگاه 
های تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز احیا شده و تعداد آنها از ۴۵۰ 

به ۱۱۰۰ رسیده است.
به گزارش زمان به نقل از مهر، حمید قاسمی ده چشمه ای درباره احیای 
کارگاه های تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز گفت: این کارگاه ها 
همان کارگاه هایی هستند که در گذشته به عنوان مجموعه ای متخصص 
و مورد تأیید جدای از خودروسازان اقدام به تبدیل خودروهای بنزینی به 
گازسوز نموده و معاینات دوره ای را نیز با دقت انجام می دادند و قطعه یا 
تجهیزی را در صورت نیاز با تجهیزات استاندارد و مورد تأیید، تعویض 
به صورت  را  اقدامی گواهی های الزم  انجام هر  از  می کردند و پس 

هولوگرام به خودروی مربوطه می دادند.
وی با اعالم اینکه تعداد این کارگاه های تبدیل از ۴۵۰ به ۱۱۰۰ رسیده 
است، ادامه داد: این کارگاه ها همانند روال گذشته به فعالیت می پردازند. 
این در حالی است که قصد داریم عالوه بر اعطای هولوگرام معتبر، 
این  تبدیل شده در  تخفیفاتی را روی نرخ گاز مصرفی خودروهای 

کارگاه ها در نظر بگیریم.
تلخ  رخدادهای  احتمال  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  چشمه ای  ده  قاسمی 
انفجاری که در گذشته در برخی موارد به دلیل تجهیزات غیر استاندارد 
شاهد آن بودیم، وجود دارد، اظهار داشت: تمامی تجهیزات استفاده شده 
در این کارگاه ها استاندارد هستند و تفاوت این دوره فعالیت کارگاه ها با 
دوره قبل این است که نماینده سازمان ملی استاندارد در این کارگاه ها 
حضور دارد و مدارک نهایی تبدیل، معاینه یا تعویض قطعه، قطعاً به تأیید 

و امضای آنها می رسد و بدون آن فاقد اعتبار است.
به گفته این مقام مسئول، تست های الزم )هیدرواستاتیک( مربوط به 
مخازن سی ان جی خودروها که جهت عیب یابی احتمالی مخازن است 

نیز در کارگاه ها و آزمایشگاه های مجهز، انجام می شود.
بر اساس این گزارش، در دولت نهم و دهم در راستای کاهش آلودگی 
زیست محیطی و استفاده از مزیت گاز در ایران، خودروسازان بخشی 
می دادند.  اختصاص  گازسوز  خودروهای  تولید  به  را  خود  تولید  از 
عالوه بر این کارگاه های معتبری وجود داشتند که اقدامات الزم برای 
تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز را انجام داده و در نهایت تاییدیه 
به خودرو مورد نظر اعطا می کردند. وجود این کارگاه های تخصصی 
موجب می شد که تبدیل های غیر استاندارد زیر پله ای که مخاطرات 
زیادی را به همراه داشت، انجام نشود. چرا که این دست اقدامات از 
حساسیت باالیی در استاندارد برخوردار است که در صورت رعایت 
قیمت جان  به  و  کند  ایجاد  بی شک می تواند مخاطراتی  آن  نکردن 

سرنشینان خودرو تمام شود.

کوتاه از انرژی

منابع آگاه اطالع دادند که کره جنوبی جایگزینی نفت فوق سبک 
آمریکا، به جای نفت ایران را آزمایش کرده است. این نفت توسط 

شرکت انرژی آنادارکو پترولیوم به فروش می رسد.
بر اساس این گزارش، درحالی که کره جنوبی منتظر تصمیم گیری 
نفت  خرید  برای  کشور  این  مجوز  تمدید  مورد  در  واشنگتن 
ایران است، منابع آگاه اطالع دادند که این کشور جایگزینی نفت 
فوق سبک آمریکا، به جای نفت ایران را آزمایش کرده است. این 
نفت توسط شرکت انرژی آنادارکو پترولیوم به فروش می رسد. 
کره جنوبی یکی از بزرگترین مشتریان آسیایی نفت ایران است 
و یکی از ۸ کشوری است که پس از خروج آمریکا از توافق 
هسته ای و وضع تحریم های ضد ایرانی در ماه نوامبر، از واشنگتن 

انتظار  است.  کرده  دریافت  معافیت  ایران  از  نفت  برای خرید 
می رود واشنگتن در ماه می این معافیت ها را کاهش دهد که این 
باعث می شود کره جنوبی در تأمین میعانات گازی خود از ایران 
با مشکل مواجه شود. میعانات گازی نوعی نفت خام فوق سبک 
است که در صنایع بزرگ پاالیشگاهی و پتروشیمی کره جنوبی 
مورد استفاده قرار می گیرد. نفت سبک تگزاس غرب، دابلیوتی ال، 
به عنوان جایگزینی احتمالی برای میعانات گازی ایران در نظر 
گرفته شده است. این نفت پس از پاالیش، مقادیر زیادی نفتا تولید 
می کند که می توان از آن برای تولید محصوالت پتروشیمی استفاده 
کرد. این نفت اغلب در بخش غربی حوزه نفتی پرمیان در تگزاس، 
تولید می شود. سخنگوی آنادارکو، جان کریستینسن، تأیید کرد که 

این شرکت در حال صادر کردن دابلیوتی ای است و گفت: ما 
انتظار داریم حجم این صادرات در آینده افزایش پیدا کند. البته 
او اشاره نکرد که آیا کره جنوبی این نفت را آزمایش می کند یا 
خیر؟ منابع آگاه می گویند بزرگترین پاالیشگاه کره جنوبی، اس کی 
انرژی و کوچک ترین پاالیشگاه این کشور، هیوندای اویل بنک، 
در حال سنجیدن عیار این نفت خام و آزمایش نمونه ها هستند. 
یکی از منابع می گوید: ای پی آی این نفت خام ۴۸ درجه است، 
بنابراین به نوعی امکان این وجود دارد که جایگزین میعانات 
گازی ایران شود، اما ما هنوز باید کیفیت این نفت خام را چک 
کنیم. ای پی آی یا سنگینی نفت خام است، که چگالی آن را نشان 
می دهد و مشخص می کند پس از پاالیش چه محصوالتی از آن 

به دست می آید.
3 منبع آگاه دیگر می گویند که احتماالً تمدید معافیت کره جنوبی 
شد.  خواهد  میسر  ایران  از  نفت  درصدی   ۲۰ تا   ۵ کاهش  با 
آنها می گویند کره جنوبی که یک متحد نزدیک آمریکا است، 
نمی خواهد رابطه خود با این کشور را خراب کند. سندی فیلدن، 
مورنینگ استار،  در  نفتی  محصوالت  و  نفت  تحقیقات  مدیر 
ترامپ  به  می خواهند  آنها  می ترسند.  ترامپ  از  آنها  می گوید: 
بگویند ما همه نفت شما را می خریم. طبق داده های شرکت ملی 
نفت کره جنوبی، در دوره ژانویه تا فوریه، کره جنوبی ۱7۶۲37 
بشکه در روز، نفت از ایران وارد کرده است، که 3۸.۵ درصد 
نسبت به دوره مشابه سال قبل افت کرده است. صادرات نفت 
آمریکا به کره جنوبی در ۲۰۱۸ به ۲۵۶ هزار بشکه در روز رسیده 
کرد.  در روز جهش  بشکه  تا ۴۴3 هزار  فوریه  ماه  در  اما  بود 
کره جنوبی قباًل هم انواع دیگر نفت خام سبک آمریکا را خریداری 
می کرد، اما این دو خریدار )اس کی انرژی و هیوندای اویل بنک( 
اخیراً پس از کشف ناخالصی، محموله میعانات ایگل فورد را 

پس فرستاده اند.

همزمان با درخواست کره برای تمدید معافیت  از تحریم ایران؛

کره جنوبی جایگزینی نفت آمریکا با ایران را آزمایش کرد

ضریب آمادگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در بحران 
سیل اخیر و تعطیالت نوروزی 99.۸ درصد اعالم شد.

به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل  موسوی خواه-  سیدمحمدرضا 
فرآورده های نفتی در یازدهمین نشست ستاد بحران این شرکت 
که با حضور علیرضا صادق آبادی- معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی برگزار شد، گفت: 
خوشبختانه ضریب آمادگی خوبی در تاسیسات، انبارهای نفت، 
فروشندگی های  و  مراکز سوخت گیری هوایی، مجاری عرضه 
روستایی به لحاظ خدمات رسانی در بحران اخیر و ایام تعطیالت 
نوروز )فاصله روزهای ۲۸ اسفند 97 تا ۱3 فروردین ماه امسال( 
این  باالی  آمادگی  نشان دهنده  عدد  این  که  است  برآورد شده 
افزود:  وی  است.  بوده  کشور  به  خدمات رسانی  برای  شرکت 
خوشبختانه در این ایام هیچ گونه گزارشی مبنی بر کمبود سوخت 
سوخت رسانی  نشان دهنده  موضوع  همین  که  نشد  دریافت 
مطلوب و مدیریت بحران اخیر است. مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی با ارائه گزارشی جامع از روند تامین و 
توزیع سوخت کشور در مدت زمان یاد شده به ویژه در مناطق 
سیل زده تاکید کرد: با توجه به ذخیره سازی مناسب سوخت پیش 
از وقوع بحران سیل اخیر در مجاری عرضه و فروشندگی ها، 
خوشبختانه باوجود خارج شدن برخی تاسیسات از مدار به دلیل 

آب گرفتگی، هیچ گونه کمبودی در زمینه تامین سوخت مورد 
نیاز مردم و نیروهای امدادی نداشتیم. موسوی خواه با اشاره به 
ایمن سازی محیط انبارهای نفت در استان های لرستان و خوزستان 
و سوخت رسانی مطلوب در این تاسیسات تصریح کرد: انبار نفت 
خرم آباد و مالیر نیز که به دلیل آب گرفتگی به طور موقت از مدار 
با تامین برق اضطراری از طریق ژنراتورهای  خارج شده بود، 
موجود در انبار، هم اکنون در سرویس قرار دارد. وی گفت: دو 
جایگاه از سه جایگاه عرضه سوخت موجود در شهرستان پلدختر 
به دلیل سیالب از مدار خارج شده اند که به منظور خدمات رسانی 
مطلوب از طریق دو کامیون گاز مایع نسبت به سوخت رسانی به 
مردم اقدام می شود. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با اشاره به تحویل ۱۴ هزار لیتر نفت سفید به فرمانداری 
پلدختر گفت: سوخت مورد نیاز بالگردها و خودروهای امدادی 
در این شهرستان و شهرستان دره شهر نیز به صورت کامل تامین 

شده است.
صنعت نفت ارتباط مخابراتی و زمینی پلدختر را برقرار کرد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین با 
اشاره به حضور دائمی نماینده شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در نشست های ستاد مدیریت بحران وزارت کشور گفت: 
با حضور در این نشست ها هماهنگی الزم برای برقراری ارتباط 
مخابراتی و زمینی با امدادرسانی تجهیزات شرکت خطوط لوله و 

مخابرات نفت ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام 
شد. موسوی خواه افزود: به منظور امدادرسانی به استان خوزستان 
از طریق استقرار شبانه روزی مخازن ۲ هزار لیتری سوخت مورد 
این  در  برای ساخت سیل بندها  مکانیکی  بیل  نیاز 37 دستگاه 
به آغاز فصل برداشت محصول،  با توجه  تامین شده و  استان 
سوخت کشاورزی این استان نیز تامین شده است. وی همچنین 
به منظور  سوخت  عرضه  جایگاه های  مخازن  مستمر  پایش  از 
بررسی آب گرفتگی های احتمالی خبر داد و تاکید کرد: مخزن یک 
جایگاه در شهر چالوس به دلیل نفوذ آب مخزن پاکسازی شد. 
صادق آبادی نیز در این نشست با قدردانی از فعالیت شبانه روزی 
کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و خطوط لوله و 
مخابرات نفت گفت: الزم است این آمادگی و هوشیاری تا عادی 
شدن شرایط در کشور ادامه یابد. وی همچنین با اشاره به ضریب 
99.۸ درصدی آمادگی شرکت ملی پخش در بحران سیل اخیر 
گفت: عملکرد این مجموعه در خدمات رسانی به مردم و نیروهای 
امدادی عالی بوده و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر کمبود سوخت 
دریافت نکرده ایم. معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش در 
این نشست که ارتباط تلفنی با مدیران شرکت های ملی پخش 
فرآورده های نفتی در مناطق سیل زده )گلستان، لرستان، خوزستان، 
ایالم ، کرمانشاه و آبادان( برقرار شد، دستورها و تمهیدات الزم به 

منظور استمرار سوخت رسانی مطلوب را صادر کرد.

ضریب آمادگی ۹۹ درصدی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در بحران اخیر

مفقودی
با   93 مدل   ۲۰۶ پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  اسناد  تسلسل  و  کمپانی  سند   
شماره پالک ۴۱۵م۲۶ ایران ۸۲ با شماره موتور  ۱۶3B۰۰۶۶۵۱۶و شماره شاسی 
NAAP۴۱FD۴EJ۶۶۸۶۰۸محمد رضا داداش زاده مرزونی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره3۲3۲۰۴3۵۲  آقای حصیم سلیمانی 
کالسه 9۸۰۰۰۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنینتوضیح 
داده که شادروان سعیدسلیمانی به شناسنامه۵9در تاریخ۱3۸۸/۱۰/۲7 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱.سالم سلیمانی شماره ملی 3۲3۰۲۰3۸۵۲  پسرمتوفی
۲.سلیم سلیمانی شماره ملی 3۲3۰۲۰3۸۶۰  پسرمتوفی
3.حصیم سلیمانی شماره ملی 3۲3۰۲۰۴3۵۲پسرمتوفی

۴.ثویبه سلیمانی  شماره ملی3۲3۰۲۰۱۱۰۸  دخترمتوفی
۵.سیما سلیمانی شماره ملی 3۲3۰۲۰3۸79  دخترمتوفی
۶.گالویژ سلیمانی  شماره ملی3۲3۰۲۰۴3۴۴دخترمتوفی
7.کتان سلیمانی  شماره ملی 3۲3۰۲۰۵۱۲۱  دختر متوفی

۸.سپیده سلیمانی  شماره ملی 3۲3۰۸۶7۶37  دختر متوفی
9.حیات خدامرادی  شماره ملی  3۲3۰۲۰۰993  همسر متوفی

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

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان  آقای علی اکبر غالمعلی پور به وکالت نوروزعلی 
قنبرزاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت محمدی رمضانی در این شبه 
برای  و  به کالس ۲/۱3۵۸/97ثبت  قانونی  مقدمات  انجام  از  و پس  نموده  تسلیم  
مورخه 9۸/۲/9 ساعت ۱۱ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان 
بودن خوانده و  تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراکز 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به  خوانده ابالغ می گردد که در 
وقت رسیدگی در شعبه دوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم آن به دفتر شعبه دوم مراجعه نماید در غیر اینصورت دادخواست و ضمایم 

ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی حصر وراثت
آقای محمد نادری کالوه دارای شناسنامه شماره  ۵9۶9۶۲۱۵79 به شرح دادخواست 
نموده  وچنین  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  به کالسه 9۸۰۰۰7 
تاریخ  شناسنامه۵9۶9۶۲۱۶۶۸در  به  نیا  ویسی  لیمو  شادروان  که  داده  توضیح 

97/9/۵اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-فرزاد نادری کالوه3۲۵۸7۸۰۵9۵نسبت پسر متوفی

۲-بهزاد نادری3۲۵9۰۵9۴۱۵نسبت پسر متوفی
3-آزاد نادری کالوه3۲۴۲۰۱73۲3 نسبت پسر متوفی

۴-روخوش نادری کالوه3۲۵۸7۶۵۱۱۱نسبتدختر متوفی
۵-فریبا نادری کالوه 3۲۴۰7۱۰۶۱7نسبت دختر متوفی
۶-دلنیا نادری کالوه3۲۴۱۸۶3۱۸۲نسبت دختر متوفی

7-محمد نادری کالوه  ۵9۶9۶۲۱۵79  نسبت همسر متوفی
۸-مجید ویسی نیا  ۵9۶977۸۸۴۲  نسبت پدر متوفی

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

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

ماده ۸7 پرونده اجرایی کالسه 97۰۰۱79
بدینوسیله به آقای منصور صمدی فرزند صدیق به شماره ملی 3۸3۰۵9۰۸7۰ اعالم 
می گردد مازاد اول پالک ثبتی شماره ۱۵9۱ فرعی از ۲3۴3 اصلی بخش ۲ سنندج 
اداره کل پشتیبانی امور دام استان کردستان بازداشت  متعلق به شما در قبال طلب 
اخطار می شود. ضمنا  به شما  مراتب  اجرایی  نامه  آیین  ماده ۸7  لذا طبق  گردیده، 
هرگونه نقل و انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر 
داده نمی شود. در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر گردیده 

است.
اداره ثبت اسناد و امالک سنندج

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 ۱397۶۰33۱۰۱۰۰۰۴۵۸۶هیات 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 سعیده مخترع فرزند 
سعید  به شماره شناسنامه ۲۱9۵ کد ملی ۰۰۴۶۵3۰9۲۴ صادره ازتهران  دریک ونیم 
دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱79/7۲متر مربع 
به استشناء بهاء ثمن اعیانی از پالک 3۱۵فرعی از ۱۶3اصلی واقع در فردیس کرج بین 
فلکه سوم وچهارم خ 3۴پالک ۲خریداری از مالک رسمی اسماعیل چراغی 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 ۱3۴۸....3
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۸/۱/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۸/۲/۲

محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر شماره....۱397۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۵۵۵۶.... هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
مقاری  اقای مهدی  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  ثبتی حوزه ملک ورامین تصرفات 
فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه ۴۴۴۰ صادره از در –ششدانگ یک باب خانه –به 
مساحت ۱7۸/۶۶ مترمربع پالک شماره ۲۲فرعی از ۱۰3 اصلی واقع در قریه ده شریفا 
ورثه حسین عرب  از  مالکیت رضا عرب سرهنگی  –از  ورامین  ملک  ثبت  حوزه 
سرهنگی – محرز گردیده است.اذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشالر اولین اگهی 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.

آگهی فقدان سند
دفترخانه۸۴بندرامام  شده  استشهادگواهی  دوبرگ  باتسلیم  نصاری  عبدالکریم  آقای 
دربخش  که سندمالکیت ششدانگ پالک۴۰/۴۰97/۸۱7۴واقع  است  مدعی  خمینی 
نه/9درصفحه۲۲۸دفتر3۰ذیل ثبت ۴9۴۱بنام ایشان ثبت وسندمالکیت صادروتسلیم 
گردیده که برابرسند۵۴9۱-93/7/۲دفترخانه3۴۵ بندرامام خمینی نزدبانک کشاورزی 
اصالحی  یک  لذابدستورتبصره  مفقودگردیده  جایی  جابه  بعلت  که  است  رهن 
ماده۱۲۰آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شودکه 
هرکس مدعی انجام معامله یاوجودسندمالکیت نزدخودمی باشدمی تواندظرف مدت 
ده روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرابه این اداره تسلیم داردودرغیراینصورت 
مالک  بنام  المثنی  سندمالکیت  واخواهی  وعدم  قانونی  مدت  شدن  ازسپری  پس 

صادرخواهدشد.   شماره م.الف)۱۶/۲(
رئیس ثبت شهرستان ماهشهر-احمدی

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر شماره .....۱397۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۵33۵........هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نجمه 
سادات ساالری فرزند سید فضل اهلل بشماره شناسنامه ۰۴۸۰3۶33۰7 صادره از در—
ششدانگ یک باب خانه –به مساحت ۶3/۴۱ مترمربع پالک شماره 3۲۴ فرعی از 
۱۲اصلی واقع در قریه خیراباد حوزه ثبت ملک ورامین –از مالکیت باقر خانی –محرز 
گردیده است.اذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  میشود 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشالر اولین اگهی 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.

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
کالسه  دادخواست  شرح  به   ۱۱3 شماره  شناسنامه  دارای  مقدادی  حسین  آقای   
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  ۱۰/۱۵/9۸از 
داده که شادروان صراحی مهر علی پور چوبی به شناسنامه ۲۱ -۲۰۶۰39۸۰۶۶در 
تاریخ 97/۱۱/۲۸اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

عبارتند از
۱- حسین مقدادی فرزند رحمت و صراحی به شماره شناسنامه ۱۱3 متولد ۱3۴۴ 

محل تولد بابل فرزند متوفی 
۲-حسن مقدادی فرزند رحمت اهلل و صراحی به شماره شناسنامه ۵۱۰ متولد ۱3۴۶ 

محل تولد بابل فرزند متوفی
3- محمد مقدادی فرزند رحمت و صراحی به شماره شناسنامه 3۰7 متولد ۱3۴۱ 

محل تولد بابل فرزند متوفی
۴- طاهره مقدادی فرزند رحمت اهلل و صراحی به شماره شناسنامه ۴۱۸ متولد  ۱33۴ 

محل تولد بابل فرزند متوفی 
۵-ثریا مقداری فرزند رحمت و صراحی و شماره شناسنامه ۲۰۰ متولد ۱337 محل 

تولد بابل فرزند متوفی 
۶- زهرا مقدادی فرزند رحمت و صراحی به شماره شناسنامه ۵۶ متولد ۱33۲ محل 

تولد بابل فرزندمتوفی 
7- احمد مقدادی فرزند رحمت و صراحی به شماره شناسنامه ۸۴ متولد ۱3۲9 محل 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

ابالغ وقت 
دادرسی نظر به اینکه خواهان  علی حیدری فرزند مسعود  دادخواستی به خواسته 
تنظیم سند خودرو  به طرفیت ۱- عیوض ناصری فرزند قاسم ۲- سمانه سادات 
دزفولی فرزند رسول  در این شبه تسلیم  نموده و پس از انجام مقدمات قانونی به 
کالس 7/۱۱۶۲/97ثبت و برای مورخه 9۸/۲/۲3 ساعت 9صبح تعیین وقت گردیده 
است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و  تقاضای خواهان به استناد ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراکز یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج و به  خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه 7 حاضر و قبل از 
آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 7مراجعه نماید 
در غیر اینصورت دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل 

خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عادل خدایاری دارای شماره ملی 37۲۰۰۲737۶ به شرح دادخواست به کالسه 
9۸۰۰۰۱-۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان یداله خدایاری به شناسنامه 3۴ و شماره ملی 37۸۰3۵۰39۴ در 
تاریخ۱397/۱۲/۱۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی 3۸۵9۱۰۴7۰۵  ۱- حمیده رحمانی ش ش ۴9۴ ت ت ۱3۴۴/۴/۵ و شماره 

همسر متوفی
۲- لقمان خدایاری ش ش ۱۶37 ت ت ۱3۶۴/7/7 و شماره ملی 3733۰9۱7۶۰ 

پسر متوفی
3-عادل خدایاری ش ش - ت ت ۱3۶۸/3/۲۰ و شماره ملی 37۲۰۰۲737۶ پسر 

متوفی
ملی 373۲۶۱۴97۲  ۴-فریده خدایاری ش ش ۱77۱ ت ت ۱3۶3/7/7 و شماره 

دختر متوفی
۵-فاطمه خدایاری ش ش - ت ت ۱37۱/۶/۲۲ و شماره ملی 37۲۰3۵۰۲۵۸ دختر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 

9۱3۵
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
قانون  اول موضوع  برابر شماره.....۱397۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۵۵۴۲..... هیات  سند رسمی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهربانو بندکار 
فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 3۵۲ صادره از رشت در –ششدانگ یک باب 
خانه –به مساحت ۸۲/9۱ مترمربع پالک شماره ۶3۱ فرعی از 7 اصلی واقع در قریه 
کاظم اباد حوزه ثبت ملک ورامین –از مالکیت محمود شیرکوند -- محرز گردیده 
است.اذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشالر اولین اگهی 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.

آگهی حصروراثت
بانوسوسن چنعانی نام پدرمحمدبشناسنامه۱9۰۰۱۰۶99۱صادره ازرامهرمزدرخواستی 
هدیه  مرحوم  مادرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
اقامتگاه  خرمشهردرتاریخ97/۸/۵درعراق  صادره  بشناسنامه3۶3  رشیدشاخوره 
الذکر۲-سهام  فوق  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش 
متوفی(۴-جاسم  بشناسنامه۱۰9۱رامهرمز)دختران  بشناسنامه۱۶رامهرمز3-مریم 
بشناسنامه۴97۵رامهرمز)پسرمتوفی(۵-محمدچنعانی بشناسنامه۱3۶۰خرمشهر)همسر 
بشناسنامه3۸9خرمشهر)مادرمتوفی(والغیر.اینک  متوفی(۶-جواهررشیدشاخوره 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)9/۱3۱۲(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی
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نگاه نو به رونق تولید در مناطق آزاد و ویژه
* عبدالرسول خلیلی

استفاده از امکانات بالقوه برای هدایت فعاالن اقتصادی کشورهای پیرامونی به 
سوی سرمایه گذاری مستقیم یا از طریق مشارکت با سرمایه گذاران داخلی، یکی 

از راه های رونق تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
سال 9۸ سال فرصت ها، امکانات و گشایش های اقتصادی درمناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی از طریق تبدیل پتانسیل های درونزای اقتصادی به ظرفیت سازی ها 
و اخذ نوآوری های فناورانه و تعامل با اقتصاد کشورهای پیرامونی است. مبادله 
های تجاری و مشارکت از طریق تولید محصوالت تحت لیسانس خارجی و 
جلب برندها و کمپین های خارجی برای تولید و سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، با بازنگری در فعالیت های گذشته این مناطق مستلزم نگاهی نو 
در رونق تولید است. از سوی دیگر، همانگونه که رئیس جمهوری نیز در سخنان 
نوروزی خود بر متعادل کردن قیمت ارز به همراه مهار تورم و دوستی بیشتر 
با همه همسایگان تاکید کرد سیاست های انقباضی دولت برای کنترل افزایش 
بهای ارز در بازار امسال نیز ادامه خواهد داشت. به نظر می رسد مناطق آزاد باید 
منابع جدید درآمدی خود را از طریق تعریف سازوکارهای جدید با کشورهای 
پیرامونی پیگیری کرده و تمهیدات الزم را برای گفت و گو با روسای مناطق آزاد 
کشورهای همجوار ایران حسب محدوده های مساحتی خود دنبال کنند. ضمن 
آنکه با پایان دوره سه ماهه اجازه ورود ۱۴۰ میلیون دالر برای واردات کاالهای 
مصرفی، سازمان های مناطق آزاد دیگر نباید بر درآمدهای سنتی عوارض حاصل 
از واردات کاالهای مسافری همانند گذشته حساب باز کنند، بلکه بهتر است منابع 
درآمدی جدیدی را در بیرون مرزها در کشورهای همسایه به منزله بازار هدف 
خود جست و جو کنند.در این خصوص آنچه بیش از پیش قابل توجه است، 
استفاده از امکانات بالقوه برای هدایت فعاالن اقتصادی کشورهای پیرامونی برای 
سرمایه گذاری مستقیم یا از طریق مشارکت با سرمایه گذاران داخلی در شرایط 
تحریم است. این همکاری می تواند حتی شامل تولید اقالم گروه چهارکاالیی به 
مناطق آزاد هم باشد. به عبارت دیگر، اگر قبل از این اتفاقات، مجوزهای واردات 
و اخذ عوارض کاال عاملی برای توسعه تجارت مناطق آزاد به شمار می رفت، 
اکنون واردات به مناطق آزاد به ضد خود تبدیل شده و تاکید بیش از اندازه بر 
آن از اعتبار مناطق آزاد خواهد کاست. اکنون تولید کاالی ساخته شده وارداتی 
برای مجتمع های تجاری ساخته شده در مناطق آزاد را باید از طریق مشارکت 
کشورهای سازنده با تولید درمناطق آزاد صورت گیرد. این از برنامه های کلیدی 
است که درسال ۸9 باید در مناطق آزاد دنبال شود تا هم با رونق تولید کاالی 
خارجی در مناطق آزاد، نیاز واحدهای تجاری مجتمع های تجاری و اداری 
که گفته می شود بیش از ۲۰ هزار واحد است، تامین شود و هم نیاز ملزومات 
صنعت گردشکری در مناطق آزاد برای جلب رضایت مسافران جبران شود؛ 
ضمن آنکه با رونق تولید، صادرات نیز به کشورهای همسایه گسترش پیدا می 
کند.استفاده بهینه اقتصادی از فرصت رفع تحریم بندر چابهار، می تواند یکی از 
راهکارهای مقابله با نابکاری تحریم آمریکایی باشد. ظرفیت سازی برای جذب 
سرمایه خارجی به ویژه کشورهایی که با حفظ روابط دوستانه در پیرامون ایران 
قرار دارند از آن جمله است. عملیاتی کردن این برنامه، البته نگاه ویژه دولت را 
می طلبد.تدوین بسته های سیاستی و حمایتی در مناطق آزاد برای رونق بخشیدن 
به تولید، مستلزم کمک به کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار از الزامات نگاه 
نو در سال جدید به شمار می رود. در این خصوص، باید کمیته فرامنطقه ای 

بهبود فضای کسب و کار تشکیل شود.
نکته حائز اهمیت دیگر، استفاده از شرایط اقتصادی کشورهای همسایه پیرامونی 
با هدف رونق تولید و افزایش صادرات است. از جمله این موارد می توان 
به اهمیت ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
اشاره کرد که الیحه موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا درمجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است و می تواند 
فقدان سرمایه گذاران اروپایی را در مناطق آزاد ایران را جبران کند. در مجمع 
اقتصادی اوراسیا پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بالروس و ارمنستان 
عضویت دارند و مهم ترین هدف آنها آزادسازی و تسهیل تجارت کاال بین 
کشورهای عضو و حذف موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای است. همکاری های 
مالی، اقتصادی، گردشگری، انرژی و آموزشی از فعالیت های غالب در مجمع 
اوراسیاست که با سازوکارهای مناسب می تواند به اهداف توسعه فعالیت های 

اقتصادی و تجاری متقابل مناطق کمک شایانی کند.

آغاز مرحله دوم ادغام ۵ بانک در سپه از امروز

ادغام ۵ بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه با فروش سهام بانک ها از 
۱۸ فروردین )امروز( وارد مرحله دوم می شود.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح 
که از روز ۱۱ اسفندماه سال گذشته به طور رسمی اعالم شد، با آغاز فروش 
سهام این بانک ها وارد مرحله اجرایی می شود.بدین ترتیب از ۲9 اردیبهشت 
سال جاری پس از پایان فرآیند فروش سهام، درعمل ادغام پنج بانک وابسته 
به نیروهای مسلح شامل انصار؛ قوامین، مؤسسه کوثر، مهراقتصاد و حکمت 
ایرانیان در بانک سپه انجام می شود.طبق اطالعیه های جداگانه ای که از سوی 
چهار بانک و مؤسسه منتشر شده است، فروش سهام این بانک ها از دهه دوم 
فروردین ماه ۱39۸ کلید می خورد.بدین ترتیب واگذاری سهام بانک های انصار، 
قوامین، مؤسسه اعتباری کوثر و مهر اقتصاد از ۱۸ فروردین ماه 9۸ آغاز می شود 
و اشخاص حقیقی و حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح می توانند نسبت به 
واگذاری سهام خود اقدام کنند. شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار درباره شرایط انتقال سهام بانک های ادغامی بر اساس مجوز شورای عالی 
بورس  با بیان اینکه، انتقال سهام افرادی که سهامدار بانک های ادغام شده در بانک 
سپه هستند با مجوز شورای عالی بورس برای نقل و انتقال خارج از ساعت 
دریافت شده است، گفت: این سهام با حداکثر قیمت اسمی یا قیمت قبل از بسته 
شدن منتقل می شود و تصمیم گیری به نفع سهامداران است.وی اظهار داشت: هر 
شخصی که تمایل داشته باشد سهم خود را می تواند به نهادهای دارای مجوز 
منتقل کند.رئیس سازمان بورس با ابراز این که »فرم هایی برای این نقل و انتقال ها 
طراحی کرده ایم«، افزود: این فرم ها در اختیار سهامداران قرار می گیرد و آنان با 
اختیارات خودشان می توانند سهام خود را واگذار کنند و اگر تمایل نداشته باشند 
باید منتظر کار کارشناسی دادگستری باشند که در خصوص سود و زیان این 
بانک ها بررسی های الزم را انجام می دهد و تصمیم گیری می کند و هر حقوقی 
که به این افراد تعلق بگیرد به آن ها ارائه می شود.محمدی گفت: اگر افرادی 
شکایت داشته باشند قوه قضائیه شعبه ای را انتخاب می کند که این افراد می توانند 
برای شکایات خود به آن مراجعه کنند.بر اساس اطالعیه چهار بانک و مؤسسه 
اعتباری، از روز یکشنبه ۱۸ فروردین ماه سال 9۸ به مدت 3۰ روز کاری تا روز 
یکشنبه ۲9 اردیبهشت ماه 9۸ امکان استفاده از شرایط خرید سهام فراهم است .

نگاه روز

بازسازی مناطق سیل زده با اوراق 
قرض الحسنه

 مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، 
توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق 
بهادار، از اوراق قرض الحسنه بلندمدت به  عنوان یکی 
از ابزارهای مهم برای بازسازی مناطق سیل زده یاد کرد.

اوراق  از سازمان بورس و  نقل  به  به گزارش زمان 
قرض الحسنه  اوراق  گفت:  حامدی  میثم  بهادار، 
بلندمدت با امکان وقف که هم مصوبۀ کمیتۀ فقهی 
سازمان بورس را داشته و هم دستورالعمل آن در سال 
9۰ به تصویب هیأت مدیره سازمان رسیده است، یکی 
از در دسترس ترین ابزارها برای کمک به بازسازی 
مناطق آسیب دیده از حوادث و بالیای طبیعی از جمله 
سیل اخیر خواهد بود.وی توضیح داد: انتشار این اوراق 
از سوی دولت یا نهادهایی مانند کمیته امداد می تواند 
صورت پذیرد؛ همچنین با توجه به قرض الحسنه بودن، 
اوراق را می توان به صورت بلندمدت و با سررسید ۱۰ 
ساله منتشر کرد.مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی 
مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان 
که  آنجا  از  کرد:  خاطرنشان  بهادار  اوراق  و  بورس 
بسیاری از اشخاص قصد کمک بدون بازگشت دارند، 
این اوراق قرض الحسنه می تواند با قابلیت وقف ورقۀ 
بهادار منتشر شود.حامدی با بیان اینکه حوادث و بالیای 
طبیعی غیر از درد و آالمی که در همان لحظۀ وقوع در 
پی دارد، مدیریت پس از بحران و تسریع در بازسازی 
مناطق حادثه دیده را می طلبد، اظهار داشت: تسریع 
در بازسازی و تسکین آالم عمومی، نیازمند درایت 
و تزریق منابع مالی است تا بتوان بخشی از زیان های 
ایجاد شده بر عموم مردم را برطرف کرد.وی سپس 
با تاکید بر ضرورت انسجام منابع مالی عمومی در 
مدیریت حوادث غیرمترقبه گفت: زلزله غرب کشور 
در سال گذشته، حکایت از مدیریت نامنسجم منابع 
مناطق  بازسازی  مالی  تأمین  به منظور  عمومی  مالی 
زلزله زده داشت و از طرفی حوادث جدید ناشی از 
سیل وسعت بیشتری دارد و سطح زیان های وارده بر 
زیرساخت ها و همچنین اموال عموم مردم نیز بسیار 
گسترده تر است.حامدی با اشاره به اینکه برای رفع 
معضل زیان های ناشی از سیل بر اموال مردم، غالبًا 
وام  اعطای  یا  بالعوض  کمک های  به  اقدام  دولت 
می کند، افزود: در زلزله غرب کشور، سوال اینجا بود 
که بازار سرمایه چه کمکی می تواند به زلزله زدگان 
کند. این سوال هم اکنون نیز باقی است که در واقع 
ابزارهای بازار سرمایه چه کمکی می توانند به تأمین 
مالی بازسازی مناطق حادثه دیده داشته باشند.مدیر 
گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  اسالمی  مطالعات  و 
ادامه داد: شاید اولین مصداقی که به ذهن متبادر شود، 
استفاده از ظرفیت صندوق های نیکوکاری است؛ این 
پیشنهاد در زمان زلزله غرب کشور نیز مطرح شد تا 
بلکه بتوان بخشی از دارایی های صندوق نیکوکاری را 
به زلزله زدگان تخصیص داد. اما متأسفانه این پیشنهاد، 
با توجه به ساختار صندوق های نیکوکاری به سرعت 
در صندوق  اینکه  بیان  با  نیست.حامدی  اجرا  قابل 
سودهای  می تواند  صرفاً  صندوق  مدیر  نیکوکاری، 
حاصل از واحدهای صندوق های نیکوکاری یا بخشی 
از آنها را به مدیر اجرایی مشخص شده در اساسنامه 
تخصیص دهد یا اصل واحدهای صندوق را به نام مدیر 
اجرایی ثبت کند )واحدهایی که قابل ابطال نیست(، 
اظهار داشت: اساساً سرمایۀ صندوق های نیکوکاری 
باید به خرید اوراق در بازار اختصاص یابد و منافع 
شود.وی  صرف  نیکوکاری  امور  در  آن  از  حاصل 
افزود: پیشنهاد اصلی در صندوق های نیکوکاری بر 
این است که حداقل درصدی از دارایی های صندوق 
در صورت بروز حوادث طبیعی قابلیت نقد شدن و 
انتقال به حادثه دیدگان باشد. این مهم نیازمند تغییر در 
اساسنامه و امیدنامه، و همچنین پذیرش سازمان بورس 
و اوراق بهادار است که فرایند آن را طوالنی می کند.

ابزارهای مالی مرکز پژوهش،  بازارها و  مدیر گروه 
توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: از سوی دیگر، نقد کردن دارایی های 
صندوق می تواند در بازار التهاب ایجاد کند. تغییر در 
پذیرش  نیکوکاری،  صندوق های  تأسیس  ساختار 
سازمان، فرایند ثبت و تأمین مالی، مجموعاً منجر به این 
خواهد شد که صندوق های نیکوکاری نهاد مناسب و 
چابکی برای تأمین مالی حادثۀ فعلی محسوب نشود.

حامدی خاطرنشان کرد: در تأمین مالی حادثۀ پیش رو 
باید چند نکته مد نظر قرار داده شود: اول اینکه دولت 
یا نهادهای مربوطه از کدام ابزار موجود در بازار سرمایه 
می توانند استفاده کنند؛ دوم اینکه قابلیت تأمین مالی بلند 
مدت در آن وجود داشته باشد و سوم اینکه هزینه تأمین 
مالی کم باشد.وی افزود: با بررسی ابزارها و نهادهای 
موجود، از اوراق قرض الحسنه می توان به عنوان یکی 
از در دسترس ترین ابزارها که هم مصوبۀ کمیتۀ فقهی 
سازمان بورس را داشته و هم دستورالعمل آن در سال 
9۰ به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان رسیده است، نام 
برد.مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، 
توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق 
بهادار توضیح داد: انتشار این اوراق از سوی دولت 

یا نهادهایی مانند کمیته امداد می تواند صورت پذیرد. 

خبر

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
امسال با به کارگیری 3 محور اصلی تدوین شده 
برای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران، شاهد افزایش کارآیی شهرک های صنعتی 

کشور خواهیم بود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، محسن صالحی نیا، 
اظهار داشت: در سال ۱39۸ برای سازمان صنایع 
محور   3 ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 
به  توجه  با  تا  است  شده  تنظیم  و  تهیه  اصلی 
تحریم های موجود و با به کارگیری حداکثری از 
صنعتی،  شهرک های  و  کوچک  صنایع  ظرفیت 
شاهد رشد صنعت و اقتصاد باشیم. وی با اشاره به 
این که در کشورهای درحال توسعه و توسعه  یافته، 
صنایع کوچک و متوسط، عامل مهمی در توسعه 
اقتصادی هستند، افزود: هدف این سازمان، ایجاد 
شرایط الزم برای بنگاه های کوچک و متوسط به 
منظور استقرار و توسعه تولید است؛ چرا که صنایع 
افزایش  و  شغلی  فرصت های  ایجاد  با  کوچک 
درآمد، می توانند سکان اقتصاد جهانی را در دست 
گیرند و به طور قابل توجهی بر اقتصاد تأثیرگذار 
باشند. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه 

کرد: بیشترین نیاز این بنگاه ها، جذب منابع مالی 
و نقدینگی است. از این رو این هدف تا جذب 
۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای واحد های 
کوچک و متوسط ادامه خواهد یافت تا بتوان با 
تزریق مناسب نقدینگی، به افزایش بهره وری این 
واحد ها کمک کرد. صالحی نیا تصریح کرد: یکی 
از محورهای تعیین شده برای نقشه راه سازمان 

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در سال 
۱39۸، توسعه زیرساخت های واحد های تولیدی 
است تا با در اختیار گذاشتن امکاناتی نظیر آب، 
برق، راه و ... بتوانیم ظرفیت های تولیدی را برای 
بهره وری بهتر آماده کنیم. وی ادامه داد: موضوع 
دوم، تمرکز بر مسائل اشتغالزایی در قالب حمایت 
گشایش های  و  کاال  تأمین  زنجیره  بنگاه ها،  از 

صادراتی است تا با رفع مشکالت، فضای خوبی 
برای کسب و کار ایجاد شود. معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در پایان گفت: سومین موضوع، 
قالب تسهیالت سرمایه  مناسب در  منابع  تأمین 
در گردش، کمک به نوسازی و بازسازی است 
تا با تأمین منابع، واحدهای صنعتی به بهره برداری 

برسند.

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

4۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بنگاه های کوچک تزریق می شود

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز کلیه اسناد سواری پژو ۴۰۵ مدل 9۱ به رنگ سفید روغنی 
با شماره پالک ۸73ل۴3 ایران ۸۲ با شماره موتور ۱399۱۰۰۲3۱9و شماره شاسی 

NAAM3۱FC۲CK3۶۱7۲۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی 
پالک  شماره  با  روغنی  کرم  رنگ  به   ۱3۶۶ مدل  در  چهار  پاترول  کمپانی  سند 
۴۸۱ص۲9 ایران ۵۶ با شماره موتور ۵9733۵و شماره شاسی 3۵P۶۰۰۲۱۶ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
ایران  ۱9۶م۶۲  پالک  شماره  با   ۱39۶ مدل  .ام  وی   . ام  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  mvm۴۸۴fcBDG۰۰۵۸۰۵و  موتور  شماره  با   ۸۲
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  کرمانیان  NATGCASL۲G۱۰۰۵۵۴۰محسن 

ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز موتور سیکلت بادران ۱۲۵ به رنگ قرمز مدل ۸9 با شماره پالک ۵۸۶-
روحانی  اسماعیل  ۸9۰۲۵۵۱به  شاسی  شماره  ۸۸۰۱9۵۵به  موتور  شماره  399۸۵با 

سوته مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
سند مالکیت وسیله نقلیه کامیون ایسوزو کفی بغلدار مسقف چادری به شماره انتظامی 
۲۸۵/۵۵ع33 به شماره شاسی ۸9NPRF۲۴3۸۶با شماره موتور ۸3۱۶۸7مدل ۸9 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی
دادنامه شماره 97۰99۸۱۱۴3۰۱۱9۴-97/۱۱/3از شعبه ۱۰  طبق  میرساند  اطالع  به 
دادگاه بابل که به درخواست زوجه طالق وی صادر گردید به آقای مرتضی حسنعلی 
زاده کالئی به شماره یکهفته مهلت داده میشود با مراجعه به دفتر طالق ۲۸ امیر کال 

حضور رساند و در غیر اینصورت طالق غیابی وی انجام خواهد گردید 
سر دفتر طالق 28 امیر کال 

اگهی مفقودی
سند کمپانی ماشین – باری چوبی مدل ۱3۶۲ به شماره شهربانی ایران ۶۲-۵7۶ع۸9 و 
شماره موتور ۱۰۰۱9۲۱7 و شماره شاسی 3۵۲۰۰۲۱۴۸۵۱۰۸9 به نام سمانه ابراهیمی 

قمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
خودروسواری  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
سیستم:سایپا تیپ:*۱3۲SL مدل۱39۰ به  شماره موتور ۴3۸۱۱7۵ و شماره شاسی 

S۱۴۲۲۲9۰۲9933۴ بهنام عسکربازیارمفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی ماشین پراید صبا )جی تی ایکس( مدل ۱3۸۲ به شماره 
شاسی  شماره  و   ۰۰۵۴۴7۸۴۴ موتور  شماره  و  ۸۲-79۸ص۵7  ایران  شهربانی 
S۱۴۱۲۲۸۲۱۰3۱۰۸ به نام سید جعفر ابراهیمی حسینی مفقود از درجه اعتبار ساقط 

است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سایپا ۱3۲ مدل۱3۸9 به شماره شهربانی ایران ۸۲-

نام  به   S۱۴۲۲۲۸9۲۱3۰۶۵ ۱77ج۴9 و شماره موتور 3۸۰3۲7۵ و شماره شاسی
سپیده آزادیان بیشه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز و ماشین سواری پژو مدل ۱39۶ و شماره شهربانی ایران ۸۲-۱۴۵م۶۱ و 
شماره موتور۱۶7B۰۰۱۸۱۰۰ و شماره شاسی NAAP۴۱FE۸HJ۰۰3۵7۶ به نام 

هادی رزقی شیرسوار مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

آگهی مفقودی
برگ سبز و ماشین سواری پژو مدل ۱3۸۵ و به شماره شهربانی ایران ۸3-۲۴۵ص9۲ 
و شماره موتور ۱۲۴۸۵۲۰7333 و شماره شاسی ۱93۸739۲ به نام حمزه یوسف زاده 

درزی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

دستاوردهای منحصر بفرد پیمان اوراسیا برای ایران
 

رئیس کل گمرک ایران گفت: عضویت ایران در پیمان گمرکی اوراسیا می تواند شرایط منحصر 
به فردی را برای تولید و تجارت کشور فراهم کند.

به گزارش زمان به نقل ازگمرک، مهدی میراشرفی در بازدید از منطقه آزاد انزلی، با ابراز 
خرسندی نسبت به جذب سرمایه گذار در امور بندری و سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
منطقه آزاد انزلی، اظهار داشت: تعدادی از پست اسکله های بندر کاسپین این منطقه با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی برای اولین بار در بنادر کشور ایجاد و در حال بهره برداری است؛ این 
مساله سبب افزایش ظرفیت بنادر با کمک بخش خصوصی شده که نوید بسیار خوبی برای 
کشور است.رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اهمیت پیوستن ایران به پیمان گمرکی اوراسیا، 
افزود: اولویت ما در بحث دریای خزر و نگاه کشور به تجارت، نگاه به کشورهای همسایه است 
و اورآسیا پیمانی صد درصد گمرکی است که به کشورهای عضو امکان می دهد بدون پرداخت 
حقوق عوارض همچون کشوری واحد کاالهایشان را با هم مبادله کنند؛ عضویت ایران در این 
پیمان می تواند شرایط منحصر به فردی را برای تولید و تجارت کشور فراهم کند و منطقه 
آزاد انزلی و بندر کاسپین با دارا بودن زیرساخت های مناسب می تواند در این پیمان نقش 
کلیدی ایفا کند.وی خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسالمی ایران همه امکانات خود را 
بسیج خواهد کرد تا بتواند از همه ظرفیت این پیمان و نیز بخش خصوصی که در این مناطق 
وجود دارند و یا در آینده ایجاد می شوند استفاده کند.معاون وزیر اقتصاد بندر کاسپین را یکی 
از بهترین بنادر دریای خزر عنوان و ضمن تاکید بر اینکه از مواهب این بندر عالوه بر استان 
گیالن، کشور می تواند بهره مند شود، اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور که سرمایه گذاری 
بخش خصوصی با مضایقی که بخش دولتی در بحث سرمایه گذاری با آن مواجه است، رو به 
رو نیست، توجه به این مهم در این منطقه می تواند سرعت بیشتری به توسعه بندر کاسپین 
ببخشد، تا این بندر نقش توسعه ای استانی، ملی و حتی فراملی ایفا کند و با تحقق طرح 
یک کمربند - یک راه، در راستای احیای جاده ابریشم که از سوی چینی ها در حال پیگیری 
است و اتصال کریدور شمال - جنوب نقش فرا ملی منطقه آزاد انزلی برجسته می شود و 
این امر موجب رشد و ایجاد اشتغال در سطح استان خواهد شد.میر اشرفی مناطق آزاد را 
مناطق پردازش صادرات عنوان کرد و افزود: خوشبختانه طی بازدیدی که از منطقه آزاد انزلی 
داشتیم، شاهدیم که منطقه آزاد انزلی در راستای اجرای این تعاریف و کارکردهای بین المللی 
گام بر می دارد و به آن نزدیک می شود که با توجه به شرایط فعلی کشور، همسو شدن این 
مناطق با این تعاریف مسرت بخش است.وی افزود: با توجه به اینکه مناطق آزاد جهت جذب 
سرمایه گذار ایجاد شده اند و خارج از قلمرو گمرکی هستند، گمرک در این مناطق بیش ترین 
تسهیالت را ارائه می دهد و قوانین مزاحم نیز در اینجا جریان ندارد و در راستای تسهیل تجارت 
نیز، واردات مواد اولیه، واردات کاال و صادرات کاالهای تولیدی منطقه مشمول تخفیف ارزش 

افزوده است و این مناطق محلی مناسب برای واردات کاالها به کشور هستند.

بورس کاال ابزاری مناسب برای رقابت پذیری
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، یکی از اقدامات نادرست اقتصادی در سال گذشته را بازگشت 
نظام قیمت گذاری کاالها و اقتصاد دستوری عنوان کرد و گفت: باید از تجربه های سال ۹۷ 

درس بگیریم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسین سالح ورزی گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر رونق 
تولید، نگاهی بسیار هوشمندانه و دقیق برای عبور از مشکالت است. در این بین سال گذشته، 
بار دیگر با اقتصاد دستوری و بازگشت نظام قیمت گذاری روبرو شدیم که این امر به کاهش 
انگیزه تولید منجر شد و برای سال جاری نیز، لزوم احترام به نظام عرضه و تقاضا و کشف قیمت 
مواد اولیه و سایر محصوالت در بورس کاال، امری ضروری برای رونق تولید به شمار می رود.

وی افزود: در شرایطی که آمریکا و برخی دیگر از کشورها با هدف ایجاد ضربه به اقتصاد کشور، 
ایجاد نارضایتی و فشار اقتصادی به مردم، برنامه ریزی گسترده ای را برای ایجاد تحریم های 
خصمانه داشته اند، نامگذاری سال ۹۸ به عنوان »رونق تولید« از سوی مقام معظم رهبری، 
تمرکز و توجه اجزای نظام به توان تولید ملی را اعالم می کند که نگاهی بسیار هوشمندانه و 
دقیق است.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود، رونق تولید 
به عنوان یک ضرورت، امنیت و اولویت محسوب می شود که باید تالش شود تا از مرحله شعار 
عبور داده شده و به مرحله عمل برسد. در این میان تمام اجزای نظام باید با جدیت، در مقام 
عمل و واقعیت به تقویت توان تولید بپردازند.سالح ورزی تصریح کرد: در صورتی که رونق و 
حمایت از تولید، به تزریق پول و تأمین مالی واحدهای تولیدی تنزل داده شود؛ ساده لوحانه 
به نظر می رسد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که تقویت و رونق تولید ملی جز در سایه یک 
عزم و اراده جدی برای بهبود فضای کسب و کار، کاهش مقررات زائد و غیرضروری، فراهم 
کردن بستری برای افزایش ظرفیت تولید، اجرای طرح های نیمه تمام و حضور جدی و مؤثر 
بخش خصوصی در این عرصه، اتفاق نمی افتد.وی اظهار داشت: در تمام این سال ها با اقتصاد 
دولتی قادر به قدم برداشتن نبودیم و اتفاق مثبت در اقتصاد کشور رخ نداد؛ اما اکنون هم، اگر 
عزم جدی برای برداشتن برخی موانع وجود نداشته باشد، آخر سال خواهیم دید که اتفاق 
مثبتی در زمینه تحقق شعار سال نیفتاده است.وی در ادامه یکی از اقدامات نادرست اقتصادی 
در سال گذشته را بازگشت نظام قیمت گذاری کاالها و اقتصاد دستوری عنوان کرد و گفت: 
باید از تجربه های سال ۹۷ در راستای تنظیم بازارها و حمایت از مردم و مصرف کنندگان 
درس بگیریم؛ به طوری که سیاست تثبیت قیمت ها بدون در نظر گرفتن سایر مؤلفه های 
اقتصاد همچون نقدینگی و تورم راه به جایی نخواهد برد و تنها به کاهش انگیزه تولیدکنندگان 
منجر می شود.سالح ورزی، یکی از مسیرهای اصلی برای تحقق شعار سال را استفاده بیشتر 
از ظرفیت های بورس کاال عنوان کرد و گفت: بورس کاال بستری مهم و الزم برای عرضه انواع 
محصوالت تولیدی کشور است؛ به طوری که قرار گرفتن محصوالت بر تابلوی این بورس به 

رقابت پذیری، سالمت و شفافیت اقتصاد ایران کمک شایانی می کند.

کاهش قیمت پیاز و سیب زمینی طی روزهای آینده
میوه  فروشندگان  اتحادیه  رئیس   
و سبزی با بیان اینکه قیمت پیاز 
و سیب زمینی طی روزهای آینده 
کاهش می یابد،گفت: کشاورزان به 
کشت صیفی جات ترغیب شده اند.

ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اینکه  درباره  کارگر  اسداهلل 
بارندگی ها و سیل اخیر چه تأثیری 
بر وضعیت تولید میوه و صیفی جات 
داشته است، گفت: به نظر نمی رسد 
میوه های  تولید  به  بتواند  سیل 
مگر  کند  وارد  آسیبی  سردرختی 
اینکه شکوفه های درختان به دلیل 
اما درباره  سرما دچار آسیب شود. 
صیفی جات احتمال آسیب وجود 
اعالم  برآورد و  باید دقیقاً  دارد که 
شود.وی درباره ممنوعیت صادرات 
پیاز و سیب زمینی و تأثیر آن بر 
افزود:  نیز  محصوالت  این  قیمت 
روزهای گذشته که تعطیالت بوده 

ممنوعیت  خبر  اعالم  از  بعد  اما 
کیلویی  تا  پیاز  قیمت  صادرات 
یافت. کاهش  نیز  هزارتومان   ۸

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
سبزی گفت: معموالً وقتی که خبر 
ممنوعیت صادرات محصولی اعالم 

همراه  افت  با  آن  قیمت  می شود 
خواهد بود ضمن اینکه باید منتظر 
کاهش بیشتر نرخ این محصوالت 
هم باشیم.کارگر ادامه داد: به عنوان 
مثال گوجه فرنگی در حال حاضر با 
قیمت کیلویی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ 

تومان دست مصرف کننده می رسد 
زیان  به  هم  قیمت  این  البته  که 
کشاورزان است.وی تصریح کرد: با 
این حال کشاورزان ما تشویق شدند 
کشت  زیاد  جات  صیفی  امسال 
این  اینکه صادرات  دلیل  به  کنند 

همراه  زیادی  رونق  با  محصوالت 
بوده و ارزآوری خوبی داشته است.

کارگر در بخش دیگری از سخنان 
خود از نوسانات شدید قیمتی میوه 
و صیفی جات انتقاد کرد و گفت: 
گاهی اوقات قیمت این محصوالت 
پایین  بسیار  گاهی  و  باال  بسیار 
است دلیل این مساله را نیز ضعف 
مدیریتی می توان عنوان کرد. قیمت 
حد  یک  در  باید  محصوالت  این 
منطقی بماند که نه کشاورز ضرر 
اجحاف  کننده  مصرف  به  نه  کند 
شود.وی تصریح کرد: وزارت جهاد 
کشاورزی، به عنوان متولی تنظیم 
بازار باید میزان نیاز بازار و صادرات را 
مشخص کند و براین اساس الگوی 
کشت را تنظیم نماید و به کشاورزان 
بگوید چه میزان از هر محصول را 
دیگر  ترتیب  بدین  کنند،  کشت 
شاهد چنین مشکالتی نخواهیم بود.



اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق 
هم به درون تو نظر می اندازند.

نیچه

سخن حکیمانه

معاشران گره از زلف یار باز کنید 
 شبی خوش است بدین قّصه اش دراز کنید

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند 
 و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

امروز با حافظ

کلیات ترکی شهریار به چاپ 
سی وپنجم رسید

 کتاب »کلیات اشعار ترکی 
شهریار« توسط نشر نگاه به 

چاپ سی و پنجم رسید.
کتاب  مهر،  گزارش   به 
»کلیات اشعار ترکی شهریار 
به انضمام حیدر بابا« به تازگی 
به  نگاه  انتشارات  توسط 

چاپ سی و پنجم رسیده است.
به زبان ترکی چاپ شده  به طور کامل  این کتاب 

است.
برخی از عناوین و شعرهای چاپ شده در این اثر به 
ترتیب عبارت اند از:شهریارین آنا دیلینده شعرلری، 
ایکنجی  بابایا سالم،  بابای شهریار، حیدر  حیدر 
بهجت آباد  دیلی،  تورکون  سالم«،  بابایا  »حیدر 
خاطره سی، دؤ گونمه – سؤیونمه، سهندیم!، ]ائل 
بلبلی[، محمد راحیم حضرتلرینه جواب، شهریارین 
جوابی، سلیمان رستمه، )یتیم مالی(، حکیمه جان، 
کرج خاطره سی، ایمان مشتریسی، یاتا بیلمه ییرم، 
باالسی،  شاطر اوغالن، زمان سسی، گئتمه ترسا 
ناز ایله میسن!، آزادلیق قوشی وارلیق، غم باسدی 
قلیانیمی، پروانه و شمع، صنعتی مملکت!، غمله 
ایمانیله گئتدی،  باریشیق، باللی باش،  آتیشیق و 

شوخلوق، جان آلیرایندی و....
چاپ سی و پنجم این کتاب با 3۲۰ صفحه و قیمت 

۴۰ هزار تومان عرضه شده است.
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اوقات شرعی

معرفی شش فیلم بخش »مروری بر آثار سینمای چین« 
جشنواره جهانی فیلم فجر

آثار  بر  »مروری  بخش  آثار  از  فیلم  شش 
جشنواره  هفتمین  و  سی  چین«  سینمای 

جهانی فیلم فجر معرفی شدند.
»گل های  فیلم  شش  رسیده،  گزارش  به 
میائومیائو  برگ های سبز« ساخته  و  سرخ 
»معمای حضور« ساخته سونگ ون،  لیو، 
»عکاس« ساخته وی ژانگ، »آخرین وداع« 
ساخته لینا وانگ، »دوست عزیز من« ساخته 

یانگ پینگ دائو، »قدح بنوش« ساخته سونتار گیال در بخش »مروری بر آثار 
سینمای چین« سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد. 

دیگر فیلم های این بخش متعاقبا اعالم خواهند شد.
 Red Flowers and Green»فیلم سینمایی »گل های سرخ و برگ های سبز
Leaves )۲۰۱۸( ششمین کار بلند میائومیائو لیو است. او تدوینگر آثاری مهم 
همچون »ضیافت« )۲۰۰۶، برداشتی آزاد از هملت شکسپیر( و »شیپور عقب 
نشینی« )۲۰۰7( ساخته ژیائوگنگ فنگ است که به همراه ژانگ ییمو و چن کایگه 
از کارگردانان نسل پنجم چین به شمار می رود. این فیلم در جشنواره پینگ یائو 

جایزه فیلم منتخب را دریافت کرده است.
فیلم سینمایی »معمای حضور« The Enigma of Arrival )۲۰۱۸( اولین 
فیلم بلند سونگ ون، دبیر یکی از جشنواره های مستقل سینمای چین است که قبال 

در مقام بازیگر فعالیت داشته است.
فیلم سینمایی »عکاس« The Photographer )۲۰۱۸( به کارگردانی وی 
ژانگ هفتمین فیلم بلند کارگردانی است که تاکنون آثارش در جشنواره های جهانی 
مونترال و فجر و جشنواره های اجتماعی نیویورک و کودک چین صاحب جوایزی 
ارزشمند شده اند.در این فیلم وی ژانگ چهار دهه از زندگی یک عکاس را در 
ارتباط با خانواده و جامعه اش تصویر می کند؛ چهار دهه ای که چین با تحوالتی 
بزرگ و شگرف به لحاظ فن آوری، سبک زندگی و درآمد سرانه روبرو می شود.
برای بازگویی این تحول، کارگردان به همراه گروهی نویسنده فیلمنامه را هفده 
بار بازنویسی کرده و شهروندان معمولی را در بزنگاه های تاریخی به تصویر 

کشیده اند.
فیلم سینمایی »آخرین وداع« A First Farewell )۲۰۱۸( به کارگردانی لینا 
وانگ در بخش کودک و نوجوان )نسل ها( در جشنواره بین المللی فیلم برلین 
حضور داشته و جایزه خرس بلورین این بخش و جایزه ویژه داوران را دریافت 
کرده است. این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلم آسیایی از جشنواره بین المللی 
فیلم توکیو را از آن خود کرده و در بخش مسابقه جشنواره هنگ کنگ نیز حضور 

داشته است.
فیلم سینمایی »دوست عزیز من« My Dear Friend )۲۰۱9( ساخته یانگ 

پینگ دائو است و در جشنواره بوسان و پینگ یائو شرکت داشته است.
پینگ دائو برای ساخت فیلم مستند »رود زندگی« در مجامع جهانی شهرت دارد 
و نخستین فیلم بلند داستانی خود با عنوان »دوست عزیز من« را در سال جاری 
 )۲۰۱۸( Ala Changso »کارگردانی کرده است.فیلم سینمایی »قدح بنوش
سومین ساخته سونتار گیال در مقام کارگردان است که در جشنواره هاینن چین 
برنده جایزه ویژه هنرمند جوان شده و در جشنواره بین المللی شانگهای جایزه 
بزرگ هیات داوران و جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت کرده است. این فیلم 

همچنین در جشنواره آسیا پاسیفیک حضور داشته است.
فیلم »قدح بنوش« روایتگر زندگی زنی بیمار است که برای سفر زیارتی به لهاسا 

می رود و در طول راه رازهای گذشته اش آشکار می شود.
سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱9 )۲9 
برگزار  تهران  در  میرکریمی  رضا  دبیری  به  اردیبهشت ۱39۸(  تا ۶  فروردین 

می شود.

 آغاز اکران »ترانه ای عاشقانه برایم بخوان«
 در سینماهای ترکیه

فیلم سینمایی »ترانه ای عاشقانه برایم بخوان« 
در سینماهای ترکیه روی پرده رفته است.

به گزارش بانی فیلم، فیلم سینمایی »ترانه ای 
عاشقانه برایم بخوان« به کارگردانی مهرداد 
کشورهای  مشترک  محصول  که  غفارزاده 
روز  از  می شود  محسوب  ترکیه  و  ایران 
 ۲۰۰ از  بیش  در  فروردین ماه   ۱۰ جمعه 
درآمده  نمایش  به  ترکیه  کشور  سینمای 

است. زمان اکران ایران این فیلم ظرف چند هفته آتی و با انعقاد قرارداد با یکی از 
سرگروه های سینمایی مشخص خواهد شد.

فیلمبرداری این فیلم اواخر سال گذشته در تهران و ترکیه انجام شده است.
افسانه پاکرو، پژمان بازغی، امید روحانی، سارا احمدی، همراه با بازیگران سینمای 
ترکیه، یوسف جیم، علی بوراک، هازال تورسان، چناره ملک زاده، ایشن اینجی، 
سمراد ینچر، و… در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. »ترانه ای عاشقانه برایم 
بخوان« یک ملودرام عاشقانه است. امیرشهاب رضویان تهیه کنندگی این پروژه 
سینمایی را برعهده داشته است. الپ تکین و دکتر سارا احمدی نیز به عنوان 

سرمایه گذار در این فیلم محصول مشترک حضور دارند.

خبر

حضور  با  مشایخی  جمشید  پیکر 
مسووالن،هنرمندان و مردم در حالی 
به سوی آرامگاه ابدی بدرقه شد که 
سام مشایخی )فرزند این هنرمند( در 
این مراسم گفت: »خیلی ها دوست 
دارند بگویند جمشید مشایخی، کمال 
الملک سینمای ایران بود اما با احترام 
به این هنرمند می خواهم بگویم ما که 
االن جمشید  داشتیم،  الملک  کمال 
مشایخی سینمای ایران را از دست 

داده ایم.«
مراسم تشییع پیکر جمشید مشایخی 
۱7 فروردین ماه با حضور سید عباس 
صالحی )وزیر ارشاد( زیر بارش نم 
از  جمعی  حضور  با  و  باران  نم 
هنرمندان و مردم عالقه مند با تالوت 

آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
پیکر مرحوم این هنرمند هم در همان 
دقایق اولیه به جایگاه آورده شد و 
نادر  پسرش  جمله  از  خانواده اش 
مشایخی )هنرمند عرصه موسیقی( 
در این مراسم حضور داشتند.بهمن 
داریوش  نصیریان،  علی  آرا،  فرمان 
منوچهر  زنجانپور،  اکبر  اسدزاده، 
اسماعیلی، لیال حاتمی، شهرام کرمی، 
ایرج راد، حسن پورشیرازی، پرویز 
صادقی،  الدین  قطب  پورحسینی، 
ساربان،  محمد  طائرپور،  فرشته 
هادی  کابلی،  فرزانه  فتحی،  حسن 
مرزبان، منوچهر شاهسواری، احترام 
داریوش  شفیعی،  مهدی  برومند، 
فرهنگ، جمشید گرگین، عزت اهلل 
رمضانی فر، علی دهکردی، سیاوش 
ابوالفضل  کوثری،  فریبا  تهمورث، 
اسکندری،  الله  و  ستاره  پورعرب، 
رضایی،  حبیب  اسعدیان،  همایون 
مازیار میری، خسرو احمدی، حبیب 
سعید  بنفشه خواه،  رضا  اسماعیلی، 
امیرسلیمانی، محمد پنجعلی )بازیکن 
سابق پرسپولیس( و… از حاضران 

بودند.

رییس  نماینده  فریدون  حسین 
انتظامی سرپرست  جمهور، حسین 
حناچی  پیروز  سینمایی،  سازمان 
محمدرضا  تهران،  شهردار 
سید   ،۲ شبکه  مدیر  جعفری جلوه 
مجتبی حسینی معاون هنری وزارت 
مدیرعامل  تابش  علیرضا  ارشاد، 
بنیاد سینمایی فارابی، احمد مسجد 
اصغرکاراندیش،علی  علی  جامعی، 

مرادخانی هم حضور داشتند.
اجرای مراسم را برخالف پیش بینی ها 
که انتظار می رفت یکی از هنرمندان 
تئاتر و سینما برعهده بگیرد، عباس 

سجادی برعهده داشت.
گیل  شهرام  مراسم،  این  ابتدای  در 
در  تئاتر  خانه  عامل  مدیر  آبادی 
سخنانی از پهلوانی جمشید مشایخی 
گفت و تاکید کرد: ضایعه درگذشت 
این هنرمند برای خانواده تئاتر جبران 
ناپذیر است. او افزود: آغاز این بهار 
دهشتناک با سیل و سفر این هنرمند 
ناب مردمی همراه بود و خانواده تئاتر 
تالش می کند به تاسی از این هنرمند 
پیشاهنگ همراهی با مردم ایران باشد. 

می کند  تالش  تئاتر  خانه  همچنین 
بهترین  و  باشد  زبان صادقانه ملت 
برای خانواده مشایخی،  سرسالمتی 
امتداد راه این بازیگر است و خانواده 
تئاتر نصیحت های او را آویزه گوش 
راد  ایرج  سپس  کرد.  خواهد  خود 
با  تئاتر  خانه  مدیره  هیات  رییس 
از  دیگر  دردانه ای  اینکه  به  اشاره 
ما  میان  از  نمایشی  هنرهای  عالم 
رفت، گفت: چنین هنرمندانی عاشق 
مردم و عاشق کار فرهنگی و هنری 
از  یکی  بودند و جمشید مشایخی 
همیشه  که  است  شایسته ترین هایی 
همراه مردم بود. صحنه تئاتر برای او 
مقدس بود و همیشه وقتی به صحنه 
می آمد خاک صحنه را می بوسید. او 
زندگی خود را سالها وقف هنر کرد و 

اینجا همه با عشق آمدند.
مشایخی  جمشید  کرد:  اضافه  وی 
نمایشی  هنرهای  تاریخ  در  همواره 
این مملکت باقی می ماند و ما باید 
مکان هایی را به نام چنین هنرمندانی 
سالن های  در  البته  کنیم.  نامگذاری 
در  چرا  ولی  افتاده  اتفاق  این  تئاتر 

صورت  کار  این  سینما  سالنهای 
نمی گیرد؟ هرچند امیدوارم بحثهایی 
محل  کوچه  نامگذاری  برای  که 
آن  تا  زندگی اش شده، عملی شود 
کوچه که با حرف جیم و شروع نام 
جمشید است به اسم او ثبت شود. 
جمشید مشایخی زنده و پایدار است 

و همواره در ذهن ما باقی می ماند.
منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه 
سینما هم گفت: جمشید مشایخی از 
آنان بود که نان به نرخ روز نخورد و 
نان به خون جگر خورد. ماندگاری 
جگر  خون  به  جز  هنر  و  فرهنگ 
خوردن حاصل نمی شود و ما ریزه 

خواران سفره این هنرمندان هستیم.
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
گفت: چیزی ندارم بگویم جز سپاس 
از کسانی که در این ایام و سالهای 
بیماری از این هنرمند مراقبت کردند. 
آنچه اینجا حاصل شده و جمعیتی که 
حاضر است همه محصول دل پاک و 
آداب و منش اوست و امیدوارم برای 
همه ما هم باقی باشد. در ادامه علی 
نصیریان هنرمند پیشکسوت عرصه 

بازیگری به جایگاه آمد و گفت: اول 
از مردم نازنین تشکر می کنم که در 
مراسم وداع ایشان تشرف آوردند و 

نیز از دیگر هنرمندان و مسئوالن.
او در حالی که متاثر بود خطاب به 
سر  گفت:  مشایخی  جمشید  پیکر 
مراسم تشییع آقای انتظامی هم گفتم 
که من انتظار نداشتم اینجا بیایم. من 
می خواستم برای روی صحنه رفتن 
کنار شما بیایم. من این چند صباح 
ندارم چون  و  نداشته  حال خوشی 
از  را  بود  یاورم  و  یار  که  همسری 
دست دادم. بعد مشایخی، رشیدی و 
انتظامی. این ها ضربه هایی به پیکر من 

بودند چون من از این ها بودم.
این  فرزند  مشایخی  سام  پایان  در 
بازیگر با حضور در جایگاه گفت: 
دوست داشتم از مردم عزیز و مهربان 
می دانند  را  هنرمند  و  هنر  قدر  که 
تشکر کنم، مخصوصاً در این سال ها 
که فضای مجازی رونق گرفت مردم 

به پدر من خیلی محبت داشتند.
اندرکاران  دست  از  قدردانی  با  او 
برگزاری مراسم پدرش، گفت: من 
مطمئنم پدرم از این شکوه حضور 

ملت خیلی خوشحال است.
کرد:  بیان  همچنین  مشایخی  سام 
بگویند  دارند  دوست  خیلی ها 
الملک  کمال  مشایخی  جمشید 
سینمای ایران بود اما با احترام به این 
هنرمند می خواهم بگویم ما که کمال 
الملک داشتیم، االن جمشید مشایخی 

سینمای ایران را از دست داده ایم.
پایان بخش مراسم قرائت نماز میت 
بود  دعایی  حجت االسالم  توسط 
و بعد پیکر جمشید مشایخی برای 
خاکسپاری در قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا )س( بدرقه شد.
جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت 
سینما، تئاتر و تلویزیون، ۱3 فروردین 

ماه از دنیا رفت.

کاریکاتور

اندراحواالت خوشی پایان تعطیالت!!!

سرانجام »شرایط خاص« روی آنتن 
می رود

به گزارش پیام زمان از  مشاور رسانه ای پروژه، 
سرانجام زمان پخش مجموعه تلویزیونی »شرایط 
تهیه  و  امیرخانی  وحید  کارگردانی  به  خاص« 

کنندگی سید مرتضی فاطمی مشخص شد.
این سریال با پایان پخش مجموعه نوروزی »زوج 
یا فرد« روانه آنتن شبکه سه سیما می شود. همزمان 
از محمدحسین  با طرحی  آن  لوگوی رسمی  از 

مجیدپور رونمایی به عمل آمد.
»شرایط خاص« به نویسندگی حسین تراب نژاد و 
احسان لطفیان، سریالی با حال و هوای کمدی است 
و مضامین اجتماعی با زبانی شیرین در آن طرح 
می شود. تصویربرداری این سریال پربازیگر، بهار 
سال گذشته در بیش از ۱۱۰ لوکیشن اصلی و فرعی 

در تهران انجام شد.
کامبیز دیرباز، بهرام افشاری، پروانه معصومی، نادر 
سیاحی،  کاظم  گرجستانی،  سیروس  سلیمانی، 
مریم سعادت، سوگل قالتیان، معصومه رحمانی، 
صحرا اسدالهی، مصطفی ساسانی، وحید آقاپور، 
بازیگران  ترکیب  سلطانی  شهره  و  یکتا  اسداهلل 
سریال  عوامل  می دهند.  تشکیل  را  سریال  این 
تلویزیونی »شرایط خاص« عبارتند از؛ تهیه کننده: 
سید مرتضی فاطمی، کارگردان: وحید امیرخانی، 
مدیر تولید: عبداهلل شهباززاده، نویسندگان: حسین 
تصویربرداری:  مدیر  لطفیان،  احسان  تراب نژاد، 
موحدیان،  خشایار  تدوین:  گل سفیدی،  فرشاد 
طراح گریم و چهره پردازی: محمود دهقانی، مدیر 
صدابرداری: محمدرضا امامی، طراحی و ترکیب 
لباس:  و  صحنه  طراح  ابوالصدق،  حسین  صدا: 
حسین مجد، آهنگساز: حمیدرضا صدری، دستیار 
تولید: حمید سرپیران، برنامه ریز: سامان تفرشی، 
منشی صحنه:  غیرتمند،  ایمان  کارگردان:  دستیار 
سمیه شهرابی، مدیر تدارکات: علی رضایی، عکاس 
و تصویربردار پشت صحنه: حمید ضرابی، ساجده 

مصفا، مدیر روابط عمومی: هادی فیروزمندی.
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سامانه 197 آماده دریافت ارائه پیشنهادات - انتقادات شکایت و تقدیر و تشکر از عملکرد پلیس می باشد .
لذا انتظار میرود مارا در تامین نظم و امنیت بیشتر جامعه یاری نمائید. 

دفتر نظارت همگانی بازرسی فرماندهی انتظامی شهرستان بابل

حضور گسترده مردم در آیین 
تشییع پیکر جمشید مشایخی

 وداع با کمال الملک 
سینمای ایران

نمایش  پوستر  از  رونمایی  و  عمومی  اجرای  افتتاح  مراسم 
عروسکی »سیمین و فرزان« امروز یکشنبه ۱۸ فروردین ماه در 

سالن انتظار قشقایی مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.
در این مراسم که ساعت ۱9.3۰ و پیش از اولین اجرای نمایش 
در تاالر قشقایی برگزار خواهد شد مرضیه برومند کارگردان 
شناخته شده سینما و تئاتر عروسکی وهنرمندانی همچون میترا 
حجار، افسانه چهره آزاد و شاهرخ فروتنیان با امضا پوستر و 
ایراد سخن ، اجرای عمومی این نمایش را به طور رسمی 
اعالم می کنند. نمایش عروسکی »سیمین و فرزان« بر اساس 
منظومه ی »روسالن و لیودمیال« نوشته ی آلکساندر پوشکین و 
با نویسندگی و کارگردانی فهیمه عابدینی روی صحنه می رود.
در این نمایش عروسکی فهیمه عابدینی و صادق صادقی پور به 
عنوان بازیسازان حضور دارند. نوازندگان موسیقی  آرش لطفی، 
مانا جوادی، طراحی و ساخت عروسک را رفعت هاشمی 
سی سخت، مرضیه سرمشقی و طراحی و ساخت دکور را بابک 
جوانمرد، صادق صادقی پور، طراحی و دوخت لباس را الهه 

میرزایی، هانیه زحمتکش )خنده ی باران( بر عهده دارند.
این نمایش که از ۱۸ فروردین تا ۱3 اردیبهشت ماه در ساعت 
۲۰ و در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد 
بود در سه روز نخست اجرا با تخفیف ۲۰ درصد قیمت بلیط 
همراه است. عالقه مندان می توانند از طریق سایت تیوال نسبت 

به خرید بلیط های این اجرا اقدام کنند.

مرضیه برومند منایش »سیمین و 
فرزان« را افتتاح یم کند

کارگردان فیلم سینمایی »خجالت نکش« که نسبت به نمایش 
نسخه ی سانسور شده ی فیلمش از تلویزیون معترض است گفت: 
نسخه ی کامل این فیلم در همه جای ایران قابل دسترس است 
و ماهواره بارها آن را پخش کرده است اما چرا تلویزیون آن را 
سانسور می کند؟! رضا مقصودی که با گفتگو با ایسنا عنوان  کرد 
با اشاره به برخی سکانس های حذف شده از فیلمش از جمله 
فرزند آوری تصریح کرد:  لزوم  سخنرانی احمدی نژاد درباره ی 
ممیزان تلویزیون نگران چه چیزی هستند؟! قطعاً نگران حرکت های 
مردمی، فرهنگ و مردم این سرزمین نیستند؟! چون نسخه ی اصلی 
این فیلم در حال پخش است و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است. آنها 
)ممیزان( نگران یک عده خاص هستند بنابراین دغدغه ی مردم 

را ندارند.
کارگردان »خجالت نکش« با بیان اینکه »مطرح کردن این گالیه ها 
بیشتر به نق زدن شبیه شده است« خاطرنشان کرد: چون اثری ندارد 
اما ما آن را مطرح می کنیم تا شاید گوش شنوایی وجود داشته باشد. 
مقصودی در پایان گفت: صدا و سیما اموال عده ی خاصی شده 

است و اگر رسانه ی مردمی بود قطعاً مفیدتر می بود.
فیلم سینمایی »خجالت نکش« که بازیگران اصلی آن شبنم مقدمی 
و احمد مهران فر هستند، داستان زندگی زن و شوهری را روایت 
بچه دار  میانسالی  در سن  و عروس،  پسر  داشتن  با  که  می کند 

می شوند......

چرا »خجالت نکش« در پخش 
تلویزیوین سانسور شد؟

جشنواره  در  داوری  دست آوردهای  از  یکی  اصالنی  فرهاد 
جهانی فیلم فجر را آشنایی بیشتر خود با سینمای کشورهای 

منطقه دانست.
به گزارش رسیده، فرهاد اصالنی که در سی و ششمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر داور بخش »جلوه گاه شرق« بود حضور در 
جمع داوران این رویداد بین المللی را فرصتی مناسب برای 
خود ارزیابی کرد و گفت: داوری ما در بخش آسیا بود و این 
موضوع فرصتی برای من پیش آورد تا فیلم های منطقه را ببینم 

که تجربه ای دوست داشتنی بود.
بازیگر فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده« با اشاره به این که قبل 
از داوری در جشنواره جهانی فیلم فجر تصوری تا این حد 
دقیق از سینمایی کشورهای منطقه نداشته است، عنوان کرد: در 
مقایسه ای که در آن دوره انجام دادم، متوجه شدم سینمای ایران 
واقعاً در جایگاهی باالتر از کشورهای منطقه قرار دارد و این 

برای شخص من دست آورد مهمی بود.
اصالنی در پایان عنوان کرد: از لحاظ اجرایی جشنواره جهانی 
فیلم فجر معقول و با کیفیت برگزار می شود ولی برای رسیدن 

به کیفیت جشنواره های بزرگ جهانی هنوز باید تالش کنیم.
سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ 
آوریل ۲۰۱9 )۲9 فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱39۸( به دبیری 

رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.

برای رسیدن به کیفیت جشنواره 
های بزرگ جهاین ابید تالش کنیم

علیرضا  و  رضایی  علیرضا  کالنی،  حسین 
فیلم سینمایی  اکران مردمی  آیین  حیدری در 
»غالمرضا تختی« از ارزش ها و جذابیت های 

این فیلم گفتند.
فیلم  مردمی  اکران  ماه  فروردین   ۱۴ شب 
غالمرضا تختی با حضور ویشکا آسایش، ستاره 
پسیانی، سیروس الوند، حسین کالنی، علیرضا 
ملت  پردیس  در  حیدری  علیرضا  و  رضایی 

برگزار شد.
پیش از نمایش فیلم حسین کالنی بازیکن اسبق 
تیم ملی و باشگاه پرسپولیس در صحبت های 

کوتاهی ضمن تبریک سال نو و ابراز تاسف 
درباره حوادث ناگوار کشور گفت: هر کدام از 
ما قهرمانانی را در هر دوره به عنوان اسطوره 
می شناسیم، در صورتی که معنی اسطوره به زعم 
من واالتر از این ها است و معنی خاصی دارد 
که از تجمیع اعمال، رفتار و تفکرات فرد است.

از  بعد  داشتیم  را  شانس  این  داد:  ادامه  او 
پوریای ولی که در داستان ها از جوانمردی اش 
برای تمام ما  خوانده ایم، شخصیت معاصری 
الگوی جوانمردی شود و به معنی واقعی جهان 
پهلوان تختی اسطوره واقعی است. او اسطوره ای 
است که در هر دوره مظلوم واقع شد. در تمام 
این سال ها هیچکس نتوانست قطره ای از دریای 
کارهای او را انجام بدهد. جای او همیشه در 
قلب ما است و به وجود چنین شخصیتی افتخار 

می کنیم.
او در پایان ضمن تشکر از سعید ملکان و بهرام 
توکلی برای به تصویر کشیدن بخش هایی از 
کاش  ای  گفت:  تختی  پهلوان  جهان  زندگی 
صداوسیما آستین باال می زد و از چنین فیلمی که 
به معنی واقعی می توان آن را فیلم ملی دانست، 

حمایتبیشتری می کرد.

بازیگر نقش شیرین در سریال نوروزی »نون.خ« 
گفت: تا جایی که فیلمنامه اجازه می داد، سعی شد 
فرهنگ مردمان ُکرد در »نون.خ« به تصویر کشیده 
شود، اما واقعیت این است که فرهنگ ُکردی خیلی 
وسیع تر از آن است که صرفاً در سریال »نون.خ« 
بگنجد و پر از قشنگی هایی است که قطعاً نمی 
توان همه آنها را در قالب یک سریال ۱۵ قسمتی 

محدود کرد.
ندا قاسمی متولد 3۰ خرداد ۱3۶۶ در کرمانشاه 
تئاتر  عرصه  در  بازیگری  سال ۸۶  از  او  است. 
را شروع کرده و با اولین کارش توانست جایزه 
بهترین بازیگر را درجشنواره استانی تئاتر دریافت 
کند. او طی ده سال گذشته از بازیگران فعال تئاتر 
کاندیدای   9۵ سال  و  بوده  کرمانشاه  استان  در 
دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره بین 

المللی فجر بود.
این بازیگر که در شبهای نوروز با سریال »نون.خ« 
در شبکه یک دیده شد، به بانی فیلم گفت: فعالیتم 
در حوزه تصویر را در صدا و سیمای کرمانشاه به 
عنوان بازیگر و مجری در برنامه های ترکیبی و 
چند سریال شروع کردم. از سال 93 هم به عنوان 
رادیو  نمایش  بازیگر واحد  و  گوینده و دوبلور 

کرمانشاه مشغول فعالیت هستم. طی چند سال 
گذشته در سریال های »مجردها«، »ساخت ایران ۲« 
و تله فیلم های »چشمان بیدار بم« و »کاندیداتور« 
و … بازی داشتم. در حال حاضر هم دانشجوی 

دکتری  شیمی آلی دانشگاه تهران هستم.
او افزود: من از طریق شرکت در تست به عنوان 
بازیگر سریال »نون.خ« پذیرفته شدم. هر چند به 
نظرم شخصیت شیرین متاسفانه خیلی در فیلمنامه 
پرداخت نشده بود و چندان فضای کاری را در 
اختیار من قرار نمی داد. با این وصف آنچه که به 
عنوان بازیگر سعی کردم انجام بدهم، ارائه تمام 
برداشت هایم از همان حضور محدود در فیلمنامه 
از شخصیت شیرین بود. به عالوه اضافه کردن 
چاشنی های ریزی از نوع حرف زدن و منش 
یه دختر روستایی با توجه به دیده ها و تجربیات 
قبلی ام که البته در عین حال تالش شد این دختر 
خیلی به روز و اهل مطالعه و هنر هم معرفی 
نامساعدی که در  با وجود شرایط جوی  شود. 
جریان تولید سریال داشتیم، اما حضور در این 
پروژه چنان برای من لذتبخش بود و نمی توانم 
از آب  و هوای سرد به عنوان دشواری تولید این 

سریال یاد کنم.

فرهنگ ُکردی وسیع تر از آن است که در سریال 
»نون.خ« بگنجد

 روایـت دو ورزشــکار 
از فیلم »تختی«


