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۱۰۰ شهید و زخمی در تجاوز جدید سعودی ها به صنعا؛

جنايت در سايه سکوت سنگين بين المللي

بورس انرژی امروز 
ميزبان اولين محموله 

نفتی سال ۹۸

به گزارش زمان ،امروز-سه شنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۸، نفت خام سبک شرکت 
ملی نفت در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران با قیمت پایه هر بشکه ۶۳ 
دالر و ۳۶ سنت عرضه می شود.بنا بر اطالعیه شرکت ملی نفت، امروز-سه 
شنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۸، برای هشتمین بار یک میلیون بشکه نفت خام سبک 
شرکت ملی با قیمت پایه ۶۳ دالر و ۳۶ سنت عرضه می شود و در این عرضه 
نیز حداقل حجم خرید ۳۵ هزار بشکه تعیین شده است. در این مرحله نیز 
خبرگان سهام به عنوان کارگزار عرضه کننده معرفی شده و این کاال با سر 

6رسید تحویل پنجم اردیبهشت ۹۸ با فوب جزیره خارک عرضه می شود.
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رئیس قوه قضاییه:

هر اقدام احتمالی علیه سپاه باید با 
مقابله به مثل مواجه شود

عدم شناخت مسئوالن نسبت به آمریکا یا اروپا؛

ارتباط امید  به  را  اقتصادی  مشکالت  حل 
یم نگذار وپا  ار با   2

2
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هشدار وقوع سيالب در 
خوزستان تا پايان هفته آينده

سرمقاله
امسال هم چون ساِل قبل خواهد گذشت

در سال جدید تغییر کنیم

خیابان های شهر شلوغ 
اعتقاد  بسیاری  اما  بود 
دلیل  به  که  داشتند 
حال  و  شور  گرانی،آن 
و  نداشت  را  ساله  هر 
مردم یا تواِن خریدشان 

کم شده بود و یا انگیزه ای برای خرید وسایل 
و یا پوشاک نو نداشتند. آرایشگاه های زنانه 
اما همچنان جای سوزن انداختن نداشت. از 
رنگ کردن مو تا ترمیم نخان و کارهای دیگر. 
روزهای پایان سال برای کوتاهی مو پیش 
آرایشگر قدیمی خودم رفتم. تابستان هزینه 
کوتاهی اش ۶۰ تومان بود و پاییز پارسال 
۸۰ تومان. وقتی برای پرداخت به پذیرش 
هزار  دادم، صد  تحویل  را  کارتم  آرایشگاه 
قیمت  پول کم شد. گفت  از کارتم  تومان 
کوتاهِی همین است. باورم نمیشد مگر می 
شود در کنارِ گرانِی اجناس قیمت کوتاهی 
هم افزایش یابد. مگر مواد اولیه برای کوتاهی 
استفاده می شود که باید هزینه ی آن در سال 

سه بار تغییر کند؟

2 فرزانه یوسفیان 

نگاه روز
ترامپ مجبور به عقب نشینی 

می شود؟
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نایب رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی 
در  ایران  اقتصاد  چالش های  برشمردن  با  ایران 
سال۹۸، گفت:تمرکز بر روی اصالحات ساختاری 
بانکها، بیمه و مالیات می تواند شاخص های اقتصادی 

را بهبودبخشد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسین سالح ورزی با 
بیان اینکه سال ۱۳۹۷ برای اقتصاد ایران، پرتالطم 
سپری شد و این ناآرامی، تولید ناخالص داخلی را 
به عنوان اصلی ترین شاخص اقتصادی، به چالش 
در  داخلی،  ناخالص  تولید  بر  کشید، گفت: عالوه 
سال گذشته همچنین سایر نماگرهای اقتصادی در 
جهت نامطلوبی گام برداشته اند؛ به نحوی که به غیر 
از کاهش تولید، نرخ تورم نیز رو به افزایش پیش رفته 
است تا خطر بیماری هلندی در اقتصاد پررنگ تر 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  شود.نایب 
کشاورزی ایران افزود: از همین رو نیاز به بازسازی و 
بازآرایی جدی در جهت گیری ها و تصمیم گیری های 
بنابراین  می شود؛  احساس  گذشته  از  بیش  کالن 
باید  سیاست گذار  که  است  شرایطی  چنین  در 
کند؛  جاری  کشور  در  را  خوب  حکمرانی  منطق 
اتفاقاً  موضوعی که در سال ۱۳۹۷ رعایت نشد و 
سیاست گذاری های عجوالنه در قالب بخشنامه های 
غیرکارشناسی سر برآورد تا اقتصادگردانان نتوانند 
آثار تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی را کنترل 
کنند.وی تصریح کرد: حال که »رونق تولید« از سوی 
مقام معظم رهبری به عنوان شعار و هدف اصلی سال 

۱۳۹۸ معرفی شده است، باید هوشیارتر از گذشته 
نسبت به بازآرایی رویه های تجاری و تولیدی اقدام 
شود؛ به خصوص اینکه تاکید مقام معظم رهبری در 
سخنرانی روز نخست سال ۱۳۹۸ بر لزوم کمک همه 
بخش ها به فعاالن اقتصادی، سرفصل امیدبخشی را 
پیش روی اقتصادگردانان گشوده است.سالح ورزی 
فعاالن  سوی  از  است  سال ها  آنچه  اینکه  بیان  با 
از قوای  بخش خصوصی به عنوان تنها درخواست 
سه گانه و سایر ارکان حکومت مطرح شده، در یک 
جمله خالصه می شود و آن »بهبود فضای کسب و 
کار« است، گفت: اگر همت تصمیم گیران بر اصالح 
رویه های کسب و کار گماشته شود، فعاالن اقتصادی 
می توانند در این بستر، به توسعه فعالیت ها بپردازند و 
رونق تولید را محقق سازند؛ چراکه برای بهبود فضای 

کسب و کار نیز، باید اصالحات سه گانه را در اولویت 
قرار داد.وی ادامه داد: افزایش هزینه های تولید از یک 
طرف و کاهش قدرت خرید جامعه از سوی دیگر، 
برای  تقاضا  و  عرضه  دو سمت  در  را  نگرانی هایی 
سال ۱۳۹۸ به وجود آورده است. در سمت عرضه 
)تولید(، تولیدکنندگان نیاز بیشتری به سرمایه در 
گردش پیدا کرده اند که بار آن در اقتصاد بانک محور 
بانک هایی که خود  است؛  بانک ها  بر دوش  ایران، 
گرفتار کسری منابع و کفایت سرمایه هستند، به 
عنوان منبع اصلی تأمین مالی اقتصاد ایران، وظیفه 
سنگین تری را احساس می کنند؛ از این رو اصالحات 
اولین ضرورت برای فراهم کردن  بانکی به عنوان 
زیرساخت های تولید، پیش روی سیاست گذاران 

است.                          ادامه در صفحه7

چالش های اقتصاد ایران در سال ۹۸؛

سه گانه بهبود شاخص های اقتصادی کشور
هشدار وقوع سيالب در خوزستان تا پايان هفته آينده

مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی با 
اعالم این که بارش ها در استان خوزستان از صبح 
شد،  خواهد  آغاز  مجدداً  آینده  هفته  شنبه  روز 

نسبت به وقوع سیالب در این استان هشدار داد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، احد وظیفه درباره 
جدیدترین وضعیت جوی و خطرات احتمالی برای 
وقوع سیل با بیان اینکه استان های جنوبی تا روز 
شنبه بارش قابل توجهی نخواهند داشت، اظهار 
کرد:  از اواخر روز جمعه سامانه جدیدی از نواحی 

غربی وارد کشور می شود که نوار غربی و استان های 
واقع در محل را درگیر می کند و باید مورد توجه 
قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه بارش ها در استان 
خوزستان از صبح روز شنبه هفته آینده مجدداً آغاز 
خواهد شد، افزود: هرچند این بارش ها خیلی شدید 
نخواهد بود، اما نمی توانیم آن ها را خیلی ضعیف 
به دلیل  چراکه  بگیریم؛  نادیده  و  کنیم  قلمداد 
روان آب های موجود در بخش های پایین دست این 
نواحی خطر بروز سیالب همچنان وجود دارد. وی 

تصریح کرد: بدیهی است که در فصل بهار وقوع 
دیده  مکرر  به طور  رگباری  و  ناگهانی  بارش های 
شود که خوزستان نیز در شرایط بحرانی امروز از 
این قاعده مستثنی نخواهد بود، به همین دلیل 
باید توجه داشته باشیم که این امر به عالوه روان 
آب های موجود در شهرهای پایین دست استان و 
همچنین بحث ذوب برف ارتفاعات زاگرس باعث 
می شود خوزستان تا پایان هفته آینده در مرحله 

هشدار سیل باقی بماند. 
به شرایط مذکور ورودی  توجه  با  بیان کرد:  وی 
سدهای استان به ویژه سد کرخه همچنان باالست، 
پس ناگزیر خروجی سد نیز باال باید باشد که این 
را  سد  دست  پایین  در  موجود  شهرهای  شرایط 
مورد تهدید می کند. مدیرکل پیش بینی و هشدار 
سازمان هواشناسی یادآور شد: از روز یکشنبه هفته 
آینده بارندگی در مناطق شمالی مجدداً آغاز خواهد 
شد که در روزهای یکشنبه و دوشنبه میزان آن در 
استان های مازندران و گلستان تا حد قابل توجهی 

باال می رود.

بانک مرکزی اعالم کرد:

66 ميليارد دالر؛ درآمد نفتی ايران درسال ۹6
بانک مرکزی با ارائه آخرین آمار از تحوالت اقتصادی، 
درآمد نفتی کشور در سال ۹۶ را حدود ۶۶ میلیارد 

دالر اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بانک مرکزی با ارائه 
درآمد  کشور،  اقتصادی  تحوالت  از  آمار  آخرین 
صادرات نفتی شامل نفت خام، فرآورده های نفتی، 
گاز طبیعی و میعانات گازی را در سال ۹۶ رقمی 
بالغ بر ۶۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دالر اعالم کرد. 
بر پایه این آمار رقم صادرات نفتی کشور در سال 
۹۵، ۵۵ میلیارد و ۷۵۷ میلیون دالر و در سال ۹۴ 

هم ۳۱ میلیارد و ۸۴۷ میلیون دالر بوده است. این 
ارقام نشان می دهد که درآمد حاصل از صادرات نفت 
در سال ۹۶، ۱۸ و یک دهم درصد نسبت به سال 
۹۵ افزایش داشته است. همچنین درآمد حاصل از 
صادراتی نفتی در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۴ 
بر همین  است.  از ۱۰۶ درصد رشد داشته  بیش 
اساس درآمد صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ به ۳۲ 
میلیارد و ۳۲۴ میلیون دالر رسیده که نسبت به سال 
۹۵ چهارده و نیم درصد رشد نشان می دهد. بر پایه 
آمارهای بانک مرکزی صادرات غیر نفتی کشور در 

سال ۹۴ حدود ۳۱ میلیارد و ۱۴۷ میلیون دالر و در 
سال ۹۵ بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۲۲۶ میلیون دالر بوده 
است. این ارقام نشان می دهد صادرات غیرنفتی در 
سال های ۹۴ تا ۹۶ فقط ۳.۷ درصد رشد داشته است 
و بخش زیادی از درآمدهای ارزی کشور همچنان 

وابسته به صادرات نفتی است.
۲۰ تا ۳۰ درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعه 
ملی واریز می شود و ۱۴.۵ درصد آن نیز برای تولید 
و هزینه اکتشاف نفت به حساب شرکت ملی نفت 

واریز می شود.

حذف رانت با يکسان سازی نرخ عرضه گوشت قرمز

 مدیرکل دفتــر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار هدف هیأت وزیران 
از مصوبه واردات گوشــت قرمز با ارز نیمایی را کمک به افزایش تولید داخل 

دانست.
بــه گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کالمی 
با اشــاره به واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی، گفت: هدف این مصوبه هیأت 
وزیــران، جلوگیری از کاهش تولید گوشــت قرمز در داخل کشــور و ایجاد 
انگیزه برای افزایش تولید از ســوی تولیدکنندگان سنتی و صنعتی دام بود 
که رانت ناشــی از اختالف قیمت گوشــت را از بین می برد. کالمی در عین 
حال تحقق اهداف سیاست جدید دولت را منوط به اجرای اقداماتی از سوی 

وزارت جهاد کشــاورزی، از جمله واردات دام مولد و بره پرواری و توزیع آن 
بین تولیدکنندگان صنعتی و سنتی دانست. وی افزود: با اجرای این سیاست 
از سوی وزارت جهاد کشــاورزی، مقادیر تولید و عرضه دام در بازه زمانی ۶ 
ماهه پیش روز به تعادل می رســد و حتی با افزایش عرضه، قیمت ها کاهش 
می یابد. کالمی با اشاره به اینکه طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی هر شرکت 
صالحیت دار می تواند گوشت با ارز نیمایی وارد کشور کند، گفت: در این بین، 
وزارت کشــور، مرزبانی ها، گمرک و سایر دستگاه ها مسؤول در حوزه قاچاق 
نیز باید اقدامات خود در حوزه قاچاق دام را تشدید کنند تا با مشکل خروج 

دام زنده و در نتیجه کاهش عرضه داخلی مواجه نشویم.

واردات گوشت در سال 98 فقط با ارز نیمایی

یک مقام مسئول در وزارت جهاد گفت: براساس مصوبه ای که در اختیار ماست 
از این پس تمام واردات گوشت به کشور باید با ارز نیمایی انجام شود. مدیرکل 
مرکزاصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نیز اظهارداشت: 
براســاس مصوبه ای که در اختیار ما قرار دارد از این پس تمام واردات گوشت به 
کشور باید با ارز نیمایی انجام شود. مختارعلی عباسی افزود: در این مصوبه قید 
نشده است که واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف شود و بنده اطالعی از 
این مساله ندارم. وی اضافه کرد: این مصوبه مربوط به اواخر اسفند سال ۹۷ است 

و براساس آن تمام گوشت های وارداتی در سال ۹۸ با ارز نیمایی وارد می شوند.

 کشف 17 تن انواع مواد مخدر و روان گردان در کشور

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر، از کشف بیش از ۱۷ تن انواع مواد 
مخدر و روان گردان در کشور از ابتدای سال جاری 

تاکنون خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ناصر اصالنی، اظهار 
کرد: مجموع کشفیات این مدت ۱۷۱۰۰ کیلوگرم 
است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ که ۱۳۳۹۷ 
کیلوگرم بوده است، ۲۷.۶ درصد افزایش را نشان 
می دهد.وی بیان کرد: بیشترین حجم مواد مکشوفه 
مربوط به تریاک به میزان ۱۳۳۲۹ کیلوگرم بوده 
شامل  را  کشفیات  مجموع  درصد   ۷۸ که  است 
می شود.اصالنی ادامه داد: همچنین از این میزان، 
۱۷۴۶ کیلوگرم حشیش، ۶۱۱ کیلوگرم هروئین، 
مرفین،  کیلوگرم   ۳۳۶ شیشه،  کیلوگرم   ۳۱۹
لیتر  هزار  دو  روان گردان،  قرص  عدد   ۱۳۵۰۴

مواد پیش ساز و ۷۵۸ کیلوگرم سایر مواد کشف 
و ضبط شده است.وی با بیان اینکه این میزان از 
کشفیات طی ۲۴۰۵ فقره عملیات صورت گرفته 
این  در  مخدر  مواد  کشفیات  سرانه  گفت:  است، 
دوره ۷.۱۱ کیلوگرم به ازای هر عملیات بوده است.

اصالنی اظهار کرد: در مدت مورد بررسی مجموعاً 
و  با جرایم مواد مخدر  ارتباط  ۲۳۱۸۳ متهم در 
ساماندهی  و  جمع آوری  طرح های  طی  خصوصاً 
معتادان متجاهر در سطح کشور دستگیر شده اند 
که از این تعداد ۴۵۱ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر 
و روان گردان، ۴۹۳۰ نفر خرده فروش و توزیع کننده 
مواد و ۱۷۵۶۵ نفر معتاد متجاهر دستگیر شده اند 
با  نیز طی سایر عملیات های مرتبط  نفر  و ۵۳۸ 

موضوع مواد مخدر دستگیر شده اند.
معاون مقابله با عرضه ستاد افزود: از ۱۳۵۰۴ عدد 

مقطع،  این  در  مکشوفه  روان گردان  قرص های 
استان  به  مربوط  عدد  با ۶۹۴۳  تعداد  بیشترین 
گلستان است که نشان دهنده ۵۱.۴ درصد مجموع 
مزبور  مدت  در  روان گردان  قرص های  کشفیات 

است.
اصالنی با بیان اینکه بالغ بر ۶۸.۷ درصد کشفیات 
کشور  استان  هفت  به  مربوط  زمانی  دوره  این 
بیشترین حجم کشفیات  اظهار داشت:  می باشد، 
با ۲۱۰۰ کیلوگرم مربوط به استان کرمان است 
که معادل ۱۲.۳ درصد کشفیات کشور می باشد 
 ۱۸۲۱ با  اصفهان  کیلوگرم،   ۱۸۹۲ با  تهران  و 
و  سیستان  کیلوگرم،   ۱۷۴۲ با  فارس  کیلوگرم، 
بلوچستان با ۱۵۷۰ کیلوگرم، خراسان جنوبی با 
۱۴۴۲ کیلوگرم و هرمزگان با ۱۱۷۴ کیلوگرم به 

ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

والدت امام حسین )ع( مبارک باد

روزانهم صبح اریان
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امسال هم چون ساِل قبل خواهد گذشت
در سال جدید تغییر کنیم

*فرزانه یوسفیان 

قبل از عید
خیابان های شــهر شلوغ بود اما بسیاری اعتقاد 
داشتند که به دلیل گرانی،آن شور و حال هر ساله 
را نداشت و مردم یا تواِن خریدشان کم شده بود و 

یا انگیزه ای برای خرید وسایل و یا پوشاک نو نداشتند. آرایشگاه های زنانه 
اما همچنان جای سوزن انداختن نداشت. از رنگ کردن مو تا ترمیم نخان 
و کارهای دیگر. روزهای پایان سال برای کوتاهی مو پیش آرایشگر قدیمی 
خودم رفتم. تابستان هزینه کوتاهی اش ۶۰ تومان بود و پاییز پارسال ۸۰ 
تومان. وقتی برای پرداخت به پذیرش آرایشگاه کارتم را تحویل دادم، صد 
هزار تومان از کارتم پول کم شد. گفت قیمت کوتاهِی همین است. باورم 
نمیشد مگر می شود در کنارِ گرانِی اجناس قیمت کوتاهی هم افزایش 
یابد. مگر مواد اولیه برای کوتاهی استفاده می شود که باید هزینه ی آن 

در سال سه بار تغییر کند؟
این بماند که بیش از دو ســاعت معطل بودم تا نوبتم شــود. در زمان 
انتظار برخی از مشتریان سر قیمت چانه می زدند و آرایشگر کنارِ گوِش 
آن ها قیمت دیگری را می گفت. نمی شــد  باور کنم جایی که هستم 
آرایشگاه است و باید برای یک کوتاهِی مو بر سر قیمت چانه بزنم؟ مگر 
نــه اینکه تمامِی قیمت ها با توجه به قیمت گذاری که اتحادیه مصوب 
می کندتعیین می شوند، پس چرا در روزهای پایانِی سال همیشه شاهِد 

چنین اتفاقاتی هستیم.
آرایشگر از قشر مردم است و من هم که به عنوان مشتری آن جا رفتم از 
جنس مردم هستم، پس چرا خودمان به خودمان رحم نمی کنیم. رنگ 
مو نبود که بگویم مواد استفاده کرده و به اندازه ی گران شدِن مواد باید 
قیمِت کاری که ارائه می دهند نیز گران شود! آن روز گذشت و به این فکر 
کــردم کاش الاقل بتوانیم این را یاد بگیریم که خودمان را جای دیگری 
بگذاریم و بعد تصمیم به کاری بگیریم. شاید این آخرین بار بود که پا به 

آن آرایشگاه می گذاشتم.

روزهای تعطیالت عید 
ســیل، امداد، کشته شدِن هم وطنان، تنها اتفاقی بود که بر سر زبان ها 
بود و چقدر دردآور بود و غمناک. هوای روزهای ابتدایی سال چنان بارانی 
بود که دِل هیچ کدام از مخاطباِن تلویزیون که خبرهای تلخ را می دیدند 
و می شنیدند آرام باشد. در میاِن آن همه خبرهای ناگوار کمک رسانی 
مردم شیراز به هم نوعان شاید بهترین اتفاق بود. تهران برف می بارید و 
تمام تاکسی ها دربست می بردند و کرایه ها را چند برابر می کردند. اما 
در شیراز و پس از سیلی که منجر به کشته شدن تعدادی از هم وطنان و 
آواره شدن مسافران شد بسیاری از رستوران ها غذاهای خود را به صورت 
رایگان در میاِن سیل زده ها توزیع کردند و بسیاری از شیرازی ها برای 
اســکاِن مسافران درِ خانه، سوله و یا مکان های عمومی خود را به روی 
سیل زده ها باز کردند. سیل یک روز و دو روز نبود. مختص به یک استان 
هم نمی شد. از شمال کشور شروع شد و به لرستان و خوزستان کشیده 
شد. خانه های بسیاری ویران شد و بسیاری مجبور به تخلیه خانه های 
خود شــدند اما در این میان در کنارِ کمک های مردمی که همیشه در 
روزهای بحرانی کشور زبانزد است، بازدید مسئوالن و کمک های دولتی 

نیز وجود داشت.
ایام عید دزفول بودم و تخریب آزادراه اندیمشک- خرم آباد و جاده خرم 
آباد- بروجرد در روزهای پایانی تعطیالت خروج از استان خوزستان را غیر 
ممکن کرده بود، بسیاری به دالیل مختلف باید خود را به شهرهایی مانند 
تهران و کرج می رساندند و راهی به جز مسافرت با هواپیما نداشتند، اما 
قیمت های بلیت سر به فلک می کشید و باور کردنی نبود. قیمت بلیت 
هواپیما از اهواز به تهران در روزهایی که مسافران بسیاری منتظِر تهیه آن 
بودند تا هشــتصد هزار تومان افزایش داشت. چه شده که ما در شرایط 
بحرانی به جای اینکه به آسیب دیده ها و افرادی که بیش از آسیِب مالی 
دچار مشکالت روانی شده اند کمک کنیم به دنباِل سوِد مالِی خودمان 
هستیم. روز مبادا برای کمک کردِن به هم نوعان مان چه روزی است که 

ما باز به فکر منافع خودمان هستیم.

بعد از عید 
َسری به خیابان های شهر بزنیم. به مغازه هایی که تا قبل از عید کفشی را 
با قیمتی بسیار باال می فروختند، امروز به دنبال فروش هستند تا ویترین 
خــود را خالی کنند و جنس جدید بیاورند. کفــش اگر ۱۵۰ تومان در 
روزهای پایانی سال به فروش می رسید، امروز اما با قیمتی تقریبا نصِف آن 
فروخته می شود. برخی فروشنده ها از فروش اجناس شان بیش از ۱۵۰ 
درصد در روزهای پایانی اسفند می گفتند و باز به فکر جیب خود بودند. 
مانتوهای بانوان، پایین تر از سیصد هزار تومان پیدا نمی کردیم و امروز 

همان مانتو را نزدیک به صد هزار تومان می توان یافت.
سال ۹۸ کمی عجیب و غریب شروع شد. با گرانی های سرسام آور و سیل 
بی سابقه ای که به جای اینکه از بارش الهی خوشحال باشیم به دلیل عدم 
دخالت بشر در طبیعت و عدم مهندسی درست مسئوالن برای ساخت و 
سازها و قطع درختان، باران برایمان عذاب شده است و دیگر چشم مان 
به آسمان برای بارش نیست. آن همه شهرهای مختلف دنیا که بیش از نُه 
ماه سال بارش دارند و هیچ گاه خبری از سیل و آسیب به خانه ها نمی 
شنویم. آن ها می دانند باید چگونه با طبیعت رفتار کنند که تمامی بارش 
های الهی که برکت برای تمامی انسان ها دارند، مشکل ساز نشوند و از آب 
های زیرزمینی بهترین استفاده را ببرند. اگراجتماِع بهتری میخواهیم باید 
که فرد فرِد ما، بهترشویم.اجتماع، چیزی بجزمجموِع تک تک ما نیست.

اگر خواستار تغییر درسال جدید هستیم باید بدانیم که با داشتن باورها 
و رفتارهای ساِل گذشته، امسال هم چون ساِل قبل خواهد گذشت... و 

چیزی تغییر نخواهد کرد!
باید منتظر بود. منتظر تغییر فردی برای تغییر کالن در جامعه و این تنها 
با حرکِت یکایک افراد صورت خواهد پذیرفت. فردا و فرداهای دیگر از سال 

۹۸ مانده است، بیایید باهم برای آینده ای روشن تالش کنیم.
F.Yousefianpour@Gmail.com

سوئد ۲۳۰ تبعه داعشی را می پذیرد

 کشور سوئد با بازگشت ۲۳۰ تبعه ای که سابقه حضور در داعش را دارند؛ 
موافقت کرده است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سوئد با بازگشت ۱۵۰ تبعه داعشی خود 
به این کشور موافقت کرده است. به این ترتیب، با احتساب همسران و ۸۰ 
کودکی که همراه آنها است، سوئد پذیرای ۲۳۰ فرد با سابقه حضور در 
داعش خواهد بود. اگرچه نگرانی های امنیتی پیرامون این موضوع وجود 
دارد اما به استثنا یک حوزه شهرداری، بقیه حوزه ها که شمار آنها به ۳۵ 
مورد می رســد؛ آماده پذیرش این افراد هستند. قرار است در تاریخ ۲۵ 
آوریل )۵ اردیبهشت(، مرکز ممانعت از افراط گری تهاجمی با شهرداری ها 
درباره روند پذیرش این افراد مباحثه ای داشــته باشد. سوئد پیشتر نیز 
پذیرای بازگشت برخی از اتباع داعشی خود بوده حال آنکه فقط یک مورد 

از آنها از بابت ارتکاب جرایم تروریستی متهم شناخته شده است. 

تخصیص ۲ میلیارد یورو برای 
کمک به سیل زدگان

رییس جمهور به اذن رهبری دســتور برداشــت ۲ 
میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای کمک به 

مناطق سیل زده را صادر کرده است.
به گــزارش زمان به نقل ازخانه ملت، نماینده مردم 
تهران در مجلس گفت: رییس جمهور در قالب نامه ای 
به اذن رهبری دســتور برداشــت ۲ میلیارد یورو از 
صندوق توســعه ملی را که معادل ریالی آن با توجه 
به نوسانات نرخ ارز حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است 
صادر کرده است تا این مبلغ هر چه سریعتر به مناطق 
سیل زده اختصاص پیدا کند.سیده فاطمه ذوالقدر در 
حاشیه نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، 
در جمع خبرنگاران بر لزوم پایبندی عملی مسؤوالن 
و جریان های سیاسی به همبستگی و همدلی برای 
بهبود کمی و کیفی امدادرسانی به مناطق سیل زده 
تاکید کرد و گفت: درست است که نقایص و کاستی ها 
در امدادرسانی به استان های سیل زده زیاد است اما 
همانطور که در دوران دفاع مقدس با همدلی، اتحاد 
و انســجام توانستیم بر شــرایط سخت اقتصادی و 
ویرانی های ناشی از ۸ سال جنگ تحمیلی فائق آییم 
در شــرایط فعلی نیز می توان با تکیه بر داشته های 
اخالقی و معنوی و تجربیات دفاع مقدس، شــرایط 
خاص و ویژه ســیل را به خوبــی مدیریت کرد و بر 
مشکالت و ویرانی ها فائق آمد.نماینده مردم تهران، 
ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس در مجلس 
شــورای اسالمی تاکید کرد: به یقین در سایه اتحاد 
و همدلی نابسامانی ها و کاستی ها کم رنگ تر می شود 
و شکاف و اختالف بین مســؤوالن اجرایی، نظامی 
و امدادی کمتر می شــود. همه دســتگاه ها در حال 
امدادرسانی به سیل زدگان کشورند هر چند که از نظر 
مدیریتی و تجهیزات فنی و موازی کاری ها ممکن است 
ضعفهایی وجود داشته باشد اما همه دست در دست 
هم وظیفه شناســی و همدردی خود با سیل زدگان 
را به خوبی نشــان دادند. در این شرایط سخت باید 
به نقاط مثبت کارها و عملکردها توجه کرد و اصال 
وقت انتقاد و نکته بینی و تخریب یکدیگر نیست.وی 
خواســتار برآورد خسارت های ناشی از سیل توسط 
دستگاه های محلی و استانی و انتقال آن به مدیران 
ارشــد اجرایی شد و افزود: باید راه های جبران مادی 
و معنوی خسارت ها با همفکری مسؤوالن ارشد نظام 
در قوای سه گانه تدبیر شود. بودجه ۹۸ در تخصیص 
صددرصدی مشــکل دارد. بودجه ســتاد مدیریت 
بحران کشور نیز به حدی ناچیز است که نمی تواند 
کمک شایانی به سیل زدگان و زیربناهای ویران شده 
مناطق سیل زده داشته باشد به همین دلیل باید از 
طریق خلق منابع درآمدی جدید فکری برای جبران 
خسارت های سنگین به جا مانده از سیل کرد.نایب 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
برداشت از صندوق توسعه ملی به اذن رهبری، انتشار 
و فروش اوراق مشارکت و اختصاص خط اعتباری به 
بانک های عامل را از جمله پیشنهاداتش برای تامین 
بودجه مورد نیاز دولت برای جبران خسارتهای ناشی 
از ســیل بیان کرد و افزود: براساس برآوردهای اولیه 
حجم خسارتهای سیل نوروزی تا این لحظه بالغ بر ۳۰ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ممکن است 
افزایش داشته باشد. اولویت در بازسازی ها و اختصاص 
بودجه ها براســاس اولویت ها در مناطق ســیل زده 
باید مدنظر مسؤوالن باشــد تا بازسازی ها براساس 
شدت و ضعف ویرانی ها و خســارت ها انجام شود.

ذوالقدر ادامه داد: ثبت اطالعات خانواده های سیل زده 
همزمان با برآورد خسارت ها و لطمات مادی به منازل 
و دارایی های آنان باید مورد توجه مسؤوالن اجرایی 
قرار بگیرد تا بودجه های اختصاص یافته مستقیما و 
بالواسطه به دست خسارت دیدگان برسد.این نماینده 
مردم در مجلس دهم به برخی پیشنهادات نمایندگان 
مجلس برای تامین بودجه کمک به مناطق سیل زده 
اشاره کرد و افزود: برخی نمایندگان پیشنهاد دارند 
برای جبران خسارت ها از سوخت خودروها مالیات 
دریافت و به مناطق سیل زده اختصاص یابد، برخی 
نیز پیشــنهاد حذف ســه دهک پردرآمد جامعه از 
شــمول یارانه بگیران و اختصاص منابع آزاد شده به 
استان های ســیل زده را مطرح کرده اند که همه این 
پیشنهادات باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.این 
عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به تهیه طرح 
دو فوریتی از سوی فراکسیون امید برای حمایت از 
آســیب دیدگان سیل و چگونگی جبران خسارت ها 
افزود: اعضای فراکسیون امید در قالب این طرح قواعد 
و راه حل های عبور از شرایط اضطرار فعلی را مشخص 
کرده اند. با تصویب این طرح می توان کمک شایانی به 

مناطق سیل زده و مردم آسیب دیده داشت.

طرح مجلس برای کاهش
 مالیات تولید

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق با دولت 
بــرای تدوین طرح دو فوریتی جهت کاهش مالیات 

تولیدکنندگان جهت رونق تولید خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا پورابراهیمی 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
ضمن تشریح برنامه های کمیسیون متبوعش در سال 
۹۸ جهت حمایت از تولیــد، از توافق با دولت برای 
کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان در سال جدید خبر 
می دهد و اعالم می کند در قالب طرح دو فوریتی این 

موضوع به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

اخبار

سرمقاله

هر روز که در آن خداوند نافرمانی 
نشنود ، عید است 

کالمامیر

هر  در  مسئولی  هر  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
در  خود  عملکرد  پاسخگوی  باید  زمانی  مقطع 

زمینه سیالب های اخیر باشد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل سیدابراهیم 
که  قضائی  عالی  مسئوالن  جلسه  در  رئیسی 
شعبان  ماه  حلول  تبریک  با  شد،  برگزار  دیروز 
سعادت  با  میالد  شعبانیه،  اعیاد  فرارسیدن  و 
را  الحسین )ع( و روز پاسدار  اباعبداهلل  حضرت 
تبریک گفت و تصریح کرد: امروز پاسداران عزیز 
در حفاظت از تمامیت ارضی کشور و ارزشهای 
انقالب و همچنین گره گشایی از زندگی مردم 
در حوادث گوناگون، پیشتاز هستند؛ چنانکه در 
سیل اخیر نیز شاهد نقش آفرینی این عزیزان 
بودیم و جا دارد از همه آنان صمیمانه قدردانی 
کنیم.رئیس دستگاه قضائی با تقدیر از تالش های 
نیروهای  خدماتی،  امدادی،  دستگاه های  همه 
مردمی،  تشکل های  دولتی،  نیروهای  مسلح، 
و همه  گروه های جهادی، طالب سراسر کشور 
کسانی که در این ایام در کنار مردم حادثه دیده 
حضور داشتند و به آنان خدمت کردند، اولویت 
امدادرسانی مطلوب و  را در حال حاضر،  اصلی 
کاهش آالم هموطنان سیل زده برشمرد و اظهار 
کرد: تمام ظرفیت کشور باید در خدمت مردم 
این  در  هم  نفر  یک  و حتی  باشد  دیده  حادثه 
شرایط آسیب نبیند. آیت اهلل رئیسی با اشاره به 
سفر خود به مناطق سیل زده استان گلستان، 

مطالبه اصلی مردم را فراهم شدن امکانات نسبی 
برای از سرگیری زندگی عادی و جبران خسارات 
افزود:  و  عنوان کرد  پیگیری مسئوالن  با  وارده 
آنچه در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفته و 
این انتظار می رود که دولت، مجلس، نمایندگان 
مردم  سازمان های  حتی  و  دیده  حادثه  مناطق 
نهاد فعال و دغدغه مند در زمینه محیط زیست 
نیز در همین مسیر گام بردارند، آسیب شناسی 
حوادث اخیر است. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: 
سازمان بازرسی کل کشور مأمور شده است یک 
از فضای هیجانی  به دور  و تحقیقی  کار دقیق 
تا  انجام دهد  زمینه  این  در  و رسانه ای موجود 
دستگاه هایی  و  مسئوالن  آیا  که  شود  مشخص 

قانونی  تکلیف  موجود،  قوانین  اساس  بر  که 
داشته اند، وظایف خود را در زمینه پیش بینی، 
پیشگیری و کاهش آسیب، انجام داده اند یا خیر. 
این موضوع هم معطوف به یک مسئول خاص 
یا مقطع زمانی خاص نیست؛ مسئوالنی که در 
این عرصه مسئولیتی در هر دوره زمانی داشته اند 
اهلل  آیت  باشند.  خود  عملکرد  پاسخگوی  باید 
رئیسی با بیان اینکه گاهی ترک فعل ها از فعل ها 
توجهی ها  بی  داد:  ادامه  است،  تر  بار  خسارت 
دستگاه  و  نیست  پذیرفته  هیچکس  ناحیه  از 
قضائی تا رسیدن به نتیجه مشخص و اعالم آن 
داد.  ادامه خواهد  را  بررسی های خود  به مردم، 
مردم و سازمان های مردم نهاد نیز باید در این 

اگر  زیرا  باشند  را داشته  زمینه حساسیت الزم 
نباشد، مدتی بعد برخالف روال طبیعی  چنین 
که باید برای نزول رحمت الهی خوشحال باشیم، 
بارش ها به دغدغه بخشی از مردم کشور تبدیل 

خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان 
متحده  ایاالت  احتمالی  اقدام  به  اشاره  با  خود 
آمریکا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب 
این  تروریستی،  گروه های  فهرست  در  اسالمی 
آمریکا محکوم  مانند سایر شرارت های  را  اقدام 
و خاطرنشان کرد: کشوری  دانست  به شکست 
که در کارنامه اش چیزی جز تسلیح، هدایت و 
ندارد،  وجود  تروریستی  جریان های  دادن  پناه 
همواره  که  را  کشور  یک  رسمی  مسلح  نیروی 
از نهضت های  به مردم و دفاع  در مسیر کمک 
می داند.  تروریست  است،  بوده  پیشگام  اسالمی 
گرچه این اقدام به لحاظ سیاسی و حقوقی هیچ 
اعتباری نزد دولت ها و ملت های جهان ندارد اما 
به فرض که آمریکا به عنوان یک حکومت منفور 
و مسئول جنایات سنگین در منطقه غرب آسیا و 
سایر نقاط جهان بخواهد چنین اقدامی را دنبال 
کند، شایسته است که وزارت محترم امور خارجه 
و شورای عالی امنیت ملی، مقابله به مثل کنند 
عمومی  افکار  نزد  برخوردی  چنین  طبعاً  زیرا 
جهان که از کارنامه خونین آمریکا در حمایت از 

تروریسم آگاه است، پذیرفته خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه:

هر اقدام احتمالی علیه سپاه باید با مقابله به مثل مواجه شود

نهادها  سایر  و  مجلس  دولت،  گفت:  مجلس  نماینده  یک 
بپذیرند که ما باید روی پای خودمان بایستیم و مشکالت 
اقتصادی را حل کنیم، چراکه این اصل سخن رهبری است.

حاجی بابایی  حمیدرضا  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  ما  مشکالت  از  یکی  کرد:  عنوان  رادیو  با  مصاحبه  در 
دنیا  از  که  شناختی  به  نسبت  است  این  خارجی  سیاست 
داریم مواضع درستی را در دولت ها نتوانسته ایم اعمال کنیم. 
برخی تصور می کنند مسئوالن ما نسبت به آمریکا یا اروپا 
شناخت ندارند. در حالی باید بگویم شناخت بسیار خوبی 
اما در مقابل وقتی ما  نگاه ها متفاوت است.  نوع  اما  دارند، 
حاضر  آمریکا  و  کنیم  حفظ  را  خودمان  عزت  می خواهیم 
است در برابر اقتدار جمهوری اسالمی با ایرانی سخن بگوید، 
اشکالی ندارد.وی افزود: اگر اروپا می خواهد با ما ارتباط برقرار 
کند، باید بر اساس اقتدار، عزت و مصالح و منافع ما باشد. 
اما متاسفانه شاهد این هستیم با وجود اطالعاتی که درباره 
در  که  اعتقادی  و  نگاه  نوع  دلیل  به  داریم،  آمریکا  و  اروپا 
بعضی از سیاستمداران وجود دارد، علی رغم اقتداری که اروپا 
با  و آمریکا به ما نشان می دهد، از یک موضع تفسیرگونه 
آنها ورود پیدا می کنیم، اسم، ارتباط و مذاکره را مصالحه 
می گذاریم، در واقع نوع مذاکره ای که با آمریکا یا اروپا داریم 
به عنوان صلح خواهی تلقی می کنیم.نماینده مجلس ادامه 
مذاکره  دنبال  به  ما  سیاستمداران  از  برخی  حالی  در  داد: 

چشم  جلوی  آمریکا  که  هستند  آمریکا  با  صلح خواهی  و 
زیرا  از آن خارج شده است!  و  پاره کرده  پاره  را  برجام  ما 
ترامپ برجام را قبول ندارد و معتقد است که باراک اوباما 
امتیاز بسیار کمی از جمهوری اسالمی گرفته و او خواهان 
گرفتن امتیاز بیشتری است. به عبارتی ترامپ بسیار علنی 
با ما صحبت می کند، اما ما سخنانش را تفسیر می کنیم و 
می گوییم ترامپ به دنبال آن نیست و به دنبال آن است که 
با ما مراوده داشته باشد! داستانی که در برجام اتفاق افتاد.

حاجی بابایی گفت: اما رهبری در مشهد، سیاست داخلی را 
به شکل دقیق تبیین فرمودند، سیاست داخلی که اگر بر 
طبق رهنمودهای رهبری پیش می رفت، امروز با مشکالتی 
فساد  مساله  از  ما  جامعه  امروز  نبود،  مواجه  فساد  چون 
آن شکل  در  اشرافی گری  نوعی  که  جامعه ای  می برد.  رنج 
گرفته و افرادی از دل این اشرافی گری به صورت جسته و 
گریخته در دل نظام حضور دارند و سعی نیز می کنند که 
سیاست های خودشان را اعمال کنند، به عبارتی نه تنها به 
دنبال اشرافی گری هستند، بلکه می خواهند اقتصاد لیبرالی 
و اشرافی گری را تئوریزه کنند و در جامعه جا بیندازند. این 
یکی از مشکالتی است که با آن مواجه هستیم که باید در پی 
رفع آن باشیم.وی افزود: از سوی دیگر بحث رونق اقتصادی 
است و رهبری زیباترین انتخابی که در نامگذاری سال ۹۸ 
اقتصادی  رونق  آنرا سال  و  دادند  اختصاص  به آن  داشتند 

نامیدند، زیرا مشکل بانک ها با رونق اقتصادی حل می شود، 
قاچاق  بانک ها، همچنین مشکل  اختاپوس  نام  به  مشکلی 
اقتصادی  رونق  با  نیز  آن  هدایت  و  نقدینگی  بحث  و  کاال 
اشتغال،  سرمایه،  تولید  بحث  می گردد.  برطرف  تولید  و 
معیشت مردم و صادارت همه با رونق تولید امکان پذیر است 
و  مجلس  دولت،  باید  است  کلمه  یک  تنها  آن  راه حل  و 
سایر نهادها بپذیرند که ما باید روی پای خودمان بایستیم 
و مشکالت اقتصادی را حل کنیم و این اصل سخن رهبری 
است.نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد: نمی توانیم 
مشکالت اقتصادی را به امید ارتباط با اروپا بگذاریم، اروپایی 
که آن قدر گستاخ شده و می گوید ما در برابر یک لقمه نان 
حاضریم با شما مذاکره کنیم. همه افرادی که اعالم کردند 
که سدهای تحریم شکسته شده و در حال چکه کردن است، 
در یک سال گذشته دریافتند که اروپا نیز در حال دور زدن 
آمریکا  جلوی  می خواهیم  ما  می گفت  که  اروپایی  ماست. 
بایستیم و از شما دفاع کنیم، امروز اگر قرار است که چند 
بشکه نفت برای شما بفروشیم یک خطی برای شما درست 
می کنیم تا بتوانید صبحانه بخورید. رفتار آنها آن قدر شرم آور 
است که حتی هالل احمر ما را تحریم کردند تا نتوانند به 
سیل زدگان ما کمک کنند. لذا مشخص شد سیاست اروپا و 
آمریکا در رابطه با جمهوری اسالمی یکی است و فرقی بین 

این دو نیست.

عدم شناخت مسئوالن نسبت به آمریکا یا اروپا؛

حل مشکالت اقتصادی را به اميد ارتباط با اروپا نگذاريم

یک نشریه آمریکایی با پرداختن به تأثیرات 
و پیامدهای اقدام احتمالی آمریکا علیه سپاه 
توصیف  بی سابقه  اقدامی  را  آن  پاسداران، 
کرد که می تواند دردسرهایی را برای مقامات 
نیروهای  برای  نیز  را  خطراتی  و  آمریکایی 
آمریکایی در خاورمیانه به همراه داشته باشد.

نوشته  به  ازایسنا:  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نشریه تایم، در صورت قرار گرفتن نام سپاه 
که  بود  خواهد  باری  اولین  این  پاسداران 
دولتی در آمریکا یک نهاد دولتی خارجی را 
تروریستی اعالم می کند که در صورت انجام، 
از  تحریم هایی را نیز در پی خواهد داشت، 
احتمالی  دارایی های  کردن  مسدود  جمله 
این  با  سپاه در آمریکا و ممنوعیت تجارت 
نهاد یا هرگونه حمایت از فعالیت های سپاه. 
ایران  برای  سپاه  که  جایگاهی  به  باتوجه 
آمریکا  سوی  از  تنبیهی  اقدامات  این  دارد، 
ایران(  )برای  محدودی  تأثیرات  می تواند 
داشته باشد اما تروریستی اعالم کردن سپاه 
فعالیت  توجهی  قابل  به طور  است  ممکن 
ویژه در  به  را،  آمریکا  دیپلماتیک  و  نظامی 
عراق پیچیده کند. جایی که نیروهای شیعی 
نزدیکی  روابط  آن  احزاب سیاسی  و  عراقی 
می تواند  لبنان  در  اقدام  این  دارند.  سپاه  با 
محدودیت های بیشتری را به ویژه با افرادی 
دارند،  تعامل  آنها  با  آمریکایی  مقامات  که 

روابط  پاسداران  سپاه  باشد.  داشته  پی  در 
نزدیکی با حزب اهلل دارد که بخشی از دولت 
از  نیز  لبنان است. حزب اهلل در حال حاضر 
سوی آمریکا یک سازمان تروریستی خارجی 
شناخته می شود. حضور آن در پارلمان لبنان 
و شاخه اجرایی آن سبب شده است تا آمریکا 
نتواند هیچ گونه ارتباطی با اعضای حزب اهلل 
داشته باشد، هرچند که واشنگتن به همکاری 
و کمک به ارتش لبنان ادامه می دهد. بدون 
این  از  معافیت  یا  استثنا  گرفتن  نظر  در 
تروریستی اعالم کردن، نیروها و دیپلمات های 
آمریکایی می توانند از تعامل با مقامات لبنانی 
و عراقی که با مقامات سپاه و جانشین های 
و  پنتاگون  شوند.  منع  دارند،  تعامل  آنها 
آژانس های اطالعاتی نسبت به تأثیرات این 
اقدام که باعث می شود نتوانند با آن دسته 
مقام های خارجی ارتباط برقرار کنند که با 
دارند،  تعامل  یا  کرده  مالقات  اعضای سپاه 
ابراز نگرانی کرده اند. همین نگرانی ها بود که 
موجب شد دولت آمریکا پیش از این نیز از 
چنین اقدامی منصرف شود، کاری که بیش 
از یک دهه است در دولت مطرح است.هنوز 
مشخص نیست که تروریستی اعالم کردن 

سپاه شامل این محدودیت ها می شود یا نه.
عالوه بر این پیچیدگی ها، فرماندهان نظامی 
به  را  ایران  کار  این  که  نگرانند  آمریکا 

سمت اقدامات تالفی جویانه علیه نیروهای 
آمریکایی علیه منطقه سوق دهد. به گفته 
یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش 
نشود، این فرماندهان قصد دارند به نیروهای 
باقیمانده کشورشان در عراق، سوریه و نقاط 
دیگر درباره احتمال چنین اقداماتی هشدار 
و  هزار  پنج  که حدود  عراق  بر  دهند.عالوه 
۲۰۰ نیروی آمریکایی در آن حضور دارند و 
سوریه که تقریباً دو هزار نیرو در آنجا باقی 
خلیج  در  آمریکایی  ناو  پنجمین  مانده اند، 
فارس است و پایگاه هوایی آمریکا در قطر نیز 
در معرض خطر است.دو مقام آمریکایی دیگر 
گفته اند که انتظار می رود وزارت امورخارجه 
آمریکا هم نسبت به اقدامات تالفی جویانه 
ایران علیه سفارت خانه ها و کنسولگری ها و 
هشدار  آمریکایی  ضد  اعتراضات  همچنین 
دهند. در ابتدای جنگ علیه عراق و تصمیم 
سفارت  کردن  منتقل  برای  ترامپ  دولت 
نیز  قدس  به  اشغالی  اراضی  در  واشنگتن 
نوشته  به  شد.  منتشر  مشابهی  هشدارهای 
ضد  تندروهای  خطرات  این  علی رغم  تایم، 
ایرانی در کنگره همچون سناتورها تام کاتن 
و تد کروز و افرادی دیگر مدت ها است برای 
تروریستی خواندن سپاه تالش می کنند. آنها 
ایران  به  مهم  پیامی  کار  این  که  می گویند 
امورخارجه  وزیر  پمپئو،  می فرستد.مایک 

آمریکا  ملی  امنیت  مشاور  بولتون،  جان  و 
تاکنون نیز این وظیفه را به عهده گرفته اند 
و  ایران  علیه  شدت  به  اخیر  ماه های  در  و 
گفته اند.  سخن  منطقه ای اش  فعالیت های 
پمپئو آشکارا گفته است که فشارها بر تهران 
را  رفتارش  اسالمی  جمهوری  که  زمانی  تا 
تغییر ندهد، ادامه خواهد داشت.برایان هوک، 
ایران هفته گذشته  امور  نماینده آمریکا در 
ادعا کرد که ایران و نیروهای مورد حمایتش 
مسئول کشته شدن ۶۰۸ نیروی آمریکایی در 
سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ در عراق هستند، 
برای  بهانه ای  می آید  نظر  به  که  ادعایی 
تروریستی اعالم کردن سپاه است. وی تنها 
به اطالعاتی از وزارت دفاع اشاره کرد که به 
تازگی از حالت طبقه بندی شده درآمده اند.

وزارت امورخارجه آمریکا در حال حاضر ۶۰ 
گروه شامل القاعده، داعش و وابستگان آنها را 
به عالوه حزب اهلل و چندین گروه فلسطینی 
را به عنوان سازمان های تروریستی خارجی 
نهاد  یک  آنها  از  یک  هیچ  اما  می شناسد 

نظامی دولتی نیست.
را  گروه  یک  امورخارجه  وزیر  که  زمان  هر 
در هماهنگی با وزیر خزانه داری تروریستی 
اعالم کند، کنگره هفت روز فرصت دارد آن را 
مورد بازبینی قرار دهد و اگر مخالفتی نباشد، 

اجرایی خواهد شد.

تایم در گزارشی تشریح کرد:

دردسرها و مخاطرات اقدام عليه سپاه برای مقامات و نيروهای آمريکايی

برنامه ریزی  از  بازرگانان  و  اصناف  مرکز  رئیس   
بخش  در  شغلی  فرصت  هزار   ۱۳۰ ایجاد  برای 
اصناف در سال جاری خبر داد و گفت: این برنامه 

با هدف اشتغال آسان و ارزان، پیگیری می شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، پیمان زندی از تدوین برنامه ایجاد ۱۳۰ 
و  داد  خبر   ۱۳۹۸ سال  در  شغلی  فرصت  هزار 
ایجاد اشتغال آسان و  با هدف  برنامه  این  گفت: 
ارزان پیگیری می شود و بررسی ها نشان می دهد 
در سال ۱۳۹۷ نیز نزدیک به سیصد هزار فرصت 
شغلی در بخش اصناف ایجاد شده است. وی این 
حوزه از اقتصاد را بخشی مهم و تأثیرگذار خواند 
و گفت: باید توجه داشت که بافت مدیریتی در 

تالش  و  است  سنتی  صنفی  تشکل های  برخی 
این  مدیریت  در  الزم  سیاستگذاری  با  می شود 
بودن  محور  برنامه  سوی  به  را  آنها  تشکل ها، 
سوق داد. زندی با تاکید بر اینکه در سال ۱۳۹۸، 
ساماندهی خدمات پس از فروش در حوزه تولید و 
خدمات فنی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: با 
توجه به گسترش علم و تکنولوژی تولید و خدمات 
نیازمند  کشور  اقتصادی  مهم  بخش  این  فنی، 
آموزش و آشنایی با تکنولوژی روز دنیا را دارند لذا 
تالش شده با همکاری اتاق اصناف و انعقاد تفاهم 
نامه های مرتبط با موضوع، با آموزش و پرورش، 
دانشگاه فنی و حرفه ای وزارت علوم و دانشگاه های 
وی  شود.  برطرف  نقیصه  این  کاربردی  و  علمی 

ایجاد  صادرات،  گسترش  هدف  با  کرد:  تاکید 
شرکت های مدیریت صادرات به منظور بازاریابی 
و تولیدات و خدمات فنی مورد توجه است چرا که 
بررسی ها نشان می دهد صنوف تولیدی توان مالی 
و اطالعاتی معرفی محصوالت، بازاریابی و صادرات 
را ندارند از این رو با تدارک برنامه های مذکور این 
بازاریابی محصوالت  و ساختار  مشکل حل شده 
ایرانی در جهان تغییر خواهد کرد تا شرکت های 
خرد نیز توان راهیابی به بازارهای جهانی را داشته 
باشند. زندی گفت: پیگیری طرح تجهیز، نوسازی 
و بازسازی واحدهای تولیدی صنفی و همچنین 
تأمین سرمایه در گردش آنها نیز خبری مهم برای 

فعاالن صنفی است.

یزی  برنامه ر
برای ایجاد 

۱۳۰هزار
 فرصت شغلی 

در بخش
 اصناف 
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جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸

با تصویب افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ در آخرین 
نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان بیشتر 
شد و از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک  میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، شورای عالی کار در دویست و هشتاد و 
دومین نشست خود در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ پس از ۱۲ ساعت مذاکره 
فشرده میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل دستمزد کارگران 
و مشموالن قانون کار را ۳۶.۵ درصد افزایش داد. با این افزایش پایه حقوق 
کارگران که در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان بود به یک میلیون 
و ۵۱۷ هزار تومان رسید و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.اما شورای عالی 
کار برای امسال رقم بن خواربار کارگران را که از سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۱۰ هزار 
تومان ثابت مانده بود ۸۰ هزار تومان دیگر افزایش داد تا از فرودین ماه سال 
جاری در حقوق کارگران ۱۹۰ هزار تومان منظور شود.حق مسکن از دیگر 
آیتم های بسته مزد کارگران است که اعضای شورای عالی کار بهمن ماه سال 
گذشته سر افزایش ۶۰ هزار تومانی آن به توافق رسیدند. به این ترتیب کمک 
هزینه مسکن کارگران که از سال ۱۳۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان بود نیز به ۱۰۰ 
هزار تومان رسید؛ اما این مصوبه برای اجرایی شدن به تأیید و تصویب هیأت 
وزیران نیاز دارد و کارگران انتظار دارند در همین روزهای نخست سال جدید، 
هیأت وزیران این مصوبه را تصویب کند تا در فیش حقوق فروردین ماه آنها 
اعمال شود.در مصوبه ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ همچنین سایر سطوح مزدی 
به میزان ۱۳ درصد به اضافه روزانه ۸,۷۰۰ تومان معادل ۲۶۱ هزار تومان رقم 
ثابت ماهانه تعیین شد؛ این در حالی بود که سال ۹۷ این رقم ۱۰.۴ درصد 
به اضافه روزانه ۲,۸۲۰ تومان معادل ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان رقم ثابت در ماه 
به تصویب رسید.افزایش سایر سطوح مزدی شامل کارگران مشمول قانون 
کاری است که پایه حقوق آنها بیش از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان مصوب 
سال ۹۷ است. همچنین پایه سنوات کارگران به دنبال مصوبه ۲۸ اسفند ماه 
شورای عالی کار به ۷۰ هزار تومان رسید. پایه سنوات کارگران قرارداد موقت 
و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار سال گذشته روزانه 
۱,۷۰۰ تومان معادل ۵۱ هزار تومان تعیین شده بود.تمام کارگران دارای یک 
سال سابقه کار یا کارکنانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها 
در کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت پایه سنواتی می شوند و این مبلغ به 
حقوق پایه کارگران اضافه می شود تا به تناسب در عیدی و پاداش، اضافه کار 
و حق سنوات آنها محاسبه شود.اعضای شورای عالی کار همچنین حق اوالد 
کارگران را به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین کردند 
که این میزان سال گذشته ۱۱۱ هزار و ۱۲۶ تومان بود.بخشنامه دستمزد سال 
۹۸ قبل از شروع سال جدید و ۲۸ اسفند ماه سال گذشته از سوی وزیر کار 
جهت اجرا به تمام بنگاهها و واحدهای مشمول قانون کار ابالغ شد تا افزایش 
۳۶.۵ درصدی حداقل مزد از فروردین ماه امسال در پایه حقوق کارگران اعمال 
شود.با در نظر گرفتن کمک هزینه مسکن، بن خواربار، سنوات و دیگر مزایای 
جانبی مزد، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ یک کارگر مجرد به یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان و حداقل دستمزد یک کارگر متأهل با محاسبه حق اوالد یک فرزند 

به حدود دو میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

ذوالنور: اقدام آمریکا آسیبی به سپاه نمی زند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آمریکا نمی تواند آسیبی به سپاه 
پاسداران وارد کند چرا که منشأ اقتدار و توانمندی آن، داخلی است نه بیرونی 

به همین جهت این مسئله ضرری را متوجه سپاه نمی کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم مجتبی ذوالنور در واکنش 
به تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر قراردادن سپاه پاسداران در لیست 
گروه های تروریستی، گفت: این اولین باری نیست که آمریکا چنین اقدامی را 
انجام می دهد و پیش از این هم نیروی قدس را به عنوان مصداق تروریسم 
مطرح کرده بود و همچنین در قانون »کاستا« هم سپاه پاسداران را به عنوان 

تروریسم مورد تحریم قرار داده بودند.

 ارسال ۳ گزارش درباره سیل
 به رئیس قوه قضائیه

رئیس سازمان بازرسی: درباره وقوع سیل در چندین 
استان تاکنون ۳ گزارش کامل به رئیس قوه قضائیه 
ارسال شده است. به گزارش زمان به نقل ازصدا وسیما، 
قاضی ناصر سراج افزود: در این گزارش ها مواردی 
که به نظر می رسید مشکل جدی برای کشور ایجاد 
می کند و همچنین قصور و تقصیر هایی که متوجه 
افراد و سازمان ها بوده گزارش شده است.وی گفت: 
این گزارش ها مربوط به استان های گلستان، مازندران، 
فارس و خوزستان بوده است.قاضی سراج  افزود: ما 
در تعطیالت عید نوروز به همه استان های سیل زده 
سفر کردیم  و معاونان و مدیران کل استانی نیز در این 
ایام هیچ کدام به مرخصی نرفتند و ماموریت های خود 
را در این مناطق انجام دادند.وی درباره حضور خود 
در مناطق سیل خیز استان تهران گفت: اقدامات خوبی 
صورت گرفته، اما مسیل ها خیلی تنگ شده و نسبت 
به قبل یک دهم است.قاضی سراج افزود: امسال کار 
زیادی نمی شود کرد و فقط تاکید کردیم الیروبی انجام 
شود.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه 
شهرداری تهران انصافا وارد کار شده و اکثر مسیل ها 
را تمیز کرده است گفت: البته برای سال آینده حتما 
برخورد  پاکسازی شود و  تا مسیل ها  ورود می کنیم 
قانونی با منازل و مغازه هایی که غیرقانونی ساخته شده 
است صورت گیرد.قاضی سراج با حضور در مناطق 
سیل خیز تهران در جریان اقدامات پیشگیرانه شهرداری 
تهران برای جلوگیری از وقوع سیل احتمالی قرار گرفت 
در ابتدای این بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
با حضور در مرکز کنترل ترافیک تهران )ستاد مدیریت 
بحران شهرداری تهران( و مشاهده تصاویر برخط مناطق 
پرخطر در سطح شهر وضع معابر، کانال ها و روددره ها 
سازمان  رئیس  بازدید ،  این  ادامه  کرد.در  بررسی  را 
بازرسی کل کشور از مسیل گالبدره در میدان تجریش و 
دربند و همچنین حریم مسیل وردآورد )روددره قوری 
چای( در جاده قدیم تهران کرج بازدید و تذکرات الزم 
را به مدیران شهرداری تهران برای پیشگیری از وقوع 

سیل احتمالی در تهران گوشزد کرد.

 رونق تولید با تقویت تعامالت 
بین المللی میسر می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: برای تحقق 
شعار سال، اقدام ها و الزام هایی الزم است تا شاهد 
رونق تولید در کشور باشیم و در این راستا تقویت 
اهمیت  از  اقتصادی  توسعه  و  المللی  بین  تعامالت 
خاصی برخوردار است. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 
»ابوالفضل کیانی بختیاری« به نامگذاری امسال به »رونق 
تولید« توسط رهبر معظم انقالب اشاره کرد و افزود: 
دیپلماسی اقتصادی و دستگاه سیاست خارجی کشور 
باید در مسیر توسعه برونگرا و تقویت نظام بازار آزاد گام 
برداشته و با کاهش موانع و تنش های خارجی و ایجاد 
شرایط امن و ایمن از راه تعامل سازنده با نظام بین الملل، 
زمینه رشد و توسعه در حوزه کسب و کار را فراهم کند.

خبرخبر

رئیس مجلس گفت: ضرورت دارد که تأمین مالی تروریسم صورت 
نگیرد و کشورهایی که داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند، نتوانند 

نسبت به تأمین مالی تروریسم اقدامی انجام دهند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی دیروز در حاشیه 
اجالس اتحادیه بین المجالس جهانی )IPU( با کلودیا گوهرت 

معاون رئیس مجلس آلمان دیدار و گفتگو کرد. 
با اشاره به روابط  این دیدار  رئیس مجلس شورای اسالمی در 
دیرینه ایران و آلمان در حوزه های اقتصادی و سیاسی، بر اهمیت 

گسترش روابط بین دو کشور تاکید کرد. وی با اشاره به ضرورت 
پاکسازی منطقه از تروریسم و گروه های تروریستی عنوان کرد: 
ایران تمام تالش خود را برای حذف تروریسم از منطقه انجام 
می دهد و در این زمینه ضرورت دارد که تأمین مالی تروریسم 
صورت نگیرد و کشورهایی که داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند، 
نسبت به تأمین مالی تروریسم نتوانند اقدامی انجام دهند. الریجانی 
از اینکه آمریکا در برابر کمک های انسان دوستانه سایر کشورها به 
مردم سیل زده ایران مشکل ایجاد کرد، ابراز تأسف کرد و گفت: 

متأسفانه آمریکا جلوی کمک های صلیب سرخ به مردم سیل زده 
ایران را گرفت و این اقدام از کشوری که ادعای دفاع از حقوق بشر 
دارد، تکرار شد. معاون رئیس مجلس آلمان نیز در این دیدار ضمن 
ابراز همدردی با دولت و ملت ایران به علت حادثه اخیر سیل در 
کشورمان اظهار کرد: ایران نقش بسیار مهمی در منطقه دارد و با 
توجه به نفوذ ایران در منطقه ضرورت دارد که ایران در بازسازی 
مناطقی که تحت حمالت تروریستی قرار گرفته از جمله سوریه، 

نقشی محوری ایفا کند.

آگهی دعوت
 سهامداران به تشکيل مجمع عمومی فوق العاده

زرخیزان  شرکت  سهامداران  دعوت  آگهی 
به شماره 481 شناسه  شاهوسهامی خاص ثبت شده 
عمومی  مجمع  تشکیل  جهت   10862108296 ملی 
شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله  العاده،  فوق 
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
آدرس  در   98/02/04 مورخ  صبح   10 ساعت:  در  که 
محل شرکت تلفن 09184697394 تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- انحالل شرکت

آگهی مفقودی
و   ۱۶۳B۰۲۹۴۴۶۳ موتور  شماره  به   TU۵ تیپ  رانا  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شماره شاسی NAAU۰۱FE۸HT۱۸۶۳۵۲ و شماره پالک ایران ۷۲-۴۱۸ق۹۳ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای یوسف رضازاده دارای شناسنامه شماره  ۳۲۷۱ بشرح دادخواست به کالسه 
چنین  و  نموده   وراثت  گواهی حصر  خواست  در  دادگاه  این  ۳/۹۸۰۰۴۶ش    
توضیح داده که شادروان محرم رضا زاده بشناسنامه ۱۴۲۸    در تاریخ   ۹۷/۱۲/۲۶   
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  یوسف 
رضازاده فرزند     محرم –ش ش  ۳۲۷۱ خوی –  پسر متوفی/۲-  فریده  رضازاده 
فرزند     محرم –ش  ش  ۳۷۳۷۹ -خوی -  دختر متوفی/۳-  حمیده  رضازاده 
فرزند محرم -ش  ش  ۸۲  –خوی -  دختر متوفی/۴- فاطمه  رضازاده فرزند   
محرم ش ش۱۳۲ -خوی- دختر  متوفی/۵-  مریم رضازاده فرزند  محرم ش ش 
محرم ش ش   فرزند   رضازاده  بسطی)فرزانه(  متوفی/۶-   دختر  خوی-   ۴۷۸۶۴
۴۷۸۶۵خوی –دخترمتوفی/۷-  زهرا  رضازاده فرزند  محرم ش ش ۳۷۱۲ خوی - 
دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم عزت اله عباسعلی پور  طلوتی دارای شناسنامه شماره ۳ به شرح دادخواست 
نموده و  چنین  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  به کالسه۵/۶/۹۸ 
توضیح داده که شادروان یحیی یحیی زاده  به شناسنامه ۳۷ در تاریخ۹۱/۴/۵ در 

اقامتگاه دائمی خود در گذشته ورثه  حین الفوت ان  عبارتند از
۱- بابا علی یحیی زاده  گنجی فرزند یحیی   و سیده بیگم  به  شماره شناسنامه یک 

متولد ۱۳۲۳ صادره از بابل فرزند متوفی
۲- قاسم یحیی زاده گنجی فرزند یحیی و سید بیگم  به شماره شناسنامه ۱۲۳۰ 

متولد ۱۳۳۲ صادره از بابل فرزند متوفی 
۳۱متولد۱۳۳۹   ش  ش  به  بیگم  سید  و  یحیی  فرزند  گنجی  زاده  یحیی  ۳-کاظم 

صادره از بابل فرزمد متوفی 
به ش ش ۶۲متولد ۱۳۴۱  بیگم  و سید  یحیی  فرزند  زاده گنجی  یحیی  ۴-همت 

صادره از بابل فرزمد متوفی
۵-نبی اله یحیی زاده گنجی فرزند یحیی و سید بیگم به ش ش ۲۵۷۵متولد ۱۳۴۵ 

صادره از بابل فرزمد متوفی
۶-علی یحیی زاده گنجی فرزند یحیی و سید بیگم به ش ش ۴۵۶متولد  ۱۳۵۳صادره 

از بابل فرزمد متوفی
متولد  به ش ش۴۵۷  بیگم  فرزند یحیی و سید  زاده گنجی  ۷-محمد علی یحیی 

۱۳۵۴ صادره از بابل فرزمد متوفی
۸-عالیه یحیی زاده گنجی فرزند یحیی و سید بیگم به ش ش ۱۲۲۹متولد ۱۳۳۱ 

صادره از بابل فرزمد متوفی
۹-انبیاء یحیی زاده گنجی فرزند یحیی و سید بیگم به ش ش ۶۱متولد ۱۳۴۱ صادره 

از بابل فرزند متوفی
ش  ش  به  خانم  صنم  و  علی  احمد  فرزند  گنجی  نیا  اسماعیل  ۱۰-بیگم 

۲۰۵۰۴۹۴۹۸۱متولد ۱۳۱۱ صادره از بابل همسر متوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
 در کالسه پرونده۹۷-۱۴۲۶-۶ش / وقت رسیدگی :  روز دوشنبه۹۸/۲/۳۰  ساعت 

۹ صبح
مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی جنب 
پادگان شرفخانلو   / خواهان: بانک حکمت ایرانیان  با وکالت جعفرصادق دادگر/

خوانده :جواد  پورمحمودی  )مجهول المکان(  خواسته : مطالبه
جواد   بدینوسیله  خوانده   بودن   المکان  مجهول  به  نظر  خواهان  اعالم  برابر 
پورمحمودی  وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در 
دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 محمد علی داور-شعبه  شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ
 وقت رسيدگی

دوشنبه۹۸/۲/۳۰   روز    : رسیدگی  وقت   / پرونده۹۷-۱۱۶۵-۶ش  کالسه  در   
ساعت۹/۴۵ صبح

مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی جنب 
دادگر/خوانده  جعفرصادق  وکالت  با  ملت  بانک  خواهان:   / شرفخانلو    پادگان 

:حسین باالزاده  نژاد)مجهول المکان(  خواسته : مطالبه
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله:حسین باالزاده  
از روزنامه های   آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی  قانون  ماده ۷۳  نژاد  وفق   
دفتر  در  از حلول جلسه  قبل  میتواند  میگردد خوانده  وآگهی  کثیراالنتشار  چاپ 
جلسه  در  و  نموده  رادریافت  ضمائم  و  دادخواست  رونوشت  و  حاضر  دادگاه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 محمد علی داور-شعبه  شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

متن آگهی
جناب آقای محمد بهداد فرزند شیخ مراد مجهول المکان همسر شما برابر دادنامه 
خانواده  دادگاه  اول  شعبه   ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ مورخه   ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۰۳۰۱۸۵۳ شماره 
شهرستان خرم آباد با بذل بعضی از مهریه خود تقاضای ثبت طالق نموده است 
لذا الزم است ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی در دفتر خانه حاضر در 
غیر اینصورت طبق مقررات اقدام و ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی شما مسموع 
نخواهد بود .  آدرس : خرم آباد پایین تر از میدان شقایق به طرف گلدشت جنب 

پلیس +۱۰ و بانک قوامین .
سر دفتر طالق 6 خرم آباد – محمد ربیعی 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
دوشنبه۹۸/۲/۳۰   روز    : رسیدگی  وقت   / پرونده۹۷-۱۴۸۶-۶ش  کالسه  در   

ساعت۱۰/۱۵ صبح
مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی جنب 
پادگان شرفخانلو   / خواهان: توحید جعفرلو  با وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده 

: طیبه آغ گوزلو )مجهول المکان(  خواسته : مطالبه
آغ  طیبه  بدینوسیله  خوانده   بودن   المکان  مجهول  به  نظر  خواهان  اعالم  برابر 
گوزلو وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  
دفتر  در  از حلول جلسه  قبل  میتواند  میگردد خوانده  وآگهی  کثیراالنتشار  چاپ 
جلسه  در  و  نموده  رادریافت  ضمائم  و  دادخواست  رونوشت  و  حاضر  دادگاه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 محمد علی داور-شعبه  شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
دوشنبه۹۸/۲/۳۰   روز    : رسیدگی  وقت   / پرونده۹۷-۱۴۸۸-۶ش  کالسه  در   

ساعت۱۰صبح
مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی جنب 
پادگان شرفخانلو   / خواهان: توحید جعفرلو با وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده 

:جواد طیبه آغ گوزلو   )مجهول المکان(  خواسته : مطالبه
آغ  طیبه  بدینوسیله  خوانده   بودن   المکان  مجهول  به  نظر  خواهان  اعالم  برابر 
روزنامه  از  یکی  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  وفق    گوزلو   
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در 
دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 محمد علی داور-شعبه  شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازرامهرمز  بشناسنامه۱۶۵صادره  پدرحسین  نام  الدینی  عیسی  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پسرم مرحوم یوسف 
رامهرمزدرتاریخ۹۷/۱۰/۲۶دراهوازاقامتگاه  بشناسنامه۱۹۰۰۰۱۶۷۶۱صادره  الدینی 
غیردائمی فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی عیسی الدینی فرزند حسین بشناس

پوررضا  نامه۱۶۵وکدملی۱۹۱۰۹۳۵۲۹۸متولد۱۳۳۰/۴/۳رامهرمز)پدرمتوفی(۲-مریم 
۱۹۱۱۶۱۸۲۷۱متولد۱۳۴۲/۱/۳)مادرمتوفی(۳- خدادادبشناسنامه۱وکدملی  فرزند 
وکدملی۱۹۰۰۱۲۴۳۷۸متولد۱۳۶۹/۱۰/۳۰رام بشناسنامه  بهمن  فرزند  قنواتی  زهرا 
بشناسنامه وکدملی۱۹۰۰۹۰۸۲ فرزندیوسف  الدینی  متوفی(۴-کسری  هرمز)زوجه 
قانونی  تشریفات  انجام  با  اینک  ۹۸متولد۱۳۹۶/۱۲/۲۱رامهرمز)پسرمتوفی(والغیر. 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  تاهرکس  مینماید  آگهی  نوبت  دریک  مزبوررا  مراتب 
ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  ازاین  بعد  که  رسمی  و  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبار است.      شماره م الف۱۲/۱۶
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی مزايده اموال منقول 
به موجب مواد ۱۱۳ الی ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کالسه 
از  دورود  شهرستان  مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه  از  صادره   ۹۸۰۰۰۴ بایگانی 
خودروی سواری پژو پارس تیپ ئی ال ایکس به شماره پالک ۳۲۸ س ۱۱ ایران 
۲۲ ، سفید روغنی ، مدل ۱۳۹۰ ،سوخت بنزین که به قیمت مبلغ ۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده است با در نظر گرفتن شرایط زیر از طریق 

مزایده به فروش میرسد.
۱-خودرو مورد مزایده توسط کارشناس دادگستری به قیمت مبلغ ۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزیابی گردیده است که نظر کارشناس به عنوان قیمت پایه محسوب و برنده 

مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایید. 
یا  پرداخت  المجلس  را فی  پیشنهادی  قیمت  میبایستی ده درصد  مزایده  ۲-برنده 
از  آباد واریز نماید و چنانچه به هر علت  همان روز به حساب دادگستری خرم 
پیشنهاد خود منصرف شود یا حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ انجام مزایده باقیمانده 
قیمت خودرو را نپردازد ده درصد پرداخت شده پس از کسر هزینه ها به نفع دولت 

ضبط میگردد. 
۳-طالبین می توانند ۵ روزقبل از انجام مزایده با دریافت مجوز از اجرای احکام 

مدنی دادگستری خرم آباد از خودرو مورد مزایده بازدید نمایید. 
۴-کلیه بدهی های معوقه بر عهده مالک و هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار 

میباشد.
۵-مزایده روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۵ ساعت ۱۱ ظهر در شعبه پنجم اجرای 

احکام مدنی )ویژه نیابت (دادگستری خرم آباد برگزار می گردد . 
مدیر شعبه پنجم اجرای احکام مدنی )ویژه نیابت ( دادگستری شهرستان خرم آباد – علی 

اصغر نصیری . 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
دوشنبه۹۸/۲/۳۰   روز    : رسیدگی  وقت   / پرونده۹۷-۱۱۶۳-۶ش  کالسه  در   

ساعت۹/۳۰ صبح
مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی جنب 
دادگر/خوانده  جعفرصادق  وکالت  با  ملت  بانک  خواهان:   / شرفخانلو    پادگان 

:معصومه حسینعلی زاده )مجهول المکان(  خواسته : مطالبه
معصومه  بدینوسیله  خوانده   بودن   المکان  مجهول  به  نظر  خواهان  اعالم  برابر 
حسینعلی زاده وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در 
دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 محمد علی داور-شعبه  شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
 در کالسه پرونده۹۷-۱۴۲۴-۶ش / وقت رسیدگی :  روز دوشنبه۹۸/۲/۳۰  ساعت 

۹/۱۵ صبح
مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی جنب 
پادگان شرفخانلو   / خواهان: بانک تجارت  با وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده 
 : المکان(  خواسته  )مجهول  لک    محمدلو۲-حسن خلیلی ۳-جواد  فاطمه   -۱:

مطالبه
:۱- فاطمه  بدینوسیله  المکان بودن  خوانده   به مجهول  برابر اعالم خواهان نظر 
محمدلو۲-حسن خلیلی ۳-جواد لک   وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند 
ضمائم  و  دادخواست  رونوشت  و  حاضر  دادگاه  دفتر  در  جلسه  حلول  از  قبل 
اتخاذ  نمایند. عدم حضور موجب  دادرسی شرکت  در جلسه  و  نموده  رادریافت 

تصمیم قانونی خواهد بود. 
 محمد علی داور-شعبه  شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

  

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   ۱۳ شماره  شناسنامه  دارای  قاسمی   صیاد  آقای 
چنین  و  نموده   وراثت  گواهی حصر  خواست  در  دادگاه  این  ۳/۹۸۰۰۴۴ش    
توضیح داده که شادروان عشقعلی قاسمی بشناسنامه ۳۳۲    در تاریخ  ۹۷/۱۲/۲۶ 
به/۱- صیاد  به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است  را  دائمی خود  اقامتگاه 
قاسمی  فرزند     عشقعلی –ش ش ۱۳   خوی –  پسر متوفی/۲- رسول   قاسمی  
فرزند  عشقعلی –ش  ش  ۶۵۴   -خوی -  پسر متوفی/۳-  سکینه  قاسمی  فرزند   
عشقعلی -ش  ش ۵۸۳ –خوی -  دختر متوفی/۴-  نارنج قاسمی  فرزند عشقعلی 
ش ش۵۸۴-خوی- دختر  متوفی/۵-   زهرا فیل تن فرزند  امامعلی ش ش ۴۴۵ 
را در  مزبور  مقدماتی در خواست  تشریفات  انجام  با  اینک  خوی- همسرمتوفی/ 
یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

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

در  جدید  جنایتی  در  سعودی  جنگنده های 
منطقه  مسکونی  محله های  نوبت  چندین 

سعوان پایتخت یمن را بمباران کردند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما ؛ شمار 
حمالت  غیرنظامی  های  زخمی  و  شهدا 
در  سعوان  منطقه  به  سعودی  رژیم  هوایی 
صنعا پایتخت یمن به بیش از ۱۰۰ شهید و 
زخمی رسید. شبکه تلویزیونی العالم گزارش 
داد؛ جنگنده های سعودی در چندین نوبت 
پایتخت  سعوان  منطقه  مسکونی  های  محله 
یمن را بمباران کردند که به شهید و زخمی 
انجامید. یمنی  شهروند   ۱۰۰ از  بیش  شدن 
گفت:  یمن  بهداشت  وزیر  المتوکل  طاها 
که  است  رسیده  سیزده شهید  به  آمار شهدا 
دخترانه  مدارس  آموزان  دانش  آنها  اکثر 

همچنین  المتوکل  طاها  هستند.  پسرانه  و 
افزود: نود و دو تن دیگر نیز زخمی شدند 
می  تشکیل  کودکان  و  زنان  را  آنها  اکثر  که 
دهند. وی ادامه داد: این جنایت یک جنایت 
جنگی به معنای واقعی کلمه است و ائتالف 
با  را  خود  سال  پنجمین  سعودی  متجاوزان 
شهروندان  ضد  جدیدی  وحشتناک  جنایت 
با  سعودی  ائتالف  است.  کرده  آغاز  یمنی 
زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی و انسانی 
واکنش  و  شود  می  مرتکب  را  جنایتها  این 
ها به این جنایت رو به افزایش است.یحیی 
پرورش  و  آموزش  وزیر  الحوثی  بدرالدین 
جمع  در  مطبوعاتی  مصاحبه  در  نیز  یمن 
خبرنگاران گفت: ائتالف سعودی این محله 
را هدف قرار داده است. این در حالی است 

که در این محله مسکونی مدرسه های دولتی 
می  که  همانطور  دارد.  وجود  خصوصی  و 
دانید تجاوز به یمن تجاوزی است که ضد 
همه فرزندان یمن صورت می گیرد. یحیی 
سریع سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن 
این  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  نیز 
جنگنده  که  نیست  جنایتی  اولین  جنایت 
شوند.  می  مرتکب  سعودی  متجاوزان  های 
دانش  ضد  جنایتهایی  نیز  قبال  متجاوزان 
این  اند.  غیرنظامیان مرتکب شده  آموزان و 

ائتالف  سابق  جنایتهای  به  واقع  در  جنایت 
این  ائتالف  ابتدا  شود.  می  افزوده  سعودی 
که  است  فهمیده  زیرا  کرد  انکار  را  جنایت 
شمار زیادی از غیرنظامیان در این جنایت به 
شهادت رسیده یا زخمی شده اند.محمد علی 
یمن  انقالب  عالی  شورای  رئیس  الحوثی 
مستقلی  المللی  بین  کمیته  تشکیل  خواستار 
آمریکا،  جنایتهای  زمینه  در  تحقیق  برای 
انگلیس، رژیم سعودی، امارات و هم پیمانان 

آنان ضد ملت یمن شد.

جنايت تکان دهنده در سايه سکوت سنگين بين المللي؛

۱۰۰ شهید و زخمی در تجاوز جدید سعودی ها به صنعا
 ایران بمباران مدرسه دخترانه در صنعا را محکوم کرد

بهرام قاسمی جنایت جدید ائتالف متجاوز به یمن به رهبری عربستان در بمباران یک مدرسه دخترانه 
در صنعا را که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها دانش آموز این مدرسه شد، به شدت محکوم و با 
بازماندگان قربانیان این اقدام غیر انسانی ابراز همدردی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه، ضمن 
ابراز تأسف عمیق از ادامه سکوت و بی تفاوتی جامعه بین المللی در قبال جنایات متجاوزین، افزود: 
کشورهایی که با حمایت تسلیحاتی از نیروهای متجاوز به یمن، موجب بروز فاجعه انسانی در این 

کشور شده اند، در این جنایات شریک اند و باید پاسخگوی حمایت های خود باشند. وی از سازمان 
ملل و کشورهای موثر در بحران یمن خواست تا تالش های خود را برای توقف فوری حمالت 

متجاوزان افزایش دهند و تدابیر و اقدامات الزم را برای حفاظت از غیرنظامیان بویژه زنان و کودکان 
بکار گیرند.

الریجانی تاکید کرد:

کشورهايی که داعيه حقوق بشر
 دارند، تروريست ها را تامين

 مالی نکنند
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اجرای طرح مطالعاتی آبخیزداری در 
75۰ هزار هکتار از اراضی کرمانشاه

برای  آبخیزداری  بخش  در  شده  انجام  اقدامات 
بحث های  در  سیالب  و  آب  روان  از  جلوگیری 
مکانیکی ایجاد بنه، بیولوژی، نهال کاری و... نه تنها 
در سیالب های اخیر نقش پیشگیری ایفا کرده، بلکه با 
ایجاد اشتغال می تواند نسبت به توانمند سازی جوامع 

ملی از کوچ مراتع نشینان جلوگیری کند.
به گزارش زمان؛ تخصیص اعتبار از محل صندوق 
مبین   ... در  رهبری  معظم  مقام  توسط  ملی  توسعه 
دغدغه و توجه ویژه معظم له نسبت به منابع طبیعی 

و آبخیزداری است.
کوالنی با اشاره به تخصیص اعتبار از محل صندوق 
توسعه ملی توسط مقام معظم رهبری در سال ۹۷، 
افزود: این مهم بیانگر توجه ویژه معظم له نسبت به 
منابع طبیعی و آبخیزداری است، لذا حفاظت از منابع 

طبیعی وظیفه همگان است.
وی از همکاری بسیار خوب مردم طی سال گذشته 
تشکر کرد و گفت: دست یاری مردم به ما، کاهش 
۸۲ درصدی حریق در مزارع و جنگل های استان را به 
همراه داشت که جای تقدیر دارد، از مردم خواستاریم 

همچون سنوات گذشته ما را یاری کنند.
این مسؤول به بارش های سیل  آسای اخیر اشاره کرد، 
گفت: طی ۵۰ سال گذشته استان کرمانشاه بارشی به 
این شدت نداشته، این باران به عنوان تذکر و فرصت 
مسؤوالن را در راستای امنیت اقتصادی، راه ها و ... 

هوشیار کرد.
کوالنی آثار تخریبی سیل را بیش از دیگر حوادث 
غیرمترقبه دانست و گفت: سیل مانند زلزله و دیگر 
حوادث غیرمترقبه نیست، سیل زمانی بیاید همه چیز 

را با خود می برد.
کوالنی از عملیات پیشگیری آبخیزداری ضلع جنوبی 
کرمانشاه، شهرستان های صحنه، کنگاور، جوانرود خبر 
داد و افزود: نفوذ پذیری جنگل از زمین لخت خیلی 
بیشتر است، الزم است این فرهنگ بین مردم نهادینه 
شود که با حفاظت جنگل و مراتع پوشش گیاهی 
خوب و موثری داشته باشیم تا بتوانیم کمتر هزینه کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از 
۷۵۰ هزار هکتار طرح مطالعاتی آبخیزداری در استان 
خبر داد و افزود: سال گذشته ان.جی.اوها همکاری 
تاکیدات  با  و  داشتند  اداره کل  این  با  خوبی  بسیار 

استاندار نتیجه مثبت نیز گرفته ایم.
وی تاکید کرد: اگر سازه جنوبی شهر کرمانشاه نبود 

خیابان مدرس با بحران شدید سیل مواجه می شد.

برگزاری نشست همکاران با رئیس اداره  
به مناسبت سال نو 

لیال نوری- خبرنگار زمان: به بهانه  تبریک سال نو  و 
شروع سالی با نشاط و امید نشست صمیمانه همکاران 

با رئیس اداره هفدهم فروردین  برگزار شد .
در این نشست رئیس اداره،ضمن تبریک سال نو و 
فرا رسیدن اعیاد شعبانیه بر لزوم همکاری، تعامل و  
هم افزایی بیش از بیش همکاران در انجام برنامه ها و 
فعالیت های اداره و تکریم ارباب رجوع تاکید نمود. 
در ادامه این  نشست همکاران نیز صمن تبریک سال 
نو، سالی پربرکت و توام با موفقیت و سربلندی برای 

همدیگر از خداوند آرزو کردند.
در پایان نشست با تقدیم هدایایی از همکاران تقدیر 

به عمل آمد.

خبر

سیر تحولی پلیس در 4۰ سالگی انقالب
* سردار عباسعلی محمدیان
فرمانده انتظامی استان البرز بخش سوم

اجرای طرح مکنا )مدیریت کیفیت نیروی انتظامی(
طرح مکنا با هدف ایجاد کیفیت و رشد و تعالی واحدهای عملیاتی و اجرایی ناجا 

تدوین شده و در حال اجراست.
ویژگی های طرح مکنا: * طرح به شکلی نظام مند و برنامه ریزی شده و به منظور 
رعایت استانداردهای ساختاری و رفتاری تدوین شده است. * تدوین طرح به صورت 
اختیاری، هوشمندانه و بر اساس مطالعه و تحقیق صورت گرفته و یک اقدام الگوبرداری 
شده و وارداتی نیست. در عین حال در آن از تجارب داخلی و خارجی نیز بهره گرفته 
شده است.  * هزینه اجرای طرح از منابع سازمانی و با کمک خیرین امنیت ساز تأمین 
شده است. * اجرای طرح در مرحله اول کالنتری ها و در مراحل بعد سایر یگان های 

ناجا را در بر می گیرد.  
مهم ترین اهداف اجرای طرح: * سرعت و سهولت در ارائه خدمات انتظامی * 
روزآمدی و به روز رسانی فرآیندها و اقدامات * خوشایندسازی محیط های ناجا 
*افزایش رضایتمندی ذی نفعان * رعایت استانداردهای ساختاری و رفتاری * رعایت 

حقوق شهروندی 
توسعه فعالیت های علمی پژوهشی در ناجا

* ارتباط مؤثر با دانشگاه ها و پژوهشگاه های سراسر کشور  * اجرای تحقیقات 
صنعتی و غیر صنعتی )جلب همکاری محققاِن حوزه صنعت( در پژوهشگاه ناجا 
* استفاده از آخرین علوم روز دنیا به منظور رفع نیازهای علمی بخش های مختلف 
سازمان * برگزاری نشست ها، همایش ها و جشنواره های علمی فرهنگی * افزایش 
تعداد کتب )ترجمه و تألیف( و پایان نامه های دانشجویـی با موضوعات مرتبط با 
حوزه های تخصصی پلیس * استفاده از قابلیت های ملی به ویژه ایده ها و نظرات 
نخبگان در اجرای طرح های علمی پژوهشی مرتبط با نظم و امنیت جامعه * انتشار 

فصلنامه های علمی پژوهشی 
ارتقاء برنامه محوری در ناجااز طریق تدوین برنامه های سالیانه و 5 ساله )هدف 

مــداری و اولویت بندی برنامه ها(
فواید حاصله از برنامه محوری:

* امکان اندازه گیری اقدامات صورت گرفته در هر برنامه و میزان پیشرفت آن در 
راستای نیل به اهداف تعیین شده *امکان احصاء چالش ها و مسائل اساسی حوزه نظم 

و امنیت و چشم انداز این حوزه  * اتخاذ سیاست ها و راهبردهای مناسب 
افزایش ضریب موفقیت در عملیات پلیسی با استفاده از طرح ریزی عملیاتی

مهم ترین مزایای طرح ریزی عملیاتی 
*پیشگیری از سردرگمی متولیان و دست اندرکاران عملیات در حوزه های تخصصی 
از طریق تهیه تدوین طرح و دستورکار مشخص و هدفمند  *پیش بینی تمام ابعاد و 

زوایای مختلف اجرای عملیات 
 افزایش چشمگیر توان رزمی و عملیاتی پلیس

* مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر * مبارزه با قاچاقچیان )قاچاق سازمان یافته کاال، ارز، 
سوخت و آثار باستانی(  * مبارزه با سارقان مسلح و اشرار * مبارزه با باندها و شبکه 
های تروریستی * مبارزه با گروه های سازماندهی شده مروج فساد و فحشاء * مبارزه 

با آدم ربایی )انجام عملیات رهایی گروگان(
عوامل اصلی موفقیت:

* نصرت الهی وعده داده شده توسط پروردگار متعال *بهره مندی از حمایت مردم 
و مشارکت آنان در اجرای عملیات * استفاده از نیروهای متعهد، باهوش، کارآمد و 
وفادار به انقالب* بهره مندی فرماندهان از تجربه ۸ سال دفاع مقدس * برنامه  محور 

بودن عملیات
* استفاده از فناوری های نوین )سامانه های جامع( * استفاده از تجهیزات اپتیکی و 

الکترونیکی و صنایع دفاعی بومی
اپتیکی و  با ایجاد موانع فیزیکی و استفاده از تجهیزات  تقویت و کنترل مرز 

الکترونیکی 
* احداث جاده های خاکی مرزی، آنتنی و دسترسی  * احداث کانال و خاکریز  * 
احداث فنس و سیم خاردار  * احداث دیوار بتنی و نیوجرسی  * احداث پاسگاه ها، 
گروهان ها و برجک ها  * خرید و بکارگیری ماشین آالت راهسازی تولید شده در 

داخل کشور
* بکارگیری ادوات و ماشین آالت سبک و نیمه سنگین دفاعی مرزی )تولیدات داخلی 
شامل خودروی یوز، نفربر، شناورهای دریابانی، تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی، انواع 
سالح و البسه فوق سردسیری، پوتین ضد مین، پهباد و کواتکوپتر، سامانه هوشمند 

تیرانداز و ...(
جلوگیری از کشت، تولید، ورود، توزیع و مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی

* مبارزه بی وقفه و بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان در تمام نقاط 
جغرافیایی * کشف بیش از ۳۰۰۰۰ تن انواع مواد مخدر و پیش سازهای تولید 
مواد مخدر صنعتی  * راه اندازی مرکز تربیت و عملیات »سپکا« )سگ های پلیس 
کارآزموده(  * تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تشخیص و آنالیز مواد مخدر در مرکز و 
۲۶ استان کشور  * ارائه مستمر خدمات مشاوره ای و آموزش های همگانی به عموم 
جامعه در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد * تقدیم بیش از ۳۷۰۰ شهید واالمقام و ۱۲ 

هزار جانباز مبارزه با مواد مخدر 
مقابله بی وقفه و بی امان با اشرار و معاندان از مرز تا مرکز * مبارزه با گروهک های 

تروریستی کموله و دموکرات در دهه اول انقالب
* شناسایی، دستگیری و انهدام باندها و خانه های تیمی منافقین در سال های اوایل 
انقالب اسالمی * شناسایی و انهدام باندها و شبکه های کالن شرارت و ترور وابسته 
به موصاد در دو دهه اخیر * اجرای طرح های مقابله و دستگیری اراذل و اوباش، 
متجاوزان به نوامیس مردم و عوامل مخل نظم و امنیت  * مبارزه با عامالن خودفروختۀ 
اقدامات مخرب و براندازانه در مراکز استان ها * تقدیم هزاران شهید و جانباز در راه 
مبارزه با دشمنان داخلی نظام مقدس جمهوری اسالمی  راه اندازی پلیس فتا و مبارزه 
بی وقفه و مستمر با انواع جرایم سایبری * تشکیل اداره مبارزه با جرایم رایانه ای در 
ساختار پلیس آگاهی پس از ورود فناوری رایانه و اینترنت به کشور و به تبع آن شکل 
گیری جرایم اینترنتی * تأسیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات )فتا( با وظایف 
و مأموریت های گسترده تر از گذشته در راستای مبارزه و پیشگیری از جرایم فضای 
مجازی * رصد و کشف جرایم سایبری با هدف احقاق حقوق قربانیان جرایم و 
برخورد قاطع با مجرمان * جلب مشارکت عمومی با اجرای طرح همیاران سایبری 
پلیس  * اجرای پروژه کوا )کودک و اینترنت( با همکاری آموزش و پرورش و سازمان 
فن آوری اطالعات * راه اندازي سامانه جامع پلیس فتا به منظور ثبت اطالعات پرونده 
هاي سایبري، تسریع در تبادل گزارش ها و تشخیص سازمان یافتگي جرایم * طراحی 
و راه اندازی اپلیکیشن امن ارتباطی فی مابین پلیس فتا و دادرسین جرایم سایبری 
* ارتباط موثر با سازمان ها و شرکت هاي مطرح بین المللي  * توسعه و تقویت 
آزمایشگاه هاي فنی بررسی ادله دیجیتال در تمام استان ها تحول اساسی در نظام تربیت 
و آموزش ناجا * تالش های چشمگیر در راستای پرورش کارکنان متخصص، متعهد 
و ارزش مدار  * ارتقاء معرفت دینی و بینش سیاسی کارکنان )اعم از فرماندهان و سایر 
کارکنان(  * توجه ویژه به سالمت اخالقی کارکنان به عنوان »امین مردم« * تخصصی 
نمودن آموزش ها با ایجاد رسته های شغلی، گسترش دانشکده ها و تشکیل گروه های 
علمی * تعامل و همکاری آموزشی با پلیس برخی از کشورها * راه اندازي قرارگاه 

جهادي تربیت و آموزش
گسترش آموزش های حرفه ای و مهارتی پلیس مبتنی بر تغییرات اجتماعی و نیازهای 

نو شونده جامعه 
تشکیل پلیس زن پاسخ به ضرورت اجتناب ناپذیر وضعیت اجتماعی معاصر ایران 
دستاوردها: * تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای مشاغل خاص زنان و نیز افزایش 
توان مقابله با جرایم سازمان یافته زنان  * رعایت موازین شرعی و اجتناب از برخورد 
مأموران مرد با زنان متهم * افزایش کمی و کیفی خدمات مشاوره ای  و مددکاری 
اجتماعی مراکز مشاوره ناجا و کالنتری ها و در نتیجه کاهش حجم پرونده-های قضایی 
گفتنی است در حال حاضر جذب پلیس زن از طریق آزمون سراسری صورت می گیرد.  

تحول در مدیریت ترافیک
۱. انطباق و همگامی با پیشرفت های جهانی در حوزه حمل و نقل ۲. افزایش سطح 
مشارکت های مردمی در اجرای طرح ها  ۳. تالش چشمگیر برای ارتقاء سطح فرهنگ 
ترافیک در جامعه ۴. استفاده از فناوری های نوین ۵. افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد 
کارکنان ۶. تمرکززدایی در امور اجرایی  ۷. اصالح نظام صدور گواهینامه های رانندگی 
۸. اصالح نظام شماره گذاری وسایل نقلیه ۹. خصوصی سازی بخش ارائه خدمات 
۱۰. همکاری و هماهنگی با دستگاه ها و سازمان های مؤثر در حوزه ترافیک ۱۱. تالش 
های بی وقفه در ایمن سازی عبور و مرور و کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی ۱۲. 
اجرای طرح های مفید و مؤثر مانند طرح ساماندهی موتورسیکلت سواران، طرح کنترل 

نامحسوس ترافیک، طرح رسیدگی یک مرحله ای به تصادفات و ...
ادامه دارد....

دستاورد 40 ساله پلیس

بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، 
مناطق سیل زده ی  در  اشتغال زایی  هزار طرح   ۱۰

کشور ایجاد می کند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت، 
بنا بر دستور و تأکید دکتر محمد مخبر، رییس ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و به منظور تسکین 
بخشی از آالم و مشکالت مردم متأثر از سیل، ۱۰ 
هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور در ۶ استان 
گلستان،  ایالم،  لرستان،  خوزستان،  سیل زده ی 
مازندران و فارس توسط بنیاد برکت در سال ۱۳۹۸ 
ایجاد و راه اندازی خواهد شد. برای راه اندازی این 
تعداد طرح اشتغال زایی ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار 

از سوی این بنیاد در نظر گرفته شده است.
۳۳۰۰، ۳۰۰۰ و ۲۰۰۰ طرح از این ۱۰ هزار طرح 
استان های  سطح  در  ترتیب  به  شده،  پیش بینی 
شد  خواهد  ایجاد  گلستان  و  لرستان  خوزستان، 
ترتیب در  به  نیز  و یک هزار، ۲۰۰ و ۵۰۰ طرح 
مناطق سیل زده ی استان های ایالم و فارس و شرق 

مازندران به بهره برداری خواهند رسید.
فرمان  اجرایی  ستاد  برکِت  بنیاد  است،  گفتنی 
حضرت امام)ره( نهضت فراگیر اشتغال زایی را به 
منظور محرومیت زدایی، و توانمندسازی اقتصادی 

و اجتماعی مناطق محروم و کم تر توسعه یافته، به 
شکل جدی پی گیر بوده و در دستور کار دارد و تا 
به امروز ۲۲۷ هزار فرصت شغلی را در این مناطق 

ایجاد کرده است.
اجتماع محور  اشتغال زایی  قالب  در  برکت  بنیاد 
چند طرح و الگو را شامل »آسمان« )آیین نامه ی 
انسانی(،  نیروی  اشتغال  و  مردمی  سرمایه گذاری 
اشتغال زایی  حمایتی  )سرمایه گذاری  »سحاب« 

و  فقرزدایی  )آیین نامه ی  »آفتاب«  برکت(، 
»مهتاب«  مدل  هم چنین  و  برکت(  توان افزایی 
)مدل  هادی تالش اقتصادی برکت(، برای ایجاد 
مرحله ی  به  و  تهیه  محروم  مناطق  در   اشتغال 
)آیین نامه ی  »آسمان«  طرح  است.  درآورده  اجرا 
انسانی(  نیروی  اشتغال  و  مردمی  سرمایه گذاری 
است.  اجتماعی  انسانی  احیای سرمایه های  برای 
می کند،  جمع  هم  دور  را  انسان ها  طرح،  این 

می آورد،  به وجود  آن جا  در  توسعه گری  احساس 
انسانی شان را به سرمایه ی اجتماعی  سرمایه های 
تبدیل می کند، سایر منابع را به هم متصل می سازد 
و ضمن معرفی یک کسب وکار مناسب، با معرفی 
به سیستم بانکی، در راه اندازی این کسب وکار آن ها 
را یاری و پشتیبانی می کند. با اجرای طرح آسمان، 
جوامع محلی احساس می کنند که می توانند فعالیت 

داشته باشند و حتی خودشان ایجاد شغل کنند. 
برای تکمیل شدن فرآیند اشتغال زایی، طرح دوم 
یعنی »سحاب« )سرمایه گذاری حمایتی اشتغال زایی 
برکت( پیش بینی شده است. در قالب این طرح، 
افراد آموزش می بینند که با توجه به پتانسیل ها و 
ظرفیت های منطقه ای، چه فعالیت هایی داشته باشند 
و سپس، از آن ها حمایت می شود. برای این منظور، 
تسهیل گران برکت فعالیت دارند که به متقاضیان 
آموزش می دهند، سیستم بانکی را برای شان تسهیل 
و نهاده های کسب وکار را فراهم می کنند. در طرح 
سحاب، وام به شکل مستقیم به خود متقاضی ارایه 
نمی شود، بلکه در اختیار پشتیبان قرار می گیرد تا 
نهاده ها را خریداری کرده و در اختیار آن ها قرار 
هم  را  کاالی شان  خرید  آموزش،  ضمن  و  دهد 

تضمین کند. 

در سال جاری با اعتبار 4 هزار میلیارد ریال صورت گرفت؛ 

ايجاد 10 هزار طرح اشتغال زايی بنياد برکت  در استان های سيل زده

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۵۹۰۰۲۵۷۳/۹۴/۴۰۶      مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی  آقای 
فرض اله عبدی قوچقار   فرزند سیف اله    به شماره شناسنامه ۱    صادره از میانه  
به شماره ملی ۱۵۳۳۸۰۲۴۳۲    نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱۰۵/۶۰   متر مربع به  پالک ۳۸۲۵۷     فرعی از ۴۲   اصلی مفروز و 
مجزی شده  در قسمتی از پالک ۴۹۵    فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه  قاسم 
آباد شاهی  بخش ۱۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی محمد قاسم نجف محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
میشود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۳ 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

آگهی فقدان سند
دفتر  در  شده  گواهی  محلی  استشهاد  ۲برگ  بموجب  زاده  بندی  مهدی  آقای 
شماره  به  مالکیت  سند  که  است  مدعی  شماره۲۸۶خرمشهر  اسنادرسمی 
از۳۲۶اصلی  ۲فرعی  پالک  ششدانگ  به  ۲۴۲۵۳۳ب۹۱مربوط  مسلسل 
سند  بموجب  ۳۷۷صفحه۱۶۳دفترجلد۳که  شماره  ناحیه۲۰بخش۲خرمشهرموردثبت 
قطعی شماره ۸۴۵۸۹مورخه۱۳۹۱/۱۲/۱۰دفترخانه۵۵خرمشهربه وی منتقل شده است 
و برابرنامه شماره ۹۶۱۱۲۹مورخه۱۳۹۶/۸/۱۵شعبه اول بازپرسی دادسرای خرمشهر 
اصل ملک و برابر نامه شماره ۹۷۱۲۷۷مورخه۹۷/۷/۲۳شعبه یک اجرای احکام کیفری 
مفقود  انگاری  سهل  بعلت  که  است  بازداشت  درقید  مازادملک  خرمشهر  دادسرای 
شده و درخواست صدور سند مالکیت نموده است لذا دراجرای تبصره ۱اصالحی 
ماده۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس که مدعی انجام معامله ویاوجود 
سند مالکیت مذکوردر نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت۱۰روز 
اعتراض خودرا کتبا و ضمن ارائه اصل سندمالکیت و یا سند خریداری به این اداره 
اعالم نمایند ودرغیر اینصورت سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر و اسناد مالکیت 

مفقود شده است وازدرجه اعتبار ساقط خواهدشد.شماره م الف:۹/۵
احسان احمدی زاده-مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر-از طرف رضا قادری

آگهی دادنامه۸31/۹7
رسیدگی:شورای  عمومی-مرجع  رسیدگی  :۹۷/۱۰/۲۰مرجع  ۸۳۱/۹۷-تاریخ  دادنامه 
محمد-رامهرمز  فرزند  امینی  رامهرمزخواهان:مظاهرقائد  شهرستان  اختالف  حل 
بلوارمعلم روبروی اداره اوقاف مکانیکی قائد امینی-خوانده:داریوش سلطانی-مجهول 

المکان-خواسته:مطالبه.
رای قاضی شورا:درخصوص دادخواست آقای مظاهرقائد امینی فرزند محمد به طرفیت 
آقای داریوش سلطانی به خواسته محکومیت خوانده به استرداد مبلغ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ریال 
و خسارات تاخیرتادیه تقدیم دادخواست الی یوم االداءومسترد نمودن یک فقره چک 
رامهرمزشعبه ولی عصروهزینه های  بانک سپه شهرستان  به شماره ۱۰۲۸۲به عهده 
قبل  سال  اظهارداشته:چندین  خواهان  که  شرح  ،بدین  پرونده  ازبدوتاختم  دادرسی 
انگورقرمزازخوانده خریداری نمودم  ماءالشعیرلیمو وآب سیب گازداروآب  مقداری 
وپس ازپرداخت ثمن معامله ازطرف شبکه بهداشت ودرمان رامهرمزاقالم خریداری 
شده معلوم شدندوازطرفی مشخص شد که مبالغ واریزشده به خوانه بیش ازمطالبات 
قید  مبلغ  استرداد  حاضربه  پرونده  خوانده  است.اما  داشته  عهده  به  که  بود  دینی  و 
باشد.وبه  نظرنمی  مورد  ریال(وچک  میلیون  چهار  و  )پنجاه  خواسته  درستون  شده 
شهادت شهودو کپی مصدق ته چک وکپی مصدق نامه های شبکه بهداشت ودرمان 
حاضرنشدو  درجلسه  قبلی  دعوت  رغم  علی  خوانده  است.و  نموده  رامهرمزاستناد 
الیحه ای ارسال ننموده است.قاضی شورا با توجه به مراتب وقرار استماع شهادت 
اضافه  میزان  واز  خواهان  توسط  شده  خرید  ازمبلغ  شهود  اوال  اینکه  ،نظربه  شهود 
واریزی به خوانده اظهار بی اطالعی نمودندوثانیا استرداد الشه چک منوط است به 
ارائه دلیلی که حاکی ازوصول وجه چک باشدکه خواهان دراین خصوص ادله ای 
به  اظهارداشته که خوانده  است.ثالثا خواهان درشرح ستون خواسته  ننموده  ابراز  را 
ادعای وی اقرارداشته است.اما هیچ گونه مدرکی که دال براقرار وی می باشدنیز ارائه 
نکرده است.به محتویات پرونده نظربه عدم ادله اثباتی موثرازناحیه خواهان ،خواسته 
خواهان راثابت تشخیص نداده ،بنابراین خواسته وی راثابت تشخیص نداده ومستندا 
می  راصادرواعالم  خواهان  حقی  بربی  رای  مدنی  دادرسی  آیین  ۱۹۷قانون  ماده  به 
درمحاکم  اعتراض  قابل  ازابالغ  روزپس  بیست  وظرف  نماید.رای صادره حضوری 

عمومی حقوقی رامهرمز می باشد.شماره م الف:۱۲/۱۸
حسن رئیسی زاده –قاضی شورای اختالف شهرستان رامهرمز

آگهی فقدان سند مالکيت
مجید  اقای  بنام  خوی  چهار  بخش  اصلی   ۳۹/۴۹۱ بشماره  ثبتی  پالک  ششدانگ 
پیرجانی  ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ 
استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
قانون ثبت برای اطالع  استناد ماده ۱۲۰- اصالحی  به  لذا مراتب   المثنی را نموده. 
یا  دارد  ادعایی  آگهی هر گونه  مورد  ملک  به  نسبت  : هرکس  میگردد  آگهی  عموم 
معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت 
در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد کرد مورد ثبت برابر سند شماره ۲۹۴۵۰ مورخه ۹۷/۹/۱۱ دفتر خانه ۲۲ 
خوی نزد بانک مسکن در قید رهن میباشد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت 

انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

آگهی فقدان سند مالکيت
نظر به اینکه آقای رضا سیفی خانی با وکالت از محمد حسن بختیاری طبق وکالتنامه 
شده  گواهی  استشهادیه  برگ  تسلیم  با  تهران   ۴۲ دفتر   ۱۳۹۷/۱۱/۲ مورخ   ۱۱۹۲۶
بشماره- دفتر اسناد رسمی شماره ۳۵ اسالمشهر بضمیمه در خواست  وارده به شماره 
۱۰۷۱۰   مورخه  ۱۳۹۷/۱۰/۱۸  اعالم نموده است که  سند مالکیت ششدانگ یک 
به مساحت ۶۳ متر مربع قطعه ۵۱۷ پالک ۲۶۹۵    بنا احداثی در آن   با  قطعه زمین 
ثبت  ذیل  که  تهران  در بخش ۱۲  واقع  مذکور  اصلی  از  مفروز  اصلی  از ۳۰  فرعی 
۲۴۱۶۷ صفحه ۲۴۷ دفتر ۱۴۳ امالک بنام محمد حسن بختیاری ثبت و سند مالکیت 
به شماره ۴۶۹۵۰۴  صادر و تسلیم گردیده که طبق مندرجات استشهادیه تسلیمی و 
گواهی دفتر امالک در بازداشت و رهن نمی باشد که بعلت نامعلوم مفقود گردیده 

است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده است.
لذا باستناد تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود، تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از موارد مذکور 
در فوق و یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد،از تاریخ انتشار این آگهی ظرف  
مدت ۱۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت دارد.بدیهی است چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و یا درصورت اعتراض سندی ارائه نگردد، المثنی سند مالکیت طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.م/الف ۱
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

آگهی دادخواست تجديد نظر
نام  امینی  خانوادگی:قائد  :مظاهرنام  خواه:نام  نظر  طرفین:تجدید  مشخصات 
پالک/ اقامت:شهرستان/بخش/خیابان-کوچه-شماره  .محل  شغل:آزاد  پدر:محمد 
کدپستی:رامهرمز-بلوارمعلم-روبروی اداره اوقاف و امورخیریه –مکانیکی قائدامینی. 
محل  شغل:-  پدر:-  نام  خانوادگی:سلطانی  نام  :داریوش  نظرخوانده:نام  تجدید 
المکان.  وکیل  اقامت:شهرستان /بخش/خیابان-کوچه شماره پالک/کدپستی:مجهول 
دادنامه  به  نسبت  نظرخواهی  تجدید  نظرخواسته:تقاضای  قانونی:-تجدید  نماینده  یا 
شماره ۸۳۱/۹۷صادره ازشورای حل اختالف دادگستری رامهرمز.دالیل ومشخصات 
دادخواست:۱-دادنامه بدوی۲-الیحه تجدید نظرخواهی.  شرح دادخواست:ریاست 
رساند  می  استحضارعالی  به  رامهرمز:احتراما  شهرستان  نظر  تجدید  دادگاه  محترم 
۹۷/۱۰/۲۰ازشعبه  درتاریخ  ۸۳۱/۹۷که  شماره  صادره  دادنامه  به  نسبت  اینجانب 
ودرتاریخ  صادرگردیده  رامهرمز  شهرستان  دادگستری  اختالف  حل  شورای  دوم 
رونوشت  نمایم  می  ونقض  رسیدگی  ودرخواست  معترض  شده  ۹۷/۱۲/۲۸ابالغ 
دادنامه بدوی والیحه اعتراض یه پیوست دادخواست تقدیم است.شماره م الف:۱۲/۱۷ 

دادگاه تجدید نظرشهرستان رامهرمز

مدیر اداره آبفا دزفول: 

 شرایط توزیع آب شرب دزفول
 عادی است

وحیدی فر-اهواز: مدیر اداره آب و فاضالب 
دزفول با بیان اینکه آبفا منطقه دزفول در آماده 
باش کامل است، تاکید کرد:وضعیت توزیع 
آب شرب دزفول در شرایط عادی است و 

هیچ مشکلی وجود ندارد.
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فاضالب خوزستان، جمال الدین برفر مطلب 
منتشر شده در فضای مجازی در خصوص 
ناسالم بودن آب شرب از نظر بهداشتی را فاقد 
نظریات کارشناسی دانست و تاکید کرد:  این 
نظریات فردی است و از هر گونه وجاهت 

خارج و از اساس کذب است.
وی در ادامه با رد شایعه کاهش کیفیت و 
افزایش کدورت آب شرب دزفول تاکید کرد: 
آب شرب شهرهای دزفول به صورت مستمر 

و با کیفیت در حال توزیع است.
برفر با اشاره به اینکه هرگونه خبر در این زمینه 
از طریق مدیریت بحران شهرستان دزفول و 
روابط عمومی آبفا این شهرستان به شهروندان 
اطالع رسانی میشود، از شهروندان تقاضا کرد 

به شایعه ها توجه نکنند.
مدیر آبفا منطقه دزفول اظهار داشت: آب 
) صفی  تابعه  دزفول و شهرهای  شرب 
آباد و  امام، شمس  میانرود،  آباد، حمزه، 
عمیق  چاههای  طریق  از  منصور(  سیاه 
تامین می شود و در حال حاضر با کیفیت 
و به صورت مستمر توزیع آب شرب در 

حال انجام است.
شرب  آب  وضعیت  خصوص  در  برفر 
آب شرب  تامین  گفت:  نیز  سالند  شهر 
سالند نیز از منابع آبهای سطحی تامین می 
شود و تا این لحظه نیز هیچگونه مشکلی 
منطقه  این  توزیع آب شرب  زمینه  این  در 

وجود ندارد.
نیروهای  کلیه  باش  آماده  از  همچنین  وی 
عملیاتی آبفا منطقه دزفول تا پایان بازگشت 
گفت:  و  داد  خبر  عادی  حالت  به  شرایط 
ماشین آالت و نیروهای عملیاتی آبفا منطقه 
دزفول در کنار ستاد مدیریت بحران دزفول 
هم اینک در محل بندهای زاویه و ترمیم آنها 

جهت استحکاتم سازی حضور دارند.
برفر در پایان تصریح کرد: متولی سالمت آب 
اداره بهداشت است و در صورت وجود هر 
گونه مشکل، قطعا این اداره اطالع رسانی الزم 
را انجام خواهد داد. وی یادآور شد: این گونه 
به  دست  مجازی  فضای  در  که  پیام هایی 
دست می شود تنها توسط افرادسودجو برای 
تشویش اذهان عمومی و بر هم زدن آرامش 
شهروندان منتشر می شود. گفتنی است: در 
چند روز گذشته شایعه ای در فضای مجازی 
دست به دست  شد که در آن از آلوده بودن 

آب شرب به علت سیالب خبر می  داد.

 حفظ زیست بوم های طبیعی کرج 

مانع از رخداد سیالب

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ رئیس کمیسیون محیط 
کرج گفت: حفظ  اسالمی شهر  زیست شورای 
ایجاد  از  مانع  کرج  در  طبیعی  های  بوم  زیست 

سیالب های ویرانگر است.
  حسین محمدی در صد و سی و چهارمین جلسه 
شورای اسالمی شهر کرج و نطق پیش از دستور 
خود با بیان اینکه حوزه های آبریز حوزه جنوبی 
البرز به دلیل شیب تند، نوع و میزان کم عمقی 
خاک، تخریب و فقر پوشش گیاهی، دست کاری 
و تغییر شکل پدیده های طبیعی و تغییر کاربری 
های گسترده اراضی به منظور اجرای پروژه های 
عمرانی و ایجاد سکوت گاه ها و  شرایط اقلیمی 
حاکم بر منطقه احتمال رخداد سیالبهای ویرانگر 
را در هر زمان و در هر حوزه وجود دارد.  عضو 
شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: تاریخ و 
شکل طبیعی سرزمین و وجود پدیده هایی مثل دره 
ها و رودخانه های دایمی و آبراهه های فصلی عمیق 
و گسترده و دشت های آبرفتی در انتهای حوزه های 
آبریزان منطقه و رخداد سیل سیجان و سیل نوروز 
سال ۱۳۹۳ در حوزه آبریز کوه های عظیمیه گواه 
این ادعا است که باید بیش از پیش به آن توجه کرد. 
رئیس کمیسیون محیط زیست شورای اسالمی شهر 
کرج تاکید کرد: دخالت بیجا و نابخرانه در طبیعت و 
عدم توجه و احترام به پدیده ها و رفتارهای طبیعی 
تکامل یافته و عدم توجه به آثار و پیامدهای سوء 
محیط زیستی در اجرای فعالیت های عمرانی و 
اقتصادی موجب بروز خسارت های جبران ناپذیر 

به منافع نسل کنونی و نسل های آتی خواهد شد.
محمدی تصریح کرد: شورای پنجم شهر کرج بر 
حفظ پدیده ها و زیست بوم های طبیعی داخل 
مانند  عواملی  دارد  تاکید  کرج  شهر  پیرامون  و 
حفاظت از خاک و پوشش گیاهی و جرای عملیات 
آبخیزداری در حوزه های آبریز منتهی به شهر کرج و 

ساماندهی بستر و حریم رودخانه کرج و سایر رود 
دره ها و عملیات نفوذ آب باران و کنترل سیالب 
در باال دست حوزه های آبریز و کنترل روان آبهای 
سطح شهر را در اولویت برنامه های شهرداری قرار 
داده شده است. وی همچنین با اشاره به بودجه سال 
۹۷  و نبود توجه به برخی مسائل خاطر نشان کرد: 
عملیات آبخیزداری در حوزه های آبریز منتهی به 
شهر کرج با پیشنهاد و به ردیف های بودجه سال 
۱۳۹۷ شهرداری اضافه شد اما متاسفانه اجرای این 
پروژه مهم در سال ۹۷ اجرایی نشد و معطل ماند 
که در بررسی متمم بوجه ۹۷ و الیجه بوجه سال 
۹۸ شهرداری علی رغم پیشنهاد حذف اعتبار پروژه 
مذکور توسط شهرداری و که ردیف و اعتبار این 
پروژه توسط شورای اسالمی شهر مجدد پایدار و به 
اهمیت اجرای آن در سال ۹۸ تاکید شد. محمدی از 
شهرداری خواست تا به منظور حفاظت اکوسیستم 
های طبیعی از جمله حفظ منابع آب و خاک و 
افزایش ایمنی شهر و شهروندان در برابر سیالب و 
روان آب های سطح شهر با استفاده از تمام ظرفیت 
های منابع مالی، فنی، علمی، قانونی و با همکاری 
سایر دستگاه های اجرایی استان و مشارکت گروه 
آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع 
در کرج و واحد آبخیزداری وزارت جهاد و سایر 
مراکز علمی و پژوهشی نسبت به اجرای موارد زیر 

اقدام نماید.
رئیس کمیسیون محیط زیست اظهار داشت: برای 
انجام کارهای زیرساختی و مهم باید از کارشناسان 
زبده و متخصصان حوزه های مورد نظر استفاده کرد 
و کرج با داشتن دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
و وجود اساتید برجسته در رشته ای آبخیزداری 
پتانسیلی است که می توان در ارائه طرح های بزرگ 
و ساخت زیر ساخت های مناسب از آنان به خوبی 

بهره برد.

متن آگهی
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم بنام خانم اشرف سپهوند فرزند منتعلی 
از  یکماه  مراد ظرف  فرزند  موضوع شکایت خداداد خاوری چگنی  افتراء  اتهام  به 

تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردند. 
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد – یونس آزاد پور .  آگهی مفقودی 

سند کمپانی سواری سیستم پژو تیپ GLX ۴۰۵ مدل ۱۳۹۴ رنگ نقره ای متالیک به 
 NAAM ۰۱ CAXFk ۵۰۰۷۸۶ ۱۲۴ به شماره شاسی k ۰۵۹۸۹۵۴ شماره موتور
به کدملی  فرزند محمد  ماسور  رفیعی  فرهاد  بنام  به شماره پالک ۳۱ -۳۹۵ ج ۳۷ 

۴۰۷۳۶۳۴۸۷۹ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
لرستان – خرم آباد 
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اولین مدرسه تابستانه بین المللی زیست فناوری 
برگزار می شود

 اولین مدرسه تابستانه بین المللی زیست فناوری با همکاری ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

به گزارش پیام زمان ، اولین مدرسه تابستانه بین المللی زیست فناوری 
با هدف تبیین هرچه بهتر ارتباط بین صنعت و دانشگاه و با حضور 
شرکت های دانش بنیان و صنعتگران بنام در این زمینه در تاریخ ۱۵ لغایت 

۲۰ شهریور ماه امسال برگزار خواهد شد.
این مدرسه با بیان آخرین دستاوردهای علمی، داغ ترین مباحث موجود در 
حوزه های مختلف زیست فناوری از جمله زیست بانک، واکسن، صنعت 
ساخت تجهیزات، دامپزشکی، اقتصاد زیستی و…، درنظر دارد ضمن 
معرفی اساتید و صنعتگران برجسته این حوزه، روش های تجاری سازی 

محصوالت فناورانه و تبدیل ایده به محصول را نیز بیان کند.
از امتیازت شرکت در مدرسه تابستانه بین المللی زیست فناوری دریافت 
گواهی حضور از سوی ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری و 
گواهی عالی بین المللی درجه یک است.تمام پژوهشگران، فارغ التحصیالن 
دانشگاهی و دانشجویان می توانند جهت ثبت نام و اطالعات بیشتر به 

سایت school.icbcongress.com مراجعه کنند.

حقوق فروردین مستمری بگیران تامین اجتماعی ۳ 
استان سیل زده فردا پرداخت می شود

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: حقوق فروردین مستمری بگیران 
تامین اجتماعی سه استان سیل زده امروزپرداخت می شود.

بر اساس دستور وزیر  افزود:  پیام زمان، محمد حسن زدا  به گزارش 
استان های  عزیز  بگیران  مستمری  اجتماعی، حقوق  رفاه  و  تعاون،کار 
گلستان، خوزستان و لرستان امروز سه شنبه ۲۰ فروردین ۹۸ پرداخت 
خواهد شد. وی گفت: در این استان ها بدون توجه به ترتیب حروف 
الفبا که مبنای پرداخت حقوق مستمری بگیران محترم در محدوده زمانی 
بیستم تا بیست ونهم هر ماه است، فردا حقوق این عزیزان به حساب های 
بانکی اشان واریز می شود. در سایر استان ها ترتیب زمانی واریز حقوق در 

ماه های گذشته، همچنان مبنای عمل خواهد بود.

عفونت بیمارستانی در کمین بیماران 

عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و 
دندانپزشکی و آزمایشگاهی با اشاره به اینکه عفونت بیمارستانی در کمین 
بیماران است، گفت: ایران در تجهیزات مقابله با عفونت بیمارستانی به 

خودکفایی رسیده است.
مهدی شاهمرادی مقدم، نائب ریس هیات مدیره شرکت دارویی به بان 
شیمی) دانش بنیان( در آستانه برگزاری نمایشگاه ایران هلث در رابطه با 
عفونت های بیمارستانی اظهار داشت: یکی از مهمترین عواملی که پس از 
جراحی، سالمت بیمار را تهدید می کند موضوع عفونت های بیمارستانی 
است. وی افزود: هرچند که اقدامات موثری در این زمینه انجام گرفته ولی 
هنوز آ مار این عفونت ها در کشور باال است و گرفتاری هایی را گاهی 
برای بیماران ایجاد می کند.  مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان )شرکت 
دارویی به بان شیمی ( ادامه داد: شرکت های زیادی تا به حال وارد عمل 
شده تا بتوانند میزان عفونت را در مراکز درمانی کاهش دهند و بسته به 
نیاز بخش های مختلف از جمله اتاق عمل، آی سی یو، بخش عفونی و ... 
محصوالت و ماشین آالت خود را عرضه می کنند.  شاهمرادی مقدم با اشاره 
به اینکه در کشور ما ۹۵ درصد نیازها در زمینه کنترل عفونت بیمارستانی، 
دستگاه های آن تولید داخل است خاطرنشان کرد: این مساله نیاز به واردات 
را به شدت کاهش داده است و امیدواریم مشکالتی که در این زمینه 
ایجاد شده رفع شود تا به صورت ۱۰۰ درصد در زمینه مقابله با عفونت 
بیمارستانی خودکفا شویم.   وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه ایران 
هلث یکی از بزرگترین رویدادهای تجارت و بازرگانی در حوزه سالمت 
به شمار می رود، گفت: در این نمایشگاه جدیدترین دستاوردهای علمی و 
تولیدات و تجهیزات در زمینه مقابله با عفونت بیمارستانی عرضه می شود. 
گفتنی است؛ ۴ تشکل شامل اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، 
انجمن مهندسی پزشکی، انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی 
و اتحادیه بازرگانان در برگزاری این نمایشگاه که از۱۹ تا ۲۲  خردادماه 

برگزار می شود، مشارکت دارند.
 وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه ایران هلث یکی از بزرگترین 
رویدادهای تجارت و بازرگانی در حوزه سالمت به شمار می رود، گفت: 
با توجه به شرایط فعلی کشور و وضعیت تحریم ها انجمن تولید کنندگان 
و صادر کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی نقش مهمی در تامین ۷۰ 
درصد نیازهای کشور در این زمینه داشته اند و فعالیت آنها در بخش های 

مختلف به لحاظ کمی و کیفی اثربخش بوده است.
و  دارویی  آزمایشگاهی،  تجهیزات  ارائه  و  نمایش  داشت:  بیان  وی 
پزشکی از محورهای اصلی این نمایشگاه است و موضوعات دیگری 
همچون گردشگری سالمت، استارت آپ، اپلیکیشن های سالمت و 
رسانه های حوزه سالمت برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است. 
 عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی

www.iranhealthexhibition.com مراجعه کنند.

هشدار وزارت بهداشت  درباره 
مصرف چغال بادام

مدیر اداره نظارت بر مواد خوراکی معاونت غذا 
مانند  بهاری  نوبرانه های  خوردن  درباره  دارو  و 

چغاله بادام هشدار داد.
جعفری اظهار کرد: چغاله بادام، گوجه سبز، زردآلو 
و توت فرنگی همگی میوه های مغذی هستند، اما 
پوست آن ها ممکن است به سموم کشاورزی و 

برخی حاوی میکروب های آلوده باشد.
وی تصریح کرد: از آنجایی که میوه های بهاری، 
پوست  با  معموال  زمستانی،  میوه های  برخالف 
مصرف می شوند، باید قبل از مصرف شسته و با 

محلول گندزدا به خوبی ضدعفونی شوند

آماده باش برای کنترل بیماری ها 
در مناطق سیل زده

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت گفت: سالمت آب آشامیدنی در مناطق 
سیل زده به طور مستمر مورد پایش قرار گرفته 
و عملیات کلرزنی نیز انجام شده و تداوم دارد.  

اقدامات  انجام  درباره  گویا  محمدمهدی  دکتر 
مناطق سیل زده کشور  در  بهداشتی  تمهیدات  و 
اظهار کرد: طی ۲۰ روز گذشته تاکنون، طغیانی 
از مناطق  نقطه ای  بیماری های واگیر در هیچ  از 
این موضوع حاصل  نداده است و  سیل زده رخ 
در  بهداشتی  همکاران  از  نفر  صدها  تالش 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.  
وی افزود: پیامدهای سیل در رابطه با بیماری های 
واگیر در استان های مختلف، با یکدیگر متفاوت 
علوم  دانشگاه های  و  بهداشت  وزارت  و  است 
مناطق،  این  از  هرکدام  برای  مربوطه،  پزشکی 

برنامه ای جداگانه طراحی و اجرا کرده است.  
گویا با اشاره به برخی از اقدامات حوزه بهداشت 
در مناطق سیل زده، گفت: واکسیناسیون کودکان 
تمام  اطفال در  فلج  بیماری  برای  پنج سال  زیر 
انجام  سیل زده  مردم  موقت  اسکان  اردوگاه های 
شده که در بعضی از استان ها این اقدام به پایان 
رسیده و در برخی استان ها نیز مراحل پایانی خود 
را طی می کند و از این جهت نگرانی ها برطرف 

شده است.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت در خصوص کنترل بیماری های منتقله 
از آب و غذا در مناطق سیل زده عنوان کرد: کنترل 
بیماری های منتقله از آب و غذا، گسترده ترین و 
بیماری های  کنترل  عملیات  بخش  دشوارترین 
واگیر در مناطق سیل زده را شامل شده و بیشترین 
بیماری ها  این  کنترل  برای  خود  توان  و  انرژی 
اختصاص داده ایم. در این راستا نیازمند همکاری 
بین بخشی گسترده به خصوص با سازمان های 
آب و فاضالب شهری و روستایی هستیم. علیرغم 
دشواری کار در بعضی مناطق، تاکنون موردی از 

همه گیری با این بیماری ها رخ نداده است.   
حوزه  آمیز  موفقیت  دستاوردهای  افزود:  وی 
بهداشت در مناطق سیل زده تا کنون، نمی تواند ما 
نیز خوشبین کند و  آینده  را نسبت به روزهای 
ظرف روزها و هفته های آینده برای کنترل این 
بیماری ها، کماکان در وضعیت آماده باش به سر 
در  خود  نظارتی  وظیفه  همچنین،  برد.  خواهیم 
سالمت آب آشامیدنی را با دقت و شدت ادامه می 
دهیم و انتظار داریم مسئولین استان های مختلف 
نیز با این حساسیت بر موضوع توجه جدی داشته 

باشند تا به مردم آسیبی وارد نشود.  
گویا بیان کرد: سالمت آب آشامیدنی در مناطق 
سیل زده به طور مستمر مورد پایش قرار گرفته 
و عملیات کلرزنی نیز انجام شده و تداوم دارد.    

وی خاطرنشان کرد: در بعضی از مناطق سیل زده 
نگران  خوزستان  و  لرستان  گلستان،  استان های 
گسترش بیماری سالک هستیم که در این راستا، 
اقدامات الزم جهت کنترل و از بین بردن حشرات 
و  کش ها  حشره  از  استفاده  مانند  جوندگان  و 
جانوران موذی، طراحی و دستورالعمل های الزم 
نیز تهیه شده است که در زمان مناسب عملیاتی 

خواهد شد.  

خبر

رییس پلیس راهور ناجا با اعالم اینکه در ۱۰ ماهه 
سال گذشته ۱۴ هزار و ۶۸۵ نفر قربانی تصادفات 
این  در  را  نخست  نقش  پراید  که  گفت  شدند، 

تصادفات داشت.
سردار کمال هادیانفر در اولین نشست خبری که 
برگزار شد با بیان اینکه براساس نظر کارشناسان، 
شرایط جوی کشور در ایام نوروز در یک صد سال 
گذشته بی سابقه بوده است، گفت: برنامه ریزی های 
پلیس راهور  برای نوروزی همانند نوروزهای قبلی 
بود و پلیس راهور غافلگیر شد اما از ۲۸ اسفند با 
توجه به اتفاقاتی که در کشور رخ داد برنامه ریزی 
جدیدی کردیم و با اطالع رسانی به موقع توانستیم 
برنامه جدیدی را برای مدیریت این شرایط در نظر 

بگیریم.
هادیانفر در ادامه با بیان اینکه پلیس راهور به تنهایی 
قادر به اجرای برنامه ها در کشور نیست، اظهار کرد: 

دولت و مردم باید به پلیس راهور کمک کنند.
یک میلیون و ۵6۰ هزار خودرو در انتظار فرسوده و 

اسقاط شدن
به گفته وی، در حال حاضر ۲۲ میلیون نفر دارای 
گواهینامه خودرو و ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دارای 

گواهینامه موتورسیکلت هستند.
وی افزود: همچنین بیش از یک میلیون و ۵۶۰ هزار 
خودرو در انتظار فرسوده و اسقاط شدن هستند و 
۹ میلیون موتورسیکلت نیز در حال حاضر فرسوده 
است و در مجموع نیز ۲ میلیون و ۳۱۶ وسیله نقلیه 

در کشور تاکنون اسقاط شده است.
کاهش 4۰ درصدی پالک گذاری خودرو در سال ۹۷

بحث  در  ناجا،  راهور  پلیس  رییس  گفته  به 
دستگاه  و ۸۳۴  هزار  شماره ۹۵۲  نو  خودروهای 
در سال ۹۷ پالک شدند که نسبت به سال، کاهش 
۴۰ درصدی داشت، در نقل و انتقال خودرو نیز در 
سال ۹۷ بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار خوردو با ۱۰ 
درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ نقل و انتقال شدند، 
در صدور گواهینامه نیز یک میلیون و ۸۹۳ هزار نفر 
به دارندگان گواهینامه های جدید در کشور اضافه 
شدند که برابر مقررات، مجاز به تردد در جاده های 
دارای  باید  آنها  خودروی  حتماً  و  نیستند  کشور 
عالمت مشخص باشد که نسبت به مدت مشابه ۲۷ 

درصد افزایش داشته است.
۱46۸۵ نفر قربانی تصادفات تنها در عرض ۱۰ ماه در 

سال گذشته
هادیانفر با بیان اینکه در مجموع کشته شدگان در 
سال  ماهه  در ۱۰  برون شهری  و  درون  تصادفات 
گذشته، ۱۴ هزار و ۶۸۵ نفر بود که ۳۷۹۵ نفر از 
آنها در شهرها و ۱۰ هزار و ۸۹۰ نفر در جاده ها 
جان باختند گفت: ۵۲ درصد جان باختگان در سر 

انتقال و ۴۱.۲  صحنه تصادف، ۶ درصد در حین 
درصد در مراکز درمانی جان باختند، از این تعداد 
حدود ۲۱ درصد عابرپیاده و افراد کم سن و سال 
یا کهنسال بودند، ۲۲.۵ درصد جانباختگان مربوط 
به موتورسیکلت  بود و ۲۵ درصد از علل فوتی ها 

نیز واژگونی بود.
وقوع ۲۷ درصد تصادفات فوتی در ۵4۰۰ نقطه 

حادثه خیز
از  درصد  داد: ۲۷  ادامه  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
تصادفات فوتی در ۵۴۰۰ نقطه حادثه خیز شهرها 
و جاده ها رخ داده است، ۱۵ درصد از مصدومان 
سوانح رانندگی در جاده های بدون جداکننده بود، ۳۱ 
هزار و ۱۶۰ گواهینامه که نمره منفی را به حدنصاب 
بیشترین  و  شده  ضبط  پلیس  توسط  رساندند 
شهرهای دارای تصادفات فوتی مربوط به اصفهان، 
مشهد، شیراز و پرحادثه ترین پاسگاه پلیس، پاسگاه 

پلیس خاش بود.
وی با تاکید بر اینکه پراید با ۲۸ درصد در تصادفات 
۱۰ ماهه ۹۷ نقش نخست را داشت، ادامه داد: در 
۷۹.۵ درصد تصادفات خودروهای سواری شخصی 
نقش داشتند که ۲۸.۵ درصد مربوط به پراید، ۲۶ 
درصد پژو، ۰.۰۶ درصد مربوط به اتوبوسها و ۴.۲ 

مربوط به وسایل نقلیه سنگین بود.
آمار قربانیان تصادفات در ایران بیش از نرخ اروپا و آسیا

هادیانفر با بیان اینکه تعداد کشته به ازای هر ۱۰ 
هزار وسیله نقلیه باید ۳۱ درصد بر اساس برنامه پنج 
ساله ششم دولت کاهش پیدا می کرد گفت: سرانه 
وسایل نقلیه در دنیا ۳.۷ نفر، آسیا ۳.۶  و در ایران ۲.۵ 
نفر است، آمار جان باختگان بر اساس هر ۱۰ هزار 
وسیله در دنیا ۶.۵ نفر، در اورپا ۳.۳ ، در آسیا ۲.۹ و 

در ایران ۴.۹ نفر است .
وی در ادامه با اشاره به فعالیت ۱۰۳۰ پایگاه ثابت و 
سیار پلیس راهور در ایام  نوروز، گفت: در این مدت 

بیش از ۱۲ فروند بالگرد در اختیار پلیس راهور بود 
و ۳۵ هزار نفر نیز در پلیس راهور در قالب پلیس 
ترافیک شهری، پلیس راه و نامحسوس استفاده شد.

طرح  در  نفر   ۸۹۶ و  هزار   ۱۰۷ افزود:  هادیانفر 
نوروزی برای تامین امنیت عبور و مرور دست به 
دست هم دادند، ۲۲۸۴ مورد مصاحبه رادیویی در 

ایام نوروز توسط پلیس راهور انجام شد.
 انسداد روزی 4۲ محور در نوروز

وی در باره انسداد محور های مواصالتی در نوروز با 
توجه به شرایط آب و هوایی گفت: در نوروز شرایط 
آب  و هوایی متفاوت بود، در پیک ایام نوروز ۲۹۰ 
مورد انسداد معابر شهری و برون شهری را داشتیم 
که به طور متوسط روزانه ۴۲ محور شرایط به دالیل 
مختلف مسدود می شد، در طول ۲۰ روز، ۱۳ روز 
شرایط نامناسب بود، ۴۳۵ میلیون تردد در بازه ۲۰ 
روزه در کشور ثبت شد، مصرف روزانه سوخت از  
۸۵ میلیون لیتر به ۱۰۰ میلیون لیتر افزایش پیدا کرد و 
با به کارگیری تجهیزات جدید متوسط سرعت را در 

کشور دو کیلومتر کاهش دادیم.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشات مرکز فرماندهی و 
کنترل ناجا از ۲۵ اسفند تا ۱۷ فروردین، ۳۳ درصد 
که  داشتیم  نوروز  ایام  در  را  جان باختگان  کاهش 
گزارشات بعدی نیز توسط پزشکی قانونی منتشر 

می شود و ممکن است آمار تغییر پیدا کند.
کاهش ۹ درصد در مجروحان سوانح رانندگی نوروز

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به کاهش ۹ درصد 
در مجروحان سوانح رانندگی در ایام نوروز، گفت: 
پلیس راهور از ۱۵ هزار اتوبوس که مسئولیت حمل 
مسافر را داشتند، دو بار بازدید فنی کرد و خوشبختانه 
هیچ حادثه ای درباره اتوبوس های راهیان نور نداشتیم 
. در ایام نوروز ۹۸ نسبت به طرح نوروزی ۹۷ با 
توجه به شاخص پنج ساله برنامه ششم دولت، به 
ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه کاهش ۴۰ درصدی 

کشته شدگان داشتیم.
واژگونی، علت 4۳ درصد حوادث رانندگی

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: ۴۳ درصد حوادث 
رانندگی امسال مربوط به واژگونی بود، در صورتیکه 
حوادث  علن  درصد   ۲۳ گذشته،  سال  طول  در 
واژگونی بود، ۴۴ درصد تصادفات در نیمه اول و 
۵۶ درصد تصادفات در نیمه دوم تعطیالت رخ داد، 
۶۷ درصد تصادفات در راه های اصلی به وجود آمد، 

پیک زمان تصادفات بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ بود.
وی با بیان اینکه بارها تاکید کردیم وضعیت راه های 
روستایی و فرعی مناسب نیست، گفت: ۳۳ درصد 

تصادفات در اینگونه راه ها در ایام نورزو رخ داد.
پراید و پژو دارای بیشترین نقش در تصادفات

با ۲۳ درصد،  با ۲۵ درصد، پژو  افزود: پراید  وی 
سمند با ۵.۷ درصد، موتورسیکلت با ۱۰ درصد و 
وانت با ۱۰ درصد در تصادفات فوتی و جرحی 
مربوط به وسایل نقلیه در ایام نوروز نقش داشتند. 
هادیانفر با بیان اینکه ۶۳ درصد تصادفات در نوروز 
۹۷ در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ می داد گفت: این 
آمار در نوروز ۹۸ به ۶۰ درصد کاهش یافت، در 
نوروز ۹۷، روزانه ۵۷ نفر جان خود را در تصادفات 
از دست دادند که در نوروز ۹۸، این آمار به ۳۷ نفر بر 
اساس گزارش مرکز کنترل و فرماندهی ناجا کاهش 

پیدا کرد.
۱۵ هزار جریمه نویس در ناجا

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه حدود ۱۵ هزار 
در نیروی انتطامی جریمه نویس هستند،گفت: اکنون 
دست افزار جدید موبایلی راه اندازی شده که هیچ 
نیازی به قبض ندارد و به محض جریمه، فرد متوجه 
می شود و برای وی پیامک صادر می شود. همچنین 
جدید  دست افزار  دستگاه   ۵۵۰ و  هزار  از  بیش 
موبایلی در ترافیک شهری مورد استفاده قرار گرفته 
که در پی آن هستیم به ۱۵ هزار عدد افزایش پیدا کند 
که از مردم می خواهیم اطالعات شماره گذاری خود 
یعنی آدرس و شماره تلفن همراه خود را به روز کنند. 
پلیس مجدداً به دنبال احیای قفل چرخ خودرو است 

و این موضوع به سود مردم است.
 بیشترین جان باختگان سوانح رانندگی در سوم 

فروردین
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه بیشترین جان باختگان 
سوانح رانندگی در نوروز ۹۸ مربوط به سوم فرودین 
و کمترین آن ۱۴ فروردین بود گفت: بیشترین ترددها 
۸ و ۹ فروردین و نخستین تصادف نوروزی از نوع 
واژگونی بود. همچنین پلیس در طرح نوروزی با 
یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۹۵۲ تخلف حادثه ساز 
از  برخورد کرد، ۶۰ هزار و ۶۹۶ وسیله نقلیه اعم 

خودرو و موتورسیکلت در این ایام توقیف شد.

مرگ روزانه ۳۷ نفر در تصادفات نوروزی

 پرايد و پژو درصدر آمار تصادفات مرگبار 

وزارت  مدارس  و  خانواده  جمعیت،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
طبق  گفت:  کشور،  در  بلوغ  سن  وضعیت  درباره  بهداشت 
بررسی که چند سال قبل انجام دادیم، سن بلوغ در دختران 

ایرانی نسبت به دهه قبل کمتر شده است.
دکتر حامد برکاتی ، با اشاره به کاهش حدود یک سال سن 
بلوغ در کشور،   به ایسنا گفت: در زمینه آموزش بلوغ و مسائل 
مربوط به بلوغ به نوجوانان و والدین آنها، بسته مشترکی با 
وزارت آموزش و پرورش داریم و وزارت آموزش و پرورش 
با کمک فنی وزارت بهداشت اقداماتی را در این زمینه پیش 

می برد.
وی با بیان اینکه ارائه آموزش های مرتبط با بلوغ در مدارس 
به این دلیل است که میزان مراجعات مردم به ما در این حوزه 
در خارج از مدرسه بسیار کم است، افزود: طبق بررسی که 
چند سال قبل انجام دادیم، سن بلوغ در دختران ایرانی نسبت 
به دهه قبل کمتر شده است. برکاتی ادامه داد: طبیعتا باید در 
برنامه ریزی هایی که در حوزه بلوغ نوجوانان انجام می شود، 
 به سن بلوغ توجه کرد. باید توجه کرد که به دلیل ارتباطات 
اجتماعی و بعضا فرهنگ  ایجاد شبکه های  بیشتر،  اجتماعی 
بیگانه و... سن بلوغ کاهش می یابد. حال بلوغ زودرس هم 
منجر به عدم رشد مناسب شده و به تبع می تواند معضالت 

روحی و روانی را برای کودک به همراه می آورد.

 کاهش سن بلوغ 
دخرتان ایراین

با  بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش  تربیت  معاون 
بیان اینکه در اسفندماه ۹۷ بخشنامه ای ابالغ کردیم مبنی بر آنکه 
اجاره  گفت:  است  ممنوع  ورزشی  سالن های  حجمی  اجاره 
سانسی سالن های ورزشی را منع نکردیم، ولی اجاره حجمی 
ممنوع است و نباید قرارداد کلی بسته شود و مکان را شخص 
دیگری بگیرد. مهرزاد حمیدی با بیان اینکه در حوزه برنامه های 
انجام  مختلفی  فعالیت های  اخیر  پنج سال  در چهار  ورزشی 
داده ایم  به ایسنا گفت : تالش ما این است که تمرکزمان را روی 
بحث فضاها و تجهیزات بگذاریم. وی افزود: اسفندماه سال 
گذشته بخشنامه ای به استان ها با امضای بنده و معاون توسعه 
مدیریت ابالغ شد که در آن تاکید شده بود درآمد سالن های 
ورزشی باید صرف ورزش شود که مصوبه ابالغی خوبی بود.

پرورش  و  آموزش  وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
همچنین با بیان اینکه در اسفندماه ۹۷ بخشنامه دیگری ابالغ 
کردیم مبنی بر آنکه اجاره حجمی سالن های ورزشی ممنوع 
است گفت: به عنوان مثال ممکن است یک فضای ورزشی 
دانش آموزی را به شرکتی اجاره بدهند؛ البته خالف مقررات 
نیست و در قوانین آمده است که اگر ظرفیت اضافی وجود 
داشته باشد می توان آن را اجاره داد، به همین علت ما اجاره 
سانسی سالن های ورزشی را منع نکردیم ولی اجاره حجمی 

را ممنوع کردیم، به این ترتیب، نباید قرارداد کلی بسته شود.

اجاره سالن های ورزیش آموزش 
و پرورش ممنوع 

مسئول دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور بر حمایت از برنامه های مبتکرانه برای اشاعه سالمت 
اجتماعی تأکید کرد.دکتر بهمن صدیق در گفت وگو با ایسنا، 
درخصوص طرح موبایل کلینیک اظها رکرد: موبایل کلینیک 
طرحی است که با استفاده از اپلیکیشن های مناسب، خدمات 
مشاوره ای راحت تر و آسان تر ارائه می شود تا مردم با استفاده از 

آن از مشاوره مناسب بهره مند شوند.
وی در مورد همیاران سالمت و روان اجتماعی گفت: همیاران 
بحث مهمی است که در قالب گروه های همیار شکل می گیرند 
و هدف شان این است که با دغدغه و موضوع مشترک شروع 
به یاری رسانی می کنند با رشد فعالیت های مختلف تبدیل به 

سمن می شوند.
صدیق گفت: این همیاران تشکیالت خاصی دارند و حمایت 
ما ظرفیت سازی و حمایت فنی است و از برنامه های مبتکرانه 
که برای اشاعه سالمت اجتماعی تدوین و طراحی می کنند، 

حمایت می کنیم.
مسئول دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور بیان کرد: کاری دامنه دار در پیمایش آسیب های اجتماعی 
شروع کردیم و این کار توانست خیلی از نگاه ها را تغییر دهد، 
براساس یافته ها سن ابتال به اعتیاد می گفتند به ۱۰ تا ۱۱ سال 

رسیده است که اینگونه نیست بلکه این سن ۱۹ سال است.

 سن ابتال به اعتیاد ۱۹ سال
 اعالم شد

آگهی مفقودی 
– نژاد مالک خودرو SD۲۰۶  مدل ۱۳۹۵ رنگ سفید  اردشیر آرین  اینجانب    
روغنی به شماره شهربانی ۳۱- ۵۶۳ ب ۵۱ و شماره موتور B ۰۰۱۴۲۷۳ ۱۶۷ به 
شماره شاسی NAAP ۴۱ ۹FE GJ ۷۸۷۵۸۶ بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوشت المثنی سند کمپانی و برگ سبز را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی  
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است 

پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
لرستان – خرم آباد . 

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت )برگ سبز (خودرو وانت پیکان۱۶۰۰OHVمدل ۱۳۸۶به رنگ 
۳۱۶۳۹۳۲۰وشماره  شاسی  ۳۴-۷۶۳ص۵۳وشماره  ایران  پالک  شماره  و  سفید 
موتور ۱۱۴۸۶۰۱۳۰۵۸به نام سید هادی احدزاده دزفولی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای رسول مهرعلی تبار فیروزجایی دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست 
به کالسه ۹/۴/۹۸ درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عالیه طالشی تبار دولتی به شناسنامه ۵۸ در تاریخ ۹۵/۱/۲۱اقامتگاه دائمی 
خود بدرود  زندگی گفته و رثه حین الفوت  منحصر است به  ۱-محمد تالش تبار 
دولتی فرزند میران و عالیه به  شماره شناسنامه ۲۲۱ متولد ۱۳۴۸ بابل فرزندمتوفی 
۲- مهدی تالش تبار دولتی فرزندمیران و عالیه به شماره شناسنامه ۲۴۲ متولد ۱۳۴۹ 

بابل فرزند متوفی 
۳-  عذرا تالش تبار دولتی فرزندمیران و عالیه به شماره شناسنامه ۹ متولد ۱۳۴۱ 

فرزند متوفی
۴-  فاطمه تالش تبار دولتی میران و عالیه  به شماره شناسنامه ۱۶۰ متولد ۱۳۴۶ 

بابل فرزند متوفی
۵- ماریا تالش تبار دولتی فرزندمیران و عالیه به شماره شناسنامه ۳۰۷ متولد ۱۳۵۸ 

بابل فرزند متوفی 
۶- پروین تالش تبار دولتی فرزندمیران و عالیه به شماره شناسنامه ۲۲۰ متولد ۱۳۴۵ 

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 نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی
 المثنی سند کمپانی و برگ سبز پژو مدل ۱۳۸۶ با شماره پالک ۲۵۴م۴۶ ایران ۸۲ با 
شماره موتور ۱۲۴۸۶۱۸۴۵۰۲و شماره شاسی ۴۰۳۹۵۸۳۱مفقود گردیده و از درجه 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

برگ اجرائيه 
محکوم   له خداوردی محمد علی زاده فرزندمحمد  شغل ازاد به نشانی خوی –
شهر دیزج دیز –خ شهید چمران –بن بست دوم پالک ۱۰۲  و محکوم علیه خلیل 
شماره۹۷-۱۰۵۸  دادنامه  بموجب  قروه  مکان:  بقالی  شغل  مولود   فرزند  قادری  
مورخه  ۹۷/۱۱/۲۸ دادگاه  شورا ی حل اختالف شهر دیزج دیز که وفق دادنامه 
است   کرده  حاصل  قطعیت  استان---  نظر  تجدید  دادگاه   --- شماره—شعبه 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ/۱۹/۹۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته  و 
مبلغ ۳۰۰/۰۰۰  ازبابت هزینه ابطال تمبر بااحتساب خسارت تاخیر تادیه چک از 
تاریخ رسید چک و تاخیر تادیه فاکتور  ازتاریخ تقدیم دادخواست در حق محکوم 

له .ضمنا  نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شورای حل اختالف شهردیزج دیز-ابراهیمی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم اکرم حیدری آردی  به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه  درخواستی به شماره۴/۲۹/۹۸ تقدیم این دادگاه نموده و چنین اشعار داشته 
است که شادروان سید رضا موسویان به شناسنامه ۲۷ در تاریخ در اقامتگاه دائمی 

خود در گذشته و ورثه حین الفوت و ی عبارت اند از
۱-سید  ابوالفضل موسویان فرزند سید رضا و اکرم به شماره شناسنامه۲۰۵۱۴۲۷۵۲۶ 

صادره از بابل فرزند متوفی
۲- اکرم حیدری آردی  فرزند داود و سیده محرم به شماره شناسنامه ۱۰۳۲ متولد 

۱۳۶۵ صادره از بابل همسر متوفی
۳- زبیده حسین پور فرزند میرزا آقا و سکینه به شماره شناسنامه دو متولد ۱۳۱۸ 

صادره از بابل مادر متوفی 
۴-میر رمضان موسویان فرزند سید تقی و سیده معصومه به شماره شناسنامه ۱۷۲ 

متولد ۱۳۱۵ صادره از بابل پسر متوفی 
۵-سیده فرشته موسویان فرزند سید رضا و اکرم به شماره شناسنامه۲۰۵۱۱۰۸۴۲۰ 

صادره از 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 چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

دادنامه
 

کوچه  جمهوری  خ  تنکابن  اسحاق  فرزند  مدنی  معافی  باقر  محمد  سید  خواهان 
المکان   مجهول  آزاد  سید مصطفی حسینی شغل  ۵۸ خواند  پالک  فارسی  سلمان 

خواسته مطالبه خسارت
داشته  تقدیم  به طرفیت خوانده  فوق  درخواستی  دادخواستی   گردشکار خواهان 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق  و جری تشریفات قانونی در 
وقت فوق العاده مقرر حوزه به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید 
رای قاضی شورا

آقای  طرفیت  به  مدنی  معافی  باقر  محمد  سید  آقای  دادخواست   در خصوص   
سیدمصطفی حسینی به خواسته مطالبه خسارت ریال شورا با توجه به مستندات و 
دالیل منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خوانده پرونده دلیلی 
لهذا  دعوای خواهان  را مقرون به صحت  ننموده  اقامه  بر رد خواسته خواهان  
تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت به 
پرداخت مبلغ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر و تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا 
زمان پرداخت قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید این رای غیابی  به قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف ۲۰ 

روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگستری تنکابن است
 قاضی شعبه اول شهری حل اختالف مجتمع شهیدبهشتی  شهرستان تنکابن 

آگهی ابالغ
ابالغ نتیجه کارشناسی کالسه اجرایی ۹۷۰۰۰۱۶ علیه روح اله فاضلی 

احتراما بموجب این آگهی به آقای روح اله فاضلی به شماره ملی ۵۸۱۹۷۱۸۵۲۶ 
ابالغ می گردد که در اجرای کالسه مذکور له بانک ملت ملک مورد رهن به شماره 
است  شده  ارزیابی  ریال   ۱۰۰۴۰۰۰۰۰۰ مبلغ  به  اصلی   -۴۰/۱۰۷/۱۹۳/۱۵ پالک 
که به علت عدم شناسایی اقامتگاه شما در آدرس مذکور در سند لذا از طریق این 
آگهی به شما اخطار می شود که از زمان انتشار تا پنج روز در صورتی که به نتیجه 
کارشناسی معترض می باشید اعتراض کتبی خود را به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ملکشاهی تحویل دهید 

و اال کارشناسی مذکور قطعی و مزایده ملک متعاقبا برگزار می گردد.
مدیر اجرای واحد اسناد رسمی ملکشاهی – صادق نقیبی
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بورس انرژی امروز میزبان اولین 
محموله نفتی سال ۹۸

امروز-سه شنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۸، نفت خام 
بین الملل  رینگ  در  نفت  ملی  شرکت  سبک 
بورس انرژی ایران با قیمت پایه هر بشکه ۶۳ 

دالر و ۳۶ سنت عرضه می شود.
بورس  سازمان  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ملی  شرکت  اطالعیه  بر  بنا  بهادار،  اوراق  و 
 ،۹۸ ماه  فروردین   ۲۰ شنبه  امروز-سه  نفت، 
برای هشتمین بار یک میلیون بشکه نفت خام 
و  دالر  پایه ۶۳  قیمت  با  ملی  شرکت  سبک 
۳۶ سنت عرضه می شود و در این عرضه نیز 
حداقل حجم خرید ۳۵ هزار بشکه تعیین شده 
است. در این مرحله نیز خبرگان سهام به عنوان 
کارگزار عرضه کننده معرفی شده و این کاال با 
سر رسید تحویل پنجم اردیبهشت ۹۸ با فوب 

جزیره خارک عرضه می شود.

گاز 76 درصد تولیدات پارس 
جنوبی را تشکیل می دهد 

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره 
به اینکه بیشترین تولیدات مجتمع گاز پارس 
جنوبی گاز طبیعی است، گفت: ۷۶ درصد از 
سبد تولیدات پارس جنوبی گاز و ۱۰ درصد 

نیز میعانات گازی است. 
هادی هاشم زاده فرهنگ- مدیرعامل مجتمع 
گاز پارس جنوبی گفت: در حال حاضر گاز 
طبیعی بیش از ۷۶ درصد سبد محصوالت این 

مجتمع از نظر درآمدی را در برمی گیرد.
وی ادامه داد: از این منظر میعانات گازی با ۱۰ 
درصد در رتبه دوم قرار دارد و گوگرد تولیدی 
نیز بیش از ۶ درصد درآمدهای پارس جنوبی 

را در بر می گیرد.
فرهنگ در ادامه سهم گاز مایع را نیز نزدیک 
گاز  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  درصد  به ۶ 
اتان یکی از مهمترین محصوالت تولیدی در 
پارس جنوبی است که سهم ۱,۶ درصدی را 
در سبد محصوالت این مجتمع از نظر درآمدی 

داراست.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به توانمندی 
ارائه  گفت:  جنوبی  پارس  انسانی  نیروی 
خدمات فنی و انتقال دانش و توانایی نیروهای 
مجتمع در سال های اخیر باعث شده این بخش 
نیز حدود ۰,۲ درصد سهم در درآمدهای که 

مجتمع گاز پارس جنوبی داشته باشد.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی پیشتر از 
افزایش ۹ میلیون بکه ای تولید میعانات گازی 

در سال گذشته خبر داده بود.

کوتاه از انرژی

قیمت نفت رکورد 5 ماهه زد

با تداوم کاهش تولیدات اوپک و تحریم های آمریکا علیه ایران و 
ونزوئال، قیمت نفت به باالترین سطح ۵ ماهه خود رسید.

بر اساس این گزارش، روز دوشنبه، با تداوم کاهش تولیدات اوپک و 
تحریم های آمریکا بر علیه ایران و ونزوئال قیمت نفت به باالترین سطح 

۵ ماهه خود رسید.
تا ساعت ۸:۴۰ به وقت تهران، قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام 
برنت دریای شمال، بنچ مارک بین المللی قیمت نفت، ۳۵ سنت یا ۰.۵ 

درصد رشد کرد و به ۷۰.۶۹ دالر رسید.
قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا، 
دابلیوتی آی، ۳۵ سنت یا ۰.۶ درصد رشد کرد و به ۶۳.۴۳ دالر رسید.

در اوایل معامالت روز دوشنبه، هر دو شاخص برنت و دابلیوتی آی، 
به ترتیب با رسیدن به قیمت های ۷۰.۷۶ دالر و ۶۳.۴۸ دالر، باالترین 

رکورد خود از ماه نوامبر تا کنون را ثبت کردند.
بانک آمریکایی جی پی مورگان در یادداشتی که دیروز منتشر کرد 
گفت: قیمت نفت برنت بیش از ۳۰ درصد در سال جاری رشد داشته 
است. این درحالی اتفاق می افتد که کاهش تولیدات اوپک پالس برای 
چهارمین ماه متوالی تداوم داشته و خوش بینی به مذاکرات تجاری 

آمریکا و چین، چشم انداز تقاضا را تقویت کرده است.
شرکت مشاور انرژی، اف جی ای، اعالم کرد که کاهش تولیدات به 
رهبری اوپک به معنای این است که ذخایر بیش از حد انبارهای نفت 
درحال ناپدید شدن هستند و بازارها سالمت به نظر می رسند. این 
مشاور اضافه کرد: بازار به سوی ثبت قیمت ۷۵ دالری برای برنت، 
به پیش می رود. اف جی ای می گوید: تحریم ها می توانند حدود ۵۰۰ 
هزار بشکه در روز از تولید نفت ونزوئال بکاهند. این را به کاهش 
معافیت های واردات نفت از ایران اضافه کنید و قیمت ها به طور 

قابل توجهی جهش خواهند کرد.

خبر

را  سال ۹۷  در  گازرسانی  روند  نفت،  وزیر 
بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: صادرات 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی با وجود برخی 

مشکالت به خوبی در حال انجام است.
به گزارش زمان به نقل از وزات نفت، بیژن 
زنگنه در دیدار با نمایندگان کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی در ساختمان مرکزی 
سال  کرد: ۹۷  اظهار  ایران  گاز  ملی  شرکت 
این سال  در  بود.  نفت  برای صنعت  خوبی 
برای نخستین بار با وجود افزایش جمعیت 
زیر پوشش گازرسانی هیچ محدودیتی حتی 
در بخش صنعتی و نیروگاهی اعمال نشد. کار 
بزرگی بود که از سوی شرکت ملی نفت ایران 

و شرکت ملی گاز ایران انجام شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۹۲ درصد 
جمعیت کل کشور به طور مستقیم از نعمت 
گاز بهره مند هستند، یادآور شد: بیش از ۹۹ 
درصد جمعیت شهری و ۸۰ درصد جمعیت 

روستایی هم اکنون از نعمت گاز برخورداند؛ 
البته در این بخش شاهد نبود تعادل هستیم. 
رضوی،  خراسان  جنوبی،  خراسان  کرمان، 
آذربایجان غربی اندکی از بقیه استان ها عقب 

هستند.
وزیر نفت افزود: صادرات فرآورده های نفتی با 
تالش شبانه روزی همکارانمان شرایط مطلوبی 
که  دارد  وجود  مشکالت  برخی  البته  دارد، 

الینحل نیست.
مشکل کنونی صادرات نفت سیاسی و امنیتی 

است؛ نه عملیاتی
وزیر نفت، صادرات نفت و میعانات گازی 
را به دلیل تحریم آمریکا یکی از مشکالت 
وزارت نفت عنوان کرد و افزود: تالش مان این 
است هیچ رقمی از صادرات نفت و میعانات 
گازی عنوان نشود و تاکنون نیز در این زمینه 
موفق بودیم؛ اعالم رقم صادرات نفت سبب 

سوء استفاده دشمنان می شود.

وی تاکید کرد: ما توانایی صادرات نفت به 
مقدار پیش از خروج آمریکا از برجام و آغاز 
تحریم های واشینگتن را برخالف عده ای که 
نداریم،  ناکارآمدی  دلیل  به  می کنند  عنوان 
داریم. مشکل کنونی صادرات نفت سیاسی 

و امنیتی است، نه عملیاتی.
وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون بخشی از 
ستاره  پاالیشگاه  اختیار  در  گازی  میعانات 
مشکالت  و  می گیرد  قرار  فارس  خلیج 
صادرات این بخش کمی برطرف شده است، 
بورس  از  نفت  فروش  راه های  همه  افزود: 
و   کردیم  آزمایش  را  تهاتر  تا  گرفته  انرژی 
یا سازمانی که خواستار خرید  با هر فردی 
نفت ایران باشد نیز مذاکره کردیم و به تازگی 
نیز اعالم کردم صورتجلسه این مذاکرات نیز 

امضا شود.
در  سازمانی  یا  فرد  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
است.  نشده  وارد  کاال  با  نفت  تهاتر  بخش 
دریافت پول نفت برای ما بسیار مهم است 
و باید نسبت به پرداخت آن مطمئن شویم 
تا مشکالت همانند بابک زنجانی بار دیگر 
تکرار نشود. زنگنه درباره سیل هم که نگرانی 
بخش  اینکه  بیان  با  بود،  نمایندگان  برخی 
نفت خیز  مناطق  به  مربوط  سیل  از  زیادی 
در  را  خود  توصیه  افزود:  است،  خوزستان 
این زمینه به همه شرکت های تابعه وزارت 
هموطنان  آسیب  کردم  تاکید  و  اعالم  نفت 
ایجاب می کند که  مناطق سیل زده  عزیز در 
همه نیروها و تجهیزات صنعت نفت همچنان 
با هماهنگی کامل با ستاد فرماندهی مدیریت 
بحران، برای یاری رسانی و ارائه خدمات به 
مردم  تا  باشند  داشته  فعال  مردم، حضوری 

هرچه سریع تر به خانه و زندگی شان برگردند.
سال سختی داریم؛ با همدلی آن را پشت سر 

می گذاریم
وزیرنفت به شعار امسال )رونق تولید( اشاره 
کرد و افزود: امسال می توان بخش عمده ای از 
سفره پارس جنوبی را جمع کرد، مشکالتی را 
که در پاالیشگاه فاز ۱۴ است باید حل کنیم 
و بقیه نیز امسال جمع می شود. افزون بر این، 
در زمینه طرح های نفتی نیز ما نخستین اوراق 
مشارکت را به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان 
سریع تر  کار  به  آغاز  هدف  با  که  فروختیم 
پیمانکاران است و این اقدام در مناطقی که سیل 

رخ نداده با سرعت بیشتری انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه شرکت ملی گاز ایران 
بخش  در  به ویژه  گازرسانی  باید  امسال  نیز 
روستایی را با قدرت و شدت بیشتری ادامه 
دهد از تحول بزرگی در صنعت پتروشیمی 
کشور در دو سال آینده خبر داد و گفت: بر 
پتروشیمی  صنایع  تولید  تحول،  این  اساس 
ایران از لحاظ وزنی نزدیک به دو برابر خواهد 
نیمه تمام خوراک  شد که در میان طرح های 
پتروشیمی ها، کار بسیار بزرگی است؛ از امسال 

مقدار خوراک از مصرف بیشتر می شود.
زنگنه با ارائه توضیحاتی درباره صنعت پاالیش 
میعانات  پاالیشگاه  فازهای  توسعه  به  نفت، 
گازی ستاره خلیج فارس در سال ۹۷ اشاره 
کرد و گفت: امسال نیز در پی افزایش ظرفیت 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هستیم.
وزیر نفت در پایان گفت: پارسال، سال سختی 
برای کشور بود که به خوبی گذشت. امسال 
بتوانیم  اهلل  ان شاء  و  است  سختی  سال  هم 

به خوبی از آن عبور کنیم.

وزیر نفت:

صادرات فرآورده های نفتی و پتروشيمی به خوبی در حال انجام است

آگهی مفقودی
به  سفید  رنگ  ۱۳۸۶به  ۱۶۰۰OHVمدل  وانت  پیکان  خودرو  فاکتورفروش  و  سند 
کاظمیان  محمدرضا  نام  ۱۱۴۸۶۰۱۳۰۵۸به  موتور  ۳۱۶۳۹۳۲۰وشماره  شاسی  شماره 

شهرستان دزفولفرمفقودگردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
المثنی سند کمپانی سواری پیکان ۱۶۰۰ مدل ۷۵ با شماره موتور ۱۱۲۷۵۰۱۰۷۶و شماره 
شاسی ۷۵۵۱۱۹۲۵با شماره پالک ۸۲۶ج۷۴ایران ۷۲ بنام کریم سمیع پور مفقود گردیده و 

 بابل از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
 M۱۳ /۵۶۸۶۰۵۴ ۱۱۱ به شماره موتورSE برگ سبز خودرو سواری پراید هاچ بک تیپ
و شماره شاسی NAS۴۳۱۱۰۰G۵۸۸۱۸۰۸ و شماره پالک ایران ۷۲-۴۲۳ق۹۱ مفقود 

بهشهرگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
المثنی سواری ریو ال اس ۱۵۰۰ مدل ۹۰ با شماره پالک ۲۲۱د۵۵ ایران ۸۲ با شماره موتور 
۱۰۹۶۶۳۷و شماره شاسی nas۶۱۰۰۲۲b۱۱۹۸۴۹۵مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

بابل می باشد 

موضوع ابالغ دادرسی
نظر به اینکه خواهان مجتبی نادری حاجی فرزند علی گدا دادخواستی به خواسته الزام به 
تنظیم سند به طرفیت محسن بابا پور فرزند موسی و موسی شعبانی کالی فرزند شعبانعلی 
انجام مقدمات قانونی به کالسه ۷/۱۰۰۱/۹۷ثبت  از  در این شعبه تسلیم نموده که پس 
و برای مورخه ۹۸/۱/۲۸ساعت ۱۱صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول 
المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷۳قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشاردرج و به خوانده ابالغ میگردد که در 
وقت رسیدگی در شعبه هفتم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم آن به دفتر شعبه هفتم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم 

ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفترشعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان بابل

رونوشت اگهی حصر وراثت 
کالسه  به  خواست  داد  شرح  به   ۳۱۸۸ شماره  شناسنامه  دارای  امیری  قائمی  علی  آقای 
۳/۱۱۷۷/۹۷ از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی اصغر قائمی امیری بشناسنامه ۲۹ در تاریخ ۹۷/۱۱/۶اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱ - محمد قائمی امیری به ش ش ۵۷۲ متولد ۱۳۶۴ پسر متوفی 

۲ - محمد قائمی امیری به ش ش ۲۰۵۰۰۰۶۳۰۶ متولد ۱۳۶۸ پسر متوفی
۳ - علی قائمی امیری به ش ش ۳۱۸۸ متولد ۱۳۶۶ پسر متوفی 
۴ - زهرا قائمی امیری به ش ش ۶۳۴ متولد ۱۳۶۰ دختر متوفی 
۵ - مریم قائمی امیری به ش ش ۱۰۳۷ متولد ۱۳۵۸ دختر متوفی

۶ - طاهره قائمی امیری به ش ش ۲۴۹۰ متولد ۱۳۵۴ دختر متوفی
۷ - فاطمه قائمی امیری به ش ش ۱۱۲۶ متولد ۱۳۵۳ دختر متوفی

۸ - عذرا رادفر به ش ش ۲۰۶۳۴۵۱۷۳۷ متولد ۱۳۲۷ همسر متوفی
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی
ایران  پالک۴۹۷د۸۳  سفید ش  ۹۰رنگ  مدل  ایکس  ال  سمند  سبز  وبرگ  کمپانی  سند   
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   Cf۷۱۸۹۷۷ شاسی  ۱۴۷۹۰۰۳۷۲۳۱ش  موتور  ۷۲ش 

ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 سند کمپانی وبرگ سبز پژو ۴۰۵مدل ۸۲ رنگ مشکی متالیک ش پالک۵۲۳ ط۲۹ ایران ۸۲ش موتور 

 بابل ۲۰۰۳۹۱۶ش. شاسی ۸۲۰۴۶۵۶۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

با ابالغ افزایش تعرفه های آب و برق پرمصرف ها از 
سوی دولت به وزارت نیرو تعرفه های جدید این گروه 
که شامل رشد ۲۳ درصدی خواهد بود، از خردادماه 

اعمال می شود. 
فهمی-  فارس، هدایت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای 

وزارت نیرو گفت: سرانه مصرف آب در ایران هم 
اکنون ۲۲۰ لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است که 
این رقم در برخی از کالنشهرهای کشور مانند تهران 

به بیش از ۳۰۰ لیتر در شبانه روز می رسد.
شهری  آب  از  معقول  و  بهینه  مصرف  افزود:  وی 
تجهیزات  از  کارگیری  به  سازی،  فرهنگ  مستلزم 
کاهنده مصرف آب، استفاده از لوازم خانگی با میزان 
مصرف استاندارد، روش بازچرخانی آب خاکستری 
و بسیاری موارد دیگر است. همچنین مصرف سرانه 
آب در بخش خانگی )آب شرب لوله کشی خانگی( 

در ایران به طور متوسط در طول سال ۱۵۷ لیتر در 
روز به ازای هر نفر برآورد می شود که شامل پنج 
و  حمام  لیتر  پخت وپز، ۵۰  لیتر  آشامیدن، ۱۰  لیتر 
شست وشو، ۲۰ لیتر لباس شویی، ۱۵ لیتر ظرف شویی، 
۳۰ لیتر مصارف بهداشتی، ۱۰ لیتر نظافت خانه و ۱۷ 
لیتر مصارف متفرقه می شود. در برخی کالنشهرهای 
کشور از جمله تهران، این میزان )مصرف سرانه آب 
در بخش خانگی( در فصل گرم سال به حدود ۲۵۰ 
لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر می رسد، در حالی 
که متوسط سرانه مصرف آب در بخش خانگی در دنیا 

۱۳۵ تا ۱۴۰ لیتر در روز به ازای هر نفر است. این رقم 
در کشورهای اروپایی که از میانگین بارشهای باالیی 
نیز برخوردارند، به طور متوسط ۱۳۰ لیتر در شبانه روز 
است. خوشبختانه دولت در نهایت به این نتیجه رسید 
که در گام نخست برای واقعی شدن قیمت آب و برق 
باید به سمت تشویق و تنبیه مشترکان و افزایش تعرفه 
آب و برق مشترکان پزمصرف حرکت کند. براساس 
مصوبه دولت که به وزارت نیرو هم ابالغ شده است 
از ابتدای اردیبهشت ماه بهای آب شرب و برق تمامی 
مشترکان ساالنه به میزان ۷ درصد افزایش می یابد 

به خالص  ماه،ساالنه ۱۶ درصد  ابتدای خرداد  از  و 
صورت حساب آب و برق مصارف خانگی مشترکان 
باالی الگوی مصرف افزوده می  شود که جمع این 
رشد تعرفه بالغ بر ۲۳ درصد برای مشترکان پرمصرف 
خواهد بود. برخی از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر 
ضرورت افزایش موثر قیمت آب و برق پرمصرف ها 
در راستای مدیریت مصرف آنها و جلوگیری از تکرار 
بحران برق در تابستان ۹۸ تاکید کرده بودند و این اقدام 
را گام بزرگی در راستای تحقق عدالت در زمینه توزیع 

یارانه های انرژی در کشور می دانستند.

اعمال افزایش ۲۳ درصدی تعرفه  آب و برق پرمصرف ها از خرداد 
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تحلیل واشنگتن پست از تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران
ترامپ مجبور به عقب نشینی می شود؟

*مونا مشهدی رجبی
دوره معافیت هشت کشور از خرید نفت ایران به زودی پایان می یابد و بازار 
نفت در واکنش به این شــرایط تازه با موج تازه ای از روند افزایشی روبرو 
شده است.در این شرایط اخباری به گوش می رسد مبنی بر اینکه امریکا 
در نظر دارد فشار تحریم ها را افزایش دهد و سیاستهای تازه ای علیه ایران 
وضع کند اما رسانه های امریکایی در مورد کارایی این سیاست تردید دارند.

واشنگتن پست در  گزارشــی که  دیروز منتشر کرد نوشت:سیاستهای 
تحریمــی ترامپ علیه ایران نمی توانــد امریکا را به هدفی که دنبال می 
کند برساند و تنها باعث تحمیل هزینه سیاسی و اقتصادی به امریکا و سرد 
شدن رابطه  این کشور با شرکایش می شود.دیوید کوهن یکی از اعضای 
ســابق سازمان اطالعات امریکا در این مورد در واشنگتن پست نوشت:در 
روزهای اخیر ترامپ در توییتی خبر از تعلیق تحریم های کره شــمالی 
داد و اعالم کرد که به نظر من در شرایط فعلی تحریم ها ضرورتی ندارد. 
این در حالیست که از نظر عملی هیچ تغییری در سیاستهای کره شمالی 
ایجاد نشده است. این یعنی ترامپ به تنهایی و بدون توجه به سیاستهایی 
که سالها در آمریکا  اجرا شده است تصمیم به تعلیق تحریم گرفته است و 
دیگر اینکه ترامپ پذیرفته است که سیاستهای تحریمی علیه کره شمالی 
بی نتیجه بوده اســت.این وضعیت در مورد ایران هــم مصداق دارد. من 
اطمینان دارم که تحریم های تازه امریکا علیه ایران بی نتیجه خواهد بود و 
دیــر یا زود امریکا مجبور به توقف تحریم ها بدون حصول هیچ نتیجه ای 
می شود.کوهن ادامه داد:  مطالعات من در زمینه روابط خارجی امریکا و 
تحریم ها علیه شماری از کشورها نشان داد در صورتی تحریم اقتصادی علیه 
یک کشور امریکا را به نتیجه مطلوب می رساند که سه شرط وجود داشته 
باشد. اول اینکه تحریم باید  با هدف مشخص و قابل استحصال باشد. یعنی 
باید مشخص باشد که امریکا به دنبال چیست و امکان به دست اوردن آن 
را نیز داشته باشد. اگر امکان دست یابی به هدف وجود نداشته باشد، تحریم 
حتی اگر سالهای طوالنی اجرا شود بازهم امریکا را به نتیجه نمی رساند.دوم 

اینکه تحریم ها باید همراه با سیاستهای دیگر استفاده شود. 
سیاست هایی از قبیل دیپلماســی، مذاکره، ارایه کمک های اقتصادی در 
شرایط خاص و غیره. اگر یک کشور تحریم شود و آمریکا دیگر با آن کشور 
مراوده و مذاکره ای نداشته باشد، بدون شک تحریم نتیجه مطلوب امریکا را 
در بر ندارد.سوم اینکه تحریم های یک کشور زمانی نتیجه بخش خواهد بود 
که  کشورهای دوست و هم پیمان امریکا به خصوص کشورهای صنعتی در 
این زمینه با امریکا هم نظر باشند و سیاستهای تحریمی را اجرا کنند. اگر 
کشورهای صنعتی بخواهند با کشور تحریمی کار کنند، بدون شک راهی 
پیدا خواهند کرد و این یعنی شکست سیاست امریکا. البته امریکا تالش 
می کند با اســتفاده از ابزار دالر کشورهای دیگر را مجبور به تبعیت کند 
ولی در دنیای چند قطبی امروزی این ابزار کارایی ندارد. اگر این سیاست 
برای طوره طوالنی استفاده شود و کشورهای دیگر با استفاده از این ابزار 
مالی تحت فشار قرار بگیرند، سیاستها و ابزارهای دیگر ایجاد می شود از 
قبیل اتحادیه مالی یورو، معامله نفت با سبد ارزی، تجارت پایاپای و ده ها راه 
دیگر که در سالهای اخیر شاهد استفاده از آنها بودیم.وی در انتهای گزارش 
نوشت:دیری نخواهد پایید که همان طور که ترامپ در توییتی تحریم های 
امریکا علیه کره شمالی را لغو کرد، تحریم ها علیه ایران را نیز لغو می کند 

زیرا این سیاست کارایی ندارد.

نگاه روز

کمک 1۲/5 میلیاردی بانک آینده 
به سیل زدگان 

 رئیــس اداره بــازار افزایــی بانک آینــده با اعالم 
کمک۱۲.۵ میلیاردی بانک آینده به سیل زدگان از 
استمهال ۲ ساله تسهیالت مشتریان این بانک در 
سراسر کشور و بخشودگی جرائم تا پایان سال ۱۳۹۷ 

این افراد خبر داد.
سام فرخی گفت:  اعتباری بالغ  بر ۱۲ میلیارد و پانصد 
میلیون ریال کمک نقدی بانک آینده به ســازمان 
هالل احمر؛ استمهال ۲ ساله تسهیالت مشتریان این 
بانک در سراســر کشور و بخشودگی جرائم تا پایان 
سال ۱۳۹۷ این افراد از جمله تمهیداتی است که این 
بانک برای کمک به مشکل سیل و بارش های اخیر در 
نظر گرفته است.وی افزود: در راستای محقق ساختن 
موارد تفاهم شده مابین بانک آینده و پایگاه میراث 
جهانی تخت جمشید درزمینه ارتقای سطح کیفی 
بازدید گردشگران و به  منظور مشارکت در ساماندهی 
و کمک رسانی به هم وطنان سیل زده، توزیع بیش از 
۷۰ هزار بســته کمک های اولیه عالوه بر ۵۰۰ هزار 
بسته تفاهم شده اولیه، در بین مسافران نوروزی انجام 

شده است.

اعالم آمادگی بانک سپه برای حمایت 
از رونق تولید واحدهای سیل زده

بانک سپه با ارسال نامه ای به رئیس جمهور آمادگی 
خود را برای حمایت از طرح رونق تولید و واحدهای 
تولیدی خسارت دیده در سیل با اختصاص ۱۰ هزار 

میلیارد ریال اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک سپه، 
کاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه با ارسال نامه ای 
به رئیس جمهور از آمادگی بانک سپه برای حمایت از 
طرح رونق تولید و تخصیص و تأمین اعتبار به میزان 
۱۰ هزار میلیاردریال برای واحدهای تولیدی خسارت 
دیده در ســیل اخیر خبر داد.در این نامه آمده است: 
بانک سپه با ابراز همدردی با آسیب دیدگان ناشی از 
حوادث سیل اخیر و به منظور همراهی با سیاست های 
کالن دولت محترم، آمادگی خود را برای تخصیص و 
تأمین اعتباری به میزان ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال )ده هزار 
میلیارد ریال( برای واحدهای تولیدی خسارت دیده در 
سیل اخیر و اعالم توزیع استانی منابع از سوی سازمان 
محترم برنامه و بودجه کشور به اطالع رییس جمهور 
میرساند. همچنین در صورت صالحدید و به منظور 
مساعدت بیشتر با متقاضیان مشمول و تخصیص 
بخشی از یارانه سود با تضمین سازمان محترم برنامه 
و بودجه کشور، اعطای تسهیالت با نرخ سود یارانه دار 
موجب تســهیل و تسریع در امر بازسازی و نوسازی 

واحدهای مولد خواهد شد.

خبر

اگرچه همه نهادها و ارگان ها بر لزوم رونق تولید 
مسکن به عنوان صنعت پیشران اقتصادی تأکید می 
کنند، اما بررسی ها نشان می دهد احتمال افزایش 
ساخت و ساز در سال جاری هم پایین خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، با توجه به انتخاب 
شعار امسال به عنوان سال رونق تولید، کارشناسان 
اقتصادی و فعاالن ساخت و ساز امیدوار هستند 
موضوع حمایت از تولید انبوه مسکن نیز در زمره 
برنامه های حمایتی دولت قرار گیرد به خصوص 
که بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش مسکن 
اقتصاد کشور محسوب می شود؛ اگرچه  پیشران 
حوزه مسکن از معدود بخش هایی است که بخش 
خصوصی در آن باالترین نقش را ایفا می کند، اما 
زمین  بخش  در  که  محدودیت هایی  به  توجه  با 
خصوصاً در کالنشهرها وجود دارد، نقش حمایتی 
دولت مبنی بر تخصیص زمین با قیمت مناسب 
برای خارج شدن مسکن از کاالی سرمایه به کاالی 

مصرفی از یک سو و نیز کاهش قیمت تمام شده 
ساخت و افزایش حاشیه سود سازندگان، پررنگ تر 
است. موضوع ساماندهی بازار مسکن با دو چالش 
پیچیده و متناقض، یکی به نام »باال بودن تعداد 
واحدهای خالی عمدتاً لوکس و گران قیمت که 
تا ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور برآورد می 
شود« و دیگری، »کمبود واحد مسکونی مصرفی 
و میان قیمت« روبه رو است و این دو چالش، 
معضالت اصلی بخش مسکن هستند. با این حال 
کارشناسان معتقدند با استفاده از ابزار مالیاتی مانند 
عایدی  بر  مالیات  و  خالی  خانه های  بر  مالیات 
سرمایه می توان در میان مدت و بازه شش ماهه تا 
یک ساله این مشکالت را تعدیل یا حتی حل کرد.
اما پیش از آنکه نهضت ساخت و ساز در بخش 
مسکن برای جبران کمبود واحد مسکونی مصرفی 
به راه بیفتد، باید مشکالت و موانعی که بر سر راه 
تولید پایدار و دامنه دار مسکن وجود دارد، رفع و 

رجوع شود. این موانع بعضاً به اقتصاد کالن مانند 
تورم، کاهش ارزش پول ملی در دوره های میان و 
بلند مدت سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز، 
سودهای باالی تسهیالت بانکی و … بازمی گردد؛ 
قوانین دست و پاگیر مانند قانون اجباری بودن بیمه 
کارگران ساختمانی یا قانون پیش فروش ساختمان 
از دیگر موانع رونق تولید هستند. برخی موانع هم 
در بازار پیش روی فعاالن ساخت و ساز قرار دارد 
مانند افزایش قیمت مصالح ساختمانی )تیرآهن، 
میلگرد و سیمان(. تا زمانی که این موانع از سر 
راه تولید مسکن برداشته نشود، عماًل بازار مسکن 
همچنان در دوره های تناوبی رکود طوالنی مدت 
تورمی و بعضاً دوره های رونق کوتاه مدت تورمی 
به صورت سلسله وار به سر خواهد برد و نمی توان 
یک بازار پایدار و جاری در بخش مسکن را انتظار 
داشت. یکی از مهمترین موانع رونق تولید مسکن 
را می توان افزایش روزافزون قیمت زمین و درنتیجه 

کاهش حاشیه سود سازنده دانست. در کنار افزایش 
قیمت زمین، می بایست به موضوع کمبود زمین 
پایتخت نیز اشاره کرد.  در کالنشهرها خصوصاً 
در حال حاضر مهم ترین منبع تأمین زمین ساخت 
واحد مسکونی در تهران، غیر از اراضی محدود 
در منطقه ۲۲، نوسازی بافت های فرسوده و تجمیع 
ریزدانه هاست. متأسفانه برنامه دولت برای بازسازی 
بافت فرسوده نیز علیرغم تبلیغات گسترده به جایی 
نرسیده است؛ طبق وعده دولت، قرار بود بافت های 
فرسوده با تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی 
به صورت گسترده نوسازی و احیا شود اما تا کنون 
نه تنها تسهیالت ارزان قیمت به توسعه گران و 
فرسوده  بافت های  در  خصوصی  بخش  فعاالن 
پرداخت نشده، بلکه حتی به نظر می رسد با افزایش 
قیمت مسکن در یک سال گذشته، اصل اجرای 
این طرح بدون تخصیص یارانه های دولتی غیر 

اقتصادی باشد.

پیش بینی بازار مسکن در سال ۹۸
نایب رئیس انجمن انبوه سازان نیز با اشاره به مولفه های 
تاثیرگذار در قیمت مسکن طی سال ۹۸ گفت:  دولت 
تدوین  ساله   ۱۰ یا   ۵ برنامه  باید  مسکن  تولید  برای 
تا تولید کننده بر اساس آن بتواند در این بخش  کند 

سرمایه گذاری انجام دهد.
ایرج رهبر اظهار کرد:  یکی از عواملی که می توان بر اساس 
آن بازار مسکن در سال ۹۸ را پیش بینی کرد برنامه های 
اجرا شده از سوی دولت در سال های قبل برای ساخت 
باید  راستا  این  در  داد:   ادامه  وی  است.  مسکن  ساز  و 
به  دولت  اساسا  آیا  این که  کرد  مرور  را  برنامه ریزی ها 

زمینه  این  را در  برنامه ای  یا  توجه کرده  تولید مسکن 
عنوان  به  کرد:  تصریح  وی  خیر.  یا  است  کرده  تدوین 
مثال اواخر سال گذشته دولت اعالم کرد برای توسعه 
را  برنامه پرداخت تسهیالت  ساخت و سازهای مسکن 
در دستور کار قرار دارد. نایب رئیس انجمن انبوه سازان 
با بیان این که بایدبه طور شفاف مشخص شود آیا دولت 
برنامه ای برای کنترل تورم در بخش مصالح ساختمانی 
دارد، گفت: از سوی در بخش مالیات ها شبانه تغییرات 
۱۰ برابری را اعمال نکنند، اینها همه ضرباتی است که 
اشاره  با  رهبر  می شود.  وارد  مسکن  تولیدکنندگان  به 

... همه  و  انشعابات  بیمه، عوارض شهرداری،  این که  به 
قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار می دهند، افزود: مسکن 
برنامه ریزی کوتاه مدت ندارد و حداقل باید در یک برنامه 
۵ تا ۱۰ ساله برای تناسب عرضه و تقاضا از سوی دولت 
تدوین شود. وی گفت: مشخص بودن برنامه های دولت 
برای سرمایه گذاری در  تولیدکننده  به  را  اطمینان  این 
بازار مسکن می دهد،  از این رو اگر دولت برنامه ای برای 
بر هم خوردن  به  توجه  با  باشد  نداشته  بخش مسکن 
بیش از پیش عرضه و تقاضا افزایش قیمت ها در سال 

جاری محتمل است.

اما و اگرهای رونق تولید مسکن؛
پيش بينی بازار مسکن در سال ۹۸

ادامه از صفحه1
ساختاری  مساله  دومین  داد:  ادامه  .سالح ورزی 
با  تولیدکنندگان به طور سنتی  ایران که  اقتصاد 
آن درگیر هستند، به مسائل بیمه باز می گردد؛ به 
این معنا که بیمه به ویژه در بخش تأمین اجتماعی، 
همیشه برای کارفرمایان مساله ساز بوده است. به 
نحوی که این موضوع به عنوان یکی از اصلی ترین 
زیرساخت های فضای کسب و کار، نیاز به اصالحاتی 
ساختاری از جانب دولت به عنوان فراهم کننده بستر 
فعالیت های اقتصادی دارد تا اختالفات در این بخش 
به حداقل برسد.وی ادامه داد: طی سال های اخیر، 
تصمیمات خوبی از سوی شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی اتخاذ شده است و فعاالن اقتصادی 
میان  در  دولتی  مسئوالن  با  را  خود  مشکالت 

گذاشته اند. اجرای برخی از این تصمیمات، امیدبخش 
بوده است؛ اما مشکالت از سطح تصمیمات مقطعی 
عبور کرده و حل آن نیاز به اصالحات ساختاری در 
این بخش دارد.به اعتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سومین ضلع مثلث 
مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی نیز مالیات است؛ 
به خصوص در شرایطی که آمار از کاهش تولید 
در سال ۱۳۹۷ حکایت دارد، سیاست های مالیاتی 
باید با حساسیت باالیی اعمال شود؛ همچنین در 
این بخش نیز به غیر از مسئله مالیات ستانی در 
شرایط رکود، نیاز به اصالحات ساختاری احساس 
همچنان  ایران  اقتصاد  از  بخش هایی  می شود. 
جایشان در لیست مالیات دهندگان خالی است و بار 
مالیاتی عمدتاً بر دوش بخش خصوصی واقعی است 

که فعالیت شفاف دارند.وی افزود: برخی بخش های 
عمومی غیردولتی و برخی نهادها که سهم باالیی در 
فعالیت های اقتصادی دارند، در سبد مالیاتی جایگاه 
روشنی ندارند؛ بنابراین باید با گسترش تور مالیاتی به 
افزایش سهم مالیات از بودجه های سنواتی پرداخت 
نه فشار بیشتر به مالیات دهندگان فعلی. در بخش 
مالیات ارزش افزوده نیز قانونی که قرار بود ۵ سال 
به طور آزمایشی اجرا شود، نزدیک به ۱۰ سال است 
به اجرا درآمده و پیش نویس قانون دائمی آن منتظر 
طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد. اجرای ناقص 
این قانون بدون فراهم شدن تمامی زیرساخت های 
مورد نیاز، ضربه بزرگی به تولید وارد کرده است که 
نیاز به اصالح این رویه را در شرایط فعلی شدت 

بخشیده است.

چالش های اقتصاد ایران در سال ۹۸؛

سه گانه بهبود شاخص های اقتصادی کشور



مهربانی مهم ترین اصل انسانیت هستاگر 
کسی از من کمکی بخواهد به این معنی هست 

که، من هنوز بر روی زمین ارزش دارم.
پائولو کوئیلو

سخن حکیمانه

طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف
گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف

طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من
گر چه سخن همی برد قصه من به هر طرف

امروز با حافظ

ابراهیم رها راوی یادداشت های 
روزانه شیطان شد

از  تازه  کتاب  رها  ابراهیم   
طنزنوشته های خود را با عنوان 
بازار  روانه  با شیطان«  ماه  »یک 
کتاب کرد. به گزارش  مهر، نشر 
مروارید اثری تازه از ابراهیم رها 
از طنزپردازان معاصر را با عنوان 
بازار  روانه  با شیطان«  ماه  »یک 
کتاب کرد. این اثر در قالب سی یادداشت طنزآمیز 
روزانه تنطیم شده است که راوی آنها به گفته نویسنده 
شیطان است. رها در مقدمه خود بر این اثر نوشته 
است: واقعاً با کارهایی که ما انجام می دهیم، کاری 
برای شیطان باقی می ماند؟ من با این تصور و با این 
فکر که با وضعیت جاری ما شیطان باید با سختی 
و بیهودگی روزگار بگذراند، یادداشت های یک ماه با 
شیطان را نوشتم. شیطان در این کتاب در قالب یک ماه، 
یادداشت های روزانه اش را اگر مرتب کند و بسپارد 
دست ناشر چاپ شود و ملت بخوانند احتماالً همین 
چیزی می شود که در دست شماست. باور بفرمائید که 
اگر عیناً هم همین نشود خیلی شبیه آن خواهد بود. این 
کتاب طرح هایی از مهشید فرح انگیز در ۱۰۰ صفحه و 

با قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقاتشرعی

معرفی نامزدهای نهایی چهره سال هنر انقالب اسالمی

در نشست خبری هفته هنر انقالب و جشنواره شعر 
و داستان انقالب نامزدهای نهایی چهره سال هنر 

انقالب معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار پیام زمان  ، نشست خبری هفته 
هنر انقالب در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار 
شد.در ابتدای این نشست، مجدالدین معلمی، معاون 
هنری حوزه هنری و دبیر پنجمین جشن هفته هنر 
سال  هنر  چهره  نهایی  نامزدهای  اسامی  انقالب، 

انقالب را به این ترتیب معرفی کرد: رضا امیرخانی، هدایت اهلل بهبودی، ابراهیم حاتمی کیا، 
مسعود نجابتی و مهدی نقویان.وی در ادامه به معرفی نامزدهای انتخاب مهمترین رویداد 
سال هنر انقالب پرداخت که این انتخاب برای نخستین بار در سال جاری در دستور کار 
برنامه های هفته هنر انقالب اسالمی قرار گرفته است. بر این اساس و به گفته معاون هنری 
حوزه هنری از میان سه رویداد مجموعه برنامه های خانه  طراحان انقالب اسالمی، مجموعه 
برنامه های حسینیه هنر و جلسات شهاب مرادی درباره سبک زندگی یک رویداد به عنوان 

رویداد سال هنر انقالب انتخاب خواهد شد.
معلمی همچنین از انتخاب چهره سال هنر انقالب در تمامی استان های کشور برای 
نخستین بار در سال جاری خبر داد. مجدالدین معلمی در ادامه گفت: در بدو پیروزی 
انقالب اسالمی، تعداد هنرمندان انگشت شمار بودند، اما امروز جریان هنر انقالب عمومی 
شده و رویش های آن قابل لمس است و تعداد چهره های برخی از رشته های هنری، که 

پیش از انقالب اسمی از این هنر وجود نداشت، امروز حرفی برای گفتن دارند.
وی افزود: طبیعی است که در برخی رشته ها نقص هایی وجود دارد، اما آموزش در عرصه 
هنر باید مورد توجه قرار گیرد تا افراد جدیدی وارد بدنه هنر شوند؛ بنابراین آموزش نیرو 
و کادرسازی و ارتباط نیرو های جدید با متخصصان و پیشکسوتان از برنامه های اصلی 
دبیرخانه هفته هنر انقالب اسالمی است. وی ادامه داد: یکی از مشکالت ما در حوزه هنر 
انقالب، ایجاد شکاف نسلی میان هنرمندان شاخص گذشته و نسل جدیدی است که با 
ابزار جدید به سوی هنر می روند. تولید در دهه های ۶۰ و ۷۰ سخت تر بود و امروز با 
سهولت بیشتری انجام می شود و همین امر باعث شکاف بین نسل ها شده، در حالی که باید 
ارتباط ریشه داری بین آن ها ایجاد شود. معلمی در ادامه با اشاره به چگونگی انتخاب چهره 
سال هنر انقالب اسالمی بیان کرد: انقالبی بودن، عمومی بودن فعالیت ها و جریان سازی 
از معیار های اصلی دبیرخانه در انتخاب چهره سال هنر انقالب است که در همین راستا، 
اسامی تعدادی از این چهره ها به هیئت ۱۰۰ نفره ای از پیشکسوتان و مدیران ارشد نهاد ها 
و سازمان های فرهنگی ارائه شد و در نهایت ۵ نامزد نهایی انتخاب شدند و در مراسمی 
از میان آنان یک نفر به عنوان چهره سال انتخاب خواهد شد. وی در این نشست به 
شبهاتی درباره انتخاب چهره سال انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت: نگاه ما در انتخاب ها 
نگاه عمومی بوده و هنرمندانی که در این زمینه تالش کرده و آثارشان جریان ساز بوده و 
توانسته اند نظر عموم مردم را جلب کنند مورد توجه بودند؛ از این رو انتخاب ها محدود 
به تولیدات حوزه هنری نبود و از میان ۱۴ نفر معرفی شده، فقط پنج نفر محصوالتشان 
برای حوزه هنری بود و از میان پنج چهره نهایی نیز هیچ یک آثارشان متعلق به حوزه 
هنری نیست. معلمی با اشاره به همراهی هنرمندان با سیل زدگان کشور گفت: در این راستا 
فراخوانی را برای دریافت آثار تجسمی هنرمندان منتشر کردیم که عواید فروش آن صرف 
سیل زدگان کشور خواهد شد که این کار در زمان وقوع زلزله کرمانشاه نیز انجام شد، اما 
تعداد مشارکت کنندگان بیش از سه برابر زلزله کرمانشاه بود. از سوی دیگر یک کنسرت 

خیریه نیز با خوانندگی اشکان کمانگری برای کمک به سیل زدگان برپا می شود.

خبر

»نون.خ«  نوروزی  سریال  تهیه کننده 
سریال  این  دوم  فصل  تولید  درباره 
گفت: مدیر شبکه یک و مدیر گروه 
دوم  فصل  ساخت  سریال،  و  فیلم 
سریال »نون.خ« را به ما سفارش دادند 
و گفتند نگارش فیلمنامه را شروع کنید. 
طبیعتاً مدتی استراحت خواهیم داشت 
شروع  را  فیلمنامه  نگارش  سپس  و 
می کنیم.مهدی فرجی در گفت وگویی 
با ایسنا درباره ی استقبال از برنامه های 
غیرنمایشی در نوروز ۹۸ خاطرنشان 
کرد: مسابقه و تلنت شو در همه جای 
به  است  برنامه های جذاب  دنیا جزو 
پیدا  استعدادهایی حضور  اینکه  دلیل 
می کنند که موجب شگفتی می شوند 
و بیننده تلویزیون هم دوست دارد با 
تلویزیون دچار شگفتی شود. بنابراین 
این نوع برنامه ها همه جای دنیا رقیب 

اصلی کارهای نمایشی هستند.
قبل  سال های  تلویزیون  داد:  ادامه  او 
پخش  برنامه ها  جنس  این  از  کمتر 
نمایشی  سریال های  بنابراین  کرد؛ 
یکه تاز بودند و بیشترین میزان بیننده 

را داشتند؛ البته معتقدم چنانچه سریال ها 
با کیفیت و پرکشش ساخته  جذاب، 
شوند، می توانند پربیننده ترین برنامه های 

تلویزیون باشند.
اظهار  »نون.خ«  سریال  تهیه کننده 

دیدنی  و  جذاب  سریال  هرگاه  کرد: 
صدر  در  شد،  پخش  تلویزیون  از 
نظرسنجی ها قرار گرفت اما باید منتظر 
نظرسنجی های دقیق صداوسیما باشیم 
تا متوجه شویم برنامه های غیرنمایشی 

چه  نوروزی  سریال های  به  نسبت 
وضعیتی دارند.

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  فرجی 
جذب  برای   ۹۸ سال  در  تلویزیون 
دارد،  نیاز  مولفه ای  چه  به  مخاطب 

کارهای  مجموع  به  تلویزیون  گفت: 
مختلف،  ژانرهای  در  نمایشی 
و  نوجوان  و  کودک  برنامه های 
برنامه های  و  انیمیشن  عروسکی، 
جذابی مانند »عصر جدید«، »خندوانه« 
برنامه ها  این  دارد.  نیاز  »دورهمی«  و 
می توانند در کنار هم فضای جذابی را 

برای صداوسیما رقم بزنند.
متفاوت  داد: سلیقه مخاطبان  ادامه  او 
است و هر فردی به یکی از برنامه های 
بنابراین  است؛  مند  عالقه  تلویزیون 
تلویزیون باید به انواع برنامه ها توجه 
کند؛ البته فکر می کنم که تلویزیون به 
وجه سرگرمی حتی بیشتر از گذشته، 
بسیار نیاز دارد. تلویزیون با این روندی 
که پیش گرفته است، سال موفقی را 

پشت سر خواهد گذاشت.
فرجی با اشاره به پایان فصل اول سریال 
»نون.خ« گفت: معنی پایان سری اول 
سریال این نیست که قرار است ادامه 
سری یک را بسازیم. قصه سری دوم 
سریال می تواند از جای دیگری شروع 

شود و ادامه پیدا کند.

کاریکاتور

علت سیل، ضعیف مدیریتی!!!

 جزييات ساخت فصل دوم »نون.خ«

تجديد فراخوان مناقصه عمومی
 دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

1- دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب منطقه ای لرستان
) شماره شبایIR 640100004101114144111308بانک مرکزی ( با کد اقتصادی 

411163451988 و شناسنامه ملی 10861305730 
2-موضوع مناقصه : تکمیل عملیات اجرایی سد عالی محمود 

3-برآورد : 182 میلیارد ریال بر اساس فهرست به سال 1397 رشته سد سازی 
4-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 5140 میلیون ریال بصورت ضمنانت نامه بانکی 

5-رتبه و رشته مورد نیاز : حداقل پایه 4 آب )سابقه احداث یک سد خاکی را داشته باشد( – 
حداقل امتیاز فنی 65 و ضریب تاثیر 0/4 می باشد . 
6-مدت و محل اجرا : 30 ماه – شهرستان الیگودرز 

7-تاریخ توزیع اسناد:98/1/20 لغایت 98/1/27 
8-آدرس و شماره تماس جهت تهیه اسناد مناقصه : شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت فایل 
اسناد به   سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرسWWW.SETADIRAN.IR یا 
به نشانی لرستان –خرم آباد – انتهای بلوار ولیعصر )عج( شرکت آب منطقه ای لرستان مراجعه 

نمایند .تلفن تماس :06633240009   
9-ارائه گواهی صالحیت و آخرین تغییرات روزنامه و اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده 

و .... الزامیست 
های  قیمت  دامنه  تعیین  خصوص  در   94/7/13 مورخ   94/158764 شماره  10-دستورالعمل 

متناسب پیشنهادی در این مناقصه لحاظ می گردد. 
11-پیمانکاران می بایست دارای گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار را داشته باشند 

12-تاریخ ارسال پیشنهادها : شرکت ها نسبت به ارسال پیشنهادات خود از طریق سامانه ستاد 
تا پایان وقت اداری مورخ 98/2/10 اقدام و به صورت فیزیکی به دفتر حراست و امور محرمانه 
این شرکت تحویل نمایند بازگشایی پاکات در تاریخ 98/2/11 راس ساعت 10 صبح خواهد بود . 

امور قراردادهای شرکت آب منطقه ای لرستان

میالد کی مرام و نازنین بیاتی به پروژه نمایش »عروس مردگان« 
به کارگردانی امیدرضا سپهری و تهیه کنندگی مریم نراقی پیوستند.

میالد کی مرام پس از سال ها دوباره با نمایش »عروس مردگان« در 
سالن رویال هال هتل اسپیناس پاالس روی صحنه می رود.

میالد کی مرام که در حال حاضر با مجموعه ممنوعه و نازنین بیاتی 
با فیلم سینمایی »ژن خوک« در مدیوم تصویر حضور دارند این 

بار در نمایش موزیکال عروس مردگان به روی صحنه می روند.
پیش از این حضور شقایق دهقان، مهران امام بخش، ناصر عاشوری 

و فرناز توللی قطعی شده است.
نمایش عروس مردگان کاری از گروه نمایشی #مربع۱۱ است.

این نمایش که اقتباسی است از انیمیشن معروف »عروس مرده« به 
کارگردانی تیم برتون، اولین نمایش از رپرتوار آثار تیم برتون در 
ایران است که با همکاری گروه ارکستر ایستگاه به روی صحنه 

می رود.
نمایش »عروس مردگان« اردیبهشت روی صحنه می رود و محمد 

معتمد نیز به عنوان سرمایه گذار در این پروژه حضور دارد.

»ميالد كی مرام «و» انزنني بيایت« 
به»عروس مردگان«  پيوستند

نادر مشایخی فرزند جمشید مشایخی 
تا  داد  پیشنهاد  کیانیان  رضا  گفت: 
یادگاری ها و جوایز پدرم را به موزه 
سینما اهدا کنیم که همه خانواده با این 
پیشنهاد موافق هستند و قرار است به 

زودی این کار انجام شود.
این هنرمند همچنین گفت: از مردم 

عزیز و هنردوست ایران تشکر می کنم که حضور پرشوری در 
مراسم وداع با پدرم داشتند. مردم آنقدر مهربان هستند که حتی از 
شهرستان ها با اتوبوس آمده بودند. وی ادامه داد: در روز تشییع پیکر 
پدرم در خیابان حافظ سه، چهار جوان آمدند و از من خواستند تا با 
آنها عکس سلفی بگیرم و دوستانی که همراه من بودند گفتند ایشان 
سوگوار است و آن جوان ها در پاسخ گفتند تنها آقا نادر سوگوار 
نیست بلکه همه ما هم در غم از دست دادن استاد بزرگ مان هستیم.
مشایخی همچنین بیان کرد: از آنها پرسیدم چرا تا این اندازه پدرم 
را دوست دارید و آنها پاسخ دادند به دلیل اینکه جمشید مشایخی 

با مرام و وطن پرست بود و من وطن پرستی را از پدرم آموختم.
وی خاطرنشان کرد: از زمانی که پدرم فوت کرد تلفن من به هیچ 
وجه خاموش نبود دائم تماس می گرفتند و تسلیت می گفتند. تشکر 
می کنم از حضور بسیار گسترده مردم در مراسم تدفین پدرم و 
همچنین از ارگان ها و نهادهای مختلف که زحمات زیادی برای 
هماهنگی ها انجام دادند. اینکه برای هنرمندان ارزش قائل می شوند 

و آنها را می بینند اتفاق بسیار خوبی است.

اهدای» ايدگارها و جوايز« 
مشايخی به موزه سيمنا 

سال گذشته عوامل سریال »ستایش ۳« 
سکانس های نهایی را در بندرعباس 
ضبط کردند که این روزها تدوین و 
همزمان  صورت  به  آن  صداگذاری 

انجام می شود.
گفتنی است تصویربرداری »ستایش 
سلطانی،  سعید  کارگردانی  به   »۳
نویسندگی سعید مطلبی و تهیه کنندگی آرمان زرین کوب از دهم 

فروردین سال گذشته در تهران آغاز شد.
شروع داستان »ستایش«، سال های ابتدایی دهه ۶۰ است و ادامه 
آن به سال های اخیر می رسد. فیلمنامه سری سوم این مجموعه در 
۳۰ قسمت نوشته شده که نگارش آن بر عهده سعید مطلبی است.

دارای  و  متفاوت  آن  قبلی  فصل  دو  با  »ستایش«  سوم  فصل 
ساختاری جدید است. این فصل از مجموعه افزون بر روایت 
داستان شخصیت های فصل اول و دوم به بازگویی روابط میان 
آن ها می پردازد. »ستایش« مجموعه ای است که مطابق با زمانه خود 
پیش رفته و در عین حال برای خانواده ارزش و اهمیت قائل است. 
فصل ۱ و ۲ »ستایش« در سال های ۹۰ و ۹۲ از شبکه سه سیما 

پخش شد و فصل سوم آخرین فصل سریال است.
عوامل اصلی این مجموعه عبارتند از تهیه کننده: آرمان زرین کوب، 
کارگردان: سعید سلطانی، نویسنده: سعید مطلبی، مدیر تولید: حامد 
خاکدامن، مدیر تصویر برداری: عبداله عبدی نسب، مدیر برنامه 

ریزی: مجید کرباسیان ورنامخواستی و....

»ستايش3 «در چه مرحله ای 
است؟

فرد  یا  زوج  نوروزی  سریال  خبری  نشست  در 
تاکید شد که تولید این سریال با موضوع آقازادگی 
سفارشی نبوده است و یکی از اهداف ساخت این 

سریال تعریف واژه درست آقازادگی بوده است.
نشست سریال نوروزی زوج یا فرد با حضور تهیه 
کننده و کارگردان و همچنین بازیگران این سریال 
عصر یکشنبه )۱۸ فروردین ماه( در سازمان صدا و 

سیما برگزار شد.
نویسندگان این سریال هم درباره تغییر خط قصه 

سریال در حین تولید توضیحاتی را مطرح کردند.
همچنین درباره استفاده از بازیگران در نقش های 
تکراری و علت حضور پررنگ برخی از بازیگران 
طنز در سریال ها و ایفای نقش های کلیشه ای در این 

سریال پرسش هایی مطرح شد که عوامل به آن پاسخ 
دادند.

مهرام مهام، تهیه کننده که پیش از آغاز نشست همراه 
با سایر عوامل برای گفت وگوی مردمی در ساختمان 
صداوسیما حاضر شده بود، در ابتدای نشست با 
خبرنگاران اعتقاد بر استقبال مناسب از سریال »زوج 
یا فرد« اظهار کرد: تجربه بسیار خوبی است که با 
مخاطب خود صحبت می کنیم. دستمزد واقعی این 
است که با مردم صحبت کردیم، مخاطبان تقاضای 

ساخت سری دوم را از ما داشتند.

در  کرد:  عنوان  سریال  این  ممیزی  پیرامون  مهام 
این سریال تعریف درستی از کلمه »آقازاده« ارائه 
شد و مردم هم بر این امر صحه گذاشتند. آقازاده 
کسی است که لقمه حالل می خورد و باید بگویم 
کارگری  پسر  آقازاده  نگرفت.  سانسوری صورت 
است که پدرش با زحمت خود پول به خانه می برد.
وی ادامه داد: ما از آن وری ها خیلی فحش خوردیم 
و این نشان می دهد که ما سانسور نداشتیم. معنای 
کسی  آقازاده  اینکه  کردیم؛  بیان  را  آقازاده  واقعی 
است که لقمه حالل می خورد کسی که با زحمت 

و به واسطه نان حاللی که به دست می آورد آقازاده 
می شود.

امیرعباس پیام از نویسنده های سریال »زوج یا فرد« 
هم درباره این سریال عنوان کرد: با توجه به مسائل 
و معضالتی که داریم سراغ موضوعات مورد نظر 
رفتیم. من از روز اول که واژه ژن خوب و آقازاده را 
شنیدم حرص خوردم و تن من کهیر زد تا االن که 
این سریال را نوشتیم. ما خواستیم یادآوری کنیم که 
آقازاده واقعی کیست و نوعی بازیابی روی واژه ها و 

معنای واقعی آنها داشته باشیم.

حاشیه های»آقازادگی« 
 و »بازنشستگی« 
در تلویزیون


