
کینه ازلی »یانکِی« و »پاس داراِن« ابدی انقالب؛

همه »پاس داریم« و همه یک »سپاه«
بررسی پیامدهای تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشت

منتظر گرانی گوشت باشیم یا ارزانی؟
به گزارش زمان ، در چله انقالب اسالمی و مقارن با میالِد دردانه کون و مکان حضرِت ثاراهلل علیه السالم، یانکی های 
اتازونی، یک  بار دیگر پنجه چدنی شان را از نیام مخملین  شان بیرون آوردند و با انگاره های ُعجب و غرور و نِخوت و 

خودشیفتگی، بر چهره پاس داراِن حریم این مرز و بوم و انقالِب، خراشی دیگر برکشیدند.

به گزارش زمان  ، دولت در حالی نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات گوشت اقدام کرد که پیش از این مرکز 
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی تاکید کرده بود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت تاثیری در ابعاد نیم درصد 

بر بازار گوشت خواهد داشت.
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رهبر معظم انقالب: سپاه در خط مقدم مواجهه با دشمن است

 گربه  رقصانی آمریکا به جایی نخواهد رسید 

القای جو روانی 
برای افزایش

 قیمت ارز

افزایش »کرایه 
تاکسی« معطل 
اعالم نرخ تورم

عدم افزایش قیمت 
گوشت و مرغ در 

ماه رمضان
751

روحانی:قدرتنظامیمادرمخیلهآمریکانمیگنجد

آمریکا در راس تروریسم عالم است

سخنگویسازمانانرژیاتمی:

آژانس حکام  شورای  در  دی  ام  پی  ونده  پر
است شده  بسته   
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 پیشنهاد حذف ۹۳۶ هزار میلیارد 
تومان یارانه پنهان 

نوبخت: روند اختصاص ارز به کاالهای اساسی تغییر می کند

روحانی: قدرت نظامی ما در مخیله آمریکا نمی گنجد

آمـریکا در راس تـروریـسم عـالم است
رییس جمهور گفت: امروز روز پاسدار است، روز فداکاران و جان 
بر کفانی که از اول انقالب با مردم بودند و برای منافع کشور و مردم 

از منافع خود گذشتند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی در مراسم سیزدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای، اظهار 
کرد: روز میالد باسعادت ساالر شهیدان و سرور آزادگان جهان امام 
حسین)ع( که فرهنگ ایستادگی و ایثار، شهامت و شهادت را به ما 
یاد داد را به محضر همه آزادگان جهان تبریک عرض می کنم. امروز 
سالروز میالد بزرگمردی است که راه ایستادگی در برابر ظلم و ستم 
و دولت هایی را که می خواهند ملت ها را زیر ستم خود ببرند را به ما 
یاد داد.وی ادامه داد: خوشنودی ما آنجایی است که خوشنودی حق را 
شاهد باشیم. می دانیم در برابر صبر و ایستادگی خداوند به وعده اش 
عمل می کند و اجر صابرین را به ما خواهد داد.روحانی گفت: 
فرهنگ امام حسین)ع(، درسی بزرگ برای ایستادگی ما در برابر آن 
هایی است که می خواهند با فشار بر زندگی مردم ما را از مسیر تعالی 
باز گردانند.وی ادامه داد: امروز روز پاسدار است، روز فداکاران و 
جان بر کفانی که از روز اول انقالب با مردم بودند و برای منافع 
کشور و مردم از منافع خود گذشتند. شب هایی را کنار سایر نیروهای 
مسلح و فداکاران صبح کردند که از شب قدر باالتر  بود.رئیس جمهور 
گفت: ما می توانیم شب قدری بیافرینیم که از آن شب قدر هم باالتر 
باشد. هر شبی که تصمیم ما برای رفاه ملت و ایران باشد آن شب 
شب قدر است. تنها در انتظار شب قدر ماه رمضان نباشید. بیاید همه 
شب های خود را شب قدر بسازیم. سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
کسانی هستند که شب های زندگی خود را شب قدر ساختند.وی 
ادامه داد: چرا سپاه به وجود آمد؟ انقالب به پیروزی رسید. دشمنان 
انقالب تالش می کردند حداکثر این انقالب چند ماه بیشتر نباشد. 
انواع توطئه ها را انجام می دادند. یکی از آن ها ترور بود. گروه هایی را 
در دامن خود پرورش دادند تا مسئولین و انقالبیون را به خاک و خون 
بکشند، تا ایران برگردد به دورانی که زیر سلطه امریکا بود.روحانی 
افزود: ما نیاز داشتیم تا گروهی امنیت را برای مردم به ارمغان بیاورد، 
در راس این حرکت سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود. آن روزی 
که در شهرها گروهک های منافق که مردم را ترور کردند و دستگیر 

می شدند چه کسانی بودند که به خانه های تیمی حمله می کردند 
و دستگیر می کردند. در راس آن ها سپاه بود.وی خاطرنشان کرد: 
چه کسانی بودند که در برابر متجاوزین ایستادند؟ این ملت ایران، 
ارتش، نیروی انتظامی و عشایر ما بود و یکی از کسانی که در راس 
بود، سپاه انقالب اسالمی بود.روحانی تصریح کرد: شما می خواهید 
سپاه در راس حمالت آمریکا و صیهونیست نباشد؟ تمام توطئه هایی 
که آن ها علیه انقالب کردند در چهل سال گذشته منجر به شکست 
شد. همه اقوام و ادیان و مردم دوشادوش هم ایستادند و سپاه انقالب 
اسالمی در این میان پرچمدار بزرگی بود.وی گفت: آمریکا گروهی 
که عمل و آرمانش مبارزه با تروریسم بوده را تروریست می خواند.
رئیس جمهور گفت: ملت ایران قربانی تروریستی است که بدست 
ابر قدرت ها ایجاد شده است. به من نشان دهید ملتی که در یک شب 
ده ها تن نماینده مجلس، روسای قوای شان و وزیرشان به شهادت می 
رسند. آن نخست وزیری و رئیس جمهوری که به دست تروریست 
ها شهید شده را نشان دهید.روحانی در ادامه صحبت های خود با 
تاکید بر این که سپاه پاسداران تروریست ها را در ایران ریشه کن 
کرد، خاطرنشان کرد: کدام ملت است که بیشتر از ملت ایران در 
برابر تروریسم در طول 40 سال ایستادگی و فداکاری کرده باشد و 
تروریست ها را در کشورش ریشه کرده باشد؟ سپاه تروریست ها را 

ریشه کرد و باقی  مانده های جرثومه فساد آنها دیروز به دامان صدام 
و امروز به دامان صهیونیست ها و استکبار پناه بردند؛ در این شرایط 
آیا استکبار نباید از سپاه ناراحت باشد؟ وی افزود: چه کسی جز سپاه 
بود که در سال های اخیر ملت های منطقه را در برابر تروریسم یاری 
کرد؟ اگر عراق از ما درخواست کمک کرد لحظه ای درنگ نکردیم 
و اگر شمال عراق و مردم کرد این کشور از ما کمک خواستند ما 
در پاسخ مثبت به آنها درنگ نکردیم. شبی که اربیل و سلیمانیه در 
حال سقوط بود ملت و سپاه ایران سریعا دست به کار شد و آنی 
درنگ نکرد. همچنین اگر سوریه از ایران درخواست کمک کرد، 
مردم، رهبری، دولت و سپاه پاسداران لحظه ای برای کمک به مردم 
لبنان و سوریه درنگ نکردند.رییس جمهور با طرح این پرسش که 
چه کسانی سازمان داعش را واژگون کرد؟ خاطرنشان کرد: البته که 
عامل اصلی واژگونی داعش ملت عراق، سوریه و لبنان بودند، اما 
ملت ایران و در راس آن سپاه پاسداران بودند که به ندای »هل من 
ناصر« آنها پاسخ داد؛ سپاه از روز نخست تاسیس اش تا به امروز 
یکی از بزرگترین اقداماتش مبارزه با تروریسم بوده است و در این 
راه شهدای بسیاری را تقدیم کرده که آخرین آنها در جاده »خاش 
و زاهدان« که توسط آمریکا و اذناب او تقویت می شوند به شهادت 
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رئیس  دستور  مورد  در  نمایندگان  برخی  ادعای  دنبال  به 
جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور جبران 
خسارات ناشی از سیل رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم 
دولت  اگر  که  است  این  بر  رهبری  معظم  مقام  نظر  که  کرد 
توسعه  صندوق  منابع  از  باشد  الزم  که  برسد  جمع بندی  به 
ملی برای جبران خسارت سیل استفاده کند می تواند این کار 
رابطه  این  در  تمهیداتی هم دولت  این رو  از  انجام دهد.  را 

داشته است.
نامگذاری سال  به  توجه  با  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان »سال رونق 
تولید« سازمان برنامه و بودجه در مراسمی از برنامه تولید و 
اشتغال و همچنین طرح اصالح ساختار بودجه ۱۳۹۸ رونمایی 
کرد.در این نشست نوبخت - معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور - با اشاره به اینکه برنامه رونق 
معظم  مقام  مطالبات  و   ۱۳۹۸ سال  شرایط  با  متناسب  تولید 
دستگاه های  امیدواریم  که  گفت  است،  شده  آماده  رهبری 
اجرایی به گونه ای عمل کنند تا اهداف پیش بینی شده محقق 
شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به اقدام 
فهرست  در  پاسداران  سپاه  نام  دادن  قرار  پی  آمریکا  اخیر 
سایر  مانند  آمریکا  اقدام  این  که  گفت  تروریستی  گروه های 
منزوی خواهد  و  ندارد  پژواکی در جهان  آنها هیچ  اقدامات 
شد.نوبخت با بیان اینکه این گونه رفتار قابل پیش بینی بوده 
است، ادامه داد: پیش از با پیشنهاد وزارت امور خارجه قانون 
مبارزه با نقض حقوق بشر در مرداد ۱۳۹۶ به تصویب مجلس 

کرد.رئیس  خواهیم  عمل  آن  چارچوب  در  اکنون  و  رسید 
اول  صف  در  همواره  سپاه  افزود:  بودجه  و  برنامه  سازمان 
خدمت به کشور بوده و در قلب ملت قرار دارد.اما در ادامه 
رئیس سازمان برنامه و بودجه به جریان سیل اخیر و خسارات 
وارده اشاره کرد و گفت که از در ابتدای امر تنخواهی از سوی 
سازمان در اختیار دستگاه های مربوطه قرار گرفت که هر زمان 

رو به پایان باشد مجدد پرداخت خواهیم کرد.
به گفته وی، ۵۶ میلیارد تومان تنخواه برای استان ها و ۱00 
میلیارد تومان برای ستاد بحران پرداخت کردیم و 44۲ میلیارد 
تومان هم برای جبران خسارت در بخش کشاورزی پیش بینی 
شده است. نوبخت این را هم گفت که از دو محل قانونی نیز 
منابع برای جبران خسارت ناشی از سیل تأمین خواهد شد؛ 
بر اساس قانون مدیریت بحران، امکان تأمین دو درصد از سر 

جمع اعتبارات وجود دارد.
 در عین حال که از محل ماده )۱0( قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت منابعی تأمین خواهد شد.وی اظهار کرد 
که در ۱۳ فروردین ماه دستگاه های مربوطه در دیدار با رهبر 
انقالب گزارشی از اقدامات انجام شده برای سیل اخیر ارائه 
کردند و ایشان اعالم کردند »هر اقدامی برای حل این مساله 
در  اخیر  سیل  جریان  در  کرد«.  خواهند  باشد، حمایت  الزم 
بخشی از نقاط کشور بر هزینه های سنگین آن مشهود بوده و 
الزم است از منابعی در کنار بودجه و نظام بانکی برای جبران 

آن استفاده شود. 
  ادامه در صفحه 7

نوبخت:رونداختصاصارزبهکاالهای
اساسیتغییرمیکند

 پیشنهاد حذف ۹۳۶ هزار 
میلیارد تومان یارانه پنهان

 روی میز دولت

روزانهم صبح اریان
والدت حضرت عباس )ع(و  

والدت حضرت امام زین العابدین )ع( مبارک باد 

دبیر ستاد تنظیم بازار، با بیان اینکه قیمت گوشت و مرغ در 
ماه رمضان افزایش نمی یابد، گفت: کاالهای اساسی مورد نیاز 

مردم در این ایام تامین خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، عباس قبادی گفت: 
برای تأمین کاالهای مورد مصرف مردم در ماه مبارک رمضان، 
محصوالت پروتئینی و لبنیات تصمیمات خوبی گرفته شده و 
بر اساس آن قیمت مرغ و گوشت افزایش نمی یابد.وی افزود: 
قیمت مرغ همچنان کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است 
و همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی، روزانه ۱۲۵۰ تن 
مرغ را در میادین اصلی شهر تهران توزیع می کنند که این 
میزان در ۲۰۰ میدان میوه و تره بار تهران، با قیمت کیلویی 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شود.وی اضافه کرد: البته 

میانگین قیمت کشوری مرغ کیلویی حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ 
تومان است که این قیمت مورد قبول ستاد تنظیم بازار قرار 
نگرفت و مقرر شد با عرضه بیشتر، قیمت مرغ تعدیل شود.

قبادی با بیان اینکه مرغ به وفور در فروشگاه ها وجود دارد، 
گفت: برای دریافت مرغ، صفی وجود ندارد؛ البته قبول داریم 
که ممکن است برخی فروشگاه ها به قیمت باالتر از ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان فروش داشته باشند، اما با عرضه گسترده ای که 
صورت می گیرد، روند کاهشی قیمت مرغ در بازار، محسوس 
است.قبادی با بیان اینکه قیمت شکر هم اکنون در محدوده 
شد  قرار  گفت:  دارد  قرار  حمایت  سازمان  مصوب  قیمت 
شرکت بازرگانی دولتی، شکر را به صورت گسترده توزیع کند 
تا قیمت آن متعادل شود.وی گفت: امیدواریم بحث تأمین و 

توزیع مواد پروتئینی و کاالهای مورد نیاز مردم در ماه مبارک 
رمضان به گونه ای انجام شود که بازار در این ماه مبارک، 
شرایط خوبی داشته باشد.وی اضافه کرد: برای تأمین شکر 
مورد نیاز زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان نیز تصمیمات 
خوبی گرفته شده است.قبادی گفت: درباره مناطق سیل 
زده قرار شد تقاضاهای مورد نیاز هر یک از استانداران برای 
کاالهای مصرفی مانند آرد، شکر، برنج، روغن، گوشت و مرغ 
به صورت نامحدود تأمین و در اختیار استان ها قرار گیرد.وی 
افزود: میانگین کشوری قیمت گوشت هم اکنون کیلویی ۹۰ 
هزار تومان است که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.

قبادی در پاسخ به این پرسش که حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی برای واردات گوشت و جایگزینی آن با ارز نیمایی چه 

تأثیری در قیمت گوشت قرمز در بازار آزاد دارد گفت: ۱۰ 
درصد از گوشت قرمز کشور از محل واردات و ۹۰ درصد 
دیگر از تولید داخل تأمین می شود بنابراین، این ۱۰ در صد 
نمی تواند در قیمت ۹۰ درصد تولید داخل تأثیر آن چنانی 
البته بخش تولید هزینه های خود را مطرح  داشته باشد. 
می کند که باید آن را از وزارت جهاد کشاورزی جویا شد.دبیر 
ستاد تنظیم بازار گفت: بخشی از ۱۰ درصد گوشت وارداتی 
برای فرآوری به صنعت داده و بخشی دیگر در فروشگاه ها 
عرضه می شد که موجب رانت، فساد و مشکالتی شده بود 
از این رو تصمیم گرفتیم این بخش از گوشت وارداتی را به 
جای فروشگاه ها در جامعه هدف میان کارکنان دولت توزیع 
کنیم که در ایام منتهی به شب عید انجام شد البته کسانی 
که شب عید موفق نشدند گوشت را دریافت کنند تا پایان 
فروردین می توانند با همان قیمت قبلی دریافت کنند.قبادی 
افزود: اختصاص ارز نیمایی برای واردات گوشت قرمز، مصوبه 
اسفند دولت است که از امسال آغاز شده و نخستین محموله 

آن نیز به کشور وارد شده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار خبر داد:

قیمت گوشت و مرغ در ماه رمضان افزایش نمی یابد

محمدهادی پروین

نگاه روزسرمقاله
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کینه ازلی »یانکِی« و »پاس داراِن« ابدی انقالب؛
همه »پاس داریم« و همه یک »سپاه«

*محمدهادی پروین
 در چله انقالب اســالمی و مقارن با میالِد دردانه کون و مکان حضرِت 
ثاراهلل علیه السالم، یانکی های اتازونی، یک  بار دیگر پنجه چدنی شان را از 
نیام مخملین  شان بیرون آوردند و با انگاره های ُعجب و غرور و نِخوت و 
خودشیفتگی، بر چهره پاس داراِن حریم این مرز و بوم و انقالِب، خراشی 

دیگر برکشیدند.
شــما که تشِت خیانت  و رسوایی تان دست کم از خرما پزان مرداد سنه 
۱۳۳۲ از بام ملت ایران افتاده، حلیِم خون چکان زرســاالراِن صهیون را 
هم می زنید که چه شود؟! بر کم تر کسی پوشیده است که این کینه ازلی 
که قدمتی حداقل ۷۷۷ ماهه دارد، و شاید قریِب به ۵۰ هزار سپیده  دم 
و شامگاه، با سردمداران دیوانی تان- از هر نِحله و مرام و مسلکی- همراه 
بوده و هســت، حاال در ۶۶ ســالگی اش، هویداتر از همیشه شده است. 
زمستاِن بهارگونی که اســالف تان، آخرین شاهِ پهلوی و تیول اش را از 
مهلکه خشم سلسله  برانداز این ملت،  به  در بردند، داغ و درفش  از گرده  
مان برداشته شــد. اما، دوباره از همان زمهریز زمستانی که به انگشِت 
اشــارتی، دست  نشانده تکریتی تان در گرماگرم نبرِد مدافعان این آب و 
خاک با پلشت  مســلکاِن بعثی  مرام، زهِر گازهای شیمیایی را به جاِن 
ملت ایران و عراق نشاند، تا ویلیام راجرزِ مدال  افشان، که به غمزه مستانه 
 تان بر عرشه ناو یواس اس وینســنس، فرمان انهدام هواپیمای ایرباس 
مسافربری ایرانی را در آسمان نیلگون »خلیِج همواره فارس« صادر کرد، 
و از مغازله ها و کرشمه های دیپلماتیک  تان تا تمهید دمادم تان در پُشت 
و پَســله برای تحریم مردم، حاال، پرده های کینه  توزی تان یکی از پس 
دیگری برمی افتد. البته که بد نیست وقتی سردمداران اعماِل تحریم و 
اشاعه دهندگان کنش و منِش ترور، فهرست تهیه می کنند و »ملت«ی 
را در فهرســت تحریم و »ســپاه«ی را در فهرست ترور قرار می دهند، 
نیم نگاهی هم به سیاهه گفتار و کردارشان بیاندارند؛ سیاهه ای که مطمئناً 

با هیچ بزکی نمی توان آن را آراست.
هر چند که در این انقالب، همه »پاس داریم« و همه یک »سپاه«، اما به 
حرمت »پاس داران زیتونی پوش«ی که حریم  ملک و جان و آبروی مان  را 
در همه این سال ها نگه  داشته اند و امان حرم  را، آن به آن ارزانی مان، کاله 

از سر برداریم و تمام  قد بایستیم که: سپاه، پاسدار انقالب است.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

کاندیداهای انتخابات مجلس باید
 فوق لیسانس داشته باشند

ســخنگوی وزارت کشــور گفت: تمامی افرادی که برای اولین بار و 
نمایندگان فعلی و پیشــین که می خواهند برای ثبت نام در انتخابات 
مجلس اقدام کنند باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل باشند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســید سلمان سامانی سخنگوی وزارت 
کشور با اشاره به بررسی تبصره مربوط به مدرک تحصیلی الزم برای 
شــرکت در انتخابات در قالب طرح اصالح مــوادی از قانون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در جلســه امروز سه شنبه ۲۰ فروردین ماه 
خانه ملت در صحن علنی اظهار داشت: علیرغم آنکه اعتقاد داریم یک 
دوره نمایندگی مجلس قطعاً دانش و مهارت قانون گذاری را در افراد 
ارتقــا می دهد، اما اگر مجلس با حذف این تبصره به جامعه این پیغام 
را بدهد که نماینــدگان مجلس بین خود و دیگران تفاوت و تبعیض 
قائل نیستند و شــروطی که برای کاندیداتوری مجلس قائل شده اند 
برای همگان یکسان است به اعتماد و نگاه مثبت جامعه به خانه ملت 
خواهد افــزود.وی در ادامه اضافه کرد: با رأی مجلس تبصره ای که به 
نمایندگان مجوز داده بود سابقه یک دوره نمایندگی مجلس در زمان 
ثبت نام در انتخابــات به عنوان یک مقطع تحصیلی برای آنها لحاظ 
شود، حذف شد که اقدام بسیار پسندیده ای بود.قائم مقام وزیر کشور 
در امور مجلس و هماهنگی استان ها تاکید کرد: بر اساس این مصوبه 
تمامی افرادی که قصد دارند برای نخستین بار و یا نمایندگان فعلی و 
پیشین مجلس که می خواهند برای ثبت نام در انتخابات مجلس اقدام 
کنند باید دارای مدرک کارشناســی ارشد یا معادل آن باشند.سامانی 
گفت: مدرک تحصیلــی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس مورد 
قبول است که مورد تأیید یکی از ۳ مرجع وزارت علوم، وزارت بهداشت 
و یا حوزه های علمیه باشد.گفتنی است، نمایندگان خانه ملت در نهایت 
با پیشنهاد حذف این تبصره موافقت کرده و مستثنی بودن نمایندگان 
در برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد در زمان ثبت نام در انتخابات 

مجلس را ملغی کردند.

ارتقای داخلی سازی قطعات
 در اولویت وزارت صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد باید داخلی ســازی هر قطعه 
مورد نیاز صنایع مختلف که امکان ســاخت آن وجود دارد، در اولویت 

کار قرار گرفته و این اقدام به فرهنگ تبدیل شود.
به گزارش زمان به نقــل ازایرنا، »رضا رحمانی« دیروز در گردهمایی 
قطعه سازان کشور که در هتل المپیک تهران برگزار شد، اصالح روابط 
خودروسازان با قطعه سازان را خواستار شد. واگذاری اموال غیردولتی 
خودروسازان و شرکت های وابسته آنان از دیگر خواسته های رحمانی 
بود. وی اضافه کرد: عالوه بر ارتقای داخلی سازی، امسال باید صادرات 
بویژه به کشــورهای همسایه، افزایش ســهم بخش معدن و توجه به 
بازار و فناوری در اولویت قرار گیرد.رحمانی یادآوری کرد: ایران سهم 
۲ درصدی در واردات همســایگان از کشور ما را دارد که رقمی حدود 
۲۵ میلیارد دالر است و بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی را تشکیل 
می دهــد. وی گفت: اگر بتوانیم همین ۲ درصــد را به چهار درصد 
افزایش دهیم، به معنای رشــد ۲ برابری صــادرات غیرنفتی و رونق 
تولید و اشتغال است.به گفته وی، امسال باید همه جهت گیری ها در 
حمایت از ساخت داخل باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 
بعضی ممنوعیت های صادراتی یا صدور برخی محصوالت در گذشته 
در برخی موارد منطقی نبوده اســت. وی از عملکرد قطعه سازان در 
ســال ۱۳۹۷ تشکر کرد که با وجود همه مشکالت و سختی ها اجازه 
ندادند تولید در این صنعت متوقف شــود. رحمانی یادآوری کرد: در 
آغاز تصدی اینجانب در وزارت صنعت، ایران خودرو و سایپا در معرض 
آسیب های جدی بودند؛ به طوری که تولید روزانه سایپا ۴۰۰ دستگاه 
و ایران خودرو به حدود 8۰۰ دســتگاه رســیده و خودروهای زیادی 
کف کارخانه ها مانده بود که نقص قطعه داشت اما در پایان اسفندماه 
گذشته و با بسته های طراحی شده، مجموع تولید این ۲ خودروساز به 

بیش از چهار هزار دستگاه رسید.

آمریکایی ها غلطی کنند، پاسخی 
قاطع دریافت می کنند

دستیار و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با 
بیان اینکه بیانیه کاخ سفید و ترامپ یک شکست 
راهبردی را نصیب آمریکا خواهد کرد، گفت: نظامیان 
آمریکایی بخوبی قدرت جمهوری اسالمی ایران و 
ســپاه پاسداران انقالب اســالمی را می دانند، اگر 
آمریکایی ها غلطی کنند به آنها پاسخ قدرتمندانه 

خواهیم داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ، سردار سرلشکر پاسدار 
»ســید یحیی صفوی« با اشاره به اقدام ضد ایرانی 
رئیس جمهور ایاالت متحده در قرار دادن نام سپاه 
پاسداران در فهرست گروه های تروریستی آمریکا، 
گفت: بزرگترین اشتباه راهبردی سیاسی و نظامی 
آمریکا خطاب دادن تروریســم به سپاه که خالف 
عقل و قوانین بین المللی است می باشد و واکنش 
جمهوری اسالمی ایران در تروریستی قراردادن ستاد 
فرماندهی نیروهای آمریکایی مستقر در غرب آسیا 
موسوم به سنتکام و نیز کلیه نیروهای وابسته به آن 
کامال طبیعی بود.مشاور عالی مقام معظم رهبری در 
خصوص تحت تاثیر بودن تصمیم ترامپ گفت: اقدام 
ضد ایرانی رئیس جمهور ایاالت متحده در قرار دادن 
نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی 
آمریکا ، تحت تاثیر البی صهیونیستی و پول های 
عربستان ، در کنار قدرت نفوذ کوشنر داماد ترامپ 
صورت گرفته است .سرلشگر صفوی افزود: تروریسم 
دولتی یعنی آمریکا ورژیم صهیونیستی ، اگر حمایت 
آمریکا از سعودی ها وجود نداشت آنها نمی توانستند 
به یمــن حمله کنند و در طول دو دهه گذشــته 
آمریکائی ها مردم مظلوم افغانستان و عراق و یمن را 
به خاک و خون کشیده اند و حقیقتا آمریکائی ها به 
اذعان خودشان در شکل دهی تروریسم داعش نقش 
اصلی را ایفاء کردند و هم اکنون نیز پس از شکست 
تروریســتهای تکفیری داعش در سوریه و عراق ، 
آمریکائیها آنهارا به افغانستان منتقل کردند. آمریکا 
ئی ها از تروریسم دولتی بعنوان ابزاری برای حکومت 
داری استفاده می کنند.وی اضافه کرد: رهبران بی 
خرد ملت ها و دولت ها را به به سمت افول و نزول 
ســوق می دهند و اقدامات ترامپ نشان دهنده بی 
خردی و حکایت از آن دارد که صهیونیست ها وی 
را اداره می کنند و طی چند دهه گذشــته تاکنون 
ایاالت متحده آمریکا رئیس جمهوری به بی خردی 
و فاسدی ترامپ به خود ندیده است.دستیار و مشاور 
عالی فرماندهی معظم کل قوا در خصوص واکنش 
جمهوری اســالمی ایران به هرگونه تهدید گفت: 
نظامیان آمریکائی بخوبی قدرت جمهوری اسالمی 
ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی را می دانند، 
اگر آمریکائی ها غلطی کنند به آنها پاسخ قدرتمندانه 
خواهیم داد و بیانیه کاخ سفید و ترامپ یک شکست 
راهبــردی را نصیب آمریکا خواهد کرد و این اقدام 
آمریکا در نتیجه شکست آمریکا از نیروی قدس سپاه 
در صحنه سوریه و عراق و از بین رفتن تروریستهای 
داعشی است و ملت های اسالمی در سراسر جهان 
به سپاه پاســداران عالقمند هستند و ملت بزرگ 
ایران قدرشناس و حامی فداکاریهای فرزندانشان در 

سپاه و بسیج و نیروهای مسلح هستند.

واگذاری ۵۰ بنگاه به ارزش 
۴۶۸۰ میلیارد تومان

 ارزیابی ها نشــان می دهد در ســال ۹۷، ۵۰ بنگاه 
به ارزش ۴,۶8۰ میلیارد تومان از ســوی ســازمان 

خصوصی سازی واگذار شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مطابق با سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت 
قانونی برای واگذاری شرکت های دولتی تعیین شده 
بود که این مهلت به دلیل تأخیر در واگذاری ها، در 
ســال های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تمدید شد و قرار بود 
در ســال گذشته، ۶۳۱ بنگاه دولتی تعیین تکلیف 
و واگذار شــوند.از ۶۳۱ بنگاه قرار گرفته در فهرست 
واگذاری سال ۹۷، بیشترین تعداد واگذاری مربوط 
به وزارت جهاد کشاورزی و نیرو بود که ۳۹8 بنگاه 
مختص از قبیل پشتیبانی امور دام کشور، بازرگانی 
دولتی، غله های مناطق و سیلوها و صندوق های بیمه 
و حمایت کشاورزی مربوط به وزارت جهادکشاورزی 
بودنــد. از این تعداد ۱8۷ بنگاه مختص به واگذاری 
غله های مناطق و سیلوها است. همچنین وزارت نیرو 
با واگذاری ۱۲۹ بنگاه از دیگر دستگاه اجرایی پرتعداد 
در واگذاری به بخش خصوصی بود که واگذاری ۶۵ 
بنگاه دولتی در قسمت شرکت های آب و فاضالب، 
۳۱ بنگاه در شرکت های آب منطقه ای و ۲۵ بنگاه 
تولید نیــروی برق حرارتی یا همــان نیروگاه ها از 
عرضه های این وزارتخانه بودند.با این حال کمتر از 
نیمی از این بنگاه ها در هیأت واگذاری قیمت گذاری 
شدند که گفته می شــود علت آن، تغییر سکاندار 

وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.

اخبار

سرمقاله

بسیار با دانشمندان مذاکره ، و با 
فرزانگان همنشینی و گفتگو نمائید

کالمامیر

رهبر معظم انقالب فرمودند: آمریکایی ها به خیال 
خود علیه سپاه و در واقع علیه انقالب و ایران 
نقشه می کشند و گربه رقصانی می کنند، اما این 

خباثت ها به جایی نخواهد رسید.
رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  والدت  شب  در  رهبری،  معظم  مقام  دفتر 
و  علیه السالم  سیدالشهداء  حضرت  سعادت 
انقالب  معظم  رهبر  پاسدار،  روز  به مناسبت 
و  پاسداران  از  جمعی  دیدار  در  اسالمی 
با  خانواده های آنان، علت خصومت آمریکایی ها 
سپاه را پیشگامی آن در دفاع از کشور و انقالب 
خواندند و خاطرنشان کردند: آمریکا و دشمنان 
نادان چهل سال است که هر چه در توان داشتند 
هیچ  اما  بستند  کار  به  اسالمی  علیه جمهوری 

غلطی نتوانستند بکنند و امروز دست انقالب و 
نظام اسالمی در منطقه و بلکه در دنیا باز شده 
یک  را  سپاه  خامنه ای،  اهلل  آیت  است. حضرت 
با  مواجهه  مقدم  خط  در  و  برجسته  دستگاه 
دشمن در میادین گوناگون برشمردند و گفتند: 
سپاه هم در میدان عملیاتی و مقابله با دشمن 
در  دورتر  کیلومتر  هزار  و حتی چند  مرزها  در 
اطراف حرم حضرت زینب )س( پیشقدم است 
و هم در میدان مقابله سیاسی با دشمن. رهبر 
انقالب اسالمی کینه آمریکایی ها از سپاه را ناشی 
از همین مسئله دانستند و افزودند: آمریکایی ها 
به خیال خود علیه سپاه و در واقع علیه انقالب 
و ایران نقشه می کشند و گربه رقصانی می کنند، 
البته این خباثت ها به جایی نخواهد رسید و با 

برگشتن کید و فریب آنها به خودشان، دشمنان 
احمق های  و  ترامپ  مانند  اسالمی  جمهوری 
دور و بر نظام حاکمه آمریکا در حال حرکت به 
سمت حضیض هستند. ایشان چهل سال توطئه 
علیه جمهوری اسالمی و در عین حال پیشرفت 
متوقف  در  آمریکایی ها  ناتوانی  نشانه  را  انقالب 
گفتند:  و  دانستند  ایران  ملت  حرکت  کردن 
انواع  ایراِن عزیز، چهل سال است که  دشمنان 
فراگیر  تبلیغاتی  و  اقتصادی  فشارهای سیاسی، 
را علیه ملت اِعمال کردند اما حتی آن روز که 
هیچ  نتوانستند  بود،  تازه کار  اسالمی  جمهوری 
غلطی بکنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به دست برتر جمهوری اسالمی ایران در منطقه، 
افزودند: بر خالف تصور دشمنان، عزت و قدرت 

امروز نظام اسالمی ناشی از بمب اتم نیست، چرا 
بر  کردیم سالح هسته ای  تأکید  ابتدا  از  ما  که 
خالف مبانی دینی ما است و به آن نیازی نداریم، 
بنابراین اقتدار و عزت امروز ملت ایران در چشم 
و  فداکاری  ایستادگی،  خاطر  به  اسالم،  دنیای 
بصیرت مردم است. رهبر انقالب اسالمی، الزمه 
استمرار این حرکت پر افتخار را شناخت وظیفه و 
عمل به آن دانستند و گفتند: بدون تردید انقالب 
به پیش خواهد رفت، اما همگان از آحاد مردم و 
بویژه جوانان تا سپاه پاسداران و کلیه نیروهای 
مسلح و دستگاه های دولتی باید نقش خود را در 
این حرکت تشخیص دهند و با الگوگیری از عمل 
مؤمنانه اولیا الهی همچون امام بزرگوار، برای خدا 

و در راه خدا به وظایف خود عمل کنند.

گربه  رقصانی آمریکا
 به جایی نخواهد رسید

رهبر معظم انقالب: سپاه در خط مقدم 
مواجهه با دشمن است

مفقودی
با شماره   ۵4 تیپ ۳0۹مدل  بنز  بوس  مینی  ماشین  کارت هوشمند  و  سبز  برگ   
شهربانی ۵4۸ع۸۵ ایران ۶۲ با شماره موتور 0۲۲۵۵4و شماره شاسی ۱۹۳۵۶7بنام 

نمونی خلیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

 مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری هاچ بک ام وی ام مدل ۱۳۹7با شماره شهربانی ۶۵4م۹4 
شاسی  شماره  MVMD4G۱۵BAGJ0۱0۲۹0و  موتور  شماره  با   ۸۲ ایران 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  راوندیان  هانیه  NATFBABWVJ۱00۹0۱7بنام 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبزسواری سمند ایکس 7 مدل ۸۲ با شماره شهربانی ۶۵۱ج۲۶ ایران 7۲ 
ثباتی  با شماره موتور ۳۲۹0۸۲۳0۸۳۸و شماره شاسی 00۸۲۲۲۹۵۳4بنام علیرضا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 مفقودی
 کارت هوشمند کامیونت ایسوزو با شماره پالک۸۹7ع۳۸ ایران 7۲ شماره کارت 
هوشمند۳0۳0۱۹۹ به نام علیرضا علی نیا خطیر مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل

واکنش  ایران خطاب به دولت آمریکا درتروریستی خواندن سپاه؛
 ازاین پس روی آرامش نخواهید دید

 رییس جمهور آمریکا در حالی نام سپاه پاسداران را در 
لیست گروه های تروریستی قرار داد که مقامات ایران این 
اقدام آمریکا را ناشی از شکست آنان در منطقه می دانند. 
برخی منابع در روزهای ابتدایی سال خبر از احتمال قرار 
دادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی 
از سوی آمریکا می دادند، اقدامی که دیروز از سوی رئیس 
لیست  نام سپاه در  اجرایی شد.قرار دادن  آمریکا  جمهور 
گروه های تروریستی توسط رئیس جمهور آمریکا در حالی 

صورت گرفته که رسانه های آمریکا پیشتر گزارش داده بودند 
پنتاگون و سیا مخالف این تصمیم دولت آمریکا بودند.اگرچه 
تا پیش از این و در دوره های مختلف ایاالت متحده آمریکا 
برخی فرماندهان و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را 
در فهرست تحریم قرار داده بود اما این اولین بار است که 
یک نیروی نظامی رسمی را در فهرست گروه های تروریستی 
قرار می دهد.گفته می شود اقدام آمریکا در تروریستی اعالم 
کردن سپاه ناشی از آن است که مقامات این کشور از اعمال 

تحریم بر ایران به نتایج مورد انتظار نرسیده بر همین اساس 
مسیرهای دیگری را برای اعمال فشار حداکثری بر ایران 
جستجو می کنند.انتشار خبر تالش آمریکا برای تروریستی 
خواندن سپاه طی روزهای اخیر از سوی مراجع، مقامات 
نظامی و اجرایی ایران بدون پاسخ نمانده است؛ مقامات ایران 
تاکید کردند که برای برخورد با این تصمیم آمریکا مالحظات 
الزم را اندیشیده و پاسخی دندان شکن به مقامات این کشور 

خواهند داد.

سخنگویسازمانانرژیاتمی:

پرونده پی ام دی در شورای حکام آژانس بسته شده است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: پی ام دی 
موضوعی مربوط به گذشته است و به لحاظ 
شورای  در  موضوع  این  سیاسی  و  حقوقی 
المللی انرژی اتمی بسته  حکام آژانس بین 

شده است.
»بهروز  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کمالوندی« دیروز در حاشیه روز ملی فناوری 
هسته ای در گفت گو با خبرنگاران در پاسخ 
مجدد  شدن  باز  احتمال  درباره  سوالی  به 
پرونده پی ام دی) ابعاد احتمالی نظامی برنامه 
هسته ای ایران( اظهار داشت: یوکیا آمانو آنچه 
را که باید بگوید، مرتبا بیان کرده است. ممکن 
رژیم  وزیر  )نخست  نتانیاهو  ذهن  در  است 
صهیونیستی( و یکی دو نفر باز کردن پی ام 
دی باشد و در ذهن آنها چنین آرزویی داشته 
باشند ولی هم به لحاظ حقوقی و هم سیاسی 
این موضوع کامال بسته شده است.سخنگوی 
وزیر کشور افزود: آژانس بین المللی اتمی هم 
در سال ۲۰۱۵ گزارش آن را داده است و آمانو 
مکرر اشاره کرده که این موضوع مربوط به 
گذشته بوده و بررسی شده است و آقای آمانو 
حتی در پارچین آمد و نمونه گیری ها انجام 
و به همه سواالت جواب داده شد نهایتاً این 
پرونده در شورای حکام بسته شد.کمالوندی با 
بیان این که تالشی که امثال نتانیاهو می کنند 
تالش بیهوده ای است، افزود: آنها حتی قبل 
از موضوع برجام این کار را می کردند بعد از 
برجام هم ادامه دادند، ولی تنها سر و صداهای 
رسانه ای می کنند.وی در پاسخ به این سوال 
دیگری درباره آغاز عملیات نصب زنجیره ۲۰ 
تایی IR۶ و اینکه آیا این برنامه در چهارچوب 
برجام است، گفت: نصب IR۶ زنجیره ای ده 
تایی را داشتیم، نصب زنجیره ۲۰ تایی را هم 
شد.کمالوندی  ارائه  امروز  که  کردیم  شروع 
اظهار داشت: این برنامه در چهارچوب برجام 
انجام می شود ولی نکته مهم به لحاظ فنی 
جهشی است که ما داریم. وقتی آزمایش ها 
در زنجیره ۱۰ تایی سانتریفیوژ انجام می شود 

وسراغ زنجیره ۲۰ تایی سانتریفیوژ می روید 
در واقع برای تولید صنعتی آماده می شوید.

کمالوندی با بیان اینکه این کار زمان بر است 
و باید تست های خود را داشته باشد، افزود: 
درحال حاضر می توانیم بگوییم که این ماشین 
قابل اعتماد و قابل اتکاست و به فرض اینکه 
به هر دلیل بخواهیم از برجام بیرون بیاییم 
می توانیم روی آن حساب کنیم. سخنگوی 
است  یادآورشد:ممکن  اتمی  انرژی  سازمان 
حتی اگر تست های آن را هم ادامه ندهیم 
بتوانیم تولید صنعتی کنیم ولی احتمال دارد 
باشد،  داشته  بیشتری  شکستگی(  کرش) 
قابل  صد  در  صد  ماشین  بخواهیم  اگر  اما 
اعتماد باشد و به راحتی تولید صنعتی داشته 
باشیم، نیاز به زمان داریم و ما بر اساس زمان 
بندی که در چارچوب برجام دیده شده کار 
را پیش می بریم.وی در پاسخ به این سوال 
که تزریق گاز طبق مرحله زمانبندی انجام 
می شود،گفت: زنجیره ده تایی مدت هاست که 
زیر گاز کار خود را انجام می دهد وقتی نصب 
زنجیره ۲۰ تایی تمام ، و تست های مکانیکال 
هم انجام شود، وارد مرحله گازدهی می شود.

توانیم  می  االن  داشت:  اظهار  کمالوندی 
اقدامات  درصد   ۶۰ الی   ۵۰ باالی  بگوییم 
اساسی انجام شده و باید تست ها انجام، و گاز 
تزریق شود و معموال چند سالی باید تحت 
فشار گاز باشد تا اشکاالت آن مرتفع شود.

وی یادآورشد: وقتی ماشین ها تک ماشین 
است یک رفتار دارند، یا ۴ ماشین و یا ۱۰ 
ماشین می شود، رفتار متفاوتی دارند و باید 
طوری باشد که هر چقدر تعداد این ها بیشتر 
می شود، ظرفیت اسمی و مشخصاتی که می 
خواهیم انجام دهد.سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی اظهارداشت: به لحاظ زمانی حتی جلوتر 
از چیزی هستیم که می تواند در برنامه باشد 
ولی ما در چارچوب برجام اقدام می کنیم.

کمالوندی گفت: ما تا 8 سال با همین تعداد 
پیش می رویم ولی از سال هشتم شروع به 

تولید انبوه این ماشین ها خواهیم کرد.فعال به 
لحاظ برجام ما تولید انبوه نمی کنیم. در سال 
هشتم عمالً محدودیت ها رفع می شود و ما 
می توانیم بدون روتور به هر تعداد تولید کنیم 
البته رتور محدودیتی دارد که از سال دهم و 
دوازدهم این محدودیت ها هم از بین می رود.

وی اضافه کرد: تحقیق و توسعه کار زمان بر 
بیاییم  بیرون  برجام  از  هم  فردا  اگر  است. 
این طور نیست که زنجیره ۱۰۰ تایی داشته 
ادامه دهد،  را  کار خود  باید  زنجیره  باشیم. 
ماشین  ایرادات  و  انجام شود  آن  تست های 
و آبشار گرفته شود.سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی گفت: زمانی شما می خواهید مواد غنی 
شده را به سرعت افزایش دهید و برای شما 
مهم نیست که ماشین کامالً خوب نباشد و 
باشد و به  یا کرش )شکستگی( هم داشته 
لحاظ مالی برای شما موضوع اهمیت ندارد 
که ماشین چه مدت کار کند و شما دنبال 
باید  ما  اقتصادی  لحاظ  به  اما  مواد هستید 
زمانی دنبال تولید انبوه برویم که تمام تست 
اضافه  باشد.کمالوندی  شده  انجام  آن  های 
کرد: آنچه در مذاکرات برجام در قالب برنامه 
۱۵ ساله درباره تحقیق و توسعه و غنی سازی 
انجام شد و به تایید شورای امنیت رسید و 
کردند،  تایید  را  برنامه  این  نظام  مسئولین 
هزار سو  به ۲۵۲  ما  انتها  در  است که  این 
می رسیم.وی یادآورشد: کف مد نظر رهبری 
۱۹۰ هزار سو بود ولی برنامه ای که ارائه و به 
آژانس هم داده شد این بود که ما در سال 

پانزدهم به ۲۵۲ هزار سو برسیم.
بر  تاکید  با  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
این که رقم ۲۵۲ هزار سو صد درصد دست 
یافتنی است، اظهارداشت: ما بر روی ماشین 
های چهارسو، چهار سو و نیم پنج سو حساب 
کرده بودیم.در حالی که االن می توانیم روی 
IR۶ هم حساب کنیم که ظرفیت آن ۱۰ سو 
است و می توانیم به مراتب بیش از ۲۵۲ هزار 

سو برسیم.

کمالوندی در پاسخ به سوال دیگری درباره 
بازطراحی راکتور اراک گفت: بازطراحی اراک 
بر اساس برنامه زمانبندی خود پیش می رود 
و مدام ما و چینی ها رفت و آمد داریم و به 
طور موازی کارها پیش می رود. یعنی از یک 
طرف ما طراحی اولیه را انجام داده و به چینی 
ها می دهیم چینی ها آن را تایید می کنند و 
طراحی ثانویه را هم انجام می دهیم در واقع 
دو طرف به طور همزمان کار می کنند.وی با 
بیان این که موضوع مهم راکتور اراک طراحی 
است نه ساخت و نصب، اظهارداشت: همانطور 
که آقای دکتر صالحی هم اشاره کردند اگر 
تصمیمی  و  یابد  ادامه  ها  این  وعده  خلف 
گرفته شود، می توانیم رآکتور قبلی را احیا 
کنیم و آقای دکتر صالحی هم اشاره کردند 
که ما لوله ها را داریم آنها را عوض می کنیم 
سخنگوی  می شود.  برقرار  رآکتور  دوباره  و 
این  دنبال  ما  افزود:  اتمی  انرژی  سازمان 
نیستیم که راکتور قبلی را دوباره راه بیاندازیم. 
اگر بتوانیم کار بازطراحی را با سرعت پیش 
ببریم نیازی به آن نیست. این امر مستلزم این 
است که طرف های مقابل هم تعهدات خود 
را انجام دهند. کمالوندی یادآورشد: سازمان 
هم  دارد  آمادگی  لحاظ  هر  از  اتمی  انرژی 
می تواند با سرعت به شرایط قبل برگردد هم 
این که پیشرفت های کنونی مانند IR۶ را 
ادامه دهیم.وی در پاسخ به سوالی درباره رادیو 
اظهارداشت:  کبد  درمان  به  مربوط  داروی 
تست های بالینی این دارو انجام شده نتایج 
خوبی هم داشته و مورد تایید وزارت بهداشت 
است. این پروژه ها زمانبر هست باید مراحل 
آزمایشگاهی و بالینی را طی کند و نتایج آن 
انرژی  سازمان  باشد.سخنگوی  مثبت  کامال 
شده  گفته  االن  چه  آن  کرد:  اضافه  اتمی 
کسانی که ) این دارو( بر روی آنها کار شده  
حدود ۶۰ درصد جواب مثبت گرفتند ولی 
خود وزارت بهداشت هم شاخص هایی دارد و 

ما منتظر وزارت بهداشت هستیم.

شناسایی و 
انسداد ۷۰ 

سایت و 
کانال فروش 

مواد مخدر 
در کشور

از  کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
در  فروش  خرده  هزار   ۲۰ از  بیش  دستگیری 

اطراف مدارس خبر داد.
مسعود  سردار  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
زاهدیان دیروز در نشست خبری اظهار کرد: در 
سال گذشته فراز و نشیب زیادی در عرصه مواد 
مخدر داشتیم و در نهایت تالش همکاران من در 
پلیس مبارزه با مواد مخدر ختم به کشف ۶8۵ 
دستگیری  افزایش  درصد   ۳ و  مخدر  مواد  تنی 
 ۲۵ حدود  افزود:  شد.وی  حوزه  این  در  افراد 
نفر معتادین متجاهر در کشور جمع آوری  هزار 
به اسکان های مناسبی هدایت شدند.زاهدیان  و 

در  معتادان  که  محله هایی  وضع  کرد:  تصریح 
خرده  دستگیری  با  می کردند  تجمع  آنجاها 
فروشان و جمع آوری ۱۲ هزار نفر معتاد متجاهر 
است.رئیس  شده  خوب   ۹۷ سال  در  تهران  در 
پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: از سمت پلیس 
متجاهر  معتاد   ۶۵۰ ظرفیت  با  سروش  مرکز 
این  اندازی شده ولی قرار است که ظرفیت  راه 
مرکز به ۲ هزار نفر برسد البته امروز می توانیم 
نگهداری  مرکز  آن  در  را  نفر  هزار  دو  همین 
شود  تر  مجهز  ما  مرکز  می خواهیم  ولی  کنیم 
نگهداری  معتادان  از  استانداردهای جهانی  با  تا 
کنیم.وی ادامه داد: در مشابه سال گذشته تولید 

شیشه در افغانستان شدت پیدا کرد و در انتهای 
سال گذشته یعنی سه ماهه چهارم سال در زابل 
۴۲۰ کیلو شیشه از سوی همکاران ما در پلیس 
است.رئیس  شده  کشف  مخدر  مواد  با  مبارزه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: پلیس ۲ 
هزار مدرسه را به عنوان اولویت حضور مشخص 
در  بیشتر  مدارس  این  اغلب  که  است  کرده 
مناطق پرخطر بود که خرده فروشان مواد مخدر 
می توانستند در این مکان فعالیت داشته باشند و 
در اطراف مدارس فعالیت کنند. که حدود ۳ تن 
پایان سال  تا  نقطه  این دو هزار  مواد مخدر در 

۹۷ کشف شده است.
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 تصویب دو فوریت طرح تقویت جایگاه سپاه 
در برابر آمریکا 

  نمایندگان مجلس شورای اسالمی دو فوریت طرح تقویت جایگاه سپاه 
پاسداران در برابر آمریکا را تصویب کردند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
طرح سه فوریتی برای اعالم ارتش آمریکا به عنوان گروه تروریستی را امضا 
کردند. در دالیل توجیهی این طرح آمده است: با توجه به ماهیت تروریستی 
رژیم ایاالت متحده آمریکا خصوصاً آن بخش از نیروهای نظامی و امنیتی و 
فرماندهی مرکزی آمریکا که در ربع قرن اخیر با ورود در منطقه غرب آسیا 
ضمن انجام اقدامات تروریستی در عراق فوریتی اعالم فرماندهی مرکزی 
آمریکا موسوم به »سنت کام« به عنوان گروه تروریستی به این شرح است: 
ماده واحده: جمهوری اسالمی ایران، رژیم ایاالت آمریکا را دولت حامی 
تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به »سنت کام« و تمام نیروهای 
وابسته به آن را گروه تروریستی می داند و این حق را به نیروهای مسلح تمامی 
کشورهای دنیا خصوصاً ارتش های آزادی بخش و جهادی می دهد که در 
برخورد با نیروهای نظامی و امنیتی ایاالت متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا 
اقدام متقابل نظامی نموده و در صورت دستگیری آنها را جهت محاکمه به 
کشور جمهوری اسالمی ایران تحویل دهند. همچنین کلیه پایگاه ها و اموال 
و دارایی های ایاالت متحده آمریکا و همپیمانانش در منطقه غرب آسیا فاقد 
مصونیت تلقی می شود و مصادره و تصاحب آنها حق مسلم کشورهای منطقه 

دانسته می شود.
تصویب دو فوریت طرح تقویت جایگاه سپاه در برابر آمریکا 

بررسی دوفوریت طرح  در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، 
تقویت جایگاه سپاه پاسداران در برابر آمریکا در دستور کار صحن علنی 
مجلس قرار گرفت. نمایندگان با ۱۸۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک 
رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در مجلس دوفوریت این طرح را 

به تصویب رساندند.

تورم نقطه به نقطه به ۴۷/۵ درصد رسید

نقطه  به  نقطه  تورم  پارسال  اسفند  در  ایران،  آمار  مرکز  اعالم  اساس  بر   
خانوارهای کشور به 47.۵ درصد رسید.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به 
تفکیک استان مربوط به اسفند ماه سال ۱۳۹7 از سوی مرکز آمار ایران منتشر 
شد.بر این اساس، در اسفند ماه ۱۳۹7 عدد شاخص کل برای خانوارهای 
کشور )۱00=۱۳۹۵( به ۱۶4.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش 
نشان می دهد.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط 
به استان قزوین با ۵.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان آذربایجان شرقی با ۳.0 درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 
47.۵ درصد است.بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان 
)۵۸.۳ درصد( و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان )۳۹.۵ درصد( است. 
یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ۱0.۸ درصد بیشتر از 
میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ۸.0 
درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک 

»مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

طي گزارش وزیر نیرو به رهبر معظم انقالب؛

اعالم دستاورد های شاخص 
صنعت آب و برق در سال ۹۷

وزیر نیرو در گزارشی به رهبر معظم انقالب به 
تشریح دستاورد های قابل توجه صنعت آب و برق 

در سال ۹۷ پرداخته است.
اطالع رسانی  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وزارت نیرو )پاون(، رضا اردکانیان در نامه ای به 
از اینکه  ابراز خرسندی  با  رهبر معظم انقالب، 
عملکرد کارکنان صنعت آب و برق مورد توجه 
ایشان قرار گرفته است، سخنان رهبری در صحن 
مطهر رضوی درباره بخش آب را روحیه بخش و 
پشتیبان این وزارتخانه در سال ۹8 دانسته است.

بر این اساس وزیر نیرو ضمن ابراز مراتب تشکر 
مجموعه همکاران صنعت آب و برق از این توجه 
و تشویق، گزارش مختصری از اقدامات شاخص 
سال ۹۷، اهم برنامه های سال ۹8 و رویکرد های 
مدیریتی وزارت نیرو را خدمت مقام معظم رهبری 
ارسال کرده است.بر اساس گزارش وزیر نیرو در 
سال ۹۷ حدود ۱۶ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان در 
صنعت آب و برق سرمایه گذاری شده و به هزار 
و ۵۱۱ روستا آبرسانی شده است. همچنین در 
سال گذشته ۹ تصفیه خانه و سامانه نمک زدایی 
با قابلیت تامین آب برای ۹۱۳ هزار نفر به اتمام 
رسیده و ۵۶ هزار شبکه هکتار شبکه های آبیاری 
و زهشکی در طی این مدت به بهره برداری رسیده 
است.در گزارش وزیر نیرو به مقام معظم رهبری 
آمده است که در سال گذشته با بهره برداری از 
سد های مخزنی ۱.۱ میلیارد مترمکعب آب مهار 
شده، هزار و ۲۱۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های 
کشور اضافه شده و ۱۲۶ مگاوات نیز به ظرفیت 
نیروگاه های خورشیدی اضافه شده است.همچنین 
در این گزارش تامین آب شرب و پایدار هزار و 
۹۵۰ روستا، تکمیل و افتتاح ۱۱ واحد تصفیه خانه 
آب، تکمیل و افتتاح و ۲۱ تصفیه خانه فاضالب و 
راه اندازی ۲۲ واحد نیروگاه جدید به عنوان بخشی 
از برنامه های سال ۹8 صنعت آب و برق آورده 
رویکرد  تداوم  گزارش  این  اساس  است.بر  شده 
مدیریت توامان عرضه و تقاضا و شایسته گزینی در 
به کارگیری مدیران از رویکرد های مدیریتی وزارت 
نیرو بوده است. براساس رویکرد شایسته گزینی 
این وزارتخانه انتخاب و انتصاب افراد در ۴۶ پست 
مدیریتی ارشد در سطح مدیران کل ستادی و 
مدیران عامل شرکت ها در استان ها به این شیوه 

انجام گرفته است.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
وی با بیان اینکه چه کسانی در دنیای امروز تروریسم 
را ترغیب و تشویق می کردند، افزود: هنوز آمریکا 
به  همچنان  و  بجنگد  داعش  علیه  نیست  حاضر 
سران داعش پناه می دهد و در این شرایط آمریکایی 
ها می خواهند از گروهک های تروریستی به عنوان 
ابزاری علیه منطقه استفاده کنند. حال امروز در مورد 
تروریسم نظر می دهند و نهادهای انقالبی جهان را به 
عنوان تروریسم لقب می دهند. این  در حالیست که 
خودشان در راس تروریسم عالم هستند و در این 
زمینه نیز همه کار کردند؛ کدام نیرو بود که هواپیمای 
مسافربری ما را ۱۲ تیر ماه ۱۳۶7 در خلیج فارس 
سرنگون کرد، جز نیروهای مداخله گری که همواره 
در منطقه بودند و همواره علیه بی گناهان تالش 
کردند.روحانی خطاب به مقامات آمریکایی گفت : 
آیا کسی از شما پذیرفت که هواپیمای مسافربری 
با یک  ایرباسی که در اوج خطوط هوایی بود را 
هواپیمای جنگنده اشتباه گرفتید؟ کسی که الفبای 
خلبانی و هوانوردی را آموخته باشد می فهمد که 
چقدر این حرف بچگانه است؛ شما می خواستید 
ضرب شصت نشان دهید و به ملت ایران بگویید 
خواستید  می  شما  شناسید؛  نمی  قرمز  خط  که 
بگویید که کودکان را می کشید و  مسافران بیگناه 
یک هواپیما را قطعه قطعه می کنید؛ پیام شما، پیام 
تروریسم در عالم است.وی ادامه  داد: شما امروز با 
تحریم تان چه کار کردید؟ اگر مدعی هستید که با 
اعمال تحریم های تان می توانید جلوی فناوری های 
پیشرفته ایران را بگیرید، می دانید که دروغ می گویید 
و افتتاح های امروز ما و ۱۱4 فناوری جدیدی که 
در طول یک سال اخیر توسط یک سازمان ایران به 
بهره برداری رسیده است به خوبی به دنیا می گوید که 
شما نتوانستید و نخواهید توانست جلوی پیشرفت و 
توسعه ملت و دانشمندان ما را بگیرید؛ اگر دیروز از 
سانتریفیوژهای IR۱ ما می ترسیدید، بدانید که امروز 
ما زنجیره ۲0 تایی از سانتریفیوژهای IR۶  را افتتاح 
کرده ایم و اگر باز هم بیش از این به ظلم و ستم خود 
 IR۸ ادامه  دهید، در آینده ای نه چندان دور زنجیره
را رونمایی خواهیم کرد.رییس جمهور با تاکید بر 
اینکه آمریکایی ها نمی توانند جلوی پیشرفت ایران 
را بگیرند، اظهار کرد: اگر مقصود آمریکایی ها از 
اعمال تحریم ها علیه ایران این بوده که از قدرت 
نظامی ایران بکاهند این را بدانند که از پارسال تا 
امسال به موشک ها و سالح هایی دست یافته ایم که 
در مخیله آنها نیز نمی گنجید؛ آنها نمی توانند قدرت 
نظامی ما را بگیرند.وی ادامه  داد: اگر مقصود آمریکا 
از اعمال تحریم های جدید، اختالف در داخل ایران 

است، اشتباه کرده اند؛ چرا که از اردیبهشت پارسال 
که آمریکایی ها نغمه شوم تحریم را آغاز کردند تا 
فروردین ماه امسال، وحدت ملت ایران روز به روز 
بیشتر شده است و امروز همه جناح ها، احزاب و 
نیروهای مسلح و غیر مسلح و تمام اقوام و مذاهب 
در داخل کشور یکپارچه هستند.روحانی با بیان اینکه  
بارندگی و سیالب  از  آمریکایی ها می خواستند 
اخیر در کشور نیز سوءاستفاده کنند، اما ملت ایران 
به آنها پاسخی قاطع داد، خاطرنشان کرد: آمریکایی 
ها می خواستند در فضای مجازی و با استفاده از 
همه دستگاه های تبلیغاتی شان بگویند که در میان 
سیل میان ارتش و سپاه، دولت و سپاه و شیعه و 
سنی جنگ است، اما خطا کردند؛ امروز در لرستان، 
خوزستان، گلستان و همه استان هایی که مردم گرفتار 
سیل هستند، همه در کنار هم ایستاده اند و ماموران 
دولتی و نیروهای مسلح همه در کنار مردم هستند؛ 
ما دیدیم که هلی کوپتر جمعیت هالل احمر در کنار 
هلی کوپترهای سپاه و ارتش با هم پرواز کردند و 
این یعنی وحدت همه نیروهای مردمی و نظامی. 
همچنین مشاهده کردیم که در کنار استانداران ما 
ما  فرمانداران  کنار  ارتش و در  فرماندهان سپاه و 
داشتند.رییس  حضور  انتظامی  و  نظامی  نیروهای 
جمهور خطاب به سران آمریکا بیان  کرد: شما اشتباه 
کردید و راه غلطی را طی کردید؛ آیا فکر می کنید 
اگر به سپاه بگویید »تروریسم« دنیا از شما می پذیرد؟ 
شما در کدام اقداماتی که در دو سال اخیر با هیات 
امتحان  آمریکا  دولت  در  تجربه خود  کم  حاکمه 
کردید، موفق بوده اید؟ آن سال که گفتید معاهده آب 
و هوایی غلط است و از آن خارج شدید، آیا کسی 
به شما اعتنا و برای شما تب کرد؟روحانی خطاب به 
دولتمردان آمریکایی گفت: آن روزی که گفتید مردم 
آمریکای التین را تحت فشار قرار می دهیم، کسی به 

شما آفرین گفت؟ آن روزی که گفتید قدس پایتخت 
رژیم صهیونیستی است کسی از شما پذیرفت؟ آن 
از آن صهیونیست است  روزی که گفتید جوالن 
جوالن برای اسرائیل شد؟ وی ادامه داد: گفتید در 
گفتید  نشد،  دیدید  است،  تمام  ایران  کار  تابستان 
 ۲۲ گفتید  نشد.  می شود،  تمام  کارش  کریسمس 
بهمن کار ایران تمام می شود، نشد. گفتید آغاز سال 
جدید، شما در اشتباه هستید. منافع ملت آمریکا و 
جهان را به خاطر یک مشت صهیونیست به خطر 
می اندازید. بدانید از امروز محبوبیت سپاه از هر زمان 
دیگر در قلب ملت ایران و منطقه بیش تر خواهد بود.
رئیس جمهور اظهار کرد: بله یک کار شما کردید، در 
برابر ملت ایران عصبانی بودید و فشاری به زندگی 
روزمره آن ها وارد کردید. هدف شما اگر این بود 
که همه ملت ایران مقابل آمریکا یکپارچه شود، شد؛ 
امروز هیچ کسی طرفدار رفتار ظالمانه شما نیست. 
اگر خواستید ایران و مردم را از راهشان برگردانید 
خطا کردید. روابط ایران با همسایگانش از همیشه 
بهتر است. ما وزوز شما را مدام می شنویم. مداوم 
در گوش مسئولین منطقه می دمید؛ اما مؤثر نبوده 
و نیست. ما امروز بیش تر از همیشه با کشورهای 
همسایه و منطقه ارتباط داریم. یکی دوتا هم هستند 
که تصمیم خودشان است وگرنه ما آماده ایم با همه 
کشورهای منطقه رابطه برادری و حسن همجواری 
داشته باشیم.وی افزود: اگر این دولت از سال ۹۲ از 
روز اول گفت سانتریفوژ بچرخد اقتصاد ملت هم 
بچرخد به هدفش رسید. سانتریفیوژ ما می چرخد، 
ایران هم در  باال. ملت  کیفیت  با  و  دقیق تر  بهتر، 
بر  رشد و توسعه علمی هر روز قدم جدیدتری 
می دارد. اگر قبل از سال ۹۲ نیمی از گندم مان را نیاز 
داشتیم از خارج وارد کنیم امروز علی رغم سیل و 
مشکالت به واردات نیاز نداریم. ما سال گذشته در 

بنزین هم خودکفا شدیم. در منابع گاز مشترک مان 
از همسایگان جلو زدیم. اقتصاد ما علی رغم میل و 
تحریم شما چرخید؛ این وعده دولت به ملت ایران 
بود به این وعده عمل می کند.روحانی گفت: دولت 
کنار اقتصاد دانش بنیان است. ببینید چند هزار شرکت 
دانش بنیان فعالیت خود را آغاز کرده است. ببینید 
در همه رشته های علمی و فن آوری رشد کردیم. 
سی و پنج پله رشد کردیم. پس مسیر ما درست 
است. مسیر ما رشد علوم و خودسازی کشور است. 
شما خواهید دید بازسازی استان های آسیب دیده 
طول نمی کشد. ما می دانیم خسارت ها بسیار باالست 
شرایط دامداران، کشاورزان، منازل و زیر ساخت های 
ما آسیب دیده است، اما تا تابستان بخشی را جبران 
می کنیم. ملت ما یک پارچه است اولین هدف ما 
جبران خسارات است.وی یادآور شد: دیروز خدمت 
مقام معظم رهبری بودم، بخشی از صحبت ما درباره 
جبران خسارات بود. امروز بحمد اهلل مقام معظم 
رهبری، مجلس، نیروهای مسلح و دولت یکپارچه 
هستند.رئیس جمهور گفت: من از همه کسانی که در 
این تعطیالت عید حتی یک ساعت به تعطیلی نرفتند؛ 
از استانداران، بخشداران، فرمانداران، نیروهای مسلح، 
نیروهای امدادی تشکر می کنم. هواپیما و هلیکوپتر 
ما شبانه روز تالش کردند. جای سپاس و تشکر از 
همه ملت ایران به خاطر صبوری، ادب و عزت شان 
است. این همه روح بلند و صبوری در حالی که 
خانه و زندگی اش به خطر افتاده اما زبانش مهربانانه 
است، این فرهنگ بزرگ ملت را نشان می دهد.وی 
تصریح کرد: من از رئیس سازمان انرژی اتمی و تمام 
عزیزان این حوزه تشکر می کنم. دکتر صالحی از بی 
مهری ها گفتند، اگر کسی چیزی بگوید اجرتان بیشتر 
می شود. اگر اجر بی حساب می خواهید این حرف ها 
هم هست. ممکن است اختالف فکر و نظری باشد 
اما همه ملت واحد هستیم، اتحاد امروز را ارج بدانیم 
که به دست خودمان ایجاد شده است. من تشکر 
می کنم از کسانی که ۱۱4 فناوری جدید را تقدیم 
ملت ایران کردند.روحانی گفت: ما هم در نهایت 
خدمت مان به ملت ایران و ملت منطقه است. ما 
در بسیاری امور صبر و حوصله کردیم. من به ۵+۱ 
می گویم، به آن ۱+۵ که یک اش زد زیر تعهدش. به 
آن پنج می گویم به وظایف تان توجه کنید. ما صبر 
می کنیم و صبر کرده ایم؛ اما صبر آستانه ایی دارد بعد 
آن ملت و نظام ایران قدم دیگری بر می دارد.وی در 
پایان گفت: ما اگر صبر می کنیم از ضعف نیست؛ به 
خاطر آینده منافع ملت ایران و منطقه است. امیدواریم 
دیگران بدانند تاریخ نسبت به آن ها قضاوت می کند، 

پای عهدتان بایستید.

روحانی: قدرت نظامی ما در مخیله آمریکا نمی گنجد

آمـریکا در راس تـروریـسم عـالم است

 آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران
بهسازی  و  مرمت  پروژه  دارد  نظر  در  ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاهها  شرکت 
محوطه  و  پروازی  عوامل  و  مکانیکی   ، برقی  تاسیسات  ساختهای  زیر  ساختمانها، 
مناقصه  طریق  از  و  مناقصات  برگزاری  قانون  اساس  بر  را  آباد  خرم  فرودگاه  سازی 

عمومی دو مرحله ای فشرده چهار پاکتی به شرکتهای پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرکتها باید به تنهایی دارای گواهینامه صالحیت )رتبه بندی( حداقل در پایه 5 ابنیه و 5 راه و باند از سازمان 

برنامه و بودجه کشور باشند)مشارکت با شرکتهای دیگر ،قابل پذیرش نمی باشد.( 
و  برقی،مکانیکی  تاسیسات  زیر ساختهای  بهسازی ساختمانها،  و  مناقصه: مرمت  از موضوع  شرح مختصری 
عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه            خرم آباد )شامل عملیات تخریب- عملیات خاکی با دست و 
ماشین – کارهای فوالدی با میلگرد- بتن درجا – بتن پیش ساخته –زیر اساس،اساس و باالدست- آسفالت- 
– کابلهای فشار ضعیف   – آزاد  و مکانیکی شامل چراغهای فضای  برقی  تاسیسات  کارهای سنگی وکارهای 

وسایل شبکه و ...(.
برآورد  اولیه مجموعا«  39/975/410/113 )سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و ده 

هزار و یکصد و سیزده(ریال بر اساس فهارس بهای پایه سال 97 می باشد.
ضمنا« پیش پرداخت تعلق نمی گیرد و شاخص تعدیل سه ماهه چهارم سال 97 )اسفند97(می باشد.

مدت اجرای پروژه 18 ماه و مدت دوره تضمین برابر یکسال می باشد.
میزان سپرده شرکت در مناقصه 2/000/000/000 )دو میلیارد(ریال می باشد)تا 50 میلیارد ریال 5 درصد و مابقی 
2 درصد( که به صورت واریز نقدی به شماره حساب  2176844900003   تمرکزوجوه سپرده فرودگاه خرم آباد 
یا ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )شماره ثبت 84185 مورخ 70/2/29 

تهران،شناسه ملی 10101287750، کد اقتصادی 411319637815( مورد پذیرش خواهد بود .
حداقل دو مناقصه گر جهت تعیین برنده و بازگشایی پاکت ج کافیست. 

 تسویه هزینه آگهی های فراخوان روزنامه به عهده مناقصه گزار می باشد. ضمنا« جهت اطالعات بیشتر به 
آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir  مراجعه فرمائید.

مناقصه  اسناد  دریافت  بیشترو  اطالعات  کسب  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  شرایط  واجد  شرکتهای  از 
حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر اولین آگهی فراخوان مناقصه به آدرس فرودگاه خرم آباد و تلفن 
33439903-066تماس حاصل فرمایند. الزم به توضیح است که تنها پاکات )ج( شرکتهایی که حداقل امتیاز 

ارزیابی فنی بازرگانی)65 امتیاز( را کسب نمایند گشوده خواهد شد.
شناسه اگهی: 425382

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 
 مدیریت فرودگاه خرم آباد

معاونت عملیات فرودگاهی – مدیریت نگهداری ابنیه و سطوح پروازی

آگهی دعوت
به اطالع نمایندگان گروه اعضاء شرکت تعاونی مرزنشینان 1548 کالش  می 
رساند جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول )مرحله اول(در تاریخ 98/2/25 
روز چهارشنبه راس ساعت ده صبح در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در 

شهر جوانرود-خیابان حمزه کوچه شهید عارف فتاحی برگزار می گردد.
دستور جلسه:

1-تصویب صورتهای مالی سالهای 94 و 95 و 96
2-تصویب فروش ماشین و سهام شرکت

3-انتخاب اعضاء اصلی و علل البدل  هیئت مدیره و بازرس
لذا کسانیکه مایل به کاندیداتوری هستند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 

یک هفته به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان 1548

آگهی مفقودی 
سند کمپانی خودرو سواری سیستم سمند تیپ سورن ۱۸00 مدل ۱۳۸۹ رنگ سفید 
 ۱ CF ۵ BF 4۳۳۸47 روغنی به شماره موتور ۱۲4۸۹۲۱۶۵4۳ به شماره شاسی
NAACC به شماره پالک ۳۱ – ۳۲۹ ب ۸۵ بنام شاپور واقفی فرزند محمد حسن 

به شماره ملی ۱۸۱۸۱0۶۳۱0 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است 
لرستان – خرم آباد 

رونوشت اگهی حصر وراثت
شهادت  استناد  کدملی 007۳۲۳0۱۳۸  شماره  به  باقر   فرزند  راشدی  فرامرز  آقای 
نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹70۳۵۶  تقدیم 
این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان باقرراشدی  به شماره کدملی 
4۸۹۸40۶440 در تاریخ  ۱۳۹7/۱۲/۶ دراقامتگاه دائمی خود درشهرستان طالقان در 

گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
۱-اقای فرامرز راشدی متولد ۱۳۶0 به شماره کدملی007۳۲۳0۱۳۸ صادره ازتهران 

نسبت پسر متوفی
۲- آقای فرشید راشدی متولد   ۱۳۶۶  به شماره  ملی00۸۳0۵۸۵40  صادره از تهران 

نسبت پسرمتوفی
۳- محمدراشدی متولد   ۱۳۸۱  به شماره  ملی 00۲۵۱۶4۸4۸ صادره ازتهران   نسبت 

پسر متوفی
4- خانم مریم راشدی متولد   ۱۳۶۱  به شماره ملی 007۵۱۸۵۸۹۱ صادره ازتهران 

نسبت دختر متوفی
۵- خانم فاطمه غفاری طالش  متولد   ۱۳44  به شماره  ملی 0040۱7۵۳۳۲صادره 

ازتهران نسبت همسر متوفی 
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 
ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند 
آخر ماده ۳۶4 امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر می گردد.م.الف:۵0۲7    
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

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

 برابر رای  شماره ۹7۶0۳۱۸0۲000۳۳۳۸ -۹7/۱۱/۱۸ هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای یاسر  گل محمدی  
فرزند رمضان  بشماره  شناسنامه ۶0 صادره  از رمضان و کد ملی  ۲۶۹۱47۱4۲۱ بصورت 
ششدانگ  یک قطعه زمین  مشتمل بر یک باب ساختمان  دو طبقه  به مساحت  ۱۹۳/04  
متر مربع  پالک ۳۳4۲ فرعی  از ۳۱۱  اصلی  مفروز و مجزی  شده  قطعه  ۱۵۶  تفکیکی  از 
اصلی مذکور واقع در شیخ  زاهد  محله  بخش  ۲۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی 

بنیاد علوی محرز گردیده  است .برابر  قرار داد شماره  ۹4/۱۲/7/۹۲۵۵۱- ۹7/4/۱۲ 
لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در 

صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  
و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود 
را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
9- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۸/۱/۲۱   تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۲/4

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه ۹7۱040۶۶۱۱000۵7۱0 آقایان ۱-محمد عباسی 
۲-احمد عباسی فرزندان ابراهیم به اتهام تهدید به قتل و اخاذی از سوی شعبه اول 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت 
معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه ( به نامبرده ممکن 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱74 ق آ د ک به متهم ذکر شده ابالغ میگردد 
تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت 
شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر –جهت پاسخگویی به اتهام 
اعالم شده حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –ایرج حسنوند . 

آگهی حصروراثت
به  ازماهشهر درخواستی  نام پدرابراهیم بشناسنامه ۲۲۸۳صادره  میثم عباسیان  آقای 
خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم ابراهیم عباسیان 
اش  ورثه  فوت  دائمی  ماهشهردرتاریخ۹۸/۱/۹دراقامتگاه  از  بشناسنامه۳۳صادره 
عبارتنداز۱-متقاضی با مشخصات فوق)فرزند متوفی(۲-رویا بشناسنامه۵۸۱ماهشهر۳-
بشناسنامه۱۵7۵ماهشهر۵- بشناسنامه۱۲۵۶0ماهشهر4-راضیه  مرضیه 
بشناسنامه۸۲04ماهشهر7-مجتبی  بشناسنامه۲۶0۲ماهشهر۶-رعنا  مهدی 
متوفی((۸-امل  )فرزندان  عباسیان  همگی  بشناسنامه۱۹40۱۶7۲0۵ماهشهر)شهرت 
مالکی بشناسنامه۲0۸00بهبهان )همسرمتوفی(والغیر.اینک با انجام تشریفاتی قانونی 
نامه  یاوصیت  اعتراض دارد  تاهرکس  نماید  نوبت آگهی می  مراتب مزبوررادریک 
ازمتوفی نزداو باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه 
مرکزی ماهشهر شعبه۲تقدیم دارد واال گواهی صادروهر وصیت نامه به جز سری 
اعتبار ساقط است.       شماره م  ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  و رسمی که 

الف:۱۶/۱۶
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر حوزه مرکزی شعبه2
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در پیام تبریک روز پاسدار و جانباز؛

پاسداران ادامه دهنده مسیر 
حماسه حسینی

بابایی  حاج حسینعلی  لیال نوری- خبرنگار زمان: 
یادگار  و  جانبازان  واز  شهر  اسالمی  رئیس شورای 
عباس  مهندس  و  ایثار  و  حماسه  دوران  ارزشمند 
شوندی شهردار نسیم شهر با صدور پیامی روز پاسدار 

و جانباز را تبریک گفتند.
دفاع از آرمان های اصیل الهی و اسالم ناب محمدی 
امام  در  شک  بی  که  می طلبد  جانانه  همتی  )ص( 
حسین )ع( و یاران با وفایش به عنوان الگوی جاودانه 

پاسداری از ارزش ها نمود یافته است.
امام  فداکاری  عاشورا؛  جاوید  قیام  شک  بدون 
حسین)ع( و یارانش در راستای صیانت و پاسداری از 
ارزش ها و مقدسات دینی بود و همین انگیزه در لحظه 
لحظه نبرد کربال متبلور شد و اگر فداکاری و پاسداری 
ساالر شهیدان و اصحابش نبود، نامی از اسالم و مکتب 

اسالم برجای نمی ماند
با  پاسداران  اسالمی،  انقالب  افتخار  پر  تاریخ  در   
ادامه  توانستند  ناب عاشورا،  فرهنگ  از  الگوبرداری 
دهنده مسیر حماسه حسینی در فتح قله های کربالیی 
باشند و به حق سالروز میالد امام حسین )ع( روز 
»پاسدار« نام گرفته است. پاسداران در حساس ترین 
لحظات تاریخ انقالب اسالمی همچون دژی مستحکم؛ 
مردانه و شجاعانه در جهت رسیدن به حق و حقیقت 
گام برداشته و با روحیه شهادت طلبی، ایثار و از خود 
گذشتگی، فداکاری و دفاع از ارزش های واالی مکتبی 

را به فرهنگ عزتمداری و افتخار مبدل ساختند. 
با اشاره به چهارم شعبان؛  پیام  این  در بخش دیگر 
حضرت  عاشورا،  دار  پرچم  بزرگ  والدت  سالروز 
اباالفضل العباس)ع( و روز جانبازآمده است: جانبازان 
ایثار  و  شجاعت  با  نیز  مان  اسالمی  میهن  عزیز 
از آن  خود در دوران دفاع مقدس و سال های پس 
همچون نگینی درخشان بر پهنه آسمان این سرزمین 
می درخشند و با تأسی از جانباز دشت کربال، حضرت 
اباالفضل العباس )ع( نزد ملت سربلند ایران اسالمی، به 

الگوی ماندگار صبر و ایثار تبدیل شده اند.

خبر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر البرز:

 یک هزارو ۹۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان
 کشف شد

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ سرهنگ علی عسگری گفت: از ابتدای سال 
جاری تا کنون یک هزارو ۹۵0 کیلوگرم انواع مواد مخدر دراین استان 

کشف شد.
سرهنگ علی عسگری روز گذشته درجمع خبرنگاران، افزود: ازمجموع 
مواد مخدرکشف شده یک هزارو 44۹ کیلو گرم در  البرز و بقیه طی 
عملیات مشترک با سایر استان ها به دست آمده است. وی اضافه کرد: 
دراین مدت یک هزارو ۲۱0 کیلوگرم تریاک، ۱۹۵ کیلوگرم حشیش، ۲0 

کیلوگرم مرفین، ۱۵کیلوگرم شیشه و بقیه سایر مواد مخدر کشف شد.
عسگری افزود: با کشف این مواد ۵40 نفر توزیع کننده، ۳۵نفر قاچاقچی 
و حمل کننده دستگیر و ۱۶وسیله نقلیه توقیف و ۲ باند بزرگ قاچاق مواد 
مخدر متالشی شد. وی خاطرنشان کرد که طی یک ماه گذشته تاکنون یک 
هزار معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل ۲۵ کمپ بازپروری استان شدند.
عسگری افزود: سال گذشته نیز ۱4هزارو ۶00 کیلوگرم انواع مواد مخدر 
کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد افزایش داشته 
است. رئیس پلیس   با مواد مخدر استان البرز با تاکید بر پیگیری پلیس و 
اعمال قانون از خانواده ها خواست تا نظارت بیشتری را بر فرزندان خود 

اعمال کنند.

آمادگی کامل آموزش و پرورش کرمانشاه برای 
برگزاری مسابقات قرآن کریم

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از آمادگی کامل برای برگزاری 
مسابقات قرآن کریم با حمایت و پشتیبانی اداره اوقاف خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه؛ 
یزدان پناه در جلسه ستاد هماهنگی مسابقات قرآن کریم که در محل اداره 
کل اوقاف برگزار شد؛ افزود: حمایت و پشتیبانی اداره اوقاف از مسابقات 
قرآنی رده سنی دانش آموزی موجب ارتقاء کیفیت و همچنین تعداد 
شرکت کنندگان در اقصی نقاط استان خواهد شد. وی ادامه داد: ۱۲0 هزار 
دانش آموز در مسابقات قرآن سطح مدرسه ای در استان کرمانشاه شرکت 
کرده اند و این نشان دهنده ظرفیت باالی آموزش و پرورش کرمانشاه در 

حوزه قرآنی است.
یزدان پناه تصریح کرد: در سطح منطقه 40 هزار نفر و در سطح استانی 
۲ هزار و 7۳۶ نفر برتر قرآنی داشته ایم و آمادگی کامل برای انجام کاری 

مطلوب و شایسته را داریم.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی استان البرز گفت: با توجه به ویژگی 
های خاص جغرافیایی، جمعیتی و گردشگری 
این استان  بهداشت و درمان توانست در نوروز 

۹۸ به خوبی به وظایف خود عمل نماید.
با خبرنگاران  دکتر حسین کریم در نشست 
اظهارداشت: البرز به خاطر جاده های پرترافیک 
شرایط  دارای  گردشگران  باالی  جمعیت  و 
خاص و ویژه است و به همین دلیل دانشگاه 
علوم پزشکی با بسیج امکانات در بخش های 
درمان ، امدادگری و نظارت بر بهداشت اصنافبه 

خوبی نقش آفرینی کرد.
وی اظهار داشت: در این ایام تیم های سالمت 
نوروزی به صورت شبانه روزی خدمات دهی 
کردند و بخش بهداشت و درمان استان البرز در 

آماده باش کامل بسر برد.
کریم گفت: بازدیدهای مستمر از مراکز خدمات 
پذیرایی و اقامتی و عرضه مواد غذایی استان با 
جدیت دنبال شد و دانشگاه علوم پزشکی در 

این بخش تبیهات و تشویق هایی اعمال کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: رصد 
مراکز  و  ها  اورژانس  ها،  بیمارستان  فعالیت 
تا  داشت  ادامه  مستمر  صورت  به  بهداشتی 
خدمات رسانی به مردم و گردشگران به خوبی 

پیش برود.
وی با اشاره به برخی خدمات دانشگاه علوم 

پزشکی البرز بیان داشت : در ایام نوروز ۲4 
هزارو ۱77 مورد تماس تلفنی مردم با مرکز 
فوریت های پزشکی استان برقرار شد که به 
به هشت هزارو ۸۸۱ ماموریت امدادی انجامید.
کریم گفت: در ایام نوروز ۵۸۲ نفر در تصادف 
جاده ای و ۶۶۶ نفر در حوادث ترافیک شهری 

البرز مصدوم شدند و ۶ نفر در این حوادث 
جان خود را از دست دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز اظهارداشت: 
این استان به لحاظ تلفات ترافیکی، کمترین 

میزان را در کشور به خود اختصاص داد.
کریم افزود: اورژانس هوایی در این مدت ۱7 
سورتی پرواز داشت و ۲4 مصدوم حوادث به 

صورت هوایی منتقل کرد.
وی تصریح کرد که در ایام نوروز ۹۶۱ نفر به 
ایستگاه های سالمت و ۹0 هزارو 74۹ نفر به 

اورژانس بیمارستان های البرز مراجعه کردند.
هزارو ۵۱  مدت ۱4  دراین  داشت:  بیان  وی 
مورد از واحد های صنفی انجام شد که ۳7۲ 
مورد به مراجع قضایی معرفی شدند و ۱۵۲ 

واحد صنفی پلمب شد.
کریم گفت: در این مدت مقادیر زیادی مواد 
غذایی فاسد در واحدهای صنفی البرز جمع 

آوری و معدوم شد.

خدمات ارزنده بهداشتی درمانی البرز در ایام نوروز 

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن عنوان کرد:

الزام پزشکان گیالنی به نسخه نویسی الکترونیک

منکویی- رشت:  رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن، از الزامی شدن نسخه نویسی الکترونیک 
برای همه پزشکان، پس از آموزش و ایجاد زیر 

ساخت های الزم در گیالن خبر داد.
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک- رییس دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن، با بیان اینکه امروز تشکیل 
از  جامعه،  افراد  سالمت  الکترونیک  پرونده 
کشور  سالمت  حوزه  نیازهای  ترین  ضروری 
است، در این نشست گفت: آموزش پرسنل، آماده 
سازی بستر مناسب برای تحقق صددرصدی نظام 
ارجاع الکترونیک در گیالن از الویت های مهم 
این دانشگاه است که باید همه صاحبان فرایند در 
این خصوص تالش کنند. رییس دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن با اشاره به اینکه شهرستان هایی 
که در استقرار نظام ارجاع الکترونیک در گیالن، 
پیشتاز بودند، در نسخه نویسی الکترونیک نیز در 
الویت قرار دارند، تصریح کرد: نسخه نویسی و 
نسخه پیچی الکترونیک نیز پس از آموزش، برای 

تمام پزشکان استان الزامی می شود. 
دکتر یوسف زاده با بیان این که مشارکت پزشکان 

امر  یک  الکترونیک  ارجاع  نظام  اجرای  برای 
ضروری است، خاطر نشان کرد: در این زمینه 
اهمیت است و سازمان  آنالین حایز  پرداخت 
توجه الزم  موضوع  این  به  باید  گر  بیمه  های 
)دولتی و  پزشکان  داد:  ادامه  باشند. وی  داشته 
خصوصی( یکی از گروه های هدف اصلی برای 
راستای  در  سالمت  الکترونیک  خدمات  ارایه 
الکترونیک در گیالن  اجرای کامل نظام ارجاع 
هستند که پس از آماده شدن بستر مناسب برای 
برای همه  این مهم  الکترونیک،  نویسی  نسخه 
الزامی می شود. رییس دانشگاه علوم  پزشکان 
پزشکی گیالن با بیان این که در حال حاضر نسخه 
نویسی، نسخه پیچی و رسیدگی الکترونیک اسناد 
پزشکی بیماران، یک الزام قانونی از سوی دولت 
استان  لیست ۵  اظهار داشت: گیالن در  است، 
پایلوت کشور برای استقرار این مهم اقرار دارد 
که باید این الزام قانونی را زودتر از سایر استان 
ها اجرایی نماید.  گفتنی است: دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن از دانشگاه های پیشرو در استقرار 

نظام ارجاع الکترونیک در کشور است.

مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد:

 خطر جدی سیل برای خطوط و پست های برق 

وحیدی فر-اهواز:مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: هزار و 4۳ دکل برق این شرکت در 
معرض سیالب قرار گرفته که از این تعداد 4۹۲ دکل 
به ترمیم نیاز دارند و از ۳۹ پست در معرض خطر، 7 
پست را خطری جدی تهدید می کند و با سیل بند 

نگهداری شده اند.
برق  سهامی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
امروز  بزرگ  منطقه ای خوزستان، محمود دشت 
در چهارمین جلسه مدیریت بحران این شرکت با 
با  برای تجهیزات برق که  موضوع خطر سیالب 
حضور معاون هماهنگی انتقال توانیر برگزار شد، 
ولتاژی  سطوح  در  برق  خط   ۲۳ داشت:  اظهار 
مختلف به علت سیالب در شرایط بحرانی قرار 

دارند و باید سریع به آنها رسیدگی شود.
اقدامات  ارائه گزارشی از خطرات سیل و  با  وی 
کرد:  بیان  شبکه،  پایداری  برای حفظ  انجام شده 
افزایش آورد  از سدها و  افزایش آب خروجی  با 
رودخانه ها دکل ها و پست های بیشتری در معرض 
خطر سیل قرار می گیرد و نیازمند کار وسیع تری 
است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 

تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود آب به پست ها 
سیل بند احداث کرده و در حال تقویت آنها هستیم.

دشت بزرگ با تاکید بر آنکه ماشین آالت الزم برای 
مقابله با سیل را در اختیار نداریم، افزود: حجم کار 
بسیار وسیع بوده و نیاز به ماشین آالت بیشتری است 

که در اختیار شرکت قرار بگیرد.
وی ادامه داد: پست ها و خطوط در معرض خطر 
سیالب در سطوح ولتاژی مختلف هستند و سطح 

خاموشی آنها در شبکه می تواند گسترده باشد.
معاون هماهنگی انتقال توانیر نیز با تقدیر از اقدامات 
انجام شده در مقابله با سیل، گفت: با شرکت های 
برق منطقه ای اصفهان و فارس هماهنگی های الزم 
صورت گرفته تا ماشین آالت الزم را به خوزستان 
ارسال کنند. سید زمان حسینی با بیان اینکه حفظ 
اضافه  است،  بسیار  اهمیت  حائز  شبکه  پایداری 
کرد: با هماهنگی شرکت توانیر تعدادی قایق برای 
دسترسی به دکل ها و پست ها به خوزستان ارسال 
می شود و همچنین یک دستگاه بالگرد برای رصد 
قرار  ای  منطقه  برق  اختیار  در  شبکه  ای   لحظه 

می گیرد.

متن  آگهی 
با توجه به اینکه آقای بهروز علی نیا به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی 
با چاقو موضوع شکایت فرزاد ساکی فرزند درویش از سوی شعبه دوازدهم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد تحت تعقیب کیفری می باشد و به 
علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق احضاریه به وی ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجرای ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم نامبرده فوق 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه دوازدهم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات 

قضایی مقتضی معمول می گردد. 
دادیار شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – الهام 

فتحی زاده . 

آگهی ابالغ مفاد دادنامه
به موجب دادنامه شماره ......۹۳۹-4-۱0-۹7.....محکوم علیه ...بهروز سلیمی گلشن 
به دادگاه و  اوراق تقدیمی  به عنوان هزینه دادرسی و  ...محکوم مبلغ ۱/۱7۵/000 
حق الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ میزان 
...۵ درصد محکوم به ...از بابت نیم عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجراییه یک 
نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۹و ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی آگهی میگردد 
و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته میشود و بر اساس ماده ۹ قانون مذکور برای 
عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل یا 
اقامت خود را اعالم نماید.خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک ۹۶/۱۱/۲۵ 

لغایت اجرا د حق خواهان. ۱۲/ خ / م الف
رئیس حوزه شورای 6 حل اختالف 

رونوشت آگهی حصر وراثت
بشرح   ۲7۹00۱74۳۳ شماره   شناسنامه  دارای  خوئی  غفارزاده  مرتضی  آقای  
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت  این  به کالسه ۳/۹۸000۱ش  دادخواست 
نموده  و چنین توضیح داده که شادروان رمضان غفارزاده خوئی بشناسنامه 447 در 
تاریخ  ۹7/۱۱/۲۳   اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
است به/۱-  مرتضی غفارزاده خوئی فرزند  رمضان –ش ش ۲7۹00۱74۳۳   خوی 
–  پسر متوفی/۲-  طرالن محمود زاده اصل فرزند    حسن –ش  ش ۱0۹۵ -خوی 
–زوجه متوفی/۳- معصومه  غفارزاده خوئی فرزند   رمضان  -ش  ش  ۱۳۶0–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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  سید سیاوش ریاضی دارای شناسنامه شماره ۲7۹0۸۸0۳۹۵ بشرح دادخواست 
به کالسه ۳/۹۸00۲0 ش   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
در  بشناسنامه۳7۶۵  ریاضی  السادات حسنی  مریم  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
تاریخ    ۹7/۱۱/۱۳ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به/۱- سید سیاوش ریاضی فرزند     سید سیامک  –ش ش  ۲7۹0۸۸0۳۹۵  خوی 
–  پسر 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

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده ۶۱۶/۹7/ش۳

 بدینوسیله به   احسان صحرایی لعل آبادی فرزند فرمان      به آدرس :   مجهوالمکان     
ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره ۸۲۹ مورخ  ۹7/۱۱/۹ از شعبه دوم   شورای حل 
اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ    
یک صد و چهل میلیون ریال   بابت اصل خواسته   و مبلغ ۱/۸۳۵/000 ریال  بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر  از زمان تقدیم دادخواست  مورخ ۹7/۹/۵ لغایت 
اجرای حکم  در واحد اجرای احکام مدنی ، در حق خواهان  سید آرمین شریف 
موسوی  با وکالت جواد عاطفی        به نشانی : تنکابن - دفتر وکالت  صادر و 
اعالم میگردد. به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي 
فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت پرونده جهت اقدام 

قانوني   برای اجرای احکام داداگاه یا دادگستری تحویل خواهد شد.
مدیر شعبه  سوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای عمار قمری فرزند محمد علی         بشرح درخواستی که به شماره ۹۸000۹//
ش۵،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که کبری عباس قربانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه  ۹  صادره از  
تنکابن   در  تاریخ۱۲/۳/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن   بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-امیر احمد قمری فرزند متوفی

۲-امین قمری فرزند متوفی
۳-عمار قمری فرزند متوفی
4-آمنه قمری فرزند متوفی

۵-محمد علی قمری همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه  5حکمی  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای اسحق هدائی فرزند شعبانعلی       بشرح درخواستی که به شماره ۵/۹۸/ش۳،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و  اعالم داشته  
که  شادروان  شعبانعلی هدائی  فرزند قاسم شماره شناسنامه    ۳۹صادره از   تنکابن    
در  تاریخ۲/۲۸/ ۶۸دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    ...   بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت  وی عبارتند از : ۱-حسین هدائی فرزند متوفی
۲-قاسم هدائی فرزند متوفی

۳-موسی هدائی فرزند متوفی
4-اسحق هدائی فرزند متوفی

۵-خدیجه هدائی فرزند متوفی
۶-بی بی هدائی فرزند متوفی
7-راویه هدائی فرزند متوفی
۸-عالیه هدائی فرزند متوفی

۹-طاهره هدائی فرزند متوفی
۱0-صاره خاتون صداقتی فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
لهراسبی/قاضي شعبه   سوم  شورای حل اختالف بخش نشتاء 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  بشرح  صفر      فرزند  مقدم  مهری  زهرا  خانم 
گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ۹70۹۹۸۲0۸۳۵000۱۳/ش۵،این 
انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که صفر مهری مقدم فرزند خانعلی شماره 
دائمی خود  تاریخ۱۱/۱۲/ ۹7دراقامتگاه  در   از   رشت   شناسنامه  ۲۶۶۸4صادره 
شهرستان   تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر 

است به: 
۱- حسین مهری مقدم فرزند متوفی

۲-زهرا مهری مقدم فرزند متوفی
۳-فاطمه مهری مقدم فرزند متوفی

4-هاجر پساوند همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   5 حکمی  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری فریدونکنار در نظر دارد جمع آوری زباله ورفت و روب حجمی سال 98 خود را از 

طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط دارای مجوز از اداره کار و امور اجتماعی و همچنین رتبه 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند واگذار نماید لذا از پیمانکاران و شرکتهای خدماتی 

واجد شرایط دعوت به عمل می آید 
1-دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت 

2-مدت اجرای کار از98/1/1الی 98/12/29
3- محل مراجعه جهت دریافت اسناد مناقصه امور مالی شهرداری فریدونکنار

4- متقاضیان می بایست پیشنهاد خود را بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تنظیم نمایند و زمان تحویل 
اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه 98/1/28و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه 

شهرداری فریدونکنار می باشد 
حمید بخشی شهردار فریدونکنار

مفقودی 
برگ سبز سواری پراید صبا مدل ۸0 با شماره پالک ۲۱7ص4۹ایران ۸۲ با شماره 
از درجه  موتور 00۲۸0۲۸۶و شماره شاسی s۱4۱۲۲۸074۵0۳۲ مفقود گردیده و 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی 
کارت هوشمند راننده به شماره ۲۶۳۱۱۲۳به نام مهدی شمیرانی مطلق فرزند ذکریا با 

کد ملی 4۹۹۹۳۳44۶۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده 44۸/۹7/ش۲

 بدینوسیله به    مصطفی صباغی فرزند محمود     به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  
از شعبه دوم   شورای حل  میگردد. بموجب  رای شماره ۸47مورخ  ۹7/۱0/۱۱ 
اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   
۱۳/000/000 ریال    بابت اصل خواسته   و مبلغ ۲۶۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر  از زمان تقدیم دادخواست  مورخ ۹7/۶/۱۱   تا زمان اجرا ، در 
حق خواهان  احمد رضا معبدی رحیمی  فرزند محمد      به نشانی : تنکابن - اول  
خ فردوسی شرقی صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده 
۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف 
مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر 
این صورت پرونده جهت اقدام قانوني   برای اجرای احکام داداگاه یا دادگستری 

تحویل خواهد شد.
مدیر شعبه  دوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای مهدی شمسی فرزند مصطفی      بشرح درخواستی که به شماره ۹7004۳//
ش4،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که :مصطفی شمسی فرزند عباس شماره شناسنامه  ۳صادره از  تنکابن   
در  تاریخ۱۱/۱/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن   بدرود زندگی گفته 
وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: ۱-مهدی شمسی فرزند متوفی

۲-جالل شمسی فرزند متوفی
۳-علیرضا شمسی فرزند متوفی

4- زهرا دریایی همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

قاضي شعبه   5 حکمی  شورای حل اختالف تنکابن گواهی صادر خواهد شد . 

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده ۵۳۱/۹7/ش۳

 بدینوسیله به    احمد قادری      به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. بموجب  
رای شماره 7۹۳مورخ  ۹7/۱0/۲۶ از شعبه دوم   شورای حل اختالف مجتمع شهید 
بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   سی و چهار  میلیون  
و دویست پنجاه هزارریال بابت اصل خواسته   و مبلغ ۵00/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر  از زمان تقدیم دادخواست  مورخ ۹7/7/۳0  لغایت زمان 
اجرای حکم در واحد اجرای احکام مدنی ، در حق خواهان  محمود فاضلی ثانی       
به نشانی : تنکابن - بلوار شهید شیرودی -جنب  آموزشگاه نور -یدکی فاضلی صادر 
و اعالم میگردد. به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي 
فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت پرونده جهت اقدام 

قانوني   برای اجرای احکام داداگاه یا دادگستری تحویل خواهد شد.
مدیر شعبه  سوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

آگهی ابالغ اخطاریه
 ماده ۸7 پرونده شماره۹400۵7۶

 بدین وسیله به آقای شهرام کفشگر به آدرس بابل گتاب باالتر از میدان روبروی 
مسجد جامع سوپر  شهرام کد پستی 474۹۱۱۵۵۱۱اعالم می گردد پالک ثبتی ۵۱/
از 7و۸ اصلی واقع در بخش ۶ ثبت بابل متعلق به شما در قبال طلب بانک سپه بلوار 
کشاورز بابل بازداشت گردیده لذا طبق ماده ۸7 آیین نامه اجرای مراتب به شما اخطار 
می شود ضمنا هر گونه نقل و انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع 

است و ترتیب اثر داده نمیشود . میم الف ۹7/۱00/۶۸۲۵  تاریخ انتشار۹۸/۱/۲۱
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محمد شمسی فرزند یعقوبعلی       بشرح درخواستی که به شماره ۹700۳۳//
ش۳،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
از   فرزند محمد رضا شماره شناسنامه  ۳۳۹ صادره  داده که زهرا شمسی  توضیح 
تنکابن   در  تاریخ۱۲/۱0/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن   بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-محمد شمسی فرزند متوفی
۲-مریم شمسی فرزند متوفی

۳-ام البنین شمسی فرزند متوفی
4-فریده شمسی فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

قاضي شعبه   سوم حکمی  شورای حل اختالف تنکابنگواهی صادر خواهد شد . 

 نوبت دوم



اجتماعیچهارشنبه 21 فروردین 1398                                                                                                                                                                                                     شماره 3983  5

واریز »کمک هزینه معیشت« به حساب 
سیل زدگان 

 رئیس سازمان بهزیستی کشور از شناسایی و واریز کمک هزینه معیشت 
به حساب ۱۵ هزار و ۵00 خانواده جدید در مناطق سیل زده خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وحید قبادی دانا در دومین کنگره بین المللی 
مددکاری اجتماعی و تاب آوری اجتماعی در جمع خبرنگاران ضمن 
تشریح آخرین وضعیت خدمات رسانی به مناطق سیل زده گفت: پیش از 
این اعالم کرده بودیم که کمک هزینه معیشت برای مستمری بگیران سیل 
زده بهزیستی با رقمی بین ۵00 هزار تا ۱.۵ میلیون تومان واریز خواهیم 
شد که این مبلغ در حال حاضر به حساب مددجویان بهزیستی واریز 
شده است.وی با بیان اینکه پس از آن نیز قول دادیم در مراحل بعدی با 
سرشماری از سایر مددجویان سیل زده مبالغی تحت عنوان کمک هزینه 
معیشت به حساب این افراد واریز شود تصریح کرد: امروز این مبلغ نیز 
به حساب ۱۵ هزار و ۵00 خانوار شناسایی شده جدید واریز شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه مددجویان مذکور می توانند 
همین امروز این مبلغ را برداشت کنند ادامه داد: در مرحله نخست نیز ۱۳ 
هزار و ۵00 خانواده از مددجویان بهزیستی مناطق سیل زده شناسایی شده 
بودند. همچنین افرادی که مددجوی سازمان بهزیستی هستند اما این رقم 
را دریافت نکردند می توانند به ادارات بهزیستی شهرستان ها و شهرهای 
سیل زده یا به مددکاران مربوطه مراجعه کنند.قبادی دانا در ادامه از ثبت 
اطالعات مددجویان سیل زده در سامانه ثبت خسارات بهزیستی خبر داد 
و گفت: ۱۱ آیتم در این سامانه در نظر گرفته شده که این افراد می توانند 
با مراجعه به آن اطالعات خود را ثبت کنند.به گفته وی تا امروز ۳0 هزار 
خانواده خسارات خود را در این سامانه ثبت کردند.قبادی دانا با بیان اینکه 
هیچ مورد فوتی از بین مددجویان تحت پوشش بهزیستی گزارش نشده 
است اظهار کرد: همان ابتدای وقوع سیل اقدامات مربوط به جابجایی 
مددجویان، معلوالن و سالمندان به مناطق امن انجام شد. در روزهای 
اخیر سازمان بهزیستی اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی 
برای مددجویان سیل زده کرده است.وی با اشاره به نیازهای مددجویان 
بهزیستی در مناطق سیل زده نیز توضیح داد: پوشینه، شیرخشک و لوازم 
توانبخشی از مهمترین نیازهای مددجویان منطقه است و بر اساس آخرین 
اطالعات از طریق کمپین های راه اندازی شده حدود هفت میلیارد و 400 
میلیون تومان کمک از سوی سازمان بهزیستی برای مددجویان جمع آوری 
شده است.به گفته قبادی دانا، یک میلیارد و ۳00 میلیون تومان از این مبلغ 
نقدی بوده است. همچنین ۳۵ مهدکودک در مناطق سیل زده راه اندازی 
شده است که در این محیط ها مادران و فرزندان نیز حضور پیدا می کنند و 
تمهیداتی برای توزیع یک وعده غذای گرم به کودکان در این مناطق در 
نظر گرفته شده است.وی در ادامه به ارتقای زندگی مددکاران و همچنین 
جبران زحمات آنها همزمان با روز مددکار اشاره کرد و گفت: جبران 
زحمات آنها کمترین کاری است که می توان انجام داد و باید دستمزدی 
که این افراد می گیرند بتواند زحمات آنها را جبران کرده و زندگی شان را 
اداره کند. در حال حاضر سازمان بهزیستی یکی از سازمان هایی است که 
کمترین دستمزد را بین دستگاه های مختلف دریافت می کند و امیدواریم 

این مسئله با مساعدت رئیس جمهور برطرف شود.

هدیه به دختراني که زیر ٢۰سال ازدواج کنند

استمزاجی  رأی گیری  از  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  سخنگوی 
و  جمعیت  طرح   ۳0 تا   ۲7 مواد  خصوص  در  متبوعش  کمیسیون 
از  ازدواج در سنین کمتر  به  را  تعالی خانواده که دختران و پسران 
۲0 و ۲4 سال و فرزندآوری تشویق می کند، خبر داد.حجت االسالم 
و المسلمین احمد آزادی خواه در گفت وگویی گفت: مواد ۲7 تا ۳0 
طرح جمعیت و تعالی خانواده مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار 
گرفت اما به دلیل حد نصاب نداشتن کمیسیون به صورت استمزاجی 
رای گیری شد و به تصویب اعضا رسید.نماینده مردم مالیر در مجلس 
با اشاره به جزئیات مواد ۲7 تا ۳0 طرح جمعیت و تعالی خانواده 
موجب  ماده ۲7  در  دولت  نهایی طرح  تصویب  در صورت  گفت: 
خواهد شد به ازای تولد فرزندان سوم و باالتر به سرپرست خانواده 
تسهیالت قرض الحسنه تحت عنوان وام فرزند پرداخت کنند البته مبلغ 
و سود تسهیالت در قالب آیین نامه ای که به تصویب دولت خواهد 
نیز دولت را مکلف  ادامه داد: ماده ۲۸  رسید مشخص می شود.وی 
خواهد کرد حق فوق العاده مندرج در فیش حقوقی کارکنان دولت را 
از فرزند دوم و باالتر یک و نیم برابر فرزند اول معاصر را پرداخت 
کند.سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: ماده ۲۹ دستگاه های 
اجرایی را موظف می کند به دختران و پسرانی که زیر ۲0 و ۲4 سال 

ازدواج می کنند برای یک بار هدیه ازدواج پرداخت کند. 

خبر

 ۵۰۰خانه بهداشت در مناطق 
سیل زده آسیب دیدند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
بیش از ۵00 خانه بهداشت در مناطق سیل زده 
های  خانه  رسانی  خدمت  اما  دیدند،  آسیب 
بهداشت به مردم به وسیله استقرار کانکس های 
اعزام شده به این مناطق یا در چادرها همچنان 

ادامه دارد.
و  بهداشتی  مراکز  درباره وضعیت  نمکی  سعید 
حال  در  داشت:  اظهار  زده  سیل  مناطق  درمانی 
اهواز  سالمت  بیمارستان  بیماران  فقط  حاضر 
برای احتیاط به بیمارستان گلستان این شهر منتقل 

شدند.
وی ادامه داد: بقیه بیمارستان ها در مناطق سیل زده 
بدون مشکل در حال کار بوده و عملیاتی هستند و 
هیچ بیمارستان دیگری دچار آب گرفتگی گسترده 

نشده است.
میثم معزی، رئیس بیمارستان سالمت اهواز روز 
گذشته از انتقال بیماران این بیمارستان خبر داده 
گرفتگی  آب  احتمال  به  توجه  با  بود:  گفته  و 
بیمارستان سالمت و بنا بر تصمیم ستاد بحران 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیمارستان سالمت 
تخلیه و بیماران با اتوبوس آمبوالنس به بیمارستان 

گلستان منتقل شدند.
بارش شدید باران ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه ۹7 در شرق 
باعث سرریز شدن سد گلستان  استان گلستان، 
واقع در ۱۵ کیلومتری شرق شهر گنبد کاووس و 
طغیان رودخانه های گرگان رود، چهل چای، قره 

سو و اوغان شد. 
با آغاز فعالیت سامانه سرد و بارشی اخیر بیش 
از ۳00 میلی متر باران در گلستان بارید و ارتفاع 
متر   ۱.۵ به  استان  کوهستانی  مناطق  در  برف 
رسید.  سرریز آب سدهای گلستان ۲ و بوستان 
در مناطق باالدستی، موجب به راه افتادن جریان 
سیل در رودخانه گرگان رود شد و همه شهرها و 
روستاهای حاشیه این رودخانه را به دلیل حجم 

فراوان آب دچار بحران سیل کرد. 
در اثر سیل ۱۲ فروردین در لرستان رودخانه های 
این استان در شهرستان های مختلف طغیان و سد 
مروک درود نیز سرریز کرد. ستاد مدیریت بحران 
این استان قبل از وقوع سیل اطالع رسانی وسیعی 
را انجام داد و به صدها هزار نفر از اهالی هشدار 

داده شد که منازل خود را ترک کنند.
مردم شهرهای پلدختر و معموالن و روستاهای 
اطراف حاشیه کشکان از ۱۲ فروردین ۲4 ساعت 
دریافت  بدون  را  روز  شبانه  یک  مدت  به  و 
خدمات امدادی و هرگونه امکاناتی در پشت بام 

منازل یا کوه های اطراف گذراندند.
همه راه های ارتباط زمینی به منطقه قطع شده بود. 
شرایط جوی اجازه پرواز هوایی را نمی داد، اما 
از نخستین ساعات ۱۳ فروردین با بهبود شرایط 
جوی و ایجاد یک راه دسترسی در مسیر آزادراه 
خرم آباد - پل زال کار امدادرسانی به مردم آغاز 

شده است.
برآورد اولیه از خسارت سیل اخیر در لرستان ۱۵ 
هزار میلیارد ریال است و بر اساس اعالم پزشکی 
قانونی تاکنون ۱4 نفر در این سیل جان خود را 
از دست داده اند ولی هنوز گزارش رسمی مبنی 
است.  نشده  اعالم  پلدختر  در  جانی  تلفات  بر 
همچنین در پی طغیان رودخانه های دز، کرخه 
و کارون در استان خوزستان تاکنون دستور تخلیه 
خوزستان  روستای   ۱۸0 از  بیش  و  شهر  هفت 
صادر شده و 7۸ روستا را سیالب گرفته است. به 
گفته وزیر کشور 400 هزار نفر در خوزستان در 

معرض سیالب هستند. 

خبر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اعتیاد 
علت بیش از ۵۵ درصد طالق ها است و در 

راس آسیب های اجتماعی قرار دارد.
اسکندر مومنی در دومین کنگره بین المللی 
مددکاری  ملی  همایش  چهارمین  و  سی  و 
اجتماعی  مددکاری  موضوع  با  اجتماعی 
درصد   70 افزود:  اجتماعی  آوری  تاب  و 
زندانیان کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم 
به مواد مخدر مرتبط می شوند؛ بیش از 40 
درصد آنان به طور مستقیم و ۳0 درصد به 

طور غیرمستقیم با مواد مخدر ارتباط دارند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: 
منشاء بسیاری از بیماری های واگیردار، مواد 
عمومی  جرائم  از  بسیاری  و  است  مخدر 
کشور ریشه در اعتیاد دارند.مومنی ادامه داد: 
فروپاشی بسیاری از خانواده ها ناشی از مواد 
بنابراین اعتیاد در راس آسیب  مخدر است؛ 
های اجتماعی قرار دارد و راه حل آن نیز یک 

راه حل عمومی و اجتماعی است.
اظهار  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
داشت: اعتیاد یک پدیده تک مولفه نیست که 
با یک دستور، تصمیم یا توسط یک سازمان 
بین  کامال  ای  مساله  بلکه  شود  ساماندهی 
به همین دلیل  بخشی، جمعی و ملی است 

ستادی برای آن تشکیل شده است.
متولی  موضوعات  از  بسیاری  افزود:  مومنی 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  برای  اما  دارد  خاصی 
آن  راس  در  که  است  شده  تشکیل  ستادی 
رئیس جمهوری قرار دارد؛ بنابراین موضوعی 
تک مولفه ای نیست بلکه همه سازمان ها و 
جامعه برای ساماندهی آن تالش کنند در غیر 
این صورت تصمیم فردی و اقدام یک سازمان 
نمی تواند کارایی الزم در این زمینه را داشته 

باشد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در 

مواد  تولید  که  کنیم  می  زندگی  ای  منطقه 
مخدر در همسایگی کشور، روزافزون است؛ 
در سال ۲000 میالدی مجموع تولید مواد در 
افغانستان ۲00 تُن بود و اکنون کمتر از ۲0 
سال که آمریکا افغانستان را اشغال کرده است، 
این میزان ۵0 برابر شده است و به حدود ۱0 

هزار تن در پایان سال ۲0۱7 رسیده است.
حمایت  با  شرایط  این  کرد:  اضافه  وی 
کشورهای فرامنطقه ای و در راس آن آمریکا 
در منطقه ایجاد شده است. عالوه بر این شاهد 
افزایش البراتوارها و تولیدات صنعتی مواد با 

حمایت آمریکا در کشور همسایه هستیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: راه 
حل مبارزه با اعتیاد، تک مولفه ای نیست و 
برابر آن  با هم در  باید  حتما همه حوزه ها 
مقابله کنند که یکی از این حوزه ها درمان 
است.مومنی افزود: الزم است برای معتادان، 
تا  شود  استفاده  درمانی  نوین  های  شیوه 

پایداری ترک نیز بیشتر شود.
وی تاکید کرد: حوزه مقابله با اعتیاد باید با 
گفته می شود  گاهی  پیگیری شود،  جدیت 
نگرفتیم،  نتیجه  و  کردیم  مبارزه  سال  چند 

یکی از دالیل آن این بوده که اقدامات مبارزه، 
متوازن و هماهنگ نبوده است؛ تنها مبارزه ما 

را به نتیجه نمی رساند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: برای 
اعتیاد،  با  مبارزه  مساله  در  متغیرها  سنجیدن 
تا  کنیم  نمی  مبارزه  بگوییم  ندارد که  امکان 
و  مبارزه  مقابله چیست؛  در  آن  نقش  ببینیم 
ساماندهی  بروند،  پیش  همگون  اگر  درمان 

مناسبی صورت خواهد گرفت.
و  پیشگیری  تقاضا،  کاهش  افزود:  مومنی 
بازدارندگی درونی در مبارزه با اعتیاد مغفول 

مانده و می توان آنها را به فعلیت رساند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: 
پیشگیری مربوط به سازمان خاصی نمی شود، 
اگر در همه گروه ها، حساسیت اجتماعی به 
وجود بیاید در کنار سایر اقدامات می توان 

گفت نتیجه مثبت می گیریم.
مومنی افزود: شاخص حساسیت عمومی نیز 
در  اعتیاد  از  پیشگیری  مساله  که  است  این 
گوشه ذهن همه اقشار جامعه از قانونگذار، 
سیاست گذار، سازمان های مردم نهاد و گروه 
های مرجع مانند ورزشکاران و معلمان، وجود 

داشته باشد و در این صورت می توان گفت 
حساسیت اجتماعی ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: همه آحاد جامعه باید درباره 
سهم خود در پیشگیری از اعتیاد حساسیت 
آوری  تاب  موضوع  حتما  باشند.  داشته 
باید  جامعه  درونی  بازدارندگی  و  اجتماعی 

محقق شود تا بتوان اعتیاد را ساماندهی کرد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اعتیاد 
به وجود  و  تشدید  در  در الیه های جامعه 
آوردن دیگر آسیب های اجتماعی نقش دارد.

حوزه  در  اجتماعی  مددکاران  افزود:  مومنی 
مقابله با اعتیاد، تالش های زیادی انجام می 
دهند و از سوی دیگر فعالیت های دیگری 
مهارت  و  متجاهر  معتادان  ساماندهی  مانند 
آموزی معتادان بهبود یافته انجام می شود اما 
در کنار این فعالیت ها الزم است که معتاد 

جدید به چرخه اعتیاد اضافه نشود.
وی تاکید کرد: اگر نتوانیم در حوزه صیانت 
برای  اقدامات  دهیم،  انجام  کاری  اجتماعی 
مقابله با اعتیاد موثر نخواهد بود؛ اعتیاد یک 

موضوع بین بخشی است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اراده 
نظام و سه قوه بر ساماندهی اعتیاد است و 
اجماع عمومی در این باره انجام شده اما باید 
زمینه  این  در  نیز  المللی  بین  به موضوعات 
توجه کرد.مومنی با اشاره به تقدیر کشورها 
در اجالس کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل 
در وین در اسفند سال گذشته از ایران، اظهار 
داشت: ایران در خط مقدم مبارزه بین المللی 
با اعتیاد قرار دارد و همه کشورها باید نقش 
خود را در این زمینه ایفا کنند.وی تاکید کرد: 
مواد  تولید  منشاء  باید  اعتیاد  با  مقابله  برای 
و  جایگزین  کشت  مانند  اقداماتی  با  مخدر 
بهبود وضعیت اقتصادی مردم آن منطقه، ریشه 

کن شود. 

اعتیاد عامل بیش از 55 درصد طالق ها است

دادستان تهران گفت: ۳0 تن از دالالنی که تحریک می کردند 
تا مرغ وارد بازار نشود ، دستگیر شدند و این فتنه در تهران 
خوابید. چون اینها مرغ را در کشتارگاه می کشتند و به هر 

قیمتی می خواستند می فروختند.
درباره  یی  گو  و  گفت  در  آبادی  دولت  جعفری  عباس   
اقدامات دادستانی تهران در کنترل قیمت مرغ به ویژه در 
روزهای پایانی سال ۹7 گفت: در جلسه ای که با سازمان 
مسئوالن  داشتیم،  کننده  تولید  و  کننده  مصرف  حمایت 
مربوطه اعالم کردند که قیمت خرید مرغ هفت هزار و ۲00 
تومان و قیمت فروش باید ۱۱ هزار و ۵00 تومان باشد ولی 
عده ای سودجود در میدان بهمن مرغ را تا ۱7 هزار تومان به 

فروش می رساندند. 
که  نوشتند  کتبی  نامه  پایانی سال  در روزهای  افزود:  وی 
قیمت مرغ ۱۱ هزار و ۵00 تومان است و از همان زمان 
معاونان دادستانی تهران در میدان بهمن مستقر شدند و گفتیم 

دادستان از حق عمومی حمایت می کند. 
دولت آبادی گفت: دولت می گوید قیمت مرغ ۱۱ هزار و 
۵00 تومان است و چرا دالالن باید گاهی مرغ را تا ۲0 هزار 
تومان بفروشند؟ برخی فکر کردند ما در آن جلسه تهدید 
شفاهی کردیم ولی ۳0 تن از دالالنی که خالف کرده بودند 
و دیگران را تحریک می کردند تا مرغ وارد بازار نشود یا 
با قمیت بیشتر به فروش برسد را دستگیر کردیم و این فتنه 

خوابید. 

عامالن گراین مرغ در هتران 
شدند دستگیر 

مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از 
عدم اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در روزهای پنجشنبه 

خبر داد.
علی پیرحسینلو ، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح 
ترافیک و زوج و فرد در روزهای پنجشنبه  به ایسنا گفت: 
در سال گذشته شورای ترافیک تهران تصویب کرد که طرح 
نیز همچون  پنجشنبه  روزهای  در  فرد  و  زوج  و  ترافیک 

روزهای جمعه اجرا نشود.
وی با بیان اینکه در دو هفته پایانی سال گذشته تصمیم بر 
آن شد که در راستای نظم بخشی به تردد و کاهش ترافیک 
ناشی از خریدهای آخر سال، مجددا به صورت موقت طرح 
ترافیک و زوج و فرد در روزهای پنجشنبه اجرا شود، افزود: 
حاال با آغاز سال جدید، طرح ترافیک و زوج و فرد همچون 
پنجشنبه  روزهای  در  یعنی  می شود،  اجرایی  سال گذشته 
همانند جمعه ها تردد در هر دو محدوده بدون محدودیت 

قابل انجام و رایگان است.
مشاور معاونت شهردار تهران خاطرنشان کرد: البته از تیرماه 
ضوابط  و  شود  حذف  فرد  یا  زوج  طرح  است  قرار  که 
جدید محدوده آلودگی هوا جایگزین آن شود، مقرر شده 
که در روزهای پنجشنبه طرح ترافیک نداشته باشیم، اما از 
سهمیه ۲0 روز محدوده دوم کسر شود و پس از ۲0 روز 
نیز عوارض محدوده دوم که نصف عوارض طرح ترافیک 

تعیین شده، دریافت شود.

عدم اجرای »طرح ترافیک« و »زوج 
و فرد« در روزهای پنجشنبه

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گفت: در صورت اعالم نرخ 
پایان  از  تاکسی  کرایه های  نرخ  آمار،  مرکز  از سوی  تورم 

فروردین افزایش می یابد.
علیرضا قنادان ، در مورد آخرین نرخ کرایه های تاکسی ها 
در سال جدید با بیان این که در دی ماه سال گذشته الیحه 
ارسال شده و  به شورای شهر  تاکسی  کرایه  نرخ  افزایش 
پس از تصویب،  مورد تایید فرمانداری نیز قرار گرفت؛ به 
ایسنا گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر، نرخ کرایه های 
جدید بر اساس نرخ رسمی تورم در انتهای سال ۹7 محاسبه 
می شود که براین اساس باید نرخ تورم از سوی مرکز آمار 

ایران اعالم شود.
وی با بیان اینکه از مرکز آمار ایران برای اعالم نرخ رسمی 
تورم استعالم کردیم و امیدواریم هر چه سریعتر پاسخ نامه 
داده شود گفت: امیدواریم تا اواخر فروردین ماه و یا نهایتًا 
را  تاکسی  های  کرایه  جدید  نرخ  بتوانیم  اردیبهشت  اول 
اعمال کنیم هرچند که مقدمات کار  برای تغییر برچسب ها 

و  اصالح قیمت ها در پایانه ها در دستور قرار گرفته است.
نرخ  فرمول  اینکه  بیان  با  تاکسیرانی   سازمان  عامل  مدیر 
گذاری در سال گذشته تغییر کرده و بر اساس مسافت و 
زمان سفر نرخ مشخص می شود، افزود: البته رانندگان تاکسی 
نمی توانند تا زمانی که برچسب کرایه بر روی خودروی آنها 
نصب نشده و یا تابلوی اعالم نرخ پایانه ها نصب نشده 

است، نسبت به افزایش کرایه اقدام کنند.

افزایش »کرایه اتکیس« معطل 
اعالم نرخ تورم

آگهی مفقودی
 ۱۶7B00۲44۲4 ۲0۶ به شماره موتورSD-TU۵ برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ
و شماره شاسی NAAP4۱FE۳HJ0۱4۸۲۵ و شماره پالک ایران 7۲-۵۹7ق۹۵  

بهشهرمفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی مفقودی
به شماره  سند کمپانی )فاکتورفروش(خودرو پژوسواری۱۶00آردی مدل ۱۳7۹به رنگ سبزمعمولی 
زینب  نام  شاسی007۹7۱4۶۸7به  ۲۲۳۲7۹۱40۶۶وشماره  موتور  شماره  ایران۳4-۲77و۱۲و  پالک 

شهرستان دزفولگرمابی مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است.

مفقودی
پروانه تاسیس گلخانه سیفی به شماره 70۹۲0۱۲۲۱۲0۱۲۱0 به تاریخ ۱۳۹۵/4/۱۲ 

بنام علی اکبر بوربور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده اموال  غیر منقول – نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه  ۹7۱۶۲0این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه ۱ دادگاه خانواده 
دادگستری فردیس له  شفیقه پورالیاس فرزند آقا باال وعلیه محمدرضا ، وحید ، مجید ، زینب وزیبا 
تورانی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۳0قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته  
و مبلغ ۱/۲۱۵/۹۹7ریال هزینه دادرسی حق محکوم له ومبلغ پنج درصد نیم عشر دولتی  با توجه به 
اینکه اجراییه صادره به محکوم علیه  ابالغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده 
است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرایی اموال  غیر منقول 
متعلق به پالک ثبتی ۱۶۳/۱۵7۱۹ازسوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ ۹۸/۲/۱۸از ساعت ۱۱الی ۱۲در محل اجرای 
احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده  بفروش می سد. مزایده از مبلغ ۱/000/000/000 
ریال  نظریه کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ 
و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد. و پس از انجام مراحل قانونی و صدور 
حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه 
مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
می گردد.  هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد 
طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که 
در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد. 
ضمنا« طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطالع این اجراء از مال 
مورد مزایده بازدید نمایند.چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت 

ومکان برگزار خواهد شد . 
مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است 

مورد بازدید ساختمانی است یک طبقه ودارای زیرزمین که درعرصه ای به مساحت ۱۵0/70متر مربع 
قرار دارد نمای ساختمان سنگ ودرب وپنجره آن آهنی است سازه آن نیم اسکلت فلزی وسقف 
طاق ضربی وتیر آهن است . قدمت بنا حدود سی وچهار سال تخمین زده می شود طبقه همکف 
ببا زیر بنای حدود ۱۱۱متر مربع شامل یک واحد مسکونی دوخوابه با سالن وآشپزخانه وسرویسهای 
بهداشتی است . کف آن سیمان وبدنه سفید کاری ونقاشی است .کف سرویس وآشپزخانه سنگ 
وبدنه آنها کاشی است . آشپزخانه کابینت فلزی قدیمی ، سرمایش کولر وگرمایش شوفاژ وگاز است 
. زیرزمین با زیربنای حدود40متر مربع بعنوان انباری وموتور خانه مورد استفاده است انشعابات ملک 
آب وبرق وگاز وتلفن است . ملک در مجاورت شمالی معبر شش متری )وضع موجود ( قرار دارد 
که اصالحی طبق پایانکار ابرازی ۸/۹متر مربع است دارای پایانکار شماره ۶۵۸۹مورخ ۹7/۲/۲۳است 
. ملک در اختیار خانم شفیقه پور الیاس است وبرابر صفحه نقل وانتقاالت سند ابراز شده 4/۸دانگ 
این ملک به خانم اخیرالذکر منتقل شده و۱/۲دانگ در مالکیت ورثه ی مرحوم رستم تورانی می باشد 

واز حقوق دیگران در این ملک اطالعی به این کارشناس نرسیده است .
نظریه : با عطف توجه به مراتب مشروحه فوق ودر نظر داشتن جهات وجوانب موثر ومعلوم 
در ارزیابی وموقیعت وقدمت : ارزش ششدانگ ملک موصوف بلحاظ عرصه واعیان به مبلغ 
۵/000/000/000ریال معادل پانصد میلیون تومان تمام تعیین واعالم می گردد وبراساس ارزش 
۱/۲دانگ )یک ودودهم دانگ ( این ملک به نظر این کارشناس به مبلغ ۱/000/000/000ریال معادل 

یکصدمیلیوم تومان محاسبه واعالم می گردد  ۱۳۶۵/م 
آدرس ملک مورد مزایده : فردیس شهرک ۱۱0- خیابان طالقانی بن بست چمران پالک 4۵۱

   داورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس –اعظم پور  
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تثبیت نفت ۷۰ دالری

قیمت نفت در معامالت دیروز افزایش یافت 
 ۱۸ و  دالر   7۱ به  برنت  نفت  بشکه  هر  و 

سنت رسید.
با وجود این که ترسیم چشم اندازی ضعیف 
شعاع  تحت  را  بازار  جهان  اقتصاد  رشد  از 
افزایش  دیروز  نفت  قیمت  است،  داده  قرار 

داشت و در رقم باالی 70 دالر تثبیت شد.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت 
برنت دیروز با ۸ سنت افزایش نسبت به روز 
گذشته به 7۱ دالر و ۱۸ سنت رسید. قیمت 
سنتی   ۱4 افزایش  با  نیز  آمریکا  خام  نفت 
نسبت به روز گذشته به ۶4 دالر و ۵4 سنت 

در هر بشکه رسید.
سپاه  دادن  قرار  در  آمریکا  دولت  اقدام 
تروریستی  پاسداران در فهرست گروه های 
باعث افزایش قیمت نفت به باالی 7۱ دالر 
در  ها  تنش  تشدید  شد.  گذشته  روز  در 
طی  نفت  قیمت  شدن  صعودی  به  نیز  لیبی 

روزهای اخیر کمک کرده است.
احساس  رغم  به  گفتند،  تجار  عین حال  در 
افزایشی حاکم بر بازار، نگرانی ها در مورد 
کند شدن رشد اقتصاد جهانی موجب شده تا 

قیمت ها نتواند بیش از این باالتر برود.
هرچند پس از انتشار آمارهای قوی از بازار 
کار آمریکا و بهبود امارهای بخش تولید چین 
جهانی  اقتصاد  در  رکود  بروز  از  ها  نگرانی 
کمتر شده است، اما بانک آمریکا مریل لینچ 
در تازه ترین تحلیل خود اعالم کرده که رشد 
اقتصاد جهانی در سال ۲0۱۹ به میزان قابل 

توجهی در حال کند شدن است.
این بانک آمریکایی گفته، انتظار دارد قیمت 
در  امریکا  خام  نفت  و  برنت  نفت  متوسط 
 ۵۹ و   70 به  ترتیب  به  میالدی   ۲0۱۹ سال 
سال  در  ها  رقم  این  همچنین  برسد.  دالر 

آینده به ۶۵ و ۶0 دالر خواهد رسید.
به رغم نگرانی ها از وضعیت اقتصاد جهانی، 
نفت  بازار  در  تقاضا  و  عرضه  میان  شکاف 
کاهش داشته و قیمت نفت برنت و نفت خام 
آمریکا از ابتدای امسال تاکنون به ترتیب 40 

و ۳0 درصد افزایش یافته است.

خبر

 هند برای سفارش  خرید نفت از ایران
 صبر می کند 

رویترز به نقل از 4 منبع آگاه نوشت پاالیشگاه های هندی سفارش 
نفت ایران برای بارگیری در ماه می را تازمانی که مشخص شود، 
واشنگتن معافیت تحریم های علیه ایران را تمدید می کند یا نه، به 

حالت تعلیق درآورده اند.
نوشت  آگاه  منبع   4 از  نقل  به  رویترز  گزارش،  این  اساس  بر 
ماه  در  بارگیری  برای  ایران  نفت  پاالیشگاه های هندی سفارش 
تحریم های  معافیت  واشنگتن  شود،  مشخص  تازمانی که  را  می 

علیه ایران را تمدید می کند یا نه، به حالت تعلیق درآورده اند.
توافق  از  نوامبر  ماه  در  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
این کشور  اقتصادی  تحریم های  و  ایران خارج شد  با  هسته ای 

را مجددا اجرایی کرد
اما به ۸ کشور از جمله هند معافیت ۶ ماهه از تحریم های نفتی 
ایران  از  نفت  می  ماه  اوایل  تا  یافتند  اجازه  آنها  و  داد  را  ایران 
اجازه  چین،  از  پس  ایران  نفت  واردکننده  دومین  هند،  بخرند. 

یافت تا ماهانه ۹ میلیون بشکه از ایران نفت بخرد.
به گفته این منابع، هند امید دارد تا طی 7 تا ۱0 روز در مورد 
که  نفتی  حجم  میزان  همچنین  و  تحریم ها  از  معافیت  هرگونه 
می تواند در صورت دریافت معافیت بخرد، به اطالعاتی دست 
یابد. یکی از منابع گفت: »ما در مورد تفکر آمریکا نمی دانیم که 

آیا به هند اجازه می دهند تا نفت بخرد یا نه.«
منابع هندی ماه گذشته گفته بودند بر اساس معافیت کنونی، هند 
از  نیمی  حدود  نفت،  بشکه  هزار   ۳00 حدود  روزانه  می تواند 
میزان واردات پیش از تحریم ها، از ایران نفت بخرد. و دهلی نو 

می خواهد به خرید نفت از ایران در این سطح ادامه دهد.

دبی خروجی سد طالقان افزایش یافت

مدیر امور بهره برداری و نگهداری سد و نیروگاه طالقان گفت: 
با توجه به افزایش دبی ورودی سد طالقان و هماهنگی به عمل 
آمده با شرکت آب منطقه ای قزوین به منظور تغذیه مصنوعی 

دشت قزوین، میزان خروجی این سد افزایش می یابد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
تهران، سید محمدعلی معلم با اعالم مطلب فوق اظهار داشت: با 
توجه به بارش های اخیر و وضعیت مناسب مخزن سد طالقان 
دشت  مصنوعی  تغذیه  هدف  با  ثانیه  بر  مترمکعب   ۱0 حدود 

قزوین خروجی این سد افزایش می یابد.
وی افزود: پیش از این دبی خروجی سد حدود 4٫۶ مترمکعب 
برثانیه برای تامین آب شرب کالنشهرهای تهران و کرج وشهر 
با هماهنگی های صورت گرفته  جدید هشتگرد بوده است که 
این رقم با افزایش ۱0 مترمکعب بر ثانیه ای به ۱4٫۶ مترمکعب 

بر ثانیه می رسد.
معلم با بیان اینکه هم اکنون ۳44 میلیون متر مکعب آب در مخزن 
سد طالقان ذخیره شده است، گفت: در حال حاضر ورودی سد 
استفاده درست  به منظور  برثانیه است و  حدود ۸0 متر مکعب 
از منابع آب و مدیریت بهینه مخزن، خروجی سد افزایش یافته 

است.
وی در پایان یادآور شد: رهاسازی آب به منظور تغذیه مصنوعی 

دشت قزوین تا اطالع ثانوی ادامه دارد.

کوتاهازانرژی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
لیتر  هزار   ۵۶0 تاکنون  گفت:  ایران  نفتی 
سوخت رایگان به بالگردهای امداد و نجات 
فعال در مناطق سیل زده عرضه شده است که 
این رقم رکوردی بی سابقه در سوخت رسانی 

هوایی کشور به شمار می آید.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی پخش 
سیدمحمدرضا  ایران،  نفتی  های  فرآورده 
سیل زده  مناطق  در  گفت:  موسوی خواه 
امدادرسانی  حال  در  بالگرد  زیادی  تعداد 
به سیل زدگان است که شرکت ملی پخش 
به  نسبت  تاکنون  ایران  نفتی  فرآورده های 
عرضه ۵۶0 هزار لیتر سوخت هوایی رایگان 
به این بالگردها اقدام کرده است. وی درباره 
نحوه سوخت رسانی به مناطق سیل زده نیز 
از  پیش  شده  اندیشیده  تمهیدات  با  گفت: 
وقوع سیل، آمادگی کامل در همه تاسیسات 
از  اعم  کشور  سراسر  در  سوخت  توزیع 
انبارهای نفت، واحدهای سوخت رسانی به 

هواپیماها، جایگاه ها و مجاری عرضه وجود 
در  سیل  که  مشکالتی  وجود  با  و  داشت 
کرد،  ایجاد  و عرضه سوخت  توزیع  زمینه 
احساس  زمینه  این  در  کمبودی  هیچگونه 

نشد.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
بروز  از  پیش  اینکه  به  اشاره  با  ایران  نفتی 
سیل، ذخیره سازی های مطمئنی در کانون های 
تمهیدات  این  با  افزود:  شد،  انجام  خطر 
همه  در  به موقع  و  مطمئن  سوخت رسانی 

مناطق سیل زده در اسرع وقت انجام شد.
موسوی خواه، سوخت رسانی به تجهیزات و 
وسایل امدادی را از دیگر وظایف شرکت 
مناطق  در  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
سیل زده عنوان کرد و افزود: به همه ادوات و 
تجهیزات راه سازی که به صورت شبانه روزی 
بودند  فعالیت  حال  در  سیل زده  مناطق  در 
سوخت رایگان و در محل فعالیت تحویل 
 ۲0 ظرف  هزار   ۱۲ از  بیش  همچنین  شد، 

لیتری انواع سوخت اعم از بنزین، نفت گاز 
و نفت سفید در  مناطق سیل زده توزیع شده 
است. وی افزود: اگرچه برخی تاسیسات و 
لرستان،  مناطق  در  مجاری عرضه سوخت 
پلدختر، معموالن و بابازید به مدت طوالنی 
در محاصره سیالب بودند، اما هیچ کمبود 
سوختی در این مناطق دیده نشد و با احیای 
جایگاه های زیر آب رفته و همچنین استقرار 
جایگاه های سیار در کوتاه ترین زمان ممکن 

عملیات سوخت رسانی انجام شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران از دیگر تمهیدات اندیشیده شده 
سفید  نفت  عرضه  را  سیل زده  مناطق  در 
لیتر  میلیون   4 تاکنون  افزود:  و  کرد  عنوان 
نفت سفید در چهار استانی که دچار سیل 
شده اند توزیع شده که این مسئله نقش مهمی 
در تامین گرمایش و انرژی مناطق سیل زده 
داشته است. موسوی خواه همچنین از توزیع 
مناطق  در  مایع  گاز  تن  هزار   ۱0 از  بیش 
سیل زده خبر داد و گفت: با هماهنگی های 
انجام شده تا پایان فروردین ماه در پلدختر 
گاز رایگان عرضه خواهد شد. وی با بیان 
اینکه در سیل اخیر چند جایگاه و همچنین 
خطوط انتقال سوخت دچار مشکل شده اند، 
افزود: با تالش همکاران من این مشکالت 
شده  برطرف  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در 
عرضه  زمینه  در  مشکلی  هیچ  هم اکنون  و 

سوخت در مناطق سیل زده وجود ندارد.
 رکورد بی سابقه مصرف بنزین

 در 29 اسفند پارسال
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران در ادامه گفت: از ۲7 اسفند ۹7 
میانگین  به طور  پایان شانزدهم فروردین  تا 

کشور  در  بنزین  لیتر  میلیون   ۹۸ روزانه 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  شده  مصرف 
پارسال ۳.۳ دهم درصد رشد نشان می دهد.

 موسوی خواه با بیان اینکه پیش بینی ما رشد 
۱4 درصدی بود، افزود: با این حال با شروع 
بارندگی ها و کاهش سفرهای برون شهری در 
۱۶ روز اول امسال رشد مصرف بنزین نسبت 
به مدت مشابه سال قبل تنها یک درصد بود. 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
را  شرکت  این  آمادگی  ضریب  ایران،  نفتی 
اذعان  به  افزود:  و  کرد  اعالم  درصد   ۹۹.۹7
ستادهای سفرهای نوروزی هیچگونه کمبود 
گزارش  نوروز  ایام  در  کشور  در  سوختی 
موسوی خواه  است.  بوده  بی| سابقه  که  نشد 
ایام  در خصوص رکورد مصرف بنزین در 
پایانی سال افزود: بر پایه آمارهای ارائه شده، 
بیشترین مقدار مصرف بنزین کشور در روز 
۲۹ اسفند ۹7 ثبت شد که رقم ۱۳۵ میلیون 
و ۸00 هزار لیتر را نشان می دهد و رکوردی 
بی سابقه در تاریخ صنعت نفت کشور است. 
وی درباره کمترین مقدار مصرف نیز گفت: 
این رقم متعلق به روز ۱۳ فروردین ۹۸ به 
میزان 7۵ میلیون و ۶00 هزار لیتر است که 
کمترین مقدار مصرف بنزین در فاصله ۱۹ 

روزه تعطیالت سال نو به حساب می آید.
رشد  از  ما  پیش بینی  افزود:  خواه  موسوی 
بنزین در سال جاری حدود ۱0.۲  مصرف 
پیش بینی  حساب  این  با  که  است  درصد 
می کنیم امسال به طور میانگین روزانه حدود 
مصرف  کشور  در  بنزین  لیتر  میلیون   ۱00
محقق  پیش بینی  این  می کنیم  آرزو  شود. 
نشود و مردم در مصرف بنزین صرفه جویی 

کنند.

عرضه 5۶۰ هزار لیتر سوخت هوایی رایگان به بالگردهای امدادی مناطق سیل زده

رکورد بی سابقه در سوخت رسانی هوایی کشور ثبت شد

دادنامه
به تاریخ: ۹7/۱۲/۱۸ پرونده کالسه: 70۳/۹7/4 مرجع رسیدگی شعبه چهارم شورای 

حل اختالف شهرستان ایالم . شماره دادنامه ۹7/۱۲/۲۱/۸۲۶ 
خواهان: آقای روح اله یوسفی فرزند: عبدالحسن شغل: کارمند آدرس: ایالم- میدان 

امام- سرپرستی بانک ملی 
خواندگان: ۱- آقای ولی باج فرزند: شیخ مراد شغل: آدرس: مجهول المکان 

۲- آقای یاسان احمدی فرزند: علی شغل: آزاد آدرس: مجهول المکان 
خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند مالکیت 
و پالک یک دستگاه خودرو هیوندا النترا مدل )۱۳۹۵( سورمه ای رنگ به شماره 

انتظامی ۵۸۹ب۶۶ایران۹۸ فعال مقوم به ۲0/000/000 ریال.
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر فوق شعبه به تصدی اعضا تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای شورا- در خصوص دعوی خواهان: آقای روح اله یوسفی فرزند: عبدالحسن 
بطرفیت خوانده: ۱- آقای ولی باج فرزند: شیخ مراد۲- آقای یاسان احمدی فرزند: 
علی بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند 
مالکیت و پالک یک دستگاه خودرو هیوندا النترا مدل )۱۹۹۵( سورمه ای رنگ به 
شماره انتظامی ۵۸۹ب۶۶ ایران۹۸ فعال مقوم به ۲0/000/000 ریال خواهان در توضیح 
بیان داشته که خودرو را از خواندگان خریداری نموده ام که مالک آن به دالیل واهی از 
انتقال سند خودداری می نماید تقاضای الزام خواندگان به انتقال سند و پالک خودرو 
موصوف را دارد. و اینکه خواندگان با وصف ابالغ اخطار وقت رسیدگی در جلسه 
دادرسی حاضر نشده و الیحه دفاعیه هم تقدیم ننموده و نسبت به مستندات خواهان 
ایرادی بعمل نیاورده اند. با توجه به اینکه برابر مواد ۲۱۹ و به بعد قانون مدنی طرفین 
معامله ملزم به رعایت تعهدات خود هستند و از جمله این که تحویل سند از حقوق 
قانونی خریدار است و بدون تحویل سند خودرو، خریدار قادر به استفاده کامل از مبیع 
نیست، لذا با توجه به مراتب فوق شورا دعوی خواهان را وارد و موجه تشخیص داده 
و مستندا به مواد مذکور و همچنین ماده ۱0 قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف 
اول )ولی باج( به حضور در دفتر خانه و انتقال سند رسمی و پالک خودرو موصوف 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. و نسبت به خوانده دوم )یاسان احمدی( 
نظر به اینکه دعوی متوجه او نمی باشد دعوی خواهان در این قسمت را وارد و ثابت 
ندانسته و به استناد مادتین ۱۹4و۱۹7 قانون آئین دادرسی در امور مدنی حکم به بطالن 
دعوی در این قسمت از خواسته خواهان را صادر و اعالم می نماید. رای صادر شده 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف همین 

مدت پس از آن قابل اعتراض در محاکمه عمومی حقوقی شهرستان ایالم می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

متن  آگهی 
با توجه به اینکه آقای محسن رضایی به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی 
با چاقو موضوع شکایت فرزاد ساکی فرزند درویش از سوی شعبه دوازدهم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد تحت تعقیب کیفری می باشد و به 
علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق احضاریه به وی ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجرای ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم نامبرده فوق 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه دوازدهم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات 

قضایی مقتضی معمول می گردد. 
دادیار شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – الهام 

فتحی زاده .

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۲/۱0/۹۸شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خانم عیناغالمی بانکاردرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
داشته شادروان مصطفی علی باباییدر تاریخ ۹۶/7/۲۳در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
کد  زایچه:اختصاصی-۱۳۲۹/۱/۲۶   بابایی  علی  ۱.محمدعلی 

ملی4۹۵0۱۳۸۶0۱پسرمتوفی
۲.صالح علی بابایی زایچه:اختصاصی-۱۳۶7/۱۱/4کد ملی۳۲۲00۲۶۱4۶ پسرمتوفی

۳.علی علی بابایی زایچه: ۳4۱-۱۳۵۹/۶/۲۵کد ملی  ۵۹۵۹7۳۶۹77 پسرمتوفی
4.برزو کرمی زایچه: ۸0-۱۳4۶/۵/۳کد ملی  ۵۹۵۹7۳۵۳۵0 پسرمتوفی

۵.محمد کرمی زایچه: ۱۲۵-۱۳4۱/۱۲/۲0کد ملی۵۹۵۹7۳۵۸0۶ پسرمتوفی
 4۹۵0۱747۲۱ ملی  زایچه:اختصاصی-۱۳77/۱۲/۶کد  بابایی    علی  ۶.فاطمه 

دخترمتوفی
7.سرگل علی بابایی زایچه:۲40-۱۳۵7/۳/۵  کد ملی ۵۹۵۹7۳۶۹۶۹ دختر متوفی
۸.ونوش علی بابایی  زایچه:۲۳-۱۳۶۵/۳/۵  کد ملی  ۵۹۵۹۹4۳۹۶4 دختر متوفی

۹.نرگس علی بابایی  زایچه:اختصاصی-۱۳70/۲/۲۸  کد ملی  ۵۹۵0000۱4۵  دختر 
متوفی

۱0-عایشه علی بابایی  زایچه:اختصاصی-۱۳7۳/۲/۱۱  کد ملی 4۹۵0۱۲۵4۲7  دختر 
متوفی

۱۱-عینا غالمی بانکار  زایچه:اختصاصی-۱۳۳4/۲/7  کد ملی  4۹۵0۳۳7۲۳۸  همسر 
متوفی

تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

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

 برابر رای  شماره ۹7۶0۳۱۸0۲000۳7۲0 -۹7/۱۲/۱۹ هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  
ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  نصرت  سبزه  علی  پور کشایه  
فرزند  محمد حسین  بشماره  شناسنامه  ۱۶۸  صادره از رودسر  و کد ملی  ۶۳۱۹۶۸۸4۲4 
بصورت ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  یکباب خانه  و مغازه  به مساحت  ۳۱7/۹۹  
متر مربع  پالک ۳07۵  فرعی  از ۱4۲  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  ۱۲۶  فرعی  
از اصلی  مذکور  واقع  در قریه  نوده  بخش  ۲۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  جعفر  
طلوعی محرز گردیده  است .لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  
روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 
رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض 
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  

مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
15- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۸/۱/۲۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۲/4

مفقودی
 برگ سبز سواری سمند ایکس 7 مدل ۸۵ با شماره موتور ۱۲4۸۵۱4۸۲۹۹و شماره 
شاسی ۱4۵۶۲۱0۱با شماره پالک ۹۵۱ن4۸ایران ۶۹ بنام علی شیبانی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای نادر غالمعلی زاده دارای شناسنامه شماره 77۵ به شرح دادخواست به کالسه 
۲/۶/۹۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عزت اهلل غالمعلی زاده آهنگر به شماره شناسنامه ۱0۵ در تاریخ ۹7/۱۱/۲4در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان  مرحوم عبارتند از
۱- ناصر غالمعلی زاده آهنگر فرزند عزت اهلل و طوبی به شماره شناسنامه ۱۱ صادره 

از بابل فرزند متوفی 
۲-نادر غالمعلی زاده آهنگر فرزند عزت اهلل و طو بی به شماره شناسنامه 77۵ صادره 

از بابل فرزند متوفی 
شناسنامه  شماره  به  طوبی   اهلل  عزت  فرزند  آهنگر  زاده  غالمعلی  زهرا   -۳

۲0۵04۲۲۸۸۱صادره از بابل فرزند متوفی 
4-طوبی  نبی پور آهنگر فرزند احمد و فاطمه به شماره شناسنامه ۱۸۹۹ 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 دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی حصر وراثت 
سید محسن یاسینی در شناسنامه ۶۲۹ -۲0۶۳۲40۹۳0به شرح دادخواست به کالسه 
۱0/۱۳7۵/۹7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زینب اصغر نیا رضیکالئی  به شناسنامه ۲۳7 در تاریخ ۹7/4/۸اقامتگاه  

دائمی خود بدرود زندگی گفت و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-سید محسن یاسینی فرزند علی و زین به شماره شناسنامه ۶۲۹ متولد ۱۳4۵ محل 

تولد بابل پسر متوفی
۲- خدیجه بیگم یاسینی فرزند علی و زینب به شماره شناسنامه ۵۲۲ متولد ۱۳۳۶ 

محل تولد بابل  فرزند متوفی
۳- مرضیه بیگم  یاسینی فرزند علی و زینب به شماره شناسنامه ۳4۲ متولد ۱۳۳۸ 

محل تولد بابل فرزند متوفی
4- اعظم یاسینی فرزند علی و زینب به شماره شناسنامه 74 متولد ۱۳40  محل تولد 

بابل فرزند متوفی 
۵-اکرم السادات یاسینی فرزند علی و زینب به شماره شناسنامه ۲۳۲ متولد ۱۳4۳ 

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

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

رای شورا
شماره  دادنامه :۱0۹مورخ ۹7/۲/۳0

شماره پرونده :4۳۸/۹۶/ش ۵ خ
در خصوص دادخواست  بان سامان  با وکالت امید صادقی     بطرفیت  ۱- سید 
محمد میر مهدی ۲- سید عباس میر مهدی ۳- شید فر جهانجو  ، بخواسته مطالبه وجه  
مبلغ ۱۸۶/۳۹۹/۳۸۲ ریال  ،  شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  منضم دادخواست 
تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خوانده پرونده   دلیلی بر رد خواسته خواهان  اقامه 
ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و مستندا   به مواد 
۵۲۲و۵۱۹و ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی  حکم به محکومیت  به پرداخت 
بابت هزینه  بابت اصل خواسته و ۳/7۱0/000ریال   به مبلغ ۱۸۶/۳۹۹/۳۸۲ ریال  
دادرسی و  وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه    و خسارت تاخیر و تادیه  از تاریخ تقدیم 
دادخواست   روزانه بخ مبلغ ۱4۱/0۳0 ریال  در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
.این رای غیابی  و بمدت بیست روز قابل واخواهی در همین شور ا  و سپس۲0 روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   پنجم    شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شرح  به   ۵۶۸۹۹۹۲۲۵۹-7 شماره  شناسنامه  دارای  معلم  محسنی  رضا  سید  آقای 
دادخواست کالسه ۱0/4/۹۸از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سید حسین محسنی معلم به شناسنامه ۵۶۸۹۸4۶۹۱0-۳ 
در تاریخ ۹7/۱۲/۲۸در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم عبارتند از
۱- سید سعید محسنی معلم فرزند سید حسین و پری جهان به شماره شناسنامه ۱۳ 

متولد ۱۳۶۲ محل تولد بابل فرزند متوفی 
۲-سید رضا محسنی معلم فرزند سید حسین و پری جهان به شماره شناسنامه 7 متولد 

۱۳۶4 محل تولد بابل فرزند متوفی 
۳-سید عباس محسنی معلم فرزند سید حسین و پری جهان با شماره شناسنامه ۲77۹ 

۵۶۸000 متولد ۱۳70فرزند متوفی 
4-سید فاطمه محسنی معلم فرزند سید حسین و پری جهان و شناسنامه ۶ متولد 

۱۳۵۸ محل تولد بابل فرزند متوفی
۵- سیده هاجر محسنی معلم فرزند سید حسین و پری جهان شماره شناسنامه ۱۲ 

متولد ۱۳۶۱ محل تولد بابل فرزند متوفی 
۶-سیده فاطمه محسنی معلم فرزند سید حسین و پری جهان به شماره شناسنامه ۶۸۳ 

متولد ۱۳۵۶ محل تولد بابل فرزند متوفی 
7-پری جهان صادق پور معلم فرزند علی و بانو به شماره شناسنامه ۱۳ متولد ۱۳۳7 

محل تولد 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 دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  بشرح  رمضانعلی       فرزند  پروا  بی  زهرا  خانم 
گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ۹70۹۹۸۲0۸۳۵000۲۹/ش۵،این 
انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که موسی ملک محمدی فرزند ابراهیم  
شماره شناسنامه  4صادره از  لنگرود   در  تاریخ۱۱/۸/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان   تهران  بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر 

است به: 
۱-نورالدین ملک محمدی فرزند متوفی

۲-نظام الدین ملک محمدی فرزند متوفی
۳- رضوان ملک محمدی فرزند متوفی

4-مهسا ملک محمدی فرزند متوفی
۵- زهرا بی پروا همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   5 حکمی  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
ا...بشرح درخواستی که به شماره ۸/۹۸ /ش۳/ش  آقای رسول مقدم فرزند قدرت 
خ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و  اعالم 
داشته  که  شادروان  مادر تجویدی فرزند میرزا آقا به شماره شناسنامه   ۸۹۱ صادره 
از   تنکابن    در  تاریخ۱/۱۳/ ۹۸دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    ...   بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت  وی عبارتند از : 
۱-سهیل مقدم فرزند متوفی
۲-رسول مقدم فرزند متوفی

۳-مرتضی مقدم فرزند متوفی
4-فردین مقدم فرزند متوفی

۵-مصطفی مقدم فرزند متوفی
۶-علیرضا مقدم فرزند متوفی

7-رقیه مقدم فرزند) دختر( متوفی
۸-هاید مقدم فرزند) دختر( متوفی

۹-فرشته مقدم فرزند) دختر( متوفی
۱0-قدرت اله مقدم همسرمتوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی 

لهراسبی /قاضي شعبه   سوم شورای حل اختالف بخش نشتاءصادر خواهد شد . 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای سید زین العابدین مدنی فرزند سید احمد       بشرح درخواستی که به شماره 
۱/۹۸/ش۳،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و  
اعالم داشته  که  شادروان سید احمد مدنی فرزند سید ابوالفضل  شماره شناسنامه    
۵ صادره از   تنکابن    در  تاریخ۱۲/۱۵/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    ...   
بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت  وی عبارتند از : ۱-سید زین العابدین 

مدنی فرزند متوفی۲-سید نصرالدین مدنی فرزند متوفی
۳-سید شمس الدین مدنی فرزند متوفی

4-سیده لیال مدنی فرزند متوفی
۵-سیده فاطمه مدنی فرزند متوفی

۶-سیده حمیده مدنی همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
لهراسبی/قاضي شعبه   سوم  شورای حل اختالف بخش نشتاء

گفت:  کشور  برق  صنعت  سخنگوی 
توان  شد  موجب  اخیر  بارش های 
سال های  به  نسبت  آبی  برق  نیروگاه های 
گذشته دو برابر افزایش یابد؛ به گونه ای که 
انتظار می رود ۵000 مگاوات بیش تر از سال 
گذشته ظرفیت تولید برق از این نیروگاه ها 

را داشته باشیم.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، محمودرضا 
حقی فام با اشاره به تأثیر نیروگاه ها در تولید 

بی شک  کرد:  اظهار  آبی ،  برق  نیروگاه های 
میزان تولید نیروگاه های برق آبی در پیک 
بار امسال نسبت به سال قبل افزایش خواهد 
یافت و این توانایی را خواهیم داشت که 
وارد  درستی  به  آبی  برق  نیروگاه های  اگر 
مدار شوند، از ۹۵00 تا ۱0 هزار مگاوات از 

آن ها برق دریافت کنیم.
به گفته وی ظرفیت تولید نیروگاه های برق 
آبی توسعه مناسبی یافته و ما می توانیم از 

این ظرفیت به درستی استفاده کنیم، اما باید 
گفت که این مساله تأثیری در خاموشی های 
سال آینده نخواهد داشت و اکنون نمی توان 

درباره این مساله ابراز عقیده کرد.
سخنگوی صنعت برق کشور با تاکید بر این 
مساله که حضور نیروگاه های برق آبی در 
شبکه می تواند تأثیرات بسیار مناسبی را در 
توسعه شبکه برق کشور داشته باشد، ادامه 
داد: بارش های اخیر تأثیرات مناسبی را در 

این حوزه برجای گذاشته که می توانیم در 
پیک بار امسال از آن بهره ببریم.

از  پاییز و زمستان  بارش های فصل  حجم 
ابتدای سال آبی ۹۸-۹7 )اول مهرماه( تا ۱7 
فروردین ۹۸ به ۲۸۳.۸ میلی متر رسید که در 
مقایسه با میانگین ۱۱ ساله اخیر از ۱۶7.۱ 
که  است  بوده  برخوردار  افزایش  میلی متر 
برق  بسیاری در توسعه  تأثیر  این موضوع 

آبی ها داشته است.

توان نیروگاه های برق آبی به ۱۰ هزار مگاوات رسید
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بررسی پیامدهای تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشت
منتظر گرانی گوشت باشیم یا ارزانی؟

دولت در حالی نسبت به حذف ارز 4۲00 تومانی واردات گوشت اقدام کرد که 
پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی تاکید کرده بود حذف ارز 
4۲00 تومانی برای واردات گوشت تاثیری در ابعاد نیم درصد بر بازار گوشت 

خواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرده است 
با توجه به ثبات ایجاد شده در بازار گوشت، امکان واردات گوشت با ارز 
نیمایی فراهم است. کالمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هدف هیأت وزیران از مصوبه واردات 
گوشت قرمز با ارز نیمایی را کمک به افزایش تولید داخل دانست و حذف 
رانت و داللی را نتیجه یکسان سازی نرخ عرضه گوشت قرمز عنوان کرد. 
محمدرضا کالمی با اشاره به واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی، گفت: هدف 
این مصوبه هیأت وزیران، جلوگیری از کاهش تولید گوشت قرمز در داخل 
کشور و ایجاد انگیزه برای افزایش تولید از سوی تولیدکنندگان سنتی و صنعتی 

دام بود که رانت ناشی از اختالف قیمت گوشت را از بین می برد.
 پس از آشکار شدن پس لرزه های ارز در دیگر بازارها، دولت نسبت به اعالم 
ارز تک نرخی اقدام کرد و قوانین سختگیرانه ای را بر معامالت ارزی وضع 
نمود. ارز 4۲00 تومانی برای واردات تخصیص یافت و کم کم با افزایش 
شدید قیمت ها در بازار مطالبه عمومی اعالم اسامی واردکنندگانی بود که با 
ارز 4۲00 تومانی کاال وارد می کردند اما با قیمت هایی بسیار باالتر، در حقیقت 
با قیمت ارز آزاد در بازار نسبت به فروش کاالیشان اقدام می نمودند. توقف 
واردات کاال با ارز 4۲00 تومانی و تخصیص این ارز تنها به کاالهای اساسی 
که با هدف حمایت از معیشت مردم در دستور کار قرار گرفت نیز نتوانست 
ردرعمل خواسته دولت را محقق نماید. این چنین شد که اقتصاد ایران برای 
چندمین بار هم چوب خورد و هم پیاز. در حقیقت هم نسبت به تامین ارز 
ارزان قیمت برای تامین کاال اقدام شد و در نتیجه رانتی عظیم توزیع شد و هم 
افزایش قیمت جیب مصرف کننده را آزرد. در این میان رشد شدید داللی نیز 
وضعیت را بغرنج تر از قبل نمود. گوشت یکی از اقالمی بودکه طعم تلخ بحران 
را در سال ۱۳۹7 در کام داشت. رشد شدید قیمت ها در بازار سبب شد گوشت 
صد هزار تومانی به عبارتی ویژه در اقتصاد سیاسی ایران بدل شود. صف های 
طویل اما توسط مصرف کنندگان داخلی ایجاد نمی شود و دالالن در اینجا نیز 
جا خوش کرده بودند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی پیش از این 
در گزارشی تاکید کرده بود: دلیل پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی و عدم 
کارایی آن در تحقق اهداف، همزمان با مقابله جدی با فساد و کنترل فرایندهای 
تخصیص ارز و واردات از طریق تکمیل سامانه های مختلف مدیریتی، ارز 
ترجیحی )حداقل در مواردی که امکان کنترل کامل فرایند واردات یا تولید تا 
مرحله مصرف نهایی وجود ندارد( حذف شده و واردات کاالها با نرخ سامانه 
نیما صورت گیرد. برآورد صورت گرفته از سوی این مرکز در مقطع آذر ۹7 
نسبت به آذر ۹۶ نشان می دهد هزینه اختصاص ارز ترجیحی به واردات 
گوشت گرم و مواد واسطه  ای تولید گوشت، حدود ۹.۱00 میلیارد تومان است، 
در حالی که این میزان هزینه، حداکثر 0.۵ درصد بر نرخ تورم اثرگذار خواهد 
بود. به بیان دیگر برای عدم رشد نرخ تورم به میزان 0.۵ درصد ناشی حذف 
نرخ ارز ترجیحی گوشت گرم و مواد واسطه ای تولید گوشت، حدود ۹.۱00 
میلیارد تومان از درآمد ارزی خود صرفنظر نماید. به این ترتیب با نیمایی شدن 
ارز واردات گوشت، پیش بینی می شود تحت تاثیر جو روانی ناشی از تغییر ارز 
مبنا،  بازار با افزایش قیمت در کوتاه مدت و افزایش واردات و تعادل در قیمت 

ها در میان مدت مواجه باشد.

قرض گرفتن از بانک مرکزی، خط قرمز دولت 

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حتی در شرایط سخت هم، از نظام 
بانکی و بانک مرکزی هیچگونه استقراضی صورت نگرفته است، گفت: قرض 

گرفتن از بانک مرکزی، خط قرمز دولت است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حمید پورمحمدی در مراسم رونمایی از برنامه 
رونق تولید و اصالحات ساختاری بودجه، با بیان اینکه در سال ۹7 با چند 
مشکل در بودجه مواجه بودیم که از جمله آن، وضع تحریم ها در سال ۹7 
است، گفت: این موضوع منجر به کاهش منابع درآمدی دولت شد که خود 
را در کاهش درامدهای گمرک، مالیات، واگذاری ها و نفت نشان داد.معاون 
سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: از سوی دیگر، به علت تحریم ها، هم 
نوسانات در بازار ارز داشتیم و به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها، نرخ 
کاالها و خدمات باال رفت.وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه بین ۲ فشار کم 
شدن منابع و مطالبات دستگاه ها برای دریافت بیشتر اعتبارات بود؛ ضمن اینکه 
باید از معیشت قشر ضعیف حمایت می شد.پورمحمدی گفت: به باور همه ما 
باید در این شرایط از بانک مرکزی و نظام بانکی استقراض می کردیم؛ اما در 

سال ۹7 استقراض از نظام بانکی به عنوان خط قرمز ما تعیین شد.

نگاهروز

جمع آوری ۶۶۴ میلیون تومان کمک 
برای سیل زدگان در اپلیکیشن »بله«

کاربران اپلیکیشن »بله« با هدف کمک به هموطنان 
استان های سیل زده بیش از ۶۶4 میلیون تومان کمک 

نقدی انجام دادند.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
خود  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  »بله«  ایران، 
برای  زده  استان های سیل  به  برای کمک  فراخوانی 
قالب  در  فراخوان  این  کرد.  ارسال  خود  کاربران 
بازوی )بات( »کمک به سیل زدگان کشور« در »بله« 
اجرا شد و کاربران به راحتی از طریق کارت بانکی، 
کمک نقدی خود را به میزان دلخواه برای سیل زدگان 
به صورت مستقیم به شماره حساب اختصاصی اعالم 
شده توسط جمعیت هالل احمر ایران و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( واریز کردند.کاربران »بله« و سایر 
»کمک  بازوی  طریق  از  توانند  می  هنوز  هموطنان 
از دو  از طریق یکی  براحتی  به سیل زدگان کشور« 
نهاد معتبر جمعیت هالل احمر ایران و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( به هموطنان سیل زده کمک کنند.
اپلیکیشن »بله« هم اکنون بیش از ۳ میلیون کاربر دارد 
و عالوه بر بانک ملی ایران، ۱۸ بانک دیگر به این 
شبکه متصل هستند و کاربران می توانند از کارت 
های این بانک ها به عنوان کارت مبدا استفاده کنند.
از  یکی  ماه ۱۳۹4در  اسفند  در  »بله«  است،  گفتنی 
شرکت های زیرمجموعه شرکت داده ورزی سداد و 
با حمایت و پشتیبانی بانک ملی ایران توسعه یافت 
و هم اکنون به عنوان یکی از پیشتازان صنعت فین 
تک کشور در حال ارائه خدمات مالی و اجتماعی به 

کاربران خود است.

راه اندازی دفاتر تجاری در کشورهای 
ترکیه، لبنان، سوریه و عراق

وزیر صنعت، معدن و تجارت، از راه اندازی دفاتر 
تجاری این وزارتخانه در کشورهای ترکیه، عراق، 

لبنان و سوریه خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، رضا رحمانی در دیدار با سفیر ایران 
در عمان با اشاره به پتانسیل اقتصادی کشور عمان 
گفت: عمان با توجه به تجارت آزاد با ۲7 کشور 
دنیا، دروازه ورود به بازاری ۵00 میلیونی است که 
ایران باید با افزایش تعامالت اقتصادی و تجاری 
خود با این کشور، از این فرصت استفاده کند.وی 
تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت،  اینکه  بیان  با 
عراق،  کشورهای  با  تجاری  مراودات  افزایش 
ترکیه، سوریه و لبنان را در دستور کار قرار داده، 
گفت: ۵۵ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به ۱۵ 
کشور همسایه است و بر این اساس، بخشی از 
برنامه، راه اندازی دفاتر تجاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در شهرهای اربیل، بصره و بغداد 
در عراق و استانبول در ترکیه است که در همین 
آنکارا  در  وزارتخانه  دفتر  اندازی  راه  با  ارتباط 

پایتخت ترکیه فعال است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه 
 ۱۵ به  ایران  غیرنفتی  صادرات  از  درصد   ۵۵
کشور همسایه است، اظهار داشت: تنها ۲ درصد 
از واردات این کشورها از ایران است که برنامه 
ما افزایش این میزان به ۵ درصد است. رحمانی 
همچنین افزایش همکاری های اقتصادی با عمان، 
عراق و لبنان را دروازه ورود به بازار کشورهای 
وزارت  برنامه های  محور  گفت:  و  عربی خواند 
صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده، افزایش 
سازی  فعال  و  داخل  ساخت  تولید  صادرات، 

معادن است.

خبر

ادامه از صفحه 1
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس 
تومان  میلیارد  را حدود ۳0 هزار  اولیه  برآورد 
که  شدند  مدعی  دیگر  برخی  و  کرده  اعالم 
رئیس جمهور نامه ای برای برداشت دو میلیارد 
تأمین  برای  ملی  توسعه  صندوق  از  دالری 
این  اینکه  است.اما  داشته  سیل  هزینه های 
یا  است  دولت  تأیید  مورد  حد  چه  تا  ماجرا 
خیر؛ موضوعی است که نوبخت به آن توضیح 
داد.نوبخت با بیان اینکه از تمامی دستگاه های 
گزارش  را  هزینه  برآورد  خواسته ایم  ذیربط 
است،  مقدماتی  به صورت  گزارش ها  و  دهند 
در  همچنان  ما  که  است  حالی  در  این  گفت: 
داریم و ممکن است  قرار  اتفاق  جریان وقوع 
که  بود  واضح خواهد  اما  رود.  باالتر  هزینه ها 
جدا هزینه های سیل باالست.وی گفت: دولت 
خود را موظف می داند از منابعی که در اختیار 

سازوکار  و  کرده  استفاده  می تواند  و  دارد 
پیش بینی خواهد کرد.نوبخت  نیز  را  آن  تأمین 
درباره اینکه آیا رئیس جمهور نامه ای در مورد 
برداشت دو میلیارد دالر از صندوق داشته است 
یا خیر؟ این گونه پاسخ داد: در جلسه ای که با 
مقام معظم رهبری در مورد موضوع سیل اخیر 
داشتیم، ایشان نیز اعالم کردند اگر دولت به این 
جمع بندی برسد که الزم است از منابع صندوق 
برای جبران هزینه های سیل اخیر استفاده کند 
این اساس  بر  انجام دهد.  این کار را  می تواند 
دولت نیز تمهیداتی در این رابطه داشته است.
وی گفت: هر گونه برداشت منابع از صندوق 
با  حتم  طور  به  اخیر  سیل  برای  ملی  توسعه 
سازوکار قانونی انجام خواهد شد.در ادامه این 
با احتمال حذف  نشست خبرنگاری در رابطه 
به کاالهای  ارز 4۲00 تومانی برای اختصاص 
گفته  این که  و  کرد  سوال  نوبخت  از  اساسی 

گوشت  به  ارز  این  اختصاص  اخیراً  می شود 
تنظیم بازار متوقف شده است.وی در این باره 
با  رابطه  در  زیادی  دولت بحث های  که  گفت 
است،  داشته  اساسی  کاالهای  تأمین  نحوه ی 
تمامی  تاکنون  نیز  در سال جاری  اکنون و  اما 
دریافت  تومانی   4۲00 ارز  اساسی  کاالی   ۲۵
کردند و تاکید رئیس جمهوری نیز بر حمایت 
است. بوده  مایحتاج  و  اقالم  این  در  مردم  از 
در  داد:  ادامه  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
میلیارد   ۵00 و  هزار   ۱۳ حدود  گذشته  سال 
تومان یارانه برای ارز پرداختیم، اما باید بررسی 
شود که آیا به اهدافی که می خواستیم رسیدیم 
چندان  شیوه ی  که  کرد  قبول  باید  اما  خیر،  یا 
آن  مورد  در  نظارت ها  باید  و  نیست  مناسبی 
جدی تر شود.نوبخت ادامه داد: اگر ارز 4۲00 
افزایش  موجب  نکند  پیدا  اختصاص  تومانی 
قیمت بیشتر در مورد کاالها و در نهایت فشار 

بر مردم خواهد شد. از این رو شیوه ی اصالح 
این روند به طور جدی در دولت مطرح است 
و قطعًا اگر قرار باشد ارز 4۲00 تومانی به نرخ 
نیمایی تغییر پیدا کند به طور قطع مابه التفاوتی 
که از این محل ایجاد خواهد شد بار دیگر به 
چه  در  رقم  این  این که  اما  می گردد،  بر  مردم 
به  یا  و  کاالبرگ  به صورت  یعنی  باشد  قالبی 
کند هنوز در دولت  پیدا  اختصاص  واردکننده 
به جمع بندی نرسیده است.نوبخت همچنین در 
مورد افزایش حقوق کارکنان در سال جاری و 
از فروردین ماه توضیح داد که افزایش حقوق ها 
با  و  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه  براساس 
در حقوق های  درصد   ۲0 تا  دولت  محاسبات 
اگر  که  می شود  اعمال  و  محاسبه  جاری  سال 
حتم  طور  به  نشود  اعمال  فروردین ماه  از  هم 
پرداخت  و  شده  گرفته  نظر  در  آن  ابتدای  از 

می شود.

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم رقیه سری مازندرانی با شماره شناسنامه ۱07 به استناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواست به کالسه ۱۵/۱۶۱۵/۹7دادگاه درخواست 
سری  شعبانعلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
مازندرانی  با شماره شناسنامه ۸۲4 در تاریخ۹4/۵/۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرود  

زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم عبارتند از 
۱-رقیه سری  مازندرانی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه ۱07 فرزند متوفی 

۲- خدیجه حق نواز بازیر فرزند عزیز شماره شناسنامه ۲۸ 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 15 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی
جناب آقای محسن حیدرزاده همسر شما فاطمه رمضانی با داشتن حکم به شماره 
استان  نظر  تجدید  دادگاه   ۱۲ شعبه  ۹7/۱0/۲۲از  ۹70۹۹7۱۵۱۶۵0۱۸04مورخه 
مازندران از قطعیت حکم از شعبه دوم محمود آباد جهت اجرا و ثبت طالق مراجعه 

نمودند به مدت ده روز جهت اجرا و ثبت طالق  مرا جعه بفرمایید
 سر دفتر طالق 13۷ فریدونکنار واحدی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
دادخواست  شرح  به   ۳ شماره  شناسنامه  دارای  طلوتی  پور   عباسعلی  اله  عزت 
نموده و  چنین  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  به کالسه۵/۵/۹۸ 
توضیح داده که شادروان بیگم اسمعیل نیا گنجی   به شناسنامه ۳7۲0۵04۹4۹۸۱در 
تاریخ۹۲/۱۲/۱۹ در اقامتگاه دائمی خود در گذشته ورثه  حین الفوت ان  عبارتند از

۱- یحیی یحیی زاده فرزند علی گدا به ش ش ۳7 متولد ۱۳0۱شوهر متوفی 
۲- قاسم یحیی زاده گنجی فرزند یحیی و سید بیگم  به شماره شناسنامه ۱۲۳0 

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 ۱۳4۱  بیگم  و سید  یحیی  فرزند  زاده گنجی  یحیی  4-همت 

صادره از بابل فرزمد متوفی
۵-نبی اله یحیی زاده گنجی فرزند یحیی و سید بیگم به ش ش ۲۵7۵متولد ۱۳4۵ 

صادره از بابل فرزمد متوفی
۶-علی یحیی زاده گنجی فرزند یحیی و سید بیگم به ش ش 4۵۶متولد  ۱۳۵۳صادره 

از بابل فرزمد متوفی
متولد  به ش ش4۵7  بیگم  فرزند یحیی و سید  زاده گنجی  7-محمد علی یحیی 

۱۳۵4 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 ۱۳4۱ 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 پنجم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ 
داد دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان  قاسم آبخیز بدینوسیله 
ابالغ می گردد خواهان شهرام دهندان دادخواستی  الذکر  المکان  فوق  به مجهول 
دائرالزام  به تنظیم سند شما در این شورا مطرح است که حسب ارجاع و پس از 
ثبت به کالسه ۸/4۳/۹۸ جهت رسیدگی به روز۹۸/۲/۲۱ ساعت ۱0:4۵ دقیقه تعیین 
وقت گردید لیکن به دلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ به ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی و حسب تقاضای خواهان یک بار در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج  تا پس از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی خود 
و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم حاضر شوید در غیر این صورت شورا 
غیابا  رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد نمود و ضمنًا چنانچه منبعد  نیازی 

به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز می باشد
 شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۸4۹ شماره  شناسنامه  دارای  فتحی  محمد  اقای  
۱۳/۲۵/۹۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خانم باال حبیبی سوادکوهی به شناسنامه 4 در تاریخ ۹7/۹/۲۵در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفت ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از
۱- رضا فتحی درزی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه ۳۹۱۱۳فرزند متوفی 

۲-علی فتحی درزی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه ۲77 فرزند متوفی 
۳-حسین فتحی ورزی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه ۱۲۱4 فرزند متوفی

4- فتحیه ورزی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه۳۱7۲۵ فرزند متوفی 
۵-فرخ فتحی درزی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه ۱۲۵۳ فرزند متوفی 

۲0۶۲۹۹۹۳۲۱فرزند  شناسنامه  شماره  به  جانعلی  فرزند  درزی   فتحی  ۶-محمد 
متوفی 

فرزند  شناسنامه۲0۶۲۸۹0۶۸0  شماره  به  جانعلی  فرزند   فتحی  درزی  7-فهیمه 
متوفی 

۲0۶۲۹0۵۱۹۱فرزند  شناسنامه  شماره  به  جانعلی  فرزند  درزی  فتحی  ۸-فاطمه 
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 13 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

اگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای رضا یداهلل پور  کبریا در شناسنامه شماره ۱ به شرح دادخواست به کالسه 
۳/۲۵/۹۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قاسم یدااهلل پور کبریا شناسنامه ۱۱۱ در تاریخ۹0/۱0/۲۵ در اقامتگاهی 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز  
۱- رضا یداهلل  پور کبریا به شماره شناسنامه یک صادره از بابل فرزند متوفی 

۲-حمیده یداهلل پور کبریا به شماره شناسنامه ۱۵۱۲ صادره از بابِل فرزند متوفی 
۳-رخشنده یداهلل پور کبریا به شماره شناسنامه ۱۱۲۹ صادره از بابل فرزند متوفی

4- علی یداهلل پور کبریا و شماره شناسنامه 4 صادره از بابِل فرزند متوفی 
۵-فرخنده یداهلل  پور کبریا به شماره شناسنامه ۱۱۶7 صادره از بابِل 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 سوم شورای حل اختالف بابل 

مفقودی 
کارت هوشمند راننده بشماره ۳0۶۳۸۶4به نام امین صالحی چلمردی فرزند رجبعلی 

با کد ملی 4۹۹۹۶۸۸4۹۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز وانت نیسان مدل ۸۶ با شماره پالک ۱4۹ج۸۳ ایران 7۲ با 
شماره موتور 4۱۵۱۳۳و شماره شاسی k۱۲۶۸7۳بنام عباس کاظمی مفقود گردیده و 

 بابل از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 کارت هوشمند خودرو کامیون باری فلزی ولو تیپ ان ۱0 مدل ۱۳۵۵ به رنگ زرد 
روغنی با شماره موتور 077۱4۲و شماره شاسی 0۱0۹۳۲با شماره پالک ۱۹۶ع۳4 

ایران 7۲ با شماره کارت 4۱۹۱۸04 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
 سند کمپانی پژو 40۵ مدل ۸۹ با شماره پالک ۶۹۶م۸۲ ایران ۸۲ با شماره موتور 
ولی  حسن  NAAM0۱CA۹BRS4۱704بنام  شاسی  شماره  ۱۲4B۹۱۹۱۳۹۹و 

بابلپور خراسانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای آقاجان تقی پور فرزند فتح اله         بشرح درخواستی که به شماره ۹۸00۳//
ش۱،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که  عباس تقی پور فرزند آقاجان  شماره شناسنامه  ۱۱۶77صادره از  
تهران    در  تاریخ۱۲/۱۳/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن   بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-آرنیکا تقی پور فرزند متوفی

۲-رقیه بشیری همسر متوفی
۳-فرخنده تقی پور مادر متوفی

4-آقاجان تقی پور پدرمتوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

قاضي شعبه  اول    شورای حل اختالف تنکابنگواهی صادر خواهد شد . 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم لیلی قنبری فرزند یداله    بشرح درخواستی که به شماره ۹۸00۹/ش۲،این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که  
یداله قنبری فرزند یداله  شماره شناسنامه  ۲۹۲ صادره از   تنکابن در  تاریخ۱۲/۲۹/ 
۹7دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین 

الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱- اسحاق قنبری فرزند متوفی
۲-مهتاب قنبری فرزند متوفی

۳-لیلی قنبری فرزند متوفی
4-کلثوم عسگری ایالنی همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   دوم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده ۳۱۱/۹7/ش۵

 بدینوسیله به    محمد آقایی    به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. بموجب  
رای شماره ۵7۱ مورخ  ۹7/۸/۲۲ از شعبه پنجم حکمی شورای حل اختالف مجتمع 
شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   ۸/۸۵0/000 
تومان   بابت اصل خواسته   و مبلغ ۱/۲۱0/000 ریال بابت هزینه دادرسی ، در حق 
خواهان   علی اکبر عیوض خانی  فرزند اصغر      به نشانی : تنکابن - اول  خ 
فردوسی شرقی -درب ونیز  صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی 
ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از 
ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ، در 
غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانوني   برای اجرای احکام داداگاه یا دادگستری 

تحویل خواهد شد.
مدیر شعبه 5 حکمی شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محمد رضا باقری راد فرزند علی اکبر        بشرح درخواستی که به شماره ۹۸007//
ش۲،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که  علی اکبر باقری راد فرزند محمد علی شماره شناسنامه  ۵۸۶صادره از  
تنکابن   در  تاریخ۱۲/۲۶/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن   بدرود زندگی گفته 
وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  ۱-محمد باقری راد فرزند متوفی

۲-علی باقری راد فرزند متوفی
۳-فریبا باقری راد فرزند متوفی

4-فهیمه باقری راد فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر 

قاضي شعبه   دوم حکمی  شورای حل اختالف تنکابنخواهد شد . 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به القای جو روانی ناشی از اقدام دولت آمریکا در رابطه 
تأثیر  اقدام  این  تاکید کرد که  ارز  نرخ  افزایش  برای  انقالب اسالمی  پاسداران  با سپاه 

پایداری بر بازار ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبدالناصر همتی با اشاره به اقدام اخیر دولت آمریکا در 
رابطه با تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی، اظهار کرد: این اقدام، 
آخرین نشانه شکست سیاست آن کشور در فشار علیه ملت ایران و تحریم های مالی و 
پولی طی یک سال گذشته به خصوص شکست سنگین دهه اول فروردین ۹8 است.وی 
افزود: اگر آمریکا امید جدی به موفقیت سیاست های گذشته داشت، طبیعتاً به این کار 

خطرناک متوسل نمی شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک به همراه دولت برنامه های خود از جمله 
دسترسی های ارزی پایدار، ایمن و تحریم ناپذیر را با قدرت پیش می برد، تصریح کرد: 
این اقدام نیز تأثیر پایداری در بازارها ندارد، اما همان گونه که قباًل تأکید کردم از چند 
القای تدریجی جو روانی برای افزایش نرخ ارز  با  روز پیش مراکزی به پیشواز رفته و 
عمدتاً در کانال های اعالم نرخ، قیمت های باالتر برای ارز اعالم شد.همتی تاکید کرد: 
ارز حضور جدی دارد و همچون گذشته توصیه اش توجه مردم  بازار  بانک مرکزی در 
عزیز به ریسک این بازار بوده و تمامی تالش بانک مرکزی استمرار پایدار ثبات اقتصادی 
ایجاد بستر مناسب برای رونق تولید و شکوفایی  کشور در این دوره گذار تحریم ها و 

اقتصاد است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت اعالم کرد: با انجام اقدامات حمایتی، ۳۲۱ واحد 
صنعتی در استان های گلستان و چهارمحال بختیاری که خسارت دیده بودند، به چرخه تولید 

بازگشتند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرشاد مقیمی خاطر نشان کرد: ۱۰۹ واحد صنعتی مستقر در فاز 
۱ و ۲ شهرک صنعتی آق قال که به دلیل سیل، امکان فعالیت نداشتند، مجدد به چرخه تولید 
بازگشته و حدود هزار و ۲۰۰ واحد صنفی نیز که دچار مشکل شده بودند، با رفع بخشی از 
خسارات فعالیت خود را از سر گرفتند.معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح 
کرد: از ۲۳۰ واحد صنعتی و معدنی خسارت دیده در استان چهار محال و بختیاری نیز ۲۱۲ 
واحد مجدد راه اندازی شد، همچنین بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ در استان مازندران که 
دچار مشکل شده بوده اند، نیز توانستند فرآیند تولید را از سر بگیرند.به گفته وی، در سیل اخیر، 
۷ شهرک صنعتی در استان مازندران و گلستان متحمل خساراتی شدند که با اقدامات انجام 
گرفته، مشکالت زیربنایی این شهرک های صنعتی حل شد.مقیمی با اشاره به کمک های نقدی 
و کاالیی اغلب استان ها و تقدیر از همراهی انجمن ها و تشکل های صنعتی، صنفی و.. به مناطق 
سیل زده تصریح کرد: اصناف، اتاق های بازرگانی و سایر تشکل های غیر دولتی و همچنین 
واحدهای صنعتی، اقداماتی را در مناطق سیل زده انجام دادند که بخشی از این حمایت ها در 
قالب کمک های نقدی و غیر نقدی و بخشی دیگر نیز به صورت خدمات رایگان نظیر استقرار 
سیل زدگان در هتل ها و سایر مکان های قابل سکونت، ارائه خدمات صنعتی تعمیرات ماشین 

آالت و لوازم خانگی بود.

همتی اعالم کرد:

القای جو روانی برای افزایش
 قیمت ارز

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

راه اندازی مجدد ۳۲۱ واحد 
صنعتی سیل زده

نوبخت:رونداختصاصارزبهکاالهایاساسیتغییرمیکند

 پیشنهاد حذف ۹۳۶ هزار
 میلیارد تومان یارانه پنهان 

روی میز دولت



اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم 
باید به حقیقت عشق بورزیم.

ژرژ هربرت

سخن حکیمانه

دل می رود ز دستم صاحب دالن خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

 کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که بازبینم دیدار آشنا را

امروز با حافظ

»آدم کوچولوی گرسنه« سر از بازار 
کتاب در اورد

»آدم کوچولوی گرسنه« اثری از 
ژوبرت  کلر  ترجمه  با  دِلی  پیر 
سوی  از  چهارمین بار  برای 
کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان وارد بازار کتاب کودک 
شد. به گزارش خبرآنالین، این 
کتاب بازآفرینی داستانی فولکلور است که در ادبیات 

اغلب کشورها برای کودکان روایت می شود.
کوچک  پسر  است:  آمده  کتاب  داستان  در خالصه 
گرسنه ای برای به دست آوردن نان مجبور می شود به 
سراغ آسیابان، کشاورز، اسب، زمین و رودخانه برود 
از  به  سهم خود  آرد  به دست آوردن  از  بعد  بتواند  تا 
با  نان برسد. تصویرگر این کتاب ِسسیل هودریزیه 
خلق تصاویر خمیری دیگر روایت گر این اثر است 
نمایش  به  را  فرانسه  بومی  زندگی  از  تصویری  که 
گذاشته است. بر این اساس این کتاب ضمن آموزش 
مهارت های همکاری و دوستی، مراحل پخت نان را 
هم به مخاطبان باالی پنج سال آموزش می دهد. »آدم 
دارد.  قیمت  تومان  هزار  هشت  گرسنه«  کوچولوی 
 DIDIER حق انتشار این اثر از ناشر فرانسوی آن
با  اثر  این  است.  شده  خریداری   JEUNESSE
شمارگان دو هزار و ۵00 نسخه از سوی کانون پرورش 
فکری منتشر شده است. پیش تر نیز ۱7هزار نسخه از 

کتاب »آدم کوچولوی گرسنه« به چاپ رسیده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

 شعر انقالب در امتداد عمر هزار ساله شعر فارسی
 رشد یافته است

محمدمهدی سیار دبیر علمی شعر جشنواره 
از پیشتازی شعر نسب به سایر هنرها سخن 
گفت و عنوان کرد: : در میان همه هنر های 
انقالب، شعر همواره در همراهی با انقالب 
پیشتاز بوده و بیشترین جوشش ها، رویش ها 
واقع  در  هستیم.  شاهد  آن  در  را  تنوع  و 
شعر انقالب در امتداد عمر هزار ساله شعر 
فارسی رشد یافته و به بالندگی رسیده است 

و می توانیم جلوه هایی از سبک خراسانی، هندی، عراقی و ... را در آن ببینیم و هم 
نگاهی به نیاز های جامعه و هم نگاهی به فردا داشته است.

به گزارش خبرنگار پیام زمان، نشست رسانه ای جشنواره شعر و داستان انقالب ۱۹ 
فروردین، با حضور ساسان ناطق، دبیر علمی بخش داستان و محمدمهدی سیار، دبیر 
علمی بخش شعر جشنواره، در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار شد.سیار در این 
نشست با اشاره به پیشتازی شعر در میان سایر هنر ها گفت: در میان همه هنر های 
انقالب، شعر همواره در همراهی با انقالب پیشتاز بوده و بیشترین جوشش ها، 
رویش ها و تنوع را در آن شاهدیم. در واقع شعر انقالب در امتداد عمر هزار ساله 
شعر فارسی رشد یافته و به بالندگی رسیده است و می توانیم جلوه هایی از سبک 
خراسانی، هندی، عراقی و ... را در آن ببینیم و هم نگاهی به نیاز های جامعه و هم 
نگاهی به فردا داشته است. وی افزود: در آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره شعر و 
داستان انقالب نیز همین تنوع و ویژگی ها وجود داشت و در مجموع ۹7۶ اثر از ۳4۶ 
شرکت کننده به دبیرخانه ارسال شد. از این تعداد ۱۹۶ اثر در بخش تک اثر شعر نو از 
۶۸ شرکت کننده و ۳0۵ اثر از ۹۵ شرکت کننده در بخش تک اثر شعر کالسیک بود.

سیار ادامه داد: در بخش مجموعه اثر شعر نو نیز ۳4 اثر از ۲۵ شرکت کننده و ۵7 اثر از 
4۱ شرکت کننده در بخش مجموعه اثر کالسیک ارسال شد و در بخش شعر کودک 
و نوجوان نیز ۲4 اثر از ۱۲ شرکت کننده در بخش مجموعه شعر کودک و ۳0 اثر از 

۲۱ شرکت کننده در بخش شعر نوجوان دریافت شد.
وی در ادامه با اشاره به اسامی داوران این دوره بیان کرد: آثار بخش شعر کالسیک 
با حضور محمدسعید میرزایی، امید مهدی نژاد و محمدحسین نعمتی و آثار بخش 
شعر نو با حضور محمدرضا روزبه، علی داوودی و رؤیا شاه حسین زاده داوری 
شد و افسانه شعبان نژاد، کبری بابایی و سیدحبیب نزاری آثار بخش شعر کودک 
و نوجوان را بررسی کردند.دبیر علمی بخش شعر جشنواره شعر و داستان انقالب 
در پایان گفت: در مراسم اختتامیه قرار است از علی معلم دامغانی به عنوان شاعر 
انقالب اسالمی تجلیل و قدردانی شود. همچنین پرتره و مستند استاد نیز رونمایی 
خواهد شد.ساسان ناطق دبیر علمی بخش داستان انقالب نیز در این نشست گفت: 
جشنواره یازدهم، عرصه میان داری نویسندگان جوانی است که در دوره های گذشته 
نامشان را شنیده و آثارشان را در ویترین کتابفروشی ها دیده ایم. از این رو در بخشی 
از آثار شاهد حضور نویسندگان جوان تر خواهیم بود. البته پیشکسوتانی هم آثار خود 
را ارسال کرده اند. به همین دلیل از نظر کیفی سه سطح ضعیف، متوسط و خوب 

را شاهدیم.
وی با بیان اینکه آثار راه یافته به مرحله نهایی امیدواری را برای تولید بهتر در نگاهمان 
زنده نگه داشت، هر چند هنوز با نقطه ایده ال فاصله داریم، افزود: در این دوره 
حضور نویسندگان و شاعران زن، همپای شاعران مرد مورد توجه بود و در این راستا، 
۱۹۶ شرکت کننده مرد و ۱۵0 نفر نیز از نویسندگان زن بودند. در بخش داستان کوتاه 
بزرگسال ۱۹۸ اثر از ۱۲۳ نویسنده ارسال شد و در بخش داستان کوتاه کودک و 
نوجوان نیز ۵4 اثر از ۳۳ نویسنده و در بخش رمان بزرگسال ۵۱ اثر از 44 نفر و در 
بخش رمان کودک و نوجوان ۲7 اثر از ۲۱ شرکت کننده دریافت کردیم. ناطق ادامه 
داد: در مراسم اختتامیه، که جمعه ۲۳ فروردین ساعت ۱7:۳0 در تاالر سوره حوزه 
هنری برگزار می شود، از محمدعلی گودینی، به واسطه تولید آثار و چندین سال 
فعالیت در عرصه نویسندگی تجلیل می شود. وی با اشاره به اسامی داوران گفت: در 
بخش داستان بزرگسال شهریار عباسی، سعید تشکری و محمد رودگر و در بخش 
داستان کودک و نوجوان حسین فتاحی، محسن حجری و هادی خورشاهیان آثار را 
داوری کردند. همچنین، رتبه اول جشنواره در بخش رمان ۱4 میلیون تومان، نفر دوم 

۸ میلیون تومان و نفر سوم ۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

پخش »شرایط خاص« از شنبه آغاز می شود

ای  رسانه  ازمشاور  زمان  پیام  گزارش  به   
مجموعه  پخش  زمان  سرانجام  پروژه، 
کارگردانی  به  خاص«  »شرایط  تلویزیونی 
وحید امیرخانی و تهیه کنندگی سید مرتضی 
فاطمی مشخص شد و این سریال از شنبه 
۲4 فروردین ماه روی آنتن شبکه سه سیما 
می رود. پخش این سریال هر شب ساعت 
در  بعد  روز  آن  بازپخش  و  است   ۲0:4۵

ساعات 0۱:۳0 بامداد، ۱0 صبح و ۱4:۳0 بعدازظهر خواهد بود.محمد معتمدی، 
خواننده تیتراژ پایانی این سریال است و همزمان نخستین آنونس رسمی آن منتشر 
شد.»شرایط خاص« به نویسندگی حسین تراب نژاد و احسان لطفیان، سریالی با حال 
و هوای کمدی است و مضامین اجتماعی با زبانی شیرین در آن طرح می شود. 
تصویربرداری این سریال پربازیگر، بهار سال گذشته در بیش از ۱۱0 لوکیشن 
اصلی و فرعی در تهران انجام شد. کامبیز دیرباز، بهرام افشاری، پروانه معصومی، 
نادر سلیمانی، سیروس گرجستانی، کاظم سیاحی، مریم سعادت، سوگل قالتیان، 
معصومه رحمانی، صحرا اسدالهی، مصطفی ساسانی، وحید آقاپور، اسداهلل یکتا و 

شهره سلطانی ترکیب بازیگران این سریال را تشکیل می دهند.
مرتضی  سید  تهیه کننده:  از؛  عبارتند  »شرایط خاص«  تلویزیونی  سریال  عوامل 
امیرخانی، مدیر تولید: عبداهلل شهباززاده، نویسندگان:  فاطمی، کارگردان: وحید 
حسین تراب نژاد، احسان لطفیان، مدیر تصویربرداری: فرشاد گل سفیدی، تدوین: 
خشایار موحدیان، طراح گریم و چهره پردازی: محمود دهقانی، مدیر صدابرداری: 
محمدرضا امامی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، طراح صحنه و لباس: 
حسین مجد، آهنگساز: حمیدرضا صدری، دستیار تولید: حمید سرپیران، برنامه ریز: 
سامان تفرشی، دستیار کارگردان: ایمان غیرتمند، منشی صحنه: سمیه شهرابی، مدیر 

تدارکات: علی رضایی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: حمید ضرابی و....

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان 
اینکه اتفاقاتی همچون سیل می تواند 
ترکیب  و  تر  اضطراری  را  شرایط 
این شرایط درکنار شرایط سیاسی و 
در  بیشتر  کند  می  ایجاب  اجتماعی 
کنار هم این شرایط سخت را تحمل 
کنیم ،تاکید کرد : تحمل پذیری شرایط 
سخت از کارهای حوزه فرهنگ و هنر 

است.
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  گزارش  به 
در  صالحی  عباس  سید   ، اسالمی 
بازدید از خانه تئاتر و دیدار نوروزی با 
اعضای هیات مدیره این خانه ،گفت: 
تئاتر نماد تو سعه فرهنگی هر کشور 
است، درواقع تئاتر وارداتی نیست و ما 
می توانیم به عنوان نماد فرهنگی  کشور 

تئاتر را معرفی کنیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه تئاتر 
رشد  در  چشمگیری  بسیار  تاثیرات 
اجتماعی و تربیت جامعه دارد، اظهار 
داشت: تئاتر نماد تو سعه فرهنگی هر 
وارداتی  تئاتر  درواقع  است،  کشور 
نیست و ما می توانیم به عنوان نماد 

فرهنگی  کشور تئاتر را معرفی کنیم.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با 
اشاره به حادثه تلخ سیل های اخیر در 
کشور ادامه داد: باید همه در کنار هم 
ابتدای  ضعف ها را مرتفع کنیم، در 
امسال سیل؛ اتفاقات تلخی برای برخی 
استان های کشور به وجود آورد، وقتی 

اتفاقاتی به این شکل رخ می دهد می 
برای  از فضای فرهنگی کشور  توان 
کمک به مردم آسیب دیده استفاده کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید 
کرد: کارهای موقت و  کوتاهی که در 
همین دوران اتفاق افتاده آثار خود را 
نشان داده است، البته هرچه به سمت 
بیشتر  ها  کمک  به  نیاز  برویم  جلو 
می شود. در این شرایط ما باید این 
در  را  مقاومت  فرهنگ  و  استقامت 
مردم سیل زده ایجاد کنیم که اگرچه در 

آب ایستاده اید اما می توانید به روی 
پای خود بایستید و به زندگی ادامه 
دوازدهم  دولت  کابینه  عضو  دهید. 
دولت  در  روحانی  دکتر  شد:  یادآور 
تالش کرد به سمت تنش زدایی در 
جهان برویم و این اتفاق در حال تحقق 
بود اما با حضور ترامپ این موضوع 
تاثیرات  میان  این  در  نشد،  محقق 
مخربی به وجود آمد که تورم، رکود 
و آسیب های اجتماعی قابل توجهی 

را به همراه داشت.

صالحی افزود: اتفاقاتی همچون سیل 
می تواند شرایط را اضطراری تر کند، 
ترکیب شرایط اضطراری طبیعی در 
کنار شرایط سیاسی و اجتماعی ایجاب 
می کند بیشتر در کنار هم باشیم و این 
شرایط سخت را تحمل پذیرتر کنیم، 
این کار از حوزه هنر و فرهنگ بر می 
اضطراری  شرایط  این  کنار  در  آید، 
قطعا شرایط عادی هم روند خاص 
خود را دارد، ما باید ببینیم چگونه می 
توانیم از فضای تئاتر که در حال اجرا 

است حمایت کنیم، هم از لحاظ نرم 
افزاری و هم اجرا باید اتفاقاتی رقم 
بخورد که روند توزیع تئاتری ما پابرجا 
باشد و در عین حال  گسترش بیشتر 

تئاتر را هم شاهد باشیم.
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تئاتر  مورد وضعیت معیشت جامعه 
نیز خاطرنشان کرد: در شرایط سخت 
تر باید حمایت بیشتر از این جامعه 
صورت بگیرد و اقداماتی همچون بیمه 
برای این افراد محقق شود، امید است 
فضای حمایتی مستقیم و غیرمستقیم 
در  و  باشیم  داشته  هنر  حوزه  در  را 
جاهایی که می توانیم کمک کنیم بیشتر 

به میدان بیایم.
این  از  حمایت  راستای  در  صالحی 
قشر تصریح کرد: حتما امسال بیش از 
سال های قبل به  حمایت از این قشر 
نیاز داریم، امید است از منظر کار و 
هم بنیان های اجتماعی جلوتر برویم 
و بتوانیم حداکثر تالش خود را برای 
به خصوص  هنر  از جامعه  حمایت 
تئاتر به کار بگیریم. وی گفت: مسیر 
حرکت خود را با این نگاه پیگیری می 
کنیم که اهالی هنر احساس اطمینان 
داشته  خود  کارهای  برای  بیشتری 
باشند و برای نیل به این مقصود تمام 
توان خود را به کار می گیریم تا موانع 
پیش روی حوزه تئاتر از میان برداشته 

شود.

کاریکاتور

به  »برادرجان«  سریال  به  زنگنه  لعیا 
کارگردانی محمدرضا آهنج، نویسندگی 
تهیه کنندگی  و  اهلل  نعمت  سعید 

محمدرضا شفیعی پیوست.
مقابل  است  روزی  چند  زنگنه  لعیا 
دوربین »برادرجان« رفته تا ایفاگر نقش 
حلیمه این سریال رمضانی باشد. »برادرجان« پس از تجربه های 
بام تهران« سومین همکاری  موفقی چون »مادرانه« و »پشت 
مشترک لعیا زنگنه با سعید نعمت اهلل به شمار می رود. همچنین 
پیش از این زنگنه در سریال »راستش را بگو« ساخته محمدرضا 
آهنج همکاری داشته و »برادرجان« دومین سریالی است که زنگنه 
مقابل دوربین آهنج است. علی نصیریان، حسن پورشیرازی، 
حسام منظور، افرین عبیسی، سعید چنگیزیان، کامران تفتی، سجاد 
افشاریان، ندا جبرئیلی، نسیم ادبی، مارال فرجاد، شیوا ابراهیمی، 
محبوبه صادقی و جلیل فرجاد از بازیگران سریال »برادرجان« 
هستند. »برادر جان« محصول گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما، 
ملودرامی اجتماعی مذهبی است که برای پخش از شبکه سه 

سیما در ماه مبارک رمضان سال ۹۸ تهیه و تولید می شود.

لعيا زنگنه  اب »برادر جان« مهمان 
رمضاین است

سیلی محکم مردم ایران به ترامپ

 تحمل پذیری شرایط سخت از کارهای حوزه 
فرهنگ و هنر است

اپرای عروسکی »عشق« به کارگردانی 
 ۲۵ یکشنبه  از  پور  غریب  بهروز 
فروردین در قالب رپرتوآر گروه تئاتر 

»آران« به صحنه می رود.
اثر  دهمین  »عشق«  عروسکی  اپرای 
به  »آران«  عروسکی  اپرای  گروه  از 
سرپرستی، نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب پور از یکشنبه 
۲۵ فروردین ماه الی ۶ اردیبهشت در سالن فردوسی ساعت 
۱۹:۳0 اجراهای عموم خود را مجدد در قالب برنامه رپرتوار 
آغاز می کند. اپرای عروسکی »عشق« »براساس داستان شیخ 

صنعان عطار نیشابوری به مدت ۱۲ اجرا روی صحنه می رود.
دوشنبه ۱۹  روز  از  اپرا  این  اینترنتی  فروش  پیش  همچنین 

فروردین ساعت ۱4 در سایت تیوال آغاز می شود.
شورای کریمی آهنگساز و آواگر انی چون داوود آزاد، روشنک 
محمدرضا  سازگاری،  سینا  خورشیدوند،  رهام  منش،  کی 
موسوی و حسین پیر حیاتی و بیش از ۱4 آواگر دیگر نقش های 
متعدد این اپرا را ایفا کرده و علی پاکدست، مریم اقبالی، علی 

ابوالخیریان، قاسم رحمتی دستیاران این اپرا هستند .

اپرای عروسیک »عشق« 
دوابره روی صحنه یم رود

آکادمی  به  به عنوان مربی  رامبد جوان 
»شگفت انگیزان« پیوست که پیش ازاین 

شهاب حسینی سفیر آن شده بود.
آکادمی  عمومی  روابط  گزارش  به 
باهدف  آکادمی  این  »شگفت انگیزان«، 
فرهنگی، هنری  استعدادهای  پرورش 
از  دعوت  با  را  خود  کار  جدید  سال  ابتدای  از  ورزشی  و 

شرکت کنندگان مستعد آغاز کرده است.
شهاب حسینی سفیر آکادمی »شگفت انگیزان« است و رامبد 
جوان هم به عنوان یکی از مربیان این آکادمی در رشته سینما، 
کارگردانی آموزش می دهد. بیش از ۲0 هنرمند و ورزشکار 
شناخته شده دیگر در ۱0 شاخه هنری و ورزشی در آکادمی 
»شگفت انگیزان« حضور خواهند داشت. شرکت کنندگان مستعد 
باید استعداد و مهارتی که به آن عالقه مند هستند را انتخاب 
کنند، بعد از ثبت نام در آکادمی »شگفت انگیزان« در مرحله اول 
طبق خواسته مربی ویدیو یا عکسی در رشته موردنظر ارسال 
می کنند که با تأیید مربی، منتخبان اولین بسته های آموزشی رشته 

موردنظر را دریافت می کنند. 

»رامبد جوان« به آکادیم 
»شگفت انگیزان« پیوست

 از میان ۵۲۲ عنوان اثر متقاضی، 4۸ فیلم ایرانی، شامل ۳۳ فیلم سینمایی، ۶ فیلم کوتاه 
و ۹ فیلم مستند برای نمایش در بازار فیلم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 

برگزیده شده اند.
جشنواره جهانی فیلم فجر در بخش بازار فیلم های کوتاه، آثار مستند و سینمایی ایرانی 
را به نمایش می گذارد که ۲0 عنوان از فیلم های سینمایی، اولین نمایش خود را در 

جشنواره جهانی فیلم فجر تجربه می کنند.
اسامی فیلم های ایرانی حاضر در جشنواره سی وهفتم به ترتیب الفبا به شرح زیر 
است:فیلم های کوتاه: توقف )پگاه انصاری(، سرسام )سید وحید حسینی نامی، نوید 
نامی(، سیم ششم )بهرام عظیمی(، قربانی )مهدی محمدنژادیان(، مالقات خصوصی 

)فرهاد غریبی(، یکدیگر )سارا طبیب زاده(
فیلم های مستند: اسرار دریاچه )آرمین ایثاریان(، بهارستان خانه ملت )بابک بهداد(، 
به کسی چه؟ )کامران حیدری(، جای خالی دوست )محمدعلی طالبی(، خط باریک 
قرمز )فرزاد خوشدست(، دلبند )یاسر طالبی(، کاغذ پاره ها )بهزاد نعلبندی(، مهین 

)محمدحسین حیدری(، یمن، نبردی بی فرجام )مهدی خرم دل(
فیلم های سینمایی: اولین امضا برای رعنا )علی ژکان(، بی حسی موضعی )حسین 
آقابابائیان(،  )امیرمسعود  نفر )مهدی جعفری(، پری دریایی  بیست و سه  مهکام(، 
پیرمردها نمی میرند )رضا جمالی(، پیلوت )ابراهیم ابراهیمیان(، جمشیدیه )یلدا جبلی(، 
جهان، با من برقص )سروش صحت(، روزهای نارنجی )آرش الهوتی(، زعفرانیه 
۱4 تیر )سید علی هاشمی(، زغال )اسماعیل منصف(، سال دوم دانشکده من )رسول 
آذرشهر  گوران(، سوم  )رضا  )نیما جاویدی(، سرکوب  صدرعاملی(، سرخپوست 
)کامبیز صفاری(، سونامی )میالد صدرعاملی(، سیمین )مرتضی آتش زم زم(، شبی 
که ماه کامل شد )نرگس آبیار(، طالقم بده برای گربه ها )محمدعلی سجادی(، قسم 
)محسن تنابنده(، قصر شیرین )رضا میرکریمی(، البیرنت )امیرحسین ترابی(، ما همه 
با هم هستیم )کمال تبریزی(، متری شیش و نیم )سعید روستایی(، مدیترانه )هادی 
حاجتمند(، مسخره باز )همایون غنی زاده(، مصائب شیرین ۲ )علیرضا داوودنژاد(، مردی 
بدون سایه )علیرضا رئیسیان(، منطقه پرواز ممنوع )امیر داسارگر(، موج اف ام، ردیف 
4۸ )کیارش اسدی زاده(، ناگهان درخت )صفی یزدانیان(، نبات )پگاه ارضی(، همچنان 

که می مردیم )مصطفی سیاری(
نمایش های بازار برای معرفی تولیدات یک ساله سینمای ایران به مهمانان، خریداران، 
مدیران جشنواره های جهانی و نمایندگان شرکت های پخش بین المللی حاضر در این 
رویداد و توسعه عرضه فرهنگی و تجاری آثار ایرانی راه اندازی شده است و امکان 

نمایش فیلم ها روی پرده بزرگ را فراهم می کند.
برای فیلم های ایرانی بخش های مختلف سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر هم 

نمایش بازار در نظر گرفته شده است.
دیده بان، پرده آخر، طلسم، دونده و جاده های سرد در بخش کالسیک های مرمت شده 
و همچنین فیلم های انیمیشن علی اکبر صادقی از دیگر فیلم های ایرانی هستند که در 

جشنواره جهانی امسال به نمایش درخواهند آمد.
سی وهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲0۱۹ برابر با ۲۹ 

فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.

 حضور2۰ فیلم ایراني در جشنواره
 فجر جهاني


