
آگهی مزایده عمومی  
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس در نظر دارد 6 دستگاه اتوبوس درون شهری واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود 
برای خرید اسناد از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری به مدت ده روز به واحد حقوقی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری واقع در 
بندرعباس – میدان دفاع مقدس – ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب )ع( مراجعه و نسبت به خرید اسناد و شرایط مزایده اقدام نماید . 1-) فروش اسناد از 
تاریخ 98/1/24 لغایت 98/2/7( 2-بهای فروش اسناد 500.000 ریال که متقاضی می بایست به حساب شماره 0111534360002 نزد بانـــــک ملی شعبه 
شهرداری واریز نماید . 3-پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پاان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  98/2/10 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در 
قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه نمایند .  4-پیشنهاد رسیده راس ساعت 13 روز  چهارشنبه  مورخ  98/2/11 در کمیسیون عالی معامالت که در محل ساختمان مرکزی سازمان در 
آدرس بندرعباس – میدان دفاع مقدس ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب )ع( تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد  .  5-میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل میباشد 
که می بایستی به صورت نقد واریز یا ضمانتنامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس به حساب جاری سپرده به 
شماره حساب 0112386567004نزد بانک ملی ایران شعبه شهرداری بندرعباس تودیع نماید . ) چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد . (  6-مکان و ساعت 
بازدید اتوبوس ها از تاریخ انتشار این آگهی تا روز شنبه مورخ 98/2/7 متقاضیان می توانند در ساعات اداری به آدرس – بندرعباس – انتهای بلوار امام حسین)ع( توقفگاه شهید 
داشته مراجعه نمایید. 7-کلیه هزینه ها اعم از انتشار آگهی مزایده حمل و نقل ، کارشناسی ، عوارض ، مالیات مربوط به نقل و انتقال سند مالکیت ، مالیات بر ارزش افزوده و فک 
پالک به عهده برنده مزایده است که مکلف است قبل از خروج اتوبوس نسبت به پرداخت آنها اقدام نماید . 8-مالک انتخاب برنده باالترین قیمت پیشنهادی است .  9-پیشنهادات 
باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بودهو در پاکات الک و مهر شده تسلیم سازمان گردد به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود .  
10-برنده یا برندگان مزایده موظف هستند حداکثر ظرف 48 ساعت پس از اعالم برنده نسبت به واریز بهای خودرو انتقال آن از توقفگاه اقدام نمایند در غیر این صورت سپرده آنان 
مسترد نخواهد شد .  با صالحدید کمیسیون نفرات بعدی به عنوان برنده مزایده اعالم خواهند شد در صورت انصراف نفرات دوم و سوم سپرده آنان نیز مسترد نمی گردد .  11-این 
آگهی برابر آئین نامه معامالت شهرداری تهران و تسری آن به استانها صرفاً در یک نوبت منتشر می گردد .  12-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف 
ابالغی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافــر می باشد .  13-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز می باشد . بدیهی است عدم حضور 
مزایده گران مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. 14-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 15-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط 

مزایده مندرج است . متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه و تحویل نماید . 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

رایزنی ترکیه، ژاپن، هند و چین با آمریکا برای خرید نفت از ایران
 سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که 
ترکیه، ژاپن، چین، هند و برخی کشورهای دیگر برای 
تمدید معافیت جهت خرید نفت ایران مذاکراتی با 
آمریکا داشته اند گفت: آمریکا می خواهد به صورت 
جمعی به برخی کشورها برای خرید نفت از ایران 
معافیت دهد با این تفاوت که این بار میزان خرید نفت 

ایران را نسبت به دور قبل کمتر کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسداهلل قره خوانی 
معافیت  تمدید  درخصوص  پیش رو  سناریو  درباره 
خرید نفت از ایران از سوی هشت کشور با توجه به 
تحریم های آمریکا گفت: آمریکا می خواست تا ۱۳ 
آبان سال گذشته فروش نفت ایران را به صفر برساند 
که این اتفاق رخ نداد و سناریوی آنها شکست خورد 

و مجبور شدند که فرصتی به خریداران نفت ایران 
بدهند چون آنها هم از خرید نفت ایران منافعی کسب 
کرده و اگر نفت ایران را نداشته باشند مشکالتی را 

خواهند داشت.
پاالیشگاه های کشورهای همچون  وی توضیح داد: 
کره، ژاپن، چین و هند با نفت ایران تنظیم شده اند 
یعنی تکنولوژی و مراحل تولید فرآورده های نفتی 
آنها با نفت ایران هم خوانی دارد که اگر در کشوری 
با تولید نفت ۲۰۰ هزار بشکه نفت  همچون ژاپن 
راهش  سر  را  مشکالتی  شود  گذاشته  کنار  ایران 
خواهد داشت کما این که آنها قراردادها و تعهداتی 
برای فروش فرآورده های نفتی به مشتریان خود دارند 
البته این وضعیت در مورد پاالیشگاه های جدید وجود 

ندارد که آنها با هر نوع نفت اعم از سبک، سنگین و 
نیمه سنگین کار می کنند.سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس با بیان این که تاکنون ترکیه، ژاپن، هند، چین 
و برخی کشورهای دیگر رایزنی هایی با آمریکا درباره 
تحریم های ایران و ادامه معافیت برای خرید نفت از 
ایران داشته اند گفت: هنوز جواب صریحی از جانب 
آمریکا داده نشده است. معتقدم آمریکا می خواهند به 
صورت جمعی معافیت دهد با این تفاوت که درصد 
خرید نفت ایران نسبت به دور قبل کاهش پیدا کنند. 
استراتژی آنها کاهش تدریجی میزان خرید نفت از 
ایران است. از آن جا که سیاست به صفر رساندن 
فروش نفت ایران شکست خورد انشاهلل در این مرحله 

هم موفق نخواهند شد.

هواشناسی اعالم کرد:

آسمان نقاط مختلف کشور در چند روز آینده بارانی است
سازمان هواشناسی اعالم کرد: آسمان نقاط مختلف کشور تا چند روز آینده 

بارانی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود.
داشت:  اظهار  کارشناس سازمان هواشناسی  ازایرنا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
امروز )شنبه( در بیشتر مناطق کشور به جز نوار غربی شاهد بارش خواهیم بود 
که در مناطقی از جنوب، جنوب شرق، شرق و بخش هایی از شمال شرق به 
شکل رگبار همراه با رعد و برق و گاهی وزش باد شدید خواهد بود. نقشینه 

اضافه کرد: شدت بارش های امروز در استان های گلستان، سمنان، خراسان 
شمالی، جنوب فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، نیمه شرقی اصفهان، سیستان 
و بلوچستان، خراسان جنوبی و بخش هایی از خراسان رضوی رخ می دهد که 
آبگرفتگی معابر و احتمال سیالبی شدن مسیل ها در این مناطق دور از انتظار 
نیست.به گفته وی فردا فعالیت سامانه بارشی در نیمه شرقی، دوشنبه نوار 

شرقی و سه شنبه محدود به شمال شرق و شرق ایران خواهد بود.

افزایش دو برابری صادرات 
به کشورهای همسایه تا سال 1400 

تحقق کاهش پرداخت از جیب مردم
 در طرح تحول سالمت

تالش آمریکا برای احیای گروه های 
تروریستی درمنطقه بی ثمر خواهد بود

به گزارش زمان ، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دو درصد واردات کشورهای همسایه 
از ایران است، گفت: برنامه ریزی های الزم صورت گرفته تا میزان صادرات به کشورهای اطراف تا 

سال 1400 یعنی دو سال آینده، دو برابر شود.

به گزارش زمان ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه شاهد تحقق کاهش 
پرداخت از جیب مردم در طرح تحول سالمت هستیم گفت: با حمایت مقام معظم رهبری و همت 

دولت، شاهد تحقق کامل این بخش از طرح تحول هستیم.

به گزارش زمان ،محمد جواد ظریف در توییتی که منتشر کرد، آورده است: بازندگان جنگ با 
ترور در منطقه ما نمی توانند تاریخ را وارونه کنند. هدف قرار دادن سپاه، سبب احیای داعش و 

النصره که واقعاً نوچه و مخلوق این بازندگان بودند، نخواهد شد. 
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نمایش همدلی و انسجام مردم با سپاه ؛

ملت ایران ، پاسداِر سپاه
آیت اهلل موحدی کرمانی: آمریکا مادر تروریسم است
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استدالل بی ربط درباره ربط اف ای تی اف با 
تروریست خواندن سپاه

*محمد مهاجری
 در روزهای اخیر و بدنبال متهم کردن سپاه پاسداران به تروریسم از 
سوی دولت امریکا، عده ای با تکرار حرفهای قدیمی و تکراری، این 

موضوع را بدون اینکه ربطی داشته باشد به FATF ربط داده اند.
شبه اســتدالل آنها این است که چون امریکا ســپاه را تروریست 
خوانده،پیوستن به FATF عمال بستن دست این نهاد انقالبی برای 
کمک به نهضتهای انقالبی و آزادی بخش است و به همین دلیل باید 
از پیوستن به آن خودداری کرد.این شبه استدالل ، صرفا توسل به 
احساسات و سوارشدن بر جوی است که در روزهای اخیر ایجاد شده 

و با توضیح زیر روشن می شود که کامال بی ربط است:
۱-امریکا و برخی متحدانش در منطقه و به ویژه رژیم صهیونیستی 
تالش بســیاری کرده اند که ایران به FATF نپیوندد. این تالشها 
حتی در آخرین نشست در پاریس هم بصورت گسترده اعمال شد 
اما نتیجه ای نداشت.طبیعی است که امریکا و ارتجاع منطقه بدنبال 

منزوی کردن ایران باشند.
۲- اصوال امریکا به عنوان یک ناقض همیشگی مقررات بین المللی، 
برای اعمال فشــار و تحریم و ... نیازی بــه FATF  ندارد. مگر در 
ســال ۱۳58 و ســالهای بعد از آن که امریکایی ها ایران را تحریم 

کردند،FATF وجود داشت؟
۳- در FATF مسئله ما اصال امریکا نیست.مسئله ما کشورهایی است 
که متحد یا شریک تجاری ما هستند. روسیه و چین و ترکیه وعراق 
و هند و... ،هم خودشان عضو FATF هستند و هم  مبادالت مالی 
شان با ایران بر اساس FATF صورت می گیرد. بنا براین بهانه کردن 

امریکا، فقط مشکالت تجاری-مالی کشورمان را افزایش می دهد.
4- کمک سپاه پاســداران به نهضتهای آزادیبخش چگونه صورت 
می گیرد؟آیا این نهاد ،بخشــی از جمهوری اسالمی ایران است یا 
جدا از آن؟ قطعا کســی سپاه را مجزا از ایران نمی داند. پس کمک 
ســپاه به دیگران،عمال کمک ایران است. تا کنون چنین کمکهایی 
صورت می گرفته و پس از این هم صورت خواهدگرفت، چه سپاه را 
متهم به تروریسم کنند یا نکنند؛چه فرضا تحریم کنند یا نکنند این 
روند متوقف نخواهد شد. و نکته مهم اینکه برای چنین کمکهایی که 
قطعا توجیه استراتژیک دارد باید درآمد وجود داشته باشد تا هزینه 
کردنش مقدور باشد. کســب درآمد بدون FATF حتی از طریق 

کشورهای دوست آسان نیست.
5- چنین کمکهایی برای سایر کشورها)حتی حامیان تروریسم( نیز 
وجود دارد و کسی نمی تواند از آن جلوگیری کند . در باره ایران هم 
هیچ محدودیتی قابل تصور نیست. ضمن اینکه مسئوالن بارها اعالم 
کرده اند در کنوانسیونها و سازمانهای بین المللی ،کشور ما  برای خود 
حق تحفظ قائل است، و این روند در مورد FATF نیز صادق است.

6- اینکه بخاطر حضور امریــکا در FATF از حقوق خود بگذریم 
مانند فردی اســت که مثال در تیم مقابلش، فردی را می بیند که با 
او اختــالف دارد و به همین دلیل از بازی قهر می کند! این فرد چه 
ســودی از قهرش می برد؟عالوه بر این، امریکا و حتی اسرائیل در 
برخی قراردادهای بین المللی حضور دارند و ایران نیز عضو آنهاست.

7- امریکا همه دنیا نیست. با اینکه یک ابرقدرت است اما نقاط ضعف 
بزرگی دارد و می توان از ضعفهایش بهره گرفت. حضور ایاالت متحده 
در FTF- حتی اگر بپذیریم حضوری پررنگ است)که معلوم نیست 
چنین باشــد( - نباید ما را به وحشت بیاندازد. همانگونه که در 4۰ 
سال اخیر در برابر او ایســتاده ایم، در FATF می توانیم عالوه بر 
ایستادگی، منافع مان را هم بجوییم.گریز از مقابله با امریکا، فرار از 
حریف اســت و کسانی که در مخالفت با FATF کشور را به گریز 
از امریکا تشــویق می کنند، قطعا نمی توانند در ردیف جربزه داران 

قرار گیرند.
8- گاه به این استناد می شود که فالن امریکایی گفته است از طریق 
FATF با ایران چنین و چنان می کنیم. این استناد،واقعا خنده دار 
است. دشمن برای مرعوب کردن ما به هر حیله ای متوسل می شود 
و این هم یکی از آنهاست.اصال FATF چنین آوردگاهی نیست. بر 
فرض هم که باشد، فرار از آن ضعف بزرگ و اعتراف به شکست است. 
اگر از دشمن بگریزیم او به دنبالمان می آید و در گوشه ای  از ماخفت 

گیری می کند. فرار،عزت نیست،ذلت است.

تکرار ادعاهای بی اساس آمریکا
 از زبان برایان هوک

نماینده ویژه آمریکا در امور مربوط به ایران در گفت وگو با بلومبرگ 
مواضع ضدایرانی آمریکا برای اقدام اخیر خود علیه سپاه پاسداران با 
قرار دادن نام آن در فهرست سازمان های تروریستی خود و همچنین 

اهداف و تاثیر تحریم های آمریکا بر ایران را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سایت خبری بلومبرگ پادکست 
گفت وگو با برایان هوک، نماینده ویژه ایران در امور مربوط به ایران را 
منتشر کرد که در آن هوک در توضیح تصمیم خصمانه دولت آمریکا 
برای قرار دادن نام ســپاه پاســداران ایران در فهرست سازمان   های 
تروریســتی مدعی شــد: این اولین باری است که آمریکا بخشی از 
حکومتی دیگر را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی 
می کند و تصمیمی که پمپئو، وزیر امور خارجه گرفته تأکیدی بر این 
است که به کار گیری تروریسم از سوی حکومت ایران، متمایز از هر 
حکومت دیگری است؛ آن ها از تروریسم به عنوان ابزاری در سیاست 
خارجی شان استفاده می کنند و رکنی اساسی در عملکرد آن ها است.

وی در ادامه این ادعای خود مطرح کرد: بنابراین وقتی که ما شاهد بی 
ثباتی در منطقه خاورمیانه هستیم، معموالً این سپاه پاسداران ایران 
و نیروهای قدس آن است که به عنوان یک محرک و یا اصالً محرک 
اصلی پشت پرده تروریسم است.هوک در پاسخ به این سوال خبرنگار 
بلومبرگ که آمریکا با توجه به اقدام اخیر خود )علیه سپاه پاسداران(، 
خروج از برجام و تحریم هایی که بازگردانده می شوند سعی در مخابره 
چه پیامی به ایران دارد توضیــح داد: ما می خواهیم از منافع مورد 
نیاز ایران برای حفظ سیاست خارجی بی ثبات کننده آن در منطقه 
جلوگیری کنیم.وی سپس مدعی شد که سپاه پاسداران تا نیمی از 
اقتصاد ایران را کنترل می کند و گفت: حکومت )ایران( سپاه پاسدارن 
را ایجاد کرده است که در بسیاری از بخش های اقتصادی ایران فعال 
است. بنابراین وقتی سرمایه گذاران خارجی در ایران تجارت می کنند، 
نمی دانند که آیا به تجارت کمک می کنند یا به تروریســم؟ هوک 
سپس درباره سرنوشت سرمایه گذاری خارجی در ایران ادعا کرد: این 
مورد بسیار رایج اســت که پولی که به ایران وارد می شد در میدان 
جنگ سوریه، عراق، یمن سر بر می آورد و در جاهای مختلفی برای 
حمایت از حزب اهلل یمن و حماس صرف می شود و ما در تالشیم تا 
مانع آن شــویم.نماینده ویژه آمریکا در امور مربوط به ایران با اشاره 
به موقعیت فعلی آمریکا پس از خروج یک جانبه از توافق هسته ای 
گفت: ما در زمان توافق هســته ای، تحریم های نفتی و بانکی خود 
را بــه تعلق در آوردیم و خروج از توافــق، یک قدرت نفوذی بزرگ 
اقتصادی و دیپلماتیک برای بازداشتن تهدیدهای ایران برای صلح 

و امنیت شده است.

پرونده پتروشیمی و پرسش هایی 
که هنوز باقیست

 چه کسی پاسخ پرسش های پیچیده و بی شمار پرونده 
پتروشیمی را خواهد داد؟

به گزارش زمان به نقل از خبرگزاری موج، رسیدگی به پرونده 
متهمان پتروشیمی به عنوان بزرگترین اختالس قرن و با 
سایر عناوینی که رسانه ها ومردم به آن دادند به رخدادی 
بزرگ در روزهای پایان سال ۹7 تبدیل شد. بر اساس اخبار 
منتشر شده پس از پرونده بابک زنجانی این پرونده بزرگترین 
دست اندازی به اموال همگانی تلقی شده و باور همگانی به 
این گونه شکل گرفت که این اختالس از بابک زنجانی هم 
پیشی گرفته است.فضای حاکم بر رسانه های رسمی دیداری 
و شنیداری به ویژه رسانه های نوشتاری، فضای مجازی و 
همچنین رسانه های خارجی به گونه ای بود که کمتر کسی 
درباره درســت یا اشتباه بودن اطالعات تردید به خود راه 
داد تا به بررسی و جستجوی بیشتر برای درک درست تر 
ماجرا بپردازد. اما نکته مهم تر این بود که فساد بیش از شش 
میلیارد یورویی موضوع بحث رسانه ها، در متن کیفرخواست 
جایی نداشت. جابه جایی رقم گردش مالی با رقمی که در 
بزه انتسابی در متن کیفر خواست دیده می شود از نکات 
مهمی است که بی تردید نیاز به واکاوی و بررسی دقیق تر و 
عمیق تری دارد. واکاوی پیش ازآنکه مردم به آسانی رقم های 
درشت را به عنوان اختالس یا اخالل در نظام اقتصادی و یا 
اختالف حساب بپذیرند وکوچکترین تردید را درباره درست 
یا نادرســت بودن اخبار به ذهن خود راه ندهند. اما به هر 
صورت پس از انتشار اخبار نادرست، مسئوالن قضایی ازجمله 
قاضی پرونده و دادستان تهران ناگزیر  به هیاهوی ایجاد شده، 
واکنش نشان دادند و خبر بزرگ اختالس را نادرست اعالم 
کردند. مســئوالن قضایی رقم اختالس را 7 میلیون یورو 
دانسته و اذعان داشتند که این پرونده نیاز به بررسی و تکمیل 
روند دادرسی کار کارشناسی تخصصی داشته و تصمیم 
نهایی در دادگاه خواهد بود. البته این نکته پنهانی نبوده و 
از همان آغاز در کیفر خواست به خوبی مشخص بوده است، 
اما پرســش این است که چرا رسانه ها و فضای مجازی به 
تحلیل درست کیفرخواست و دادگاهی که به صورت علنی 
نیز برگزار می شد، نپرداختند؟  نکته دیگری که هنوز هم به 
درستی به آن پرداخته نشده است، از یک سو زمان وقوع 
جرم احتمالی و فاصله آن با برگزاری دادگاه  بوده و از سوی 
دیگر پرداختن به این پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی 
است. یافته های موجود نشان می دهد که بروز بزه انتسابی 
و روند شکل گیری پرونده و شروع بازجویی و بازپرسی به 
سال ها پیش بازمی گردد. این پرسش باقی می ماند که این 
سوء استفاده از ارز ناشی از صادرات پتروشیمی و بهره گیری 
از تفاوت نرخ ارز رسمی با ارز در بازار مربوط به چه سال هایی  

است؟ 
اختالس و سواستفاده از امکانات بیت المال به هر میزان که 
باشد خطا و مستوجب مجازات است، اما چرا میل جامعه، به 
باور رقم های درشت تر وکالن تر است و برای مثال 7 میلیون 
یورورا رقم قابل مالحظه ای برای اخالل اقتصادی به شمار 
نمی آورد .آیا به این دلیل نیست که مردم به خبرهای پی در 
پی از دست اندازی های به بیت المال و این گونه رقم ها واکسینه 
شده و حتما باید رقم های میلیارد دالری و ده میلیارد دالری  
)و در آینده صدها میلیارد دالری( سبب واکنش به پدیده 
فساد شود. به این معنا که برای واکنش، رقم های درشت 
الزم است و با رقم های پایین تر واکنشی بروز نخواهد کرد. به 
این ترتیب این موضوع مبنایی برای رسانه ها وفضای مجازی 
قرار می گیرد تا سطح بزرگنمایی را بیش از پیش باال ببرند. 
مشکل بزرگ آنجا بروز می دهد که پس از اصالح خبر اولیه 
مردم به دو صورت واکنش نشان می دهند. آن ها یا این اصالح 
خبر را دلیلی برای پنهان کاری تلقی کرده وگمان می کنند 
البی هایی در نهان صورت گرفته است؛ یا به نوعی دلسوز 
متهمان می شوند که رقم اتهامی آ ن ها بسیار بیشتر از واقعیت 
نشان داده شده است . نهادهای درگیر با پرونده و حقوقدانان 
نیز متاثر از فضای رسانه ای فرصت پرداختن به چرایی سپرده 
شدن این پرونده را به دادگاه ویژه  اقتصادی و روش بررسی 
و دادرســی در این گونه محاکم را واکاوی نکرده و همه به 
گونه ای اسیر فضای ناشی از خبر اختالس بزرگ می شوند. 
با این حال فردی هم جرات اظهار نظر درباره درســتی یا 
نادرستی روش کار و نقش بسیاری از افراد و نهادها را در این 
گونه پرونده ها به خود نمی دهد وجود برخی از افراد وابسته 
به عناصر سیاسی در پرونده نیز سبب تمرکز  بیشتر بر فرد و 
عنصر سیاسی شده و موضوع اصلی به عنوان موضوع فرعی تر 
در فضای رسانه ای خودنمایی می کند. این موضوع می تواند به 
عدم تناسب جرم و مجازات نیز تبدیل شودکه نباید از نظر 
دور داشته شود. در بررسی هایی که این روزها انجام شده 
گزارش دقیق وکاملی از روند واگذاری شرکت پتروشیمی به 
بخش خصوصی و دالیل این واگذاری هم دیده نمی شود. 
این بررسی بایستی به خوبی انجام شده و به داوری مردم 
گذاشته شود. اما تفاوت نرخ ارز رسمی با بازار نکته ای که 
سال ها اقتصاد کشور را درگیر کرده و پیامدهای آن بسیار 
روشن است. دست اندازی های گسترده به بیت المال، عدم 
انضباط مالی، هزینه کردهای بدون محاسبه، پرداخت  از جیب 
مردم به موسسات مالی، بخشش های خارج از حدود قانونی 
وگسترش نهادهای مصرف کننده بودجه همگانی بدون 
حسابرسی دقیق و قانونی سبب بروز نارسایی های بسیار 
ومشکالت کالن شده است. با این وجود بدون تصمیم گیری 
قاطعانه، سیاستگذاری روشن، هماهنگی های گسترده در 
تمامی بخش های اقتصادی، مسئولیت پذیری نهادهایی 
دست اندرکار و سازمان های مالی و سامان بخشی اقتصاد 
به عنوان نظامی یک پارچه نمی توان برمشکالت موجود فائق 
آمد. حال پرونده پتروشیمی یک هشدار به همراه دارد و آن 
گسترش بی اعتمادی در تمام بخش های اجتماعی است. این 
موضوع را اغلب ارزیابی ها و پویش های میدانی به خوبی نشان 
داده است؛ بنابراین حل این گسست معنادار برای بازگرداندن 

اعتماد همگانی بسیار مهم وضروری به شمار می آید.

اخبار

سرمقاله

خودبینی و خود پسندی مرد ، نشانه 
سستی عقل اوست

کالمامیر

خیلی  اینکه  بیان  با  تهران  موقت  جمعه  امام 
مضحک است که بگوئیم آمریکا مخالف تروریسم 
و سپاه تروریست است، گفت: احمق ها نمی دانند 
همه ایران سپاه پاسداران است و همه ما پاسداران 

انقالب هستیم.
ازمهر، آیت اهلل موحدی  نقل  به  به گزارش زمان 
کرمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران 
که در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به سیل 
اخیر در مناطقی از کشور، اظهار کرد: در این سیل 
خوب  برخی  که  است  بلند  ناله هایی  خطرناک 
این  صدای  هم  خدا  کردند،  کمک  و  می شنوند 
اما  افزود:  افراد را می شنود و اجابت می کند.وی 
برخی افراد پول دارند ولی به سیل زدگان کمک 
به  که  می دهم  هشدار  این ها  به  من  نمی کنند. 
خودتان رحم کنید تا خدا صدایتان را بشنود.امام 
جمعه موقت تهران با اشاره به اقدام آمریکا علیه 
سپاه تصریح کرد: ترامپ با یک اقدام احمقانه سپاه 
پاسداران را در لیست سازمان های تروریست قرار 
داد. اینکه یک نهاد حکومتی و نیروی نظامی یک 
کشور که از اجزای مهم هر نظام حکومتی است به 
عنوان یک گروه تروریستی محسوب شود، با همه 
اصول و مقررات بین المللی مغایرت دارد و من 
نمی دانم این ترامپ احمق چه بلد است و اینکه 

اصاًل می فهمد چه کار می کند یا نه؟
وی بیان کرد: بسیاری از کشورهای دنیا این اقدام 
آمریکا را زیر سوال برده و آن را موجب پیچیده تر 
از  برخی  و  دانسته اند  خاورمیانه  وضعیت  شدن 
خودی های آمریکا هم گفتند که این اقدام آمریکا 
می اندازد،  خطر  به  را  آمریکایی  نیروهای  جان 
یعنی خودشان می دانند اما خدا کند این ترامپ 
بفهمد.امام جمعه موقت تهران افزود: امروز برای 
تمام مردم دنیا ثابت شده است که مادر تروریست 
آمریکا است و همین ترامپ به صراحت اعتراف 
کرده که طالبان و القاعده را بوجود آورده است. 
خودشان به صراحت اعالم کردند که بوجود آورنده 
تروریست بودند. حاال چی شده که بیانیه ای به این 
شکل علیه سپاه صادر می کنند؟ آمریکا داعش، 
جبهه النصره و احرارالشام را حمایت کرد و این 
داعش  یعنی  آمریکا  مولود خبیث  بود که  سپاه 
را در منطقه به فالکت انداخت و جلوی تحقق 
اهداف آمریکا در منطقه را گرفت.موحدی کرمانی 

بگوییم  که  است  مضحک  خیلی  کرد:  تصریح 
آمریکا مخالف تروریسم و سپاه تروریست است.

وی بیان کرد: آمریکا تخریب و تحقیر ارکان اقتدار 
نظام اسالمی را هدف گرفته و به خیال خام خود 
به دنبال فروپاشی نظام و تسلیم مردم از درون 
ایران  مردم  که  کنیم  کارهایی  می گویند  است. 
بگیرند و کم کم دست هایشان  قرار  تحت فشار 
در  ترامپ  ببرند.  باال  شدن  تسلیم  نشانه  به  را 
بیانیه خود می گوید این اقدام میزان فشار ما را 
بیان  با  افزایش می دهد.وی  به طور چشم گیری 
اینکه تحلیلگران سیاسی آمریکا هم این اقدام را 
بی ثمر دانستند، گفت: نتیجه این بیانیه در داخل 

کشور ما چه شد؟ افزایش انسجام و همدلی همه 
نیروهای انقالب و عکس العمل رؤسای قوا را به 
دنبال داشت. سخنان نمایندگان محترم را دیدید 
که همه با هر گرایشی در حمایت از سپاه بیانیه 
دادند، رئیس جمهور محکم و قاطع از کیان سپاه 
دفاع کرد، آحاد مردم، تشکل ها و احزاب سیاسی 
همه از سپاه حمایت کردند. احمق ها نمی دانند که 
همه ایران سپاه پاسداران است و همه ما پاسداران 
تصریح  تهران  موقت  جمعه  هستیم.امام  انقالب 
منطقه  در  ایران  تأثیرگذار  و  معنوی  نفوذ  کرد: 
مفتضحانه  شکست  و  طرف  یک  از  آسیا،  غرب 
آمریکا در کنفرانس لهستان که به منظور ائتالف 

علیه ایران تشکیل داده بود از طرف دیگر، این دو 
برنامه هوش از سر ترامپ برده و او را دیوانه کرده 
است. او می بیند پس از هزینه کردن 7 تریلیون 
دالر باید با چراغ خاموش، با ترس و وحشت وارد 
عراق شود و این طور بود که طعم خواری و ذلت 
را شکر خدا کشید.موحدی کرمانی تصریح کرد: 
ترامپ از انقالب اسالمی ایران و سپاه پاسداران 
عصبانی است و به قول شهید بهشتی، آمریکا از 
آقای  بمیر.  این عصبانیت  از  و  باش  ما عصبانی 
ترامپ! بیچاره تو هنوز سپاه را نشناختی. سپاه 
را  انقالب  دستاوردهای  ایستاده،  کوه  همچون 
سپاه حفظ می کند، سپاه مطیع محض و ذوب 
در  و  است  مردم  خادم  سپاه  است،  والیت  در 
رفع گرفتاری های مردم پیشگام است، به همین 
دلیل در دل مردم جای دارد، سپاه بازوی توانا و 
قدرتمند کشور است. آقای ترامپ! با دم شیر بازی 
نکن، سپاه می تواند اگر رهبر اجازه دهد با قدرت 
موشکی خود، تل آویو را با خاک یکسان کند.وی 
نقاط  برخی  در  وقوع سیل  به  اشاره  با  ادامه  در 
کشور، گفت: از ابتدای سال نو شاهد بارش های 
شدید و بی سابقه بودیم و متأسفانه وقوع سیل 
خسارات زیادی را به بار آورد و برخی افراد مجبور 
به تخلیه محل سکونت خود شدند. از همان ابتدای 
حادثه، رهبری دستور دادند تا نیروهای مسلح و 
مسئولین به مدد آسیب دیدگان بشتابند و همه 
امکاناتی را که الزم است به کار گیرند. با حضور 
نیروهای ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، هالل احمر، 
کمیته امداد و بسیاری از سازمان های مربوطه و 
مردم تا حد قابل توجهی از افزایش تلفات کاسته 
شد.امام جمعه موقت تهران بیان کرد: هر چند 
مسئولین،  مردم،  اما حضور  بود  تلخ  حادثه  این 
نیروهای جهادی سپاه و ارتش در مناطق سیل 
و  از وحدت، محبت  بدیلی  بی  زده، صحنه های 
همبستگی مردم ایران را به نمایش گذاشت.مساله 
بازسازی مناطق  فوری کاهش آالم مردم شامل 
خرابی ها،  ترمیم  مردم،  دیده  آسیب  منازل  و 
بازسازی  کشاورزی،  محصوالت  جبران خسارات 
زمین های کشاورزی و حمایت جهت کسب و کار 
مردم آسیب دیده است. امیدواریم با تدبیر دولت 
محترم و همراهی مردم، شرایط مناطق سیل زده 

هرچه زودتر به حالت عادی بازگردد.

آیت اهلل موحدی کرمانی: آمریکا مادر تروریسم است

ترامپ هنوز سپاه پاسداران را نشناخته است

نمایش همدلی و انسجام مردم با سپاه ؛

ملت ایران، پاسداِر سپاه
ملت ایران دیروز در سراسر کشور پس از اقامه نماز جمعه، وحدت و همدلي خود را با سپاه 

به نمایش گذاشتند.
نمازگزاران پس از پایان نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی ضمن محکومیت اقدام آمریکا 
در قراردادن نام سپاه در لیست گروه های تروریستی خشم و نفرت خود را از این اقدام 
ننگین شیطان بزرگ و صهیونیست بین الملل نشان داده و همدلی و انسجام خود را با سپاه 
پاسداران به نمایش گذاشتند.در این راهپیمایی اقشار مختلف مردم با در دست داشتن 
پالکاردهایی که بر روی آن ها شعارهای »سپاه قدرتمند پاسداران خار چشم دشمنان 
است«،« مرگ بر آمریکا«، »اگر سپاه نبود کشور هم نبود«، »مرگ بر اسرائیل«، »مرگ 
بر آل سعود خائن«، »مرگ بر انگلیس« ، »سپاه برادر ارتش است«، »حافظ خون شهدا 
سپاه است«، »سپاه ما ذلت نمی پذیرد« نوشته شده بود، انزجار خود را از این اقدام ننگین 
نشان داده و همدلی و انسجام ملت با سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به تصویر کشیدند. 

نمازگزاران همچنین شعار می دادند: »سلیمانی می آید، آمریکا می لرزد«.

ارتش آمریکا جرات اجرای دستور 
ترامپ علیه سپاه را ندارد

سفیر ایران در انگلیس تصریح کرد که ارتش آمریکا جرات اجرای دستور کاخ سفید علیه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را ندارد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حمید بعیدی نژاد در گفت وگو با شبکه تلویزیونی سی.ان.ان 
یادآور شد که حتی در آمریکا درباره تروریستی نامیدن سپاه نگرانی وجود دارد چون این مساله 
می تواند تأثیرات فوری روی وضعیت نیروهای آمریکا در منطقه داشته باشد. آن ها در وضعیت 
حساسی قرار دارند و اگر بخواهند دستورات واشنگتن را اجرا کنند به وضعیتشان آسیب 
می رسد.وی تصریح کرد: من معتقدم که فارغ از لفاظی های آمریکا، دستوری وجود ندارد که 
این اظهارات به اجرا گذاشته شود. آن ها در خلیج فارس هستند و مأموران سپاه را می بینند. 
آنان اگر جرات کنند که دستورات کاخ سفید را درباره تروریستی بودن سپاه اجرا و با آن مقابله 
کنند شاهد خواهند بود که چطور از آن ها انتقام گرفته خواهد شد.سفیر ایران خاطر نشان 
کرد: تصمیمات اشتباه آمریکا برخالف تصورات مقامات آن سبب شده تا ملت ما متحد شوند 
و در سیاست های ضد آمریکایی اجماع ایجاد شود. در حال حاضر تمام نیروها در ایران روی 
خط مقابله با تهدید ها و تحریم های آمریکا حرکت می کنند و حتی شاهد هستیم که تصمیم 
اخیر آمریکا علیه سپاه موجب تقویت حمایت ملت از سپاه شده است.وی تصریح کرد: اینها 
تصمیم های اشتباهی است که نتیجه معکوسی نسبت به اهداف آمریکا داشته است.او در پاسخ 
به سئوالی درباره گستره فعالیت های سپاه، گفت، سپاه سازمانی است که شعبه های متفاوتی 
دارد و به طور مثال در جریان سیل اخیر ایران، در خط مقدم کمک به مردم قرار داشت. او 
همچنین به نقش سپاه در جریان جنگ تحمیلی اشاره و تصریح کرد که این سازمان در میان 
مردم محبوبیت باالیی دارد.سفیر کشورمان در پاسخ به سئوال دیگری درباره تالش آمریکا و 
متحدانش در منطقه برای انزوای تهران گفت: ایران در حال حاضر در وضعیت مناسبی برای 
همکاری در منطقه قرار دارد. همانطور که می دانید، اقای روحانی رییس جمهوری ایران به 
عراق سفر و با مقامات ارشد این کشور دیدار کرد.ما با دولت های افغانستان، پاکستان و سایر 
کشورها در منطقه همکاری خوبی داریم و از این جهت ایران در وضعیت با ثباتی قرار دارد. از 

این جهت از واشنگتن باکی نداریم.

تدبیر رسانه ای نشده سران قوا
 برای مقابله با تحریم

شورای عالی هماهنگی قوا، بر اساس مصوبه ای در آبان ماه سال گذشته، ۱۲ درصد منابع 
صندوق توسعه ملی را برای مقابله با اثرات تحریم و حوادث غیر مترقبه ذخیره کرده است.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، بر اساس قانون بودجه ۹7 مصوبه اسفند سال ۹6 حدود 
۳۲ درصد از درآمد نفتی کل سال ۹7 بایستی به صندوق توسعه ملی واریز و این منابع به 
صورت تسهیالت ارزی و ریالی  در اختیار بخش خصوصی و... قرار می گرفت.در اردیبهشت 
ماه سال ۹7 با اعالم خروج آمریکا از برجام عمال دور جدیدی از تحریمها علیه صنعت نفت 
و بانک کشور اعمال شد. یکی از مشکالتی که در سال ۹۱ و در زمان اعمال تحریمهای 
اقتصادی ایجاد شد بحث جهش ارزی و  تنگنای ارزی بود که به تبع کاهش درامد ارزی 
ایران ناشی از کاهش فروش و صادرات نفت ایجاد می شد.بر اساس آمارها درآمد ارزی 
کشور از محل صادرات نفت در سال ۹6 بیش از 6۰ میلیارد دالر و در سال ۹7 حدود 
5۰ میلیارد دالر بوده است. همانطور که اشاره شد سهم صندوق توسعه ملی بر اساس 
قانون بودجه ۹7 حدود ۳۲ درصد و در سال ۹8 این سهم حدود ۲۰ درصد لحاظ شده 
است. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه هنوز گزارش عملکرد 
سال ۹7 صندوق توسعه ملی تکمیل نشده است، گفت: با وجود عدم اطالع از منابع در 
اختیار صندوق توسعه ملی با تدبیر سران قوا در آبان ماه حدود ۱۲ درصد از منابع این 
صندوق جهت تخصیص به اثرات تحریمهای ظالمانه و همچنین حوادث غیر متقربه فریز 
شده است.به گفته حسینی، سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹7 از منابع ارزی صادرات 
نفت حدود ۳۲ درصد بود که شورای هماهنگی سران قوا در آبان ماه سال قبل تصمیم 
گرفت برای مقابله با اثرات تحریمها حدود ۱۲ درصد کل سهم سالیانه صندوق توسعه 
از درآمدهای نفتی را ذخیره کند.وی افزود، هم اکنون این سهم در حساب جداگانه ای 
نگهداری میشود و از این حیث یک فضای اطمینان مناسب برای مقابله با اثرات تحرم 
و حوادث غیر مترقبه ایجاد شده است.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بحث 
برداشت از این حساب جداگانه برای جبران بخشی از خسارتهای ناشی از سیل اخیر 

مطرح شده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: آمریکایی ها بدانند که با اقدام 
علیه سپاه خود زنی کردند زیرا امنیت نیروهای خود بخصوص 

نیروهای »سنتکام« را برای همیشه به خطر انداختند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده 
نیروی زمینی ارتش دیروز در سخنرانی پیش از خطبه های این 
هفته نماز جمعه تهران، اظهار داشت: مصداق بارز بصیرت امام 
راحل ما نام گذاری روز ۲۹ فروردین به مناسبت روز ارتش بود. 
امام راحل موجباتی را فراهم کردند که ارتشی انقالبی در بستر 
انقالب متولد شود و باید این بصیرت الهی را تبریک گفت و 
در تاریخ هم باید برای همیشه آن را محفوظ داشت.وی گفت: 
اعتقاد ما بر این است که پیامبر اسالم )ص( برای همیشه نماد 
مجسم صراط مستقیم است. هر کس در پشت سر پیامبر )ص( 
واقع شد بدون شک به رستگاری نائل خواهد شد.حیدری افزود: 
امروز پیامبر )ص( در میان ما نیست، ولی مکتب و قرآن پیامبر 
میان ماست. اما نماد مجسم پیامبر اکرم که جانشین امام عصر 
است را می توان نماد مجسم صراط مستقیم دانست.فرمانده 
نیروی زمینی ارتش بیان کرد: بنابراین با این اعتقاد، ولی فقیه 
جانشین  رکاب  در  هم  ارتش  خداست،  ولی  جانشین  امروز 
رسول خدا عملکردهای ویژه ای را در سه مرحله داشته است.

وی ادامه داد: قبل از دفاع مقدس تثبیت امنیت مأموریت ویژه 
ارتش بود و ما والیت مدارانه پای کار آمدیم و امنیت نظام را 
تا دفاع مقدس تثبیت کردیم. تا آن دوران ارتش با رسته های 
متعدد دریایی، زمینی، هوایی و پدافند هوایی توانست در کنار 
همرزمان سپاه و نیروی انتظامی در مجموع پیروزی را برای 
انقالب اسالمی در برابر دشمن تا به دندان مسلح، رقم بزند.وی 

گفت: ارتش در مقابل کفار در کنار سایر دوستان اعم از سپاه، 
بسیج و نیروی انتظامی، در رکاب والیت ایستادگی کرد و در 
بحث رحماء بینهم، ارتش فصل تازه ای را بعد از دفاع مقدس تا 
به امروز آغاز کرده است.حیدری با بیان اینکه تولید امنیت در 
کنار سایر رزمندگان اسالم کار ویژه ارتش بعد از دفاع مقدس 
بوده است، ادامه داد: پرورش جوانان متعهد در ارتش یکی دیگر 
از فعالیت های ارتش به حساب می آید، ما هر سال ۲۰۰ هزار 
سرباز را در پادگان ها می پذیریم و به فرموده رهبری باید از 
این جوانان، افرادی مستعد، امیدوار به آینده و حافظ ارزش ها 
بسازیم و به جامعه تزریق کنیم. ما این کار را به بهترین حالت 
ممکن انجام داده و به جامعه اسالمی تقدیم کردیم.وی تصریح 
کرد: بخش دیگر فعالیت ما محقق کردن شعار ارتش فدای 
ملت است. آنجا که حوادث غیر مترقبه ای رخ دهد، چشم مردم 
به کمک نیروهای مسلح است. شاید اولین صدایی که به گوش 
مردم زیر آوار زلزله های اخیر بود صدای بالگردهای ارتش بود. 
اولین صدایی که به گوش سیل زدگان رسید صدای کمک های 
اینها هم بخشی از رحماء بینهم ارتش است.وی  ارتش بود، 
در خصوص شرایط سیل اخیر در استان هایی از کشور، بیان 
کرد: امروز تمام توان ارتش در کنار بسیج، سپاه و آحاد مردم 
به لرستان، خوزستان، کرمانشاه و گلستان گسیل داده شده 
تا بخشی از آالم مردم سیل زده را کاهش دهد. امیر دریادار 
سیاری فرماندهی میدانی کمک به مردم را در جنوب غرب 
کشور و بنده هم مسئولیت لرستان و غرب کشور را برعهده دارم.

حیدری افزود: همین حضور خوب ارتش در میدان های مختلف 
قبل، حین و بعد از دفاع مقدس است که ارتش را به درجه ای از 

اقتدار رسانده که بخش اعظمی از اقتدار دفاعی کشور را به خود 
اختصاص داده است. یکی از عرصه های اقتدار آفرین ارتش، 
به منصه ظهور رساندن یکی از فرموده های رهبری مبنی بر 
خودکفایی است ۲۳ رسته دفاعی در نیروی زمینی ارتش تمام 
فناوری های داخلی است و نیازی به فناوری های بیگانه نداریم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه دشمن از هم افزایی 
ارتش و سپاه عصبانی شده است، گفت: دشمن دست به هر 
دسیسه ای می زند که پایه های دفاعی ما را ضعیف کند، اختالف 
ایجاد کند، ولی اشتباه می کند.وی خطاب به آمریکا، اسرائیل 
و ائتالف عربی تصریح کرد: ای انسان های احمق، اگر تصمیم 
تروریستی  گروه های  جزو  را  ما  پاسداران  سپاه  که  گرفتید 
قرار دهید باید بگویم که خیلی حماقت کردید.حیدری ادامه 
داد: دست ارتش، در دستان سپاه، مردم و ولی امر مسلمین 
است و دست خدا هم باالی همه این دست ها خواهد بود و 
آمریکایی ها بدانند که با این اقدام به نوعی خود زنی کردند. 
چرا که امنیت نیروهای خود را در اقصی نقاط عالم به خصوص 
نیروهای »سنتکام« را برای همیشه به خطر انداختند و تأمین 
امنیت آنها را برای همیشه از بین بردند.فرمانده نیروی زمینی 
ارتش بیان کرد: اگر آمریکا به دلیل خوش خدمتی به رژیم 
صهیونیستی ارتفاعات جوالن را به اسرائیل غاصب الصاق کرد، 
بداند که رزمندگان مقاومت ارتفاعات جوالن را بخشی از محور 
و اراضی مقاومت می دانند و انشااهلل آن روز دور نیست که به 
ارتفاعات آن صعود کرده و سربازان اشغالگر را از همانجا به قعر 
جهنم خواهند فرستاد.وی افزود: اگر طبق اعترافات کلینتون 
و ترامپ، آمریکایی ها از 4۰ کشور گدایی کردند تا داعش را 
تولید کنند و امروز با ید باکفایت سربازان اسالم داعش دیگر 
نابود و آواره شده است، روز آوارگی غاصبان اسرائیل هم نزدیک 
است، در سر در همه پادگان های نیروی زمینی ارتش روز شمار 

نابودی اسرائیل نصب شده است.

امیر سرتیپ حیدری: دست ارتش در دست سپاه است 

آمریکا امنیت نیروهایش را به خطر انداخت



شنبه 24 فروردین 1398                                                                                                                                                                                                     شماره 3984  3
اخبار

واکنش ایران به تحوالت اخیر سودان

 سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص موضع ایران در قبال 
تحوالت سودان گفت: سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران عدم مداخله در 
امور داخلی دیگر کشورهاست و تحوالت روزهای اخیر سودان، مسأله داخلی 

این کشور است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی اظهار کرد: ایران همواره خواستار 
وزارت  بود.سخنگوی  خواهد  و  بوده  مسلمان  کشورهای  امنیت  و  ثبات 
امور خارجه کشورمان تصریح کرد: امیدواریم تمامی طرف های سودانی با 
خویشتنداری، حفظ آرامش و بهره گیری از سیاست تعامل و گفت وگو و از 
روش های مسالمت آمیز، مطالبات و خواسته های خود را پیگیری کنند و به زودی 

شاهد استقرار آرامش و ثبات در این کشور باشیم.

 تأکید بر الینفک بودن
 بلندی های جوالن از سوریه

 رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در بیانه پایانی نشست رؤسای 
کمیسیون امنیت ملی مجلس سه کشور ایران، ترکیه و روسیه بر الینفک بودن 

بلندی های جوالن از سوریه تأکید شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر- حشمت اهلل فالحت پیشه از برگزاری نشست 
رؤسای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سه کشور ایران، ترکیه و 
روسیه خبر داد و گفت: باالخره ۷ ساعت تالش هیئت ایرانی جهت گنجاندن 
سیاست های جمهوری اسالمی در بیانیه پایانی نتیجه داد. رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در بیانیه پایانی در تمامیت ارضی 
سوریه به ویژه الینفک بودن بلندی های جوالن، تجلیل از شهدای جنگ علیه 
تروریست در سوریه و همکاری سه کمیسیون در دیگر مسائل منطقه تأکید شد. 
وی افزود: مقرر شد دوره های دوم و سوم نشست، پاییز و بهار سال آینده به 

ترتیب در آنکارا و تهران برگزار شود. 

آمریکا عامل طوالنی شدن زمان کمک رسانی های 
بین المللی به مناطق سیل زده ایران

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: مقامات سیاسی آمریکا موجب طوالنی 
شدن فرآیند کمک رسانی های بین المللی به مناطق سیل زده ایران شدند.

بر خالف  گفت:  ذوالقدر  فاطمه  سیده  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ضد  بر  کشور  این  اقتصادی  تحریم های  آمریکا  خارجه  وزیر  ادعاهای 
جمهوری اسالمی ایران مانع از کمک رسانی مالی صلیب سرخ جهانی و 
سایر کشورهای جهان به هالل احمر جمهوری اسالمی ایران شد. وی ادامه 
داد: این مسئله موجب طوالنی شدن فرآیند امدادرسانی بین المللی به مناطق 
سیل زده ایران شد. کشورهای مختلفی از صلیب سرخ جهانی درخواست 
خط اعتباری بانکی کرده اند تا بتوانند کمک های نقدی خود را به حساب 
این سازمان بین المللی برای انتقال به حساب هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران انجام دهند، اما تحریم های بانکی و اقتصادی آمریکا بر ضد مردم ایران 
موجب توقف این کمک ها و تبدیل آن به کمک های غیرنقدی و کاالیی شد 
که این مسئله زمان را طوالنی کرد. این در حالی است که در زلزله بم صلیب 
سرخ جهانی به محض در جریان قرار گرفتن مسئله کمک های مالی خود و 
سایر کشورها را در کوتاه ترین زمان ممکن به حساب هالل احمر ایران منتقل 
کرد و دست دستگاه های اجرایی و امدادی برای تسریع در کمک رسانی ها به 

مناطق زلزله زده بازتر باشد. 

 تدوین طرحی در مجلس 
برای کاهش سود تسهیالت و 

سپرده های بانکی

 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سود 
را  تولیدکننده  کمر  بانکی،  تسهیالت  درصدی   ۱۸
شکسته است؛ در حالی که تسهیالت ارزان قیمت 
برای واحدهای تولیدی، زمینه رونق تولید را فراهم 

می کند.
محمدرضا  ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
انتخاب شعار رونق تولید برای سال ۹۸  منصوری 
بهبود وضعیت واحدهای  برای  مناسبی  را فرصت 
با  ژاپن  که  همان گونه  گفت:  و  دانست  تولیدی 
حمایت از تولید داخلی، اقتصاد برتر دنیا شد، ایران 
نیز می تواند از طریق الگوبرداری از این کشورها، به 
راحتی به قله های موفقیت دست یابد که تحقق این 
مهم، در گرو حمایت از کاالهای داخلی باکیفیت و 
جلوگیری از واردات بی رویه است.نماینده مردم ساوه 
و زرندیه در مجلس شورای اسالمی، افزود: با تحقق 
رونق تولید، از یک سو نیاز داخل تأمین شده و از 
سوی دیگر زمینه صادرات گسترده فراهم می شود.
وی با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان داخلی، 
صادرات را به یکی از منابع اصلی کسب درآمد تبدیل 
تولیدکنندگان  از  حمایت  با  داشت:  اظهار  می کند، 
داخلی، جلوگیری از قاچاق، کاهش واردات، تأمین 
تولیدی  واحدهای  برای  قیمت  ارزان  تسهیالت 
می توان زمینه رونق تولید را فراهم کرد.این نماینده 
مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه تحریم می تواند 
شود،  تبدیل  ملی  تولید  تقویت  برای  فرصتی  به 
بانکی ۱۸ درصد،  خاطرنشان کرد: سود تسهیالت 
سرعت رشد تولید را کاهش می دهد، بنابراین باید با 
برنامه ای مدون مانند سایر کشورها از تورم جلوگیری 
کرده و پس از ثابت کردن نرخ ارز حجم صادرات و 
واردات را کنترل و مشخص کرد.منصوری از تدوین 
سپرده های  و  تسهیالت  سود  کاهش  برای  طرحی 
بانکی خبر داد و تصریح کرد: در صورتی که نرخ 
سود بانکی کاهش پیدا کند انقالب عظیمی در تولید 
رخ می دهد، در حال حاضر بانک ها روزانه یک هزار 
میلیارد تومان سود پول به مردم پرداخت می کنند که 
با طرح مذکور سود پول کاهش پیدا می کند، در نتیجه 
انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در تولید و صنعت 
افزایش پیدا می کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن 
تسهیالت  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
بانکی با سود ۱۸ درصد کمر تولیدکننده را شکسته 
است، گفت: نقدینگی در جامعه باید با اخذ تدابیر 

ویژه به سمت تولید سوق داده شود.

خبرخبر

گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس   
مردم  و  نهادها  همه  که  بدانند  باید  آمریکایی ها 
همیشه در صحنه ی ایران اسالمی از سپاه پاسداران 
حمایت می کنند و آمریکایی ها از این کارشان طرفی 

نخواهند بست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل صادق آملی 
نظام  تشخیص مصلحت  مجمع  رئیس  الریجانی 
اخیر گفت:  به حوادث طبیعی هفته های  اشاره  با 
با سیل ویرانگر در شمال،  سال جدید توأم شده 
هموطنان  از  عده ای  و  کشور  جنوب  و  غرب 
عزیزمان در این واقعه جان باخته اند و عده ی کثیر 
دیگری خانه و کاشانه خود را از دست داده اند و 
آسیب های فراوانی را متحمل شده اند. وی افزود: 
البته این بالیای طبیعی همه جا و همیشه هست 
الهی و  نگاه  اما مهم آن است که مسائل در یک 
توحیدی، اسباب تربیت نفوس، هم برای اجتماع و 
هم برای کسانی است که مسئولیت دارند. ما دیدیم 
که چگونه همه ی مردم در صحنه کمک رسانی 
به آسیب دیدگان حاضر شدند و نهادهایی هم که 
در این حوزه وظیفه ای نداشتند، خودشان را برای 
برطرف کردن مشکالت مردم موظف دیدند و به 
یاری هموطنان سیل زده شتافتند.وی با اشاره به آیه 
شریفه الَِّذیَن إَِذا أََصابَتُْهْم ُمِصیبٌَة َقالُوا إِنَّا هلِلَّ َوإِنَّا إِلَیِْه 
َراِجُعوَن افزود: فرق انسان مؤمن با دیگران در همین 
نگاه توحیدی است و این نگاه توحیدی به مصیبت 

منافاتی با وظایف ما در برابر هم نوعمان ندارد.

اجرایی کشور  بار عظیم  که  از دولت محترم  ما   
را بردوش می کشد مسرانه می خواهیم که هر چه 
سریع تر در رفع مشکالت این عزیزان اقدام کند و 
به فوریت برخی از خسارات را ترمیم و جبران کنند 
و ان شا اهلل مردم عزیز ما بتوانند با خیال آسوده تری، 

به زندگی عادی خویش باز گردند.
آملی الریجانی با اشاره به اقدامات نابخردانه کاخ 
سپاه  نام  قراردادن  و  ایران  ملت  قبال  در  سفید 
نیز  تروریستی  گروه های  فهرست  در  پاسداران 
حاکمه  هیأت  باطل  اقدام  اولین  این  البته  گفت: 
صهیونیستی  رژیم  پایتخت  انتقال  نیست،  آمریکا 
به قدس و به رسمیت شناختن تسلط آن رژیم بر 
جوالن از همین قسم است. اما اینکه بخشی مهم 
تروریست  رسماً  را  کشور  یک  نظامی  نیروی  از 

اعالم کنند، کاری نابخردانه و غیر عاقالنه و خالف 
موازین بین المللی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: البته 
این نوع اقدامات نشان می دهد که آمریکایی ها در 
آن چیزی که از خروجشان از برجام انتظار داشتند 
به  می خواستند  آبان   ۱۳ در  آنها  اند.  مانده  ناکام 
گونه ای عمل کنند که اقتصاد کشور ما فرو بریزد 
و ملت و نظام ما را تسلیم کنند که بحمدهلل ناکام 
را  اقداماتی  شدند،  ناامید  آنجا  از  چون  و  ماندند 
دنبال می کنند که آنها را به اهداف شومشان نزدیک 
کند.وی همچنین خاطر نشان کرد: سپاه پاسداران 
و  خدمات  منشأ  تأسیس  بدو  از  اسالمی  انقالب 
حسنات و برکاتی برای کشور بوده که هیچکس 
نمی تواند آن را انکار کند و نظام اسالمی، مرهون 

مجاهدت های مخلصانه سپاهیان است. در مقابل 
این اقدام غیرمنطقی کاخ سفید و در دفاع از سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، همه آحاد ملت به میدان 
نیروی  یک  با  نمی شود  که  دادند  نشان  و  آمدند 
نظامی معتقد که در طی چهل سال حیات جمهوری 
اسالمی، در همه میدان ها با اعتقاد و ایمان در صحنه 
حاضر بوده است با چنین رفتارهای نابخردانه ای، 
مقابله کرد. دولت آمریکا در خبط های بزرگی که 
در این دوره مرتکب می شود، بر همه دولت های 
پیشین خود سبقت گرفته و اشتباهات بزرگی را 

مرتکب می شود.
باید  آمریکایی ها  افزود:  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
بدانند که همه نهادها و مردم همیشه در صحنه ی 
ایران اسالمی از سپاه پاسداران حمایت می کنند و 
آمریکایی ها از این کارشان طرفی نخواهند بست. 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همراه با همه 
قوا و نهادهای کشور حمایت قاطع خویش را از 
سبزپوشان سپاه پاسداران اعالم می کند و دشمنان 
آمریکایی های  خصوصاً  اسالمی،  جمهوری  نظام 
ناصحیح  کارهای  این  از  استفاده ای  هیچ  خبیث 
نخواهند کرد و هیچ نفعی نخواهند برد و جمهوری 
اسالمی مقاوم تر از قبل و ملت ما مصمم تر از همیشه 
در برابر این سخنان و حرکات ناصحیح ایستادگی 
خواهد کرد و اگر دشمنان بخواهند در مقام اجرا 
هم کاری بکنند، مسلماً جمهوری اسالمی هم پاسخ 

متناسب خواهد داد.

آیت اهلل آملی الریجانی:

دولت آمریکا از اقدامات خباثت آلود خود طرفی نخواهد بست

آگهی مناقصه عمومی
 نوبت دوم  

شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد مجوزات 
از سوی شورای اسالمی شهر وحیدیه به  واصله 
شماره های 33/2 مورخ 98/01/08 و 33/1 مورخ 98/01/08 نسبت 

به اجرای پروژه های:
وحیدیه طبق  اصلی شهر  معابر  بهسازی  و  اصالح  و  پروژه  1-ادامه 
فهرست بهاء راه و باند سال 1397 با برآورد اولیه 75/000/000/000 ریال
2-پروژه تامین روشنائی ورودی شهر وحیدیه تا روستای فرارت با 

برآورد اولیه 22/000/000/000 ریال
 اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل
 می آورد حداقل قیمت پیشنهادی خود را جهت اجرای پروژه فوق در 

سه پاکت جداگانه به شرح زیر:
1-پاکت الف- حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر )5% قیمت برآورد اولیه(

2-پاکت ب- حاوی مدارک مثبته شرکت
3-پاکت ج- حاوی قیمت پیشنهادی

حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری 
وحیدیه تحویل و رسید دریافت نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا 
قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و کلیه کسورات متعلقه و 
هزینه درج آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشد و به پیشنهادات 
مشروط و مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر معادل 5% قیمت 
برآورد اولیه ترتیب اثر داده نخواهد شد. جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 65636200 تماس حاصل نمایید.
شهرداری وحیدیه

اطـالعیـه   

به اطالع می رساند موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی درنظردارد 
یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 100 کیلو وات بصورت مشارکت احداث 
تاریخ  حداکثرتا  مزایده  اسناد  تحویل  برای  توانند  می  نماید.متقاضیان 
 ، فهمیده  بلوارشهید  کرج-   : آدرس  به  موسسه  دبیرخانه  به   98/02/10

موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی مراجعه فرمایند.
)شماره تلفن تماس 32705320-026 داخلی 117 وداخلی 189(

شناسه آگهی: 430850
موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی

 نوبت دوم

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات ،آموزش 

وترویج کشاورزی

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی پژو 206 مدل ۸2 به رنگ قرمز با شماره انتظامی 6۷2م2۹ 
احمد  سید  ۸2625544بنام  شاسی  شماره  ۳2۹۸652و  موتور  شماره  با   ۸2 ایران 

 بابلحسینی آهنگری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

متن آگهی
آیین  قانون   ۱۷4 ماده  راستای  در  متهم  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  احتراما 
قاسمی  حیدر  آقای  بنام  متهم  رسمی  روزنامه  در  آگهی  با چاپ  کیفری  دادرسی 
فرزند .... به اتهام ۱-تخریب عمدی خودرو 2-تهدید با چاقو ۳-توهین و فحاشی 
آگهی  نشر  تاریخ  از  یکماه  ظرف  رحیم  فرزند  مالجانی  مهدی  شکایت  موضوع 

جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردند . 
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد – یونس آزادپور . 

آگهی احضار متهم 
اتهام  به  که  مدهنی  شهرتین  وحید  و  رضا  آقایان  متهمین  دادرسی  وقت  ابالغ 
مشارکت در ضرب و جرح عمدی که فعال مجهول المکان و متواری می باشد وفق 
ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مهلت یکماه 
از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان خرم آباد حاضر و از خود دفاع نمایند در غیر اینصورت وفق 

قانون اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی . 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای میکائیل اصغر تبار افروزی دارای ش ش 25 به شرح دادخواست به کالسه 
۱0/۳2/۹۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
بشنامه ۱۸ -2060۹55246در  ولوکالئی  تابه حسینی  که شادروان سیده گل  داده 
تاریخ ۸۳/2/۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
۱-میکائیل اصغر تبار افروزی فرزند علی میرزاد سیده گل تابه به ش ش 25 متولد 

۱۳۳6محل تولد بابل فرزند متوفی 
2-محمد اسماعیل اصغر تبار افروزی فرزند علی میرزاد سیده گل تابه به ش ش 2 

متولد ۱۳۳۹محل تولد بابل فرزند متوفی 
۳-اسرافیل اصغر تبار افروزی فرزند علی میرزاد سیده گل تابه به ش ش 5 متولد 

۱۳۳۱محل تولد بابل فرزند متوفی 
ش  ش  به  تابه  گل  سیده  میرزاد  علی  فرزند  افروزی  تبار  اصغر  4-شعبان 

206۳۸۷۹۱۳۳ متولد ۱۳4۳محل 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 بابل

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   ۱۳۹۷/۱2/0۸ ۱۳۹۷60۳۳۱0۱۱002۹6۷مورخ  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد حاتمی سلطانکوهی بشناسنامه شماره ۱25 صادره از کرمانشاه فرزند کریم 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۳0 مترمربع مفروز 
آقای  از  با خریداری  و  البرز  در  واقع  اصلی  از ۱44  فرعی  از پالک شماره 50۱ 
مالکیت  با  پاکزاد دربندی و  پریسا دریانیان و صدیقه  سیاوش دریانیان و خانمها 
مالک اولیه آقای مسلم کمال زارع تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۸/۷6۷25/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/0۱/24 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/02/0۹
محمدرضا صالحیان بهروز– کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی حصر وراثت
 ۱45۱465۱۹۱ بشماره  شناسنامه  دارای  خان  مصطفی  آقبالغ  فرهاد صفوی  آقای 
به شرح پرونده کالسه ۱۳-۹۸ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
به شماره  آقبالغ مصطفی خان  شعبان صفوی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
شناسنامه 52۹ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/0۳ در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 

گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
 ۱45056۷۹0۸ شعبان ب ش ش  فرزند  خان  مصطفی  آقبالغ  صفوی  ۱-مهرداد 

پسر متوفی.
2-فرهاد صفوی آقبالغ مصطفی خان فرزند شعبان به  ش ش ۱45۱465۱۹۱ پسر 

متوفی.
۳-میالد صفوی آقبالغ مصطفی خان فرزند شعبان به ش ش 6۸600۱65۷4 پسر 

متوفی.
4-لیال صفوی آقبالغ فرزند شعبان به ش ش ۱۷۸ دختر متوفی.

5-سمیه صفوی آقبالغ مصطفی خان فرزند شعبان به ش ش ۱۷۹ دختر متوفی.
6-ثریا صفوی آقبالغ مصطفی خان فرزند شعبان به ش ش ۱45۱۱۹۱006 دختر 

متوفی.
۷-ارکناز بابائی محمودآباد فرزند نبی به ش ش 565 همسر متوفی

می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید، هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه 
ای جز سری و رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و 

بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره ۱۳۹۷60۳۳۱0۱0004۷65هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
علی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
00۷50۹506۸صادره  ملی  کد   ۷60 شناسنامه  شماره  به  اله  ولی  فرزند  پورنیک 
ازتهران درششدانگ یک  قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹5/۳۹متر مربع 
پالک ۱0۹2فرعی از ۱6۳اصلی واقع در فردیس کانال غربی ۱2متری طالقانی نبش 
کوچه بهشتی پالک ۳۸خریداری از مالک رسمی سید حسین کاخکی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات،  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

شد.م/الف ۱۳66
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۱/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/2/۸

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  مهرداد گرگری دارای شناسنامه شماره  2۷۹02۸4466    بشرح دادخواست 
به کالسه ۳/۹۷2466ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان قدیر سید شرافت بشناسنامه ۱44۸    در تاریخ   ۹۷/۹/2۸ 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- مهرداد 
گرگری فرزند   رمضان –ش ش2۷۹02۸4466  خوی –  پسر متوفی/2-  سکینه 
زینالی فرزند    سلیمان  –ش  ش  ۳    -خوی – مادر  متوفی/ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد./ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی دعوت افراز و معاینه محل 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 

ثبتی مشخص گردید در سنوات گذشته ششدانگ پالک 2660  با بررسی سوابق 
فرعی از 45 اصلی بخش 2 خرم آباد به ثبت رسیده و احدی از مالکین مشاعی طی 
درخواستی به شماره ۱56 مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ به اداره ثبت خرم آباد تقاضای افراز 
سهم مشاعی خود را نموده است لذا جهت بازدید محل توسط کارشناسان این اداره 
و انجام عملیات افراز در مورخه ۱۳۹۸/2/۱5 مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر 
االنتشار منتشر و از کلیه مالکین مشاعی دعوت می شود در موعد مقرر در محل 
انجام  از  مانع  مالکین مشاعی  بدیهی است عدم حضور  باشند  وقوع ملک حاضر 
عملیات افراز نخواهد شد و متعاقبا نتیجه افراز از طریق روزنامه به اطالع مالکین 

مشاعی خواهد رسید . 
تاریخ انتشار :۱۳۹۸/0۱/24  تاریخ بازدید : ۱۳۹۸/02/۱5 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – ملک نیاز اسداللهی 

آگهی فقدان سند مالکیت
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی بشماره 2۸۹۹/۳ اصلی بخش یک خوی 
بنام خانم کشور حمزه لو در جلد ۳۸ صفحه 6۷ ثبت و سند مالکیت آن صادر و 
ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت   نامبرده »با  تسلیم گردیده سپس 
بعلت اسباب کشی  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. 
آگهی  عموم  اطالع  برای  ثبت  قانون  اصالحی   -۱20 ماده  استناد  به  مراتب   لذا 
ای  معامله  یا  دارد  ادعایی  آگهی هر گونه  به ملک مورد  نسبت  : هرکس  میگردد 
انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد 
خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر 
یا  یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت  ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و 
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد 

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

آگهی ابالغ اجرائیه 
 ۱۳55 تیرماه  مصوب  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  –آئین   ۱۸ ماده 

)اصالحی ۸۷/6/۱۱(
بدینوسیله به آقای پرویز شکارچی نام پدراحمد تاریخ تولد 2۸0۳5۹0۸6۷  به ش 
ش  ۱04  صادره  بنشانی :  خوی- 45 متری سیستانی زاده –کمیل ۱ –روبروی 
تاکسی تلفنی بهران )آدرس اظهاری( و خوی پشت استادیوم شهید چمران کوچه 
افتخاری 2 پالک ۱2)آدرس متن سند ( ابالغ میشود که   خانم سمیرا شبانی برای 
وصول تعداد یک هزار سکه تمام بهار آزادی  طرح قدیم بموجب  سند نکاحیه 
۱0۳۱۱ مورخه ۱۳۹0/4/۱۸ مستند پرونده اجرایی ۹۷0۱225 که از طریق اجرای 
ثبت خوی اجرائیه  صادر نموده چون طبق گزارش مامور ابالغ ادرس شما بشرح 
فوق شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا 
طبق درخواست وارده بشماره  ۱۳۹۸/۱/۱۷ -۱۳۹۸050۱۳44۷000۱۳۸بستانکار و 
تیرماه  االجرا مصوب  اسناد رسمی الزم  مفاد  اجرای  نامه  –آئین  ماده ۱۸  باستناد 
اگهی  کثیراالنتشار  در جراید  مرتبه  اجرائیه یک  مفاد  )اصالحی۸۷/6/۱۱(    ۱۳55
میشود و ۱0 روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت 
عملیات  ننمایید  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  از  پس  وچنانچه  

اجرایی پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس  اداره ثبت اسناد وامالک خوی-  پرویز سلیمانپور

وزیر امور خارجه در توئیتی خطاب به بازندگان 
جنگ با ترور در منطقه گفت : بازی تمام 
شده است؛ مقصر تراشی اکسیر مشکالت 

شما نیست!
محمد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جواد ظریف در توییتی که منتشر کرد، 
آورده است: بازندگان جنگ با ترور در 
منطقه ما نمی توانند تاریخ را وارونه 

کنند. هدف قرار دادن سپاه، سبب احیای داعش و 
النصره که واقعاً نوچه و مخلوق این بازندگان بودند، 
نخواهد شد. وی افزود: خانم ها و آقایان، بازی تمام 
شده است: زمان مواجهه با این واقعیت است که 
توسل شما به همه گزینه های غلط بی فایده بوده 
و مقصرتراشی، اکسیری برای مشکل شما نیست. 
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 
ای  بیانیه  انتشار  با  فروردین(   ۱۹( جاری  هفته 

انقالب  پاسداران  سپاه  کرد  اعالم  مطبوعاتی 
تروریستی  های  سازمان  فهرست  در  را  اسالمی 

قرار می دهد. 
اسالمی  جمهوری  آمریکا،  تصمیم  این  پی  در 
ایران هم در اقدامی متقابل، دولت آمریکا را حامی 
به  تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم 
سنتکام را به عنوان گروه های تروریستی شناسایی 

کرد. 

نامه اعتراضی ظریف به شورای امنیت و گوترش
 وزیر امور خارجه کشورمان در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت، نسبت به تصمیم اخیر واشنگتن علیه سپاه پاسداران اعتراض 
کرد. محمدجواد ظریف هشدار داد، آمریکایی ها و چند دولت دست نشانده آنها تمامی مسئولیت عواقب خطرناک این ماجراجویی را برعهده 

خواهند داشت.

واکنش ظریف به اقدام ضد ایرانی آمریکا؛
تالش آمریکا برای احیای گروه های تروریستی درمنطقه بی ثمر خواهد بود
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تالش عمران و بازآفرینی شهرداری 
رشت برای حفظ چاه فلمن سنگر

منکویی- رشت: رئیس سازمان عمران و بازآفرینی 
شهرداری رشت از تالش و پیگیری این سازمان برای 
حفاظت از چاه فلمن سنگر واقع در بستر رودخانه 

سفیدرود خبر داد.
بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس  روایی  هومن 
شهرداری رشت در گفت و گویی با اشاره به تاکیدات 
استاندار گیالن و معاون عمرانی استاندار گیالن مبنی بر 
حفاظت چاه فلمن سنگر اظهار کرد: این چاه در بستر 
رودخانه سفید رود واقع شده و افزایش بارندگی های 
اخیر موجب افزایش دبی آب سد سفیدرود شد. وی 
با اشاره به تالش های سازمان عمرانی و بازآفرینی 
در کنار سایر دستگاه های اجرایی برای حفاظت از 
چاه سنگر گفت: به وسیله کامیون سنگ های کوهی از 
رودبار بارگیری شده و در بستر رودخانه سفیدرود قرار 
داده شد تا از ریزش دیواره های رودخانه جلوگیری 

شود.

دومین اکیپ فنی عملیاتی شرکت توزیع 
نیروی برق البرز به اهواز رسید

عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بهنام  البرز  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
بیات مدیرعامل شرکت، تعداد نفرات اکیپ دوم 
اعزامی از شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 
را به مقصد شهر اهواز را 5 نفر اعالم و افزود: 
با احتساب اولین اکیپ اعزامی در مجموع  ۱2 
نفر کارگر برقکار، یک دستگاه باالبر، سه دستگاه 
قرقره  یک  شامل  تجهیزات  و  پیکاپ  وانت 
سه  روشنایی،  کابل  قرقره  یک  سرویس،  کابل 
۳0دستگاه   ، چراغ  دستگاه  صد  دیزل،  دستگاه 
دستگاه   500  ، افشان  کابل  متر  پرژکتور،۱000 
برای  که  الزمه  تجهیزات  سایر  و  قاب  و  فیوز 
به   ، بوده  نیاز  اصالح شبکه های معیوب مورد 
شهر اهواز گسیل وپس از ورود به شهر نسبت 
وارد  شهر  این  در  توزیع  شبکه  مشکالت  رفع 

عمل شدند.

خبر

 گازرسانی به ۲۷۱ روستای کرمانشاه
 در سال گذشته

کرمانشاه- خبرنگار زمان: مدیرعامل شرکت 
گاز استان کرمانشاه از گازرسانی به 2۷۱ این 

استان در سال گذشته خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
کرمانشاه، سیروس شهبازی با بیان این مطلب 
اظهار کرد: در سال ۹۷ علیرغم تنگناهایی که از 

نظر اقتصادی وجود داشت  2۷۱ روستای استان به شبکه گازرسانی متصل شد 
که اقدام مهمی در جهت عمران روستایی بود.

وی افزود: در سال گذشته 500 کیلومتر شبکه گذاری و ۱0 هزار مورد نصب 
انشعاب انجام گرفت و بیش از 22 هزار مشترک به مجموع مشترکان شرکت 
گاز استان کرمانشاه اضافه شد. مهندس شهبازی گفت: هم اکنون بیش از 
565 هزار مشترک در استان در بخش های مختلف تحت پوشش خدمات 
گازرسانی هستند. این مقام مسئول ادامه داد: با اقدامات انجام شده تاکنون ۳/۹۹ 
درصد جمعیت شهری و 6۹ درصد جمعیت روستایی استان در قالب 2۸ شهر 
و یکهزار و 260 روستا از گاز طبیعی بهره مند شده اند. مدیرعامل شرکت 
گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: در سال ۹۸ در راستای افزایش کمی و کیفی 
خدمت رسانی به مردم استان تالش می کنیم و برنامه اصلی شرکت تکمیل 

گازرسانی به شهرهای باقیمانده و روستاهای واجد شرایط است.

 آغاز عملیات بازسازی ۱800 سردهنه 
سنتی و مدرن ساری

ساری- سامان علیزاده: دکتر محمد ابراهیم یخکشی از شروع بازسازی ۱۸00 
سردهنه زراعی استان برای آبگیری فصل زراعی خبرداد.  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران وی با بیان این مطلب در 
جلسه هماهنگی مدیران امور منابع آب شهرستان های شرکت آب منطقه 
ای مازندران گفت: بازسازی سردهنه ها بخشی از مطالبات اصلی کشاورزان 
استان است که باید با بکارگیری ظرفیت همه ی بخش ها، سازمان ها، تشکل 
ها و ظرفیت بخش خصوصی آن را انجام دهیم تا کشاورزان بتوانند به موقع 
کشت برنج خود را آغاز نمایند. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به 
دو سیل اخیر در یک ماه گذشته در استان از اقدامات و حضور خوب مدیران 
و کارشناسان شرکت در امر پاکسازی و بازگشایی مسیل ها و همچنین حفظ 
و تثبیت سازه های تقاطعی و رفع مشکالت تامین آب شرب شهرستان های 
بابل و ساری به لحاظ باالرفتن کدورت آب قدردانی نمود و گفت: باید در 
فرصت مناسب تحلیل کاملی از این سیل و ابعاد آن داشته باشیم. رییس هیات 
مدیره آب منطقه ای مازندران در پایان به دو عامل اصلی وقوع سیالب و نقش 
سد های شهید رجایی، البرز و گلورد در کنترل سیالب پرداخت و گفت: 
وجود برف در ارتفاعات و بارش بسیار زیاد که میزان آن در برخی از مناطق 
به حدود 200 میلی متر رسیده بود موجب شد تا ما شاهد حجم سیالب باال 
در رودخانه هایمان باشیم به طوری که به عنوان نمونه حجم سیالب رودخانه 
بابلرود حدود ۷۸0 متر مکعب بر ثانیه بوده که 500 متر مکعب آن توسط سد 
البرز کنترل و ذخیره شد و 2۸0 متر مکعب آن که مربوط به سرشاخه های میان 
حوضه بوده که اگر این رقم با رقم 500 متر مکعبی که وارد سد شد یکجا از 
شهرهای پایین دست از جمله شهر بابل و بابلسر عبور می کرد شاهد خسارات 

بسیار سنگینی بودیم.

خبر

بزرگ ترین و سنگین ترین محموله ی هوایی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به وزن ۱00 تن، 
برای کمک به سیل زدگان استان خوزستان وارد 
فرودگاه اهواز شد. این محموله ی سنگین ۱00 
تنی شامل اقالم اولیه و ضروری زندگی از جمله 
یک هزار تخته چادر اسکان بزرگ ۹ نفره، ۱5 
هزار تخته پتو،  ۱2 هزار مترمربع موکت، 50 هزار 
تن  دارو و ۳  انواع  تن  انواع کنسرو، 2  قوطی 
لوازم بهداشتی است. هم چنین ۱00 هزار بطری 
یک ونیم لیتری آب معدنی نیز از طریق زمینی 
به مناطق سیل زده ی استان خوزستان ارسال شد.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( هم چنین 
یک هزار تخته چادر اسکان بزرگ ۹ نفره، 25 
هزار تخته پتو،  ۳۸ هزار مترمربع موکت و 50 
آماده ی  نیز  را  دیگر  کنسرو  انواع  قوطی  هزار 
کرده  خوزستان  استان  سیل زدگان  برای  ارسال 

است.
امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
هم ز مان با ارسال این محموله در این خصوص 
اظهار کرد: قبل از وقوع سیل پیش بینی هایی برای 
جهادی  قرارگاه  و  بود  شده  انجام  حادثه  این 

گروه   ۱20 از  بیش  با  را  ستاد  خدمت رسانی 
جهادی و 2500 نفر جهادگر، در این زمینه فعال 

کرده ایم.
دکتر محمد مخبر با بیان این که اقالم ضروری 
را از قبل آماده کرده بودیم و از ساعات اولیه ی 
فوری  حضور  مختلف  استان های  در  حادثه 
مسکن های  بیمهی  افزود:  داشته ایم،  فعال  و 

روستایی قبل از وقوع سیل در دستور کار ما قرار 
داشت. در کشور ۳50 هزار مسکن روستایی را 
از طریق بیمه ی برکت، بیمه کرده ایم که از این 
تعداد، ۱40 هزار مسکن در استان خوزستان و 

۹0 هزار مسکن در استان لرستان است.
دکتر مخبر با بیان این که افراد بیمه شده می توانند 
نظرات  براساس  را  وارده  خسارت  میزان 

در  ما  کنند، گفت: عوامل  دریافت  کارشناسی، 
استان لرستان دنبال مستندسازی و پرداخت این 

خسارت ها هستند.
امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
 ۸ تاکنون،  سیل  حادثه ی  از  بعد  کرد:  اضافه 
قرارگاه در ۸ استان درگیر سیل ایجاد کرده ایم 
که از 2۸ اسفند سال گذشته با همکاری نیرو های 
جهادی مشغول خدمت هستند. وی با بیان این که 
سیل زده  مناطق  در  را  مجهز  سیار  درمانگاه   ۸
راه اندازی و 250 پزشک و بهیار جهادی را به 
این مناطق اعزام کرده ایم، ادامه داد: این ستاد اقالم 
دارویی برای ویزیت و درمان 50 هزار نفر را به 
مناطق سیل زده ارسال کرده و روزانه 2 هزار بیمار 
و مجموعاً ۳0 هزار نفر در این مناطق ویزیت 
شده اند. دکتر مخبر ضمن اعالم این که تاکنون 
2۷5 هزار وعده غذای گرم در ۸ استان درگیر 
سیل توزیع شده است، ادامه داد: تا به امروز 400 
هزار بطری آب، ۱2 تن گوشت، ۱4 هزار بسته 
جیره ی خشک  مواد غذایی، 24 هزار تخته پتو و 
۳2 هزار متر مربع موکت را به مناطق سیل زده 

ارسال کرده ایم. 

ارسال 100 تن از کمک های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به مناطق  سیل زده  خوزستان

بخش پایانی
اجرای طرح ملی ساماندهی پالک  وسایل نقلیه 

فواید اجرای طرح: * اصالح و یکسان سازی بیش از ۷0 
نوع پالک  مستهلک و مخدوش با رنگ ها، ابعاد، نگارش و 
ترکیب های اسمی، حرفی و عددی متفاوت * جلوگیری از 
انواع معامالت غیر اصولی از قبیل فروش قولنامه ای، وکالتی، 
سوئیچی و ... که پایمال شدن حقوق بسیاری از افراد ناآشنا را 
به دنبال داشت.  * امکان ارزیابی عملکرد رانندگان با توجه به 
ثبت پالک به نام راننده )نه به نام خودرو( * امکان استفاده از 
ظرفیت های بخش غیردولتی * کیفیت بخشی به خدمات  * 
استقرار واحدهای شماره گذاری در کارخانجات تولید خودرو 

پیشرفت های چشمگیر در حوزه هوا ناجا
* ایفای نقش انسان دوستانه پلیس، از طریق ارائه خدمات 
امداد و نجات هوایی به مردم و سازمان  ها در زمان وقوع 
بالیای طبیعی، حوادث و سوانح رانندگی  * موفقیت  کارکنان 
در زمینه های فنی تخصصی مانند اجرای تعمیرات اساسی 
هواپیمای فاکن، نصب دستگاه ناوبری NDB ، تولید چراغ 
فرودگاهی، تولید ربات تصویربردار و ...  * برگزاری دوره 
های ارتقاء خلبانی )خلبان یکمی، خلبان آزمایشگر، معلم 
خلبانی( تا مرز خودکفایی با استفاده از اساتید و خلبانان داخلی 
* برگزاری دوره های تخصصی فنی پایه و پیشرفته * راه 
اندازی و ثبت فرودگاه پلیس در پایگاه هوایی شهید آریافر 
به عنوان اولین فرودگاه بین المللی پلیس در جهان خودکفایی 
در تأمین و نوسازی  تجهیزات پشتیبانی مورد نیاز رده های 
های تخصصی )آگاهی،  عملیاتی * تجهیزات ویژه پلیس 
مبارزه با مواد مخدر، فتا، راهور، پیشگیری، یگان ویژه و ...( 
* تجهیزات ویژه هوا ناجا * انواع تجهیزات فاوایی، مهندسی، 
پشتیبانی عمومی * تجهیزات  ... * تجهیزات  پژوهشی و 
فرماندهی مرزبانی از جمله ادوات و ماشین آالت سبک و 

نیمه سنگین دفاعی مرزی و تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی 
زمینه ساماندهی  های چشمگیر در  موفقیت  به  دستیابی 

نظارت بر اماکن عمومی
* برقراری ارتباط مؤثر و مداوم بین پلیس و اصناف  * ایجاد و 
بهره گیری از سامانه های مختلف )سامانه امالک و مستغالت، 
سامانه پارکینگ وسایل نقلیه، سامانه بررسی صالحیت مشاغل، 
سامانه کنترل هوشمند مراکز اقامتی و ...( * جلب رضایت 
سازمان ها و اتحادیه های صنفی از طریق الکترونیکی نمودن 
صدور پروانه کسب * واگذاری بخشی از امور خدماتی مانند 
تعیین صالحیت فردی، انتظامی، ترافیکی، انتقال، تغییر شغل، 
صدور مجوز اسکان، مراسم و ... به مراجع صدور پروانه کسب 
* توسعه نظارت بر واحدهای صنفی و اماکن عمومی و در 
نتیجه کاهش جرایم و تخلفات * بازنگري و اصالح ضوابط 
انتظامی و ترافیکی صنوف بر اساس تغییر رویکرد کسب و 
کار در جامعه مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه ایراني، جلب 
رضایتمندي و تأمین حقوق شهروندي تبدیل شدن به پیش گام 
ترین و جدی ترین سازمان در مبارزه با جرایم اقتصادی  * 
تالش بی وقفه پلیس آگاهی در راستای ایجاد امنیت اقتصادی 
و زمینه سازی برای سرمایه گذاری قانونی و افزایش تولید و 
اشتغال در جامعه * افزایش کشف پرونده های کالن اقتصادی 
در پی تخصصی شدن رسیدگی به پرونده ها و افزایش مهارت  
کارآگاهان پلیس آگاهی * تمرکز بر روی شش اولویت در 
مبارزه با جرایم اقتصادی شامل پولشویی، فرار مالیاتی، اخالل 
در نظام پولی و بانکی، اختالس، زمین خواری و تبانی در 
معامالت دولتی * برگزاری اتاق های فکر با هدف دستیابی به 
روش های نوین و موثر پی جویی و کشف جرایم اقتصادی 
* آسیب شناسی پرونده های جرایم اقتصادی کشف شده 
در راستای شناسایی بسترهای به روز جرم و ارائه گزارش 
های تحلیلی و راهکارهای تخصصی به سازمان های ذی 
صالح برای اصالح فرایندهای جرم زا  * تعامل مطلوب و 

تبادل اطالعات با سازمان های دولتی شامل قوه قضائیه، بانک 
مرکزی، وزارت اقتصاد و بازرگانی، بازرسی کل کشور، سازمان 
امور مالیاتی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و جنگلداری، 
پولشویی،  با  مبارزه  مرکزی  دبیرخانه  مالی  اطالعات  مرکز 
سازمان بورس و ... * تالش های چشمگیر و بی وقفه پلیس 
پیشگیری ناجا در راستای امنیت اقتصادی بنادر به عنوان یکی 
از حساس ترین نقاط حیاتی در حوزه فعالیت های اقتصادی، 

از طریق یگان حفاظت سازمان بنادر و کشتیرانی  
دستیابی به موفقیت های چشمگیر در فرایند مبارزه با قاچاق 

کاال
* کشف و انهدام شبکه های مافیایی و پیچیده قاچاق به عنوان 
یکی از عوامل فروپاشی اقتصاد کشور، با اجرای طرح های 
عملیاتی موفق و بر اساس تقویت فعالیت های اطالعاتی و 
تمرکز بر عوامل اصلی قاچاق  * ایفای نقش مؤثر در اصالح 
قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق   * تعامل مطلوب و تبادل 
اطالعات با سازمان های همکار و دارای نقش در مبارزه با 
قاچاق از جمله گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان 
حمل و نقل و پایانه های کشور، بازرسی کل کشور، سازمان 
تعزیرات حکومتی، سازمان میراث فرهنگی، شرکت دخانیات، 
توانمندی  ارتقاء   * ... نفتی و  های  شرکت پخش فراورده 
های  دوره  برگزاری  با  قاچاق  با  مبارزه  مأموران  مهارت  و 
آموزشـی و برگزاری نشست های علمی تخصصی اجرای 
طرح خوشایندسازی خدمت مقدس سربازی * فداکاری و 
ایثارگری سربازان ناجا و نقش برجسته آنان در انجام عملیات 
و ماموریت های انتظامی،  ضرورت خوشایندسازی خدمت 

مقدس سربازی را در ناجا به خوبی روشن می سازد.  
مصادیق خوشایندسازی خدمت سربازی توسط سازمان 

وظیفه عمومی ناجا :
* مکانیزه نمودن امور وظیفه عمومی و رسیدگی غیرحضوری 
به امور مشموالن * بهره گیری از مهارت و تخصص سربازان و 
عدم بکارگیری آن ها در امور شخصی فرماندهان * برخورداری 
از آموزش های فنی حرفه ای در طول خدمت  * اجرای برنامه 
های فرهنگی و اجتماعی مانند جشنواره حضرت علی اکبر )ع( 
جوان سرباز * افزایش میزان حقوق و پرداخت به موقع آن * 
بیمه درمانی سرباز و افراد تحت تکفل وی  * رعایت بهداشت، 
زیبایی و استاندارد بودن محیط خدمتی و آسایشگاه  )اجرای 
طرح مکنا( * رعایت استانداردهای مربوط به ساعت کار و 

استراحت  * استفاده از روش های نوین تشویق
امدادرسانی به مردم در هنگام وقوع بالیای طبیعی

* اعزام نیروهای آموزش دیده یگان ویژه و مرزبانــی به مناطق 
حادثه دیده و امدادرسانـی به افراد آسیب دیده در حوادث و 
بالیای طبیعی مانند زلزله، سیل و ... با سرعت عمل باال در 
کنار سایر عوامل انتظامی )پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی، پلیس 
راهنمایی و رانندگی، معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا، 
معاونت مهندسی، هواناجا و معاونت اجتماعی( برای اجرای 

مأموریت در موارد زیر:
-  برقراری نظم و امنیت ستادهای کمک رسانی - ایجاد 
شبکه نظم نقطه ای در سطح منطقه و حفظ و حراست از 
اموال مردم  - احراز مالکیت افراد نسبت به اموال موجود 
انتقال آن  برای  ها و صدور مجوز الزم  مغازه  منازل و  در 
ها به مناطق امن  - حفاظت از امدادگران خارجی و ایجاد 
پوشش انتظامی مناسب برای اقدامات آن ها - برقراری امنیت 
پیرامونی در سطح منطقه با ایجاد گلوگاه های متعدد برای 

کنترل ورود و خروج افراد و اموال - بکارگیری گروه های 
ویژه تشخیص هویت برای شناسایی فوت شدگان ناشناخته 
از طریق انگشت نگاری و تصویربرداری   - کنترل عبور و 
مرور محورهای مواصالتی توسط پلیس راه - عملیات امداد 
و نجات هوایی و انتقال مصدومان به مراکز درمانی - خدمات 
پزشکی و بهداشتی، واکسیناسیون و سم پاشی منطقه-  ارائه 
خدمات مددکاری اجتماعی به آسیب دیدگان - مستندسازی 
اجتماعی با اهداف معین - بکارگیری ماشین آالت و دستگاه 
های سنگین برای آواربرداری توسط معاونت مهندسی ناجا 
اجرای طرح های سازندگـی، محرومیت زدایـی و مردم یاری  
* مرمت و بازسازی ده ها واحد آموزشی، بهداشتی، درمانی 
و مسجد در مناطق عملیاتی شرق کشور از طریق قرارگاه 
عملیاتی سابق ناجا  * ایجاد زیرساخت های الزم در مناطق 
مرزی غرب و شرق کشور شامل ساخت و به بهره برداری 
رساندن جاده ها، پاسگاه ها، برجک های مرزی و اجرای 
پروژه های آبرسانی و برق رسانی  * اعزام نیروهای یگان 
ویژه به مناطق کم برخوردار و انجام کمک های انسان دوستانه 
به مردم در قالب طرح های رمضان الکریم، بسیج سازندگی و 
... * ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم مناطق مرزی و 
کم برخوردار توسط معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا در 

قالب طرح های مردم یاری  
بازسازی، نوسازی و گسترش اماکن ناجا  بر حسب نیازها 

و نوع مأموریت ها
اجرای طرح ساماندهی اماکن ناجا بر مبنای مطالعات و پژوهش 
های حوزه مهندسی، یکی از دستاوردهای ناجا در سال های 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی است که در حال حاضر بخش 
نیروی  کیفیت  )مدیریت  مکنا  اجرای طرح  با  آن  بازسازی 
انتظامی( تداوم دارد.  مهم ترین دستاوردهای طرح ساماندهی 
اماکن ناجا: ۱. ارائه خدمات مناسب به مردم 2. تسریع در انجام 
مأموریت ها ۳. جلوگیری از پراکندگی و ساخت و سازهای 
بی رویه 4. حل اختالفات ملکی با اشخاص حقیقی و حقوقی 
5. افزایش عمر اماکن و تأسیسات از طریق مرمت و نوسازی 

6.  تأمین رفاه و آسایش کارکنان و ارباب رجوع 
افزایش کمی و کیفی کنترل و نظارت بر عملکرد یگان های 

انتظامی و کارکنان تحت امر آن ها
اصالح روش های کنترل و نظارت و اتخاذ شیوه های مناسب 
افزایش  انتظامی،  نیروی  از کارکنان در سطح  برای صیانت 
رضایتمندی مردم نسبت به عملکرد کارکنان را در پی داشته 

است. مهم ترین اقدامات به عمل آمده در راستای بهبود کمی 
و کیفی کنترل و نظارت در ناجا: *  بهره گیری از روش های 
نوین در انجام بازرسی ها با رویکرد پیشگیری و صیانت از 
کارکنان  * زمینه سازی برای تحرک و تحول در کارکنان از 
طریق ساماندهی و اعزام تیم های نظارتی یکپارچه با هدف 
کنترل و نظارت دقیق و عمیق بر عملکردها و رخدادهای 
مثبت و منفی یگان های انتظامی * شناسایی نقاط ضعف، 
آسیب ها و تهدیدهای مربوط به مشاغل هر رسته با تشکیل 
واحدهای صیانت، کمیته ها و کمیسیون های مرتبط، همراه با 
ارائه راهکارهای پیشگیرانه * اجرای موفق طرح های کنترلی 
و نظارتی مانند طرح مبارزه با دریافت رشوه  * تأسیس مرکز 
نظارت همگانی )۱۹۷( با هدف تحقق شعار »پلیس پاسخگو« 

و بر اساس اصل هشتم قانون
اساسی * استفاده از فناوری هــای نوین مانند بکارگیری 
تحت  و  انتظامی  هــای  یگان  در  مداربسته  های  دوربین 
نظرگاه ها  توسعه ورزش در ناجا )دستیابی به موفقیت های 
ورزشی در سطوح همگانی و حرفه ای، ملی و بین المللی( 
* اجرای دستورکار ورزش همگانی و صبحگاهی به صورت 
مجزا برای کارکنان صف و ستاد ناجا * ارتقاء توان رزمی و 
آمادگی جسمانی کارکنان با الزام در فراگیری اصول و مبانی 
ورزش دفاع شخصی * توسعه ورزش تیراندازی با هدف 
اجرای مطلوب مأموریت انتظامی کارکنان * توسعه ورزش 
با تأمین تجهیزات مربوطه و تشکیل تیم های  کوهنوردی 
تخصصی از طریق تعامل با فدراسیون کوهنوردی  * الزام 
کارکنان به شرکت در آزمون آمادگی جسمانی سالیانه  * 
حضور در مسابقات نیروهای مسلح و مسابقات قهرمانی پلیس 

های جهان
* ایجاد رشته ورزشی مهارت های پلیسی

توسعه فعالیت های هنری به ویژه تولید فیلم و سریال پلیسی 
با تأسیس مؤسسه ناجی هنر

دستاوردهای ناجا:  ۱( نمایش اقتدار ناجا 2( معرفی پلیس 
بومی ۳( جلب مشارکت مردم برای برقراری امنیت پایدار 4( 

جلب اعتماد مردم نسبت به پلیس
مهم ترین اقدامات مؤسسه ناجی هنر: -  مشارکت در تولید 
آثار سینمایی و تلویزیونی به منظور ارائه الگویی مناسب، با 
ساختار حرفه ای در زمینه موضوعات پلیسی - صدور مجوز 
نظم و امنیت برای گروه های فیلم سازی سینما و تلویزیون 
- بررسی فیلمنامه های دریافتی به منظور مشارکت در تولید 

یا ارائه خدمات انتظامی - پشتیبانی از فیلم ها و سریال های 
پلیسی در قالب ارائه مشاوره و کارشناسی، واگذاری مکان 
و  مهمات  و  شامل سالح  پلیسی  تجهیزات  و  فیلمبرداری 

خودرو
نمونه هایی از فیلم ها و سریال های پلیسی: خواب و بیدار، 
تردید، رقص شیطان، هکر،  دایره  معما، جستجو در شهر، 

گروگان، سقوط آزاد، دیوار، ماتادور، کالنتر، هوش سیاه ...
ایجاد و تقویت مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا در 

مراکز استان ها و  در کالنتری های سراسر کشور
مهم ترین دستاوردهای تأسیس مراکز مشاوره در مراکز 
استان ها: *برقراری رابطه صمیمی و مبتنی بر اعتماد متقابل 
های  زمینه  و  ها  ریشه  *شناسایی  پلیس  و  مراجعان  میان 
رفتارهای نابهنجار و بزهکاری ها *ایجاد زمینه برای از بین 
بردن بسترها و زمینه های  به روز معضالت اجتماعی  *ایجاد 
زمینه برای توانمندسازی افراد جامعه در مواجهه با تهدیدهای 

اجتماعی 
انواع خدمات مشاوره ای در مراکز مشاوره ناجا:

خانوادگی،  گروهی،  و  )فردی  شناختی  روان  مشاوره   )۱
)معرفی  انتظامی:  مشاوره   )2 ازدواج(  و  شغلی  تحصیلی، 
خدمات انتظامی در حوزه وظیفه عمومی، پیشگیری از اعتیاد، 
گذرنامه، راهنمایی و رانندگی( ۳( مددکاری اجتماعی )ارجاع 
مددجویان خاص به مراکز تخصصی، نهادهای حمایتی و 
توانبخشی( 4( روان سنجی: )انجام خدمات روان سنجی فردی 

در قالب تست هوش، شخصیت، استعداد و ...(  
دستاوردهای مربوط به فعالیت دوایر مشاوره و مددکاری 

مستقر در کالنتری ها:
معرفی نقش حمایتی پلیس به جامعه، کاهش حجم پرونده 
های ارجاعی به مراجع قضایی، ایجاد فراغت خاطر بیشتر 
برای مراکز انتظامی در رسیدگی به امور اساسی و پیشگیری 

از وقوع جرم
و  جذب  طریـق  از  ناجا  در  اجتماعی  مشارکت  توسعه 

بکارگیری پلیس افتخاری، همیاران و فرهنگ یاران پلیس
انجام  در  افزایی  هم   * پلیس  و  مردم  همگرایی  *افزایش 
و  توسعه  راستای  در  ناجا  به  *کمک  ناجا  های  مأموریت 
تحکیم انضباط اجتماعی *نهادینه سازی و توسعه مشارکت 
های مردمی و جلب اعتماد عمومی جامعه *تقویت توان، 
تحرک و پویایی ناجا *بهره برداری از توان و ظرفیت دانش 
آموزان در حوزه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم *مشارکت 
عموم مردم و دانش آموزان در بخشی از امور امنیتی انتظامی 
و ترافیکی *بهره گیری از مشارکت های مردمی در تحکیم و 
توسعه نظم و امنیت اجتماعی است.  *سازماندهی افراد جامعه 

در فعالیت هایی که انجام آن مستلزم ضابط بودن است. 
از ظرفیت بخش  استفاده  انتظامی و  سپاری خدمات  برون 
خصوصی به منظور سرعت بخشیدن به امور و دسترسی بهتر 
مردم * راه اندازی دفاتر پلیس +۱0 بر اساس اصل 44 قانون 
اساسی * تأسیس و فعالیت شرکت های خدمات حفاظتی و 
مراقبتی انتظام )نگهبان محله( * واگذاری بخش عمده آزمون 
رانندگی به آموزشگاه های رانندگی  توسعه خدمات بهداشتی 
درمانی نیروی انتظامی توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی 
درمانی ناجا عالوه بر تأمین، حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و 
درمان کارکنان و پشتیبانی از مأموریت های انتظامی، در ارائه 

خدمات به جامعه نیز نقش داشته است.   
مهم ترین زمینه های توسعه خدمات بهداشتی درمانی:

درمان  و  امداد  بهداشت،  راهبردی  سند  تدوین  و  تهیه   )۱
ناجا  2( استانداردسازی، توسعه و تجهیز مراکز درمانی شامل 
بازسازی و نوسازی ساختمان ها، توسعه تأسیسات و تجهیزات 
مراکز درمانی و بیمارستان ها در تهران و مراکز استان ها، 
بازسازی و تکمیل تجهیزات فنی اتاق های عمل بیمارستان ها 
۳( افتتاح بهداری ها و بیمارستان های جدید در سراسر کشور 
4( افزایش میزان توجه به اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در 
مراکز درمانی  5( افزایش میزان رضایتمندی بیماران از خدمات 
درمانی بیمارستان های ناجا بر اساس الگوهای مصوب وزارت 
متقاضیان  تخصصی  معاینات  انجام   )6 درمان  و  بهداشت 

استخدام ناجا  ۷( افزایش میزان آموزش های بهداشتی 
طراحی و معماری پلیس آینده

اتخاذ راهبردهای الزم برای دستیابی به پلیسی در تراز   )۸
جمهوری اسالمی  ۹( گفتمان سازي یکي از نکات کلیدي در 
معماري ناجاي آینده است.۱0( تصویر و ترسیم وضع ممکن 

و مطلوب در معماري ناجا تبیین شده است. 
ویژگی های پلیس آینده:

۱۱( بنا بر تأکید مقام معظم رهبري، نیروي انتظامي باید یک 
سازمان انقالبي، مسلمان، متدین، جهادي، الگو، مقتدر )اقتدار 
توأم با رأفت و عدالت( باشد. ۱2( کارکنان ناجا بر اساس 
معماری پلیس آینده باید هوشمند، مقتدر، نوآور، عالم، بهره 

مند از تکنولوژي روز، مردم دار وخویشتندار باشند.
 پلیس هوشمند )پیشرفت فناوري(

رویکرد »مبارزه حرفه ای با جرایم« بشدت بر عملکرد کنترل 
جرایم، استانداردهای حرفه ای و قانونی به عنوان منبعی برای 
مشروعیت پلیس و تاکتیک های سنتی گشت خودرو، واکنش 
سریع و تحقیق های تکمیلی تأکید دارد. در این مدل، پلیس 
به دنبال مسئولیت اساسی کنترل جرایم است. افسران پلیس 
افرادی حرفه ای با تکیه بر فناوری و آموزش دانسته می شوند 
دنبال  به  خود  دپارتمان های  اداره   در  پلیس  فرماندهان  و 
استقالل حداکثری هستند. رویکرد »مبارزه راهبردی با جرایم« 
تا حدودی به سان مدل حرفه ای است که به آن اشاره شد و 
تنها دو تفاوت دارد؛ در این رویکرد تأثیرگذاری تاکتیک های 
سنتی پلیس زیر سؤال رفته و تمرکز بیشتری  روی انواع جرایم 
به غیر از جرایم معمول خیابانی است. این مدل راهبردی، بر 
تکنیک های هدف داری همچون گشت جهت دار، نظارت بر 
افراد، واکنش های ناهمسان و برنامه های متخلفان سابقه دار تأکید 
دارد. همچنین نسبت به مدل مبارزه حرفه ای، توجه بیشتری به 
جرایم سازمان یافته، جرایم یقه سفیدها، قاچاق مواد مخدر و 
سایر فعالیت های مجرمانه خاص دارد. رویکرد »مسأله محور« به 
لحاظ مختلف با دو مدل راهبردی و حرفه ای تفاوت دارد. این 
رویکرد، اهمیت مبحث کنترل جرم را تصدیق می کند و بر سایر 
عملکردهای پلیس، مثل کاهش ترس، حل منازعات و کنترل 
بی نظمی نیز تأکید دارد. رویکرد مسئله محور، پلیس را وادار 
می کند تا در مورد فعالیت خود مفهوم سازی مجددی انجام دهد 
و از رسیدگی به حوادث و اجرای قانون دور شود و به سمت 
حل مسئله و پیشگیری حرکت کند. این مدل، بیشترین اهمیت 
را به جمع آوری و آنالیز اطالعات به عنوان پایه ای برای شناسایی 
و حل مشکالت می دهد. به فضل الهی نیروی انتظامی به عنوان 
یکی از مظاهر  برجسته اقتدار ملی و سپر پوالدین امنیتی ایران 
اسالمی، در پرتو اندیشه های امامین انقالب اسالمی و تکیه بر 
روحیه خودباوری، اعتماد به نفس و آمادگی های همه جانبه 
سازمانی و عملیاتی خود، با حضور  مثال زدنی  و هوشمندانه در 
میدان های بزرگ ماموریتی، نقشه ها و فتنه های طراحی شده 
توسط  اتاق های فکر دشمن برای بر هم زدن امنیت و آرامش 
کشور در چهل سالگی انقالب را ابتر و در تعامل، هم افزایی  و 
هماهنگی با سایر نیروهای حافظ امنیت ایران اسالمی هرگونه 
تهدید و خطر اردوگاه شیطان بزرگ و بدخواهان ملت را با پاسخ 

درخور و غیر قابل تصور مواجه خواهد ساخت.

* سردار عباسعلی محمدیانسیر تحولی پلیس در 40 سالگی انقالب
فرمانده انتظامی استان البرز

 تقدیر از کارکنان و استادان جانباز 
دانشگاه آزاد کرج

باسعادت  میالد  و  جانباز  روز  با  همزمان 
کارکنان  از  العباس)ع(،  ابوالفضل  حضرت 
و استادان جانباز دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

کرج تقدیر شد.
  در این مراسم به به همت حوزه معاونت 
بسیج  باهمکاری  و  دانشجویی  و  فرهنگی 
اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج برگزار 
شد؛ حجت االسالم والمسلمین دکتر ابراهیم 
فرهنگی واحد  دانشجویی و  معاون  اکبری 
کرج ضمن تبریک روز جانباز طی سخنانی 
جانباز را کسی معرفی کرد که از جانش می 
گذرد اما از راهش نگذشته و راهش را گم 

نمی کند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  کرج،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
برشمردن  ضمن  اکبری  دکتر  مراسم  این 
به  العباس  ابوالفضل  خصوصیات حضرت 
عنوان الگوی جانبازی در اسالم گفت: »یکی 
از مهمترین خصوصیات حضرت عباس بی 
تفاوت نبودن ایشان در برابر ظلم و وقایع 
پیرامونی خود بود و این توصیه ای ماندگار 

از ایشان به تمامی انسان ها بویژه مسلمان و 
شیعیان است.«

  وی تاکید کرد: »حضرت عباس)ع( نامش 
به بزرگی در تاریخ جاودان مانده است و این 
به دلیل بزرگ منشی آن حضرت بود که در 
انتخاب سبک زندگی خویش دقت می کرد و 
همین دقت، مراقبت و بینش بود که او را در 
ادای دین خود به امام، اسالم و جامعه سربلند 

نمود.«
    حجت االسالم والمسلمین دکتر اکبری 
در بخش دیگری از سخنانش تصریح نمود: 
»یکی دیگر از رموز مانایی اسوه جانبازی در 
اسالم، تشخیص به موقع امام خویش و اقدام 
به موقع برای حمایت از ایشان است و این 
همان چیزی است که از حضرت عباس)ع( 

یک الگو ساخته است.«
فقه  در  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  وی     
شیعه همیشه یک غیرمعصوم خود را فدای 
یک معصوم می کند گفت: »بر همین اصل 
حضرت عباس جان خویش را فدای وجود 

معصوم حضرت امام حسین)ع( نمود.«

 رصد لحظه ای شبکه برق منطقه ای خوزستان 
با بازدیدهای هوایی

برق  شرکت  مدیرعامل  فر-اهواز:  وحیدی 
منطقه ای خوزستان،معاون هماهنگی انتقال 
توانیر و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
معرض  در  های  پست  و  خطوط  از  اهواز 
سیالب برای سومین بار بازدید هوایی کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه 
ای خوزستان، محمود دشت بزرگ، سید زمان 
معاونین  به همراه  حسینی و حسن کریمی 
شرکت از خطوط و پست های در معرض 
سیالب با بالگرد شرکت توانیر بازدید کردند. 
در این بازدید از مسیرهای حمیدیه، بستان، 
سوسنگرد و دشت های اطراف اهواز بازدید 

و آخرین تغییرات وضعیت پست ها و خطوط 
سیل زده مورد ارزیابی قرار گرفت.

و  ترمیم  نیازمند  های  دکل  بازدید  این  در 
پست های در معرض خطر نهایی مشخص 
و عملیات تقویت و ایجاد سیل بند در اطراف 

پست ها در دستور کار قرار گرفت.
شایان ذکر است، با وجود آنکه دو هفته ای 
از بحران سیالب در خوزستان می گذرد و 
بخش زیادی از خطوط و تعدادی از پست 
های برق منطقه ای خوزستان در معرض خطر 
سیالب است شبکه برق به صورت پایدار بوده 

و خاموشی در شبکه رخ نداده است.
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عروسهای الکچری  پایتخت و رفتارهاي کودکانه

*دکتر مجید ابهری

در کنار مجالس عروسی پرهزینه وعجیب و بعد از حرکت با کالسکه 
سفید با اسبهای رنگارنگ؛

 پرواز فانوســهای خوشــبختی همراه با کبوتران سفید؛این بار شاهد 
حرکت جدیدی ازسوی برخی ازعروسهای ثروتمند هستیم که بیم آن 
میرود که بعد از طرح درفضای مجازی به شــکل همه گیر در جامعه 

گسترش یابد.
هر چنددرشــرایط حاضر کــه برخی از هموطنان در حادثه ســیل 
بی خانمان شــده وبسیاری از عروســهاجهیزیه خودرا بدست سیل 
ســپردندوبعضی دیگر نیز در غم نان زانوی غم بغل کرده اند؛اما برای 
بیدردها و صاحبان ژنهای ممتاز چه غم که مراســم عروســی خودرا 
بر عرصه کروزهای دریایی برگزار کنند یا در رســتورانهای وسالنهای 
گرانقیمت ولوکس؛آنها میلیونها تومان خرج فیلم وعکس میکنند تا در 

شاخ شوند.
در یک بررسی میدانی حداقل هزینه های اینگونه مهمانیها صد ملیون 

تومان و سقف آنها در مریخ میباشد.
مجالســی که میوه های آنها از اسپانیا وبرزیل ســفارش داده شده و 
شیرینی وکیک آنها توسط معروفترین قنادان ایران آماده میشود نگران 
مزد ملیونی دی.جی ها نبوده و برای حضور چند سلیبریتی صرفا جهت 
مانوور و عکس گرفتن با مهمانان میلیونها تومان پرداخت میکنند.با فقط 
پول عکس وفیلم اینگونه مجالس میتوان دهها دختر وپسرجوان را به 

خانه فرستاد؛که افسوس.
جدیدترین عروســهای الکچری فعال درتهران عروسهایی هستند که 
ضمن نشستن بر صندلی لوکس وسفید؛همراه با صدها بادکنک سفید 
پر شده از گازهای هلیوم و امثالهم به هوا فرستاده میشوند. البته منظور 
از هوا ســه تا پنج متر باالتر از سطح زمین است؛صد البته پیش بینی 
های ایمنی همراه با بستن چند طناب ظریف وزیبا به صندلی انجام 
شــده؛که همراه با صداهای هلهله و سوت صندلی نزدیک به خودرو 
پایین آمده و کاروان شادی به راه می افتد؛نا گفته نماند که فیلمبرداری 
از این مراســم هیجان انگیز توسط پهپادهای کنترل از زمین صورت 

میگیرد که این حرکت خود حکایت مفصل وجداگانه ای دارد.
ریسک خطرات موجود در این رفتار قطعا توسط مبتکران این حرکت 

پیش بینی وچاره اندیشی شده اند.
هیچ کس نمیتواند ونباید مخالف شادی در مراسم پیوند جوانان باشد 
اما طرح این موضوع صرفا بخاطر پیشــگیری از گســترش این رفتار 
میباشد که احتمال دارد بخاطر چشم هم چشمی ورقابتهای بی هدف 
به دامادهای جوان تحمیل گردد.برای شادی ابزار ووسایل کم خطر تر 
و بی هزینه تر از صندلی پرنده وجود دارد که افراد وموسسات مرتبط 

میتوانند جایگزین این رفتار کودکانه قرار دهند.
سایت رسمی دکتر مجید ابهری :
http://majidabhari.ir

هدیه ازدواج به دختران زیر ۱٣سال
 تعلق نمیگیرد

 دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: مصوبه اعطای 
هدیه ازدواج به دختران زیر ۲۰ ســال، براســاس قانــون منع ازدواج 

دختران کمتر از ۱۳ سال، این افراد را شامل نمی شود.
 احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
درحالی از تصویب مصوبه هدیه ازدواج به دختران زیر ۲۰ سال در این 
کمیســیون خبر داد که در این خبر حداقل سن برای ازدواج دختران 
مطرح نشده است.علیرضا ابراهیمی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اســالمی دراین زمینه اظهارداشت: با توجه به ماده ۲۹ طرح 
جامع جمعیت و تعالی خانواده پیشنهادهای مختلفی در کمیسیون 
فرهنگی مطرح شــد و این پیشنهاد علی مطهری رای آورد.وی ادامه 
داد: اگرچه در مصوبه ازدواج دختران زیر ۲۰ سال قید شده اما اینگونه 
نیســت که آن دختر می تواند ۱۰ یا ۱۳ ساله هم باشد.نماینده مردم 
رامیان و آزادشــهر در مجلس تصریح کرد: قانون منع ازدواج زیر ۱۳ 
ســال وجود دارد و در این مصوبه تنها اهرم های تشــویقی قید شده 
است، ممکن است دختر ۱5 یا ۱6 سال باشد.ابراهیمی خاطرنشان کرد: 
این مصوبه به صحن مجلس می رود و ممکن است دولت مخالفت یا 
پیشنهادات دیگری مطرح کند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره 
تحمیل بار مالی آن به دولت گفت: این مصوبه بار مالی برای دولت به 
همراه نخواهد داشت چون بار مالی آن در برنامه ششم توسعه دیده شده 
است.ابراهیمی با بیان این که جمعیت کشور در حال پیر شدن است 
و باید به سمت افزایش جمعیت و جوانی حرکت کنیم، اظهارداشت: با 
توجه به افزایش سن ازدواج ، این مصوبه هزینه نیست و می تواند کشور 
را سرپاتر و سرحال تر نگهدارد.طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون فرهنگی نیز تاکید کرد: این 
طرح بار مالی سنگینی دارد.وی گفت: دو نماینده ای که دوره قبل در 
کمیسیون فرهنگی حضور داشته اند این طرح را پیشنهاد کردند اما 
اگرچه جمعیت رو به سالمندی است و باید افزایش جمعیت در کشور 
شکل بگیرد، مکلف کردن صرف دولت به پرداخت این هزینه ها، راهکار 

مناسبی نیست و این مشوق ها جوابگو نخواهد بود.

پوسیدگی دندان از کودکی گریبانگیر ایرانیان است

عضو کمیته سالمت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: در 
حال حاضر وضعیت ســالمت دندانهای کودکان زیر ۱۲ سال و تا ۱۲ 
سال ایران نامطلوب است و بر اساس مطالعات انجام شده در سال87 

تا ۹7 در دهان هر کودک تا ۱۲ سال 5 دندان پوسیده وجود دارد.
به گزارش پیام زمان، ســید جالل پور هاشــمی در  روز دندانپزشک  
افزود: آمارهای رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حاکی 
از وجود ۲۰۰ میلیون دندان پوسیده در دهان ایرانی ها است در حالی 
که در آمارهای غیر رســمی این رقم 4۰۰ میلیون است.وی تصریح 
کرد: این آمارها در مقایسه با سایر کشورها باال است و متاسفانه مشکل 
اساسی ما در کشور نبود فرهنگ عمومی در بین خانواده های ایرانی در 
مورد حفظ دندانهای شیری است.این استاد دانشگاه اضافه کرد: دندان 
شــیری مانند دندان دایمی است و باید آن را حفظ کرد، کودکانی که 
دندان شیری سالم ندارند ممکن است دچار عقب ماندگی رشد شوند.

نگاه روز

آخرین وضعیت همسان سازي 
حقوق بازنشستگان

 سرپرست ســازمان تامین اجتماعی جزئیاتی از 
افزایش حقوق بازنشســتگان حداقلی بگیر، سایر 
سطوح درآمدی و زیرحداقلی بگیران اعالم و درباره 
آخرین روند همسان سازی حقوق بازنشستگان و 
پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی توضیحاتی 

ارائه کرد. 
به گزارش پیام زمان ،محمدحســن زدا در پرسش 
و پاسخ اینستاگرامی با مخاطبانش؛ درباره افزایش 
حقوق مستمری بگیران، بازنشستگان و بازماندگان 
تامین اجتماعی گفت: دو گروه حداقلی بگیر و سایر 
ســطوح در آمدی داریم. میزان افزایش مستمری 
برای حداقلی بگیران در شورای عالی ۳6.5 درصد 
مصوب شد و مبلغ حداقلی یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان به یک میلیون و 5۰۰ هزار تومان در سال ۹8 
می رســد.وی افزود: قبول داریم که این مبلغ شاید 
معیشــت را بهبود ندهد، ولی نسبت به سال های 
گذشــته بهتر اســت. تورم هم رشــد سرپرست 
سازمان تامین اجتماعی با اشاره به میزان افزایش 
گروه دوم یعنی ســایر سطوح درآمدی اظهار کرد: 
سایر سطوح درآمدی اشخاصی هستند که بیش از 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی دارند. روز 
گذشته جلسه ای با حضور کانون بازنشستگان برگزار 
و پنج ســناریو تهیه کردیــم و در نهایت روی ۱۳ 
درصد افزایش حقوق به عالوه ۲6۱ هزار تومان نقد 
به توافق رسیدیم که پیشنهاد جامعه بازنشستگان 

نیز بود.
زدا ادامه داد: روال کار این طور است که تا یکشنبه 
به هیئت مدیره ســازمان ارائه و پس از تصویب به 
هیئت وزیران ارســال خواهد شد و پس از تصویب 
در آنجا، برای پرداخت آماده می شویم. تمرکز ما این 
است که افزایش حقوق را اردیبهشت اعمال کنیم و 
در همین اردیبهشت، مابه التفاوت افزایش فروردین 
را نیز بپردازیــم.زدا با ذکر چند مثال برای افزایش 
حقوق ســایر ســطوح درآمدی گفت: با احتساب 
افزایش ۱۳ درصدی به عالوه ۲6۱ هزار تومان نقد، 
اگر شخصی دریافتی اش دو میلیون تومان در سال 
گذشته بوده، امسال به دومیلیون و 5۲۱ هزار تومان 
می رســد. اگر دریافتی شخصی سه میلیون تومان 
بوده به ســه میلیون و 65۱ هزار تومان می رسد و 
اگر چهار میلیون تومان بوده به چهارمیلیون و 78۱ 
هزار تومان می رسد.وی درباره افزایش حق مسکن، 
حــق اوالد و غیره گفت: مبلغی به نام بن داریم که 
امسال نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد پیشنهاد 
رشــد دادیم. حق مسکن را نیز ۲۰ درصد افزایش 
دادیم. آنطور که محاسبه کردیم دریافتی هیچکس 
زیر دومیلیون تومان نخواهد بود؛ مگر افرادی با سن 

6۰ سال و سابقه زیر ۱۰ سال.
سرپرست ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 
توجه داشــته باشید که باید عدالت را رعایت کرد، 
گفت: کســی که با سه سال پرداخت حق بیمه، از 
کارافتاده شده با کسی که ۳۰ سال خدمت کرده، 
متفاوت است. شخصی که با مدرک دیپلم بازنشسته 
شده با شــخصی که با مدرک دکترا خدمت کرده 
یکی نیســت. می دانیم با حقوق 5۰۰ هزار تومانی 
نمی شود کاری کرد، از همکارانم درخواست کردم 
ایــن گروه زیر حداقلی بگیر را نیز همانند حداقلی 
بگیران محســوب کرده و حقوق آنها را نیز ۳6.5 
درصد افزایش دهیــم.زدا افزود: بــه عنوان مثال 
بــرای زیر حداقلــی بگیران با احتســاب افزایش 
۳6.5 درصــدی اگر فردی 5۰۰ هزار تومان حقوق 
می گرفته، امســال حقوقش بــه 68۲ هزار و 5۰۰ 
تومان می رســد و اگر شخصی حقوقش 7۰۰ هزار 
تومــان بوده به ۹55 هزار و 5۰۰ تومان در ســال 
جاری می رسد.سرپرست سازمان تامین اجتماعی 
درباره اعطای وام و تســهیالت به بازنشســتگان 
نیــز گفت: صندوق بازنشســتگی از خزانه و بانک 
مرکزی پول می گیرد و توزیع می کند. اما در تامین 
اجتماعی بایــد از محل درآمدهای خودمان اینکار 
را انجــام دهیم. بانک رفاه در حــد مجوز از بانک 
مرکزی تسهیالتی دارد که خواهش کردیم میزان 
ســهمیه ها را در اختیار کانون ها قرار دهد که آنها 
اولویت ها را مشــخص کنند که وام به چه کسانی 
داده شود. امســال سعی می کنیم از همه امکانات 
داخلی و خارجی اســتفاده کنیم تا مبلــغ وام را 
یبیشتر کنیم، اما هنوز قطعی نشده است.وی ادامه 
داد: در حادثه سیل برای هموطنان سیل زده 85۰۰ 
وام 5 میلیون تومانی قرض الحســنه و 85۰۰ وام 
۱5 میلیون تومانی جعاله تعمیر مســکن در نظر 
گرفته شده اســت.زدا درباره همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان نیز اظهار کرد: قطعاً همسان سازی 
مطالبه بحق مردم اســت. امســال حداقل حقوق 
مســتمری بگیران ۳6.5 درصد و سایر سطوح ۱۳ 
درصد به عالوه ۲6۱ هزار تومان نقد اســت. با این 
افزایش های ساالنه بتدریج فاصله بین حقوق ها کم 
می شود.سرپرست سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: 
ما باید فرمول هایی را انتخاب کنیم که توقع افرادی 
که حق بیمه بیشتری می دادند را نیز در نظر داشته 
باشیم. باید فرمول بازنشستگی را تعیین کنیم که 
همه جوانب را تامین کنند. برای تصمیم گیری از 
شــرکای اجتماعی کمک می گیریم. از گروه های 
مختلف دعوت کردیم تا بهترین فرمول را ارائه کنیم.

خبر

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با بیان 
اینکه شاهد تحقق کاهش پرداخت از جیب مردم 
در طرح تحول سالمت هستیم گفت: با حمایت 
مقام معظم رهبری و همت دولت، شاهد تحقق 

کامل این بخش از طرح تحول هستیم.
دکتر سعید نمکی در ادامه بازدید های خود از 
شهرستان های جنوبی استان فارس در بازدید از 
پروژه طرح توسعه بیمارستان امام محمدباقر)ع( 
شهرستان قیروکارزین اظهار داشت : در دولت 
درمان  و  بهداشت  عرصه  در  امید  و  تدبیر 
ارزشمندی صورت گرفت  اقدامات خوب و 
و در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک 
به  حتی  خوبی  بهداشتی  و  درمانی  خدمات 

نسبت کشورهای منطقه ارائه می شود. 
با بیان این که قبل از پیروزی  وزیر بهداشت 
انقالب اسالمی ۱4 هزار پزشک در کل کشور 
فعالیت داشتند. افزود: بسیاری از این پزشکان 
از کشورهای دیگر بودند که در ایران فعالیت 
می کردند و در حال حاضر حدود ۱40 هزار 
پزشک ایرانی در سراسر کشور در حال ارائه 
خدمات درمانی به مردم هستند ضمن این که از 
کشورهای اطراف برای دریافت خدمات درمانی 

به ایران مراجعه می کنند. 
دکتر نمکی افزود: در حال حاضر در کل کشور 
۱۸ هزار خانه بهداشت فعالیت می کنند ، در 
گذشته تعداد خانه های بهداشت حدود هزار و  

پنجاه مرکز بوده است. 
وی با اشاره به این که قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی از هر هزار نوزاد، ۱20 نوزاد تا قبل از 
یک سالگی فوت می شدند، گفت: از هر ۱00 
هزار زن باردار،245 زن به دلیل عوارض بارداری 
و زایمان فوت می شدند و امروز این ارقام به 
کمتر از یک دهم قبل از انقالب اسالمی رسیده 

است. 

دکتر نمکی با بیان این که در حال حاضر ۹۷ 
درصد داروهای موجود در کشور تولید داخل 
هستند، گفت: این در حالی است که قبل از 
درصد   25 از  کمتر  اسالمی  انقالب  پیروزی 
حتی داروهای تولید داخل با کمک شرکت های 

دارویی خارجی تولید می شد. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جریان 
بازدید وزیر بهداشت از طرح توسعه بیمارستان 
شهرستان قیر و کارزین بیان داشت : پروژه طرح 
توسعه بیمارستان امام محمدباقر)ع( شهرستان 
قیروکارزین با دو هزار و 500 مترمربع زیر بنا و 
پیش بینی ۳2 تخت، تاکنون ۷5 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است. 
دکتر علی بهادر با بیان اینکه برای این پروژه 
اتاق  زایشگاه،  جراحی،  نظیر  هایی  بخش 
عمل، دیالیز، بخش مراقب های ویژه نوزادان 
کتابخانه  و  کنفرانس  سالن   ، بزرگساالن  و 
پیش بینی شده گفت: هم اکنون بیمارستان امام 
محمدباقر)ع( شهرستان قیروکارزین با ۳2 تخت 
فعال، با بخش های اورژانس، اتاق عمل، دیالیز، 

تاالسمی، داخلی، اطفال، جراحی زنان، جراحی 
عمومی، بلوک زایمان، رادیولوژی، آزمایشگاه، 
سونوگرافی، دیابت و درمانگاه تخصصی، با 2 
هزار و ۸00 مترمربع، پذیرای بیماران است که 
با بهره برداری از پروژه توسعه آن، تعداد تخت 
های این بیمارستان به 64 تخت افزایش می یابد. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: در 
این بیمارستان، عالوه بر حضور فوق تخصص 
غدد، متخصصان داخلی، اطفال، زنان، جراحی 
عمومی، بیهوشی، قلب و عروق، چشم پزشک، 
رادیولوژیست و پاتولوژیست، به بیماران ارائه 

خدمت می کنند. 
با حضور دکتر نمکی وزیر بهداشت و درمان 
در  درمانی  بهداشتی  طرح  چهار  همچنین 
برداری رسید. دکتر  بهره  به  شهرستان گراش 
جدید  های  پروژه  افتتاح  حاشیه  در  نمکی 
)ع( شهرستان گراش  امیرالمومنین  بیمارستان 
گفت: یکی از نقاط بسیار مثبت منطقه جنوب 
استان فارس و شهرهای گراش و الر، کمک 
بسیار موثر خیرین در توسعه زیرساخت های 

حوزه سالمت است که بسیار ارزشمند است و 
می توان از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده 

کرد. 
وزیر بهداشت با اشاره به افتتاح کلینیک آموزشی 
و درمانی گراش، گفت: در این کلینیک خدمات 
دندانپزشکی  حوزه  در  آموزشی  و  ترمیمی 
به عنوان یکی  انجام می شود و شهر گراش 
از شهرهای دارای مدارس عاری از پوسیدگی 

دندان انتخاب می شود. 
نمکی همچنین با بیان اینکه امسال در وزارت 
بهداشت بر روی سالمت دهان و دندان تمرکز 
داریم، افزود: بهداشت دهان و دندان به ویژه در 
مدارس، مورد توجه وزارت بهداشت است که 

هم جنبه آموزشی و هم جنبه ترمیمی دارد. 
این  در  که  اقداماتی  از  یکی  کرد:  تاکید  وی 
منطقه از استان فارس بر آن تاکید داریم، تقویت 
توریسم سالمت است و با توجه به وجود کادر 
پزشکی مجرب در کشور، می توانیم پذیرای 
بیماران کشورهای حاشیه خلیج فارس در این 
منطقه باشیم و از زیرساخت هایی که توسط 
خیرین در کنار دولت در این منطقه ایجاد شده 

می توان استفاده بهینه کرد. 
)ع(  امیرالمومنین  حضرت  بیمارستان  رییس 
شهرستان گراش هم با بیان مشخصات طرح ها 
گفت : چهار طرح شامل توسعه اورژانس؛۹ اتاق 
بستری ، کلینیک آموزشی درمانی دندانپزشکی 
و ساختمان اقامت پزشکان با اعتبار ۸0 میلیارد 
برداری  بهره  به  بهداشت  وزیر  سفر  در  ریال 
به  اشاره  با  محقق  محمد  علی  دکتر  رسید. 
رمانی  د  افتتاح طرحهای  در  حمایت خیرین 
این شهرستان اظهار داشت:از مبلغ هشت میلیار 
تومان اعتبار 60درصد اعتبار آن را خیرین ومابقی 
باعتبار دولتی و وزارت بهداشت اختصاص یافته 

است. 

وزیر بهداشت و درمان اعالم کرد :

تحقق کاهش پرداخت از جیب مردم در طرح تحول سالمت 

معاون ترافیکی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ جرائم استفاده 
از تلفن همراه حین رانندگی اعالم کرد.

 سرهنگ مجید رضایی معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ 
اعالم کرد: استفاده از موبایل حین رانندگی باعث کاهش تمرکز راننده، 
کاهش چشمگیر توجه به جلو و افزایش زمان عکس العمل به موقع 

راننده در مواجهه با خطر و نهایتا بروز حادثه و تصادف می شود.
معاون ترافیکی پلیس راهور افزود: استفاده از تلفن همراه حین رانندگی 
نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشور های جهان نیز تخلف رانندگی 
محسوب می شود و ممنوع است. الزم به ذکر است در تخلفات 
راهور استفاده از تلفن همراه حین رانندگی مشمول ۱00 هزار تومان 
جریمه نقدی می باشد و در سرعت های باالی 60 کیلومتر بر ساعت 

نمره منفی نیز به راننده تغلق خواهد گرفت. 

جرميه ١٠٠هزار توماين براي صحبت 
ابتلفن هرماه در حني راننديگ

رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران با بیان اینکه در کل کشور 
بین ۳0 تا 40 درصد با کاهش گردشگران داخلی و خارجی مواجه 
هستیم، گفت: کاهش گردشگران نوروز تنها به دلیل سیل نبود بلکه 

شرایط اقتصادی مردم نیز در این موضوع تاثیرگذار بوده است.
حرمت اهلل رفیعی )رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران( درباره 
میزان سفرهای نوروزی امسال گفت: قاعدتا بالیای طبیعی که امسال 
به وجود آمد، سبب ریزش گردشگران در استان های مختلفی شد و 
عالوه بر استان های گلستان، فارس و خوزستان، بقیه استان ها نیز این 
موضوع را تجربه کردند. قاعدتا در چنین وضعیتی ما هم باید کمک 
می کردیم تا مقداری رفت وآمد به شهرهای مختلف را کم کنیم تا 

نیروهای کمک رسانی به صورت بهتری بتوانند به کارشان برسند.
وی افزود: به این ترتیب در نوروز امسال شاهد ریزش مسافران بودیم. 
اما دلیل این موضوع تنها مختص به سیل نبود و شرایط اقتصادی مردم 
هم دلیل دیگری برای آن به شمار می آید. در نتیجه باید گفت که اگر 
امسال سیل هم نمی آمد، ما شاهد ریزش گردشگران نسبت به سال 
گذشته بودیم. چراکه شرایط اقتصادی مردم نابه سامان بوده و با توجه 
به جمعیت موجود در تهران که نسبت به نوروزهای قبلی به مراتب 
بیشتر بود، این موضوع کامال مشهود بود. به نوعی امسال تهران آنچنان 

که باید خلوت نبود.
موزه ها را بررسی کرد که واقعا بی سابقه بوده و این موضوع نشان از 

افزایش گردشگری در تهران بوده است.

كاهش ٤٠درصدي گردشگران 
نسبت به سال گذشته

رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از بسیج دندانپزشکان 
برای خدمت رسانی به سیل زدگان خبر داد.

دکتر باقر شهنی زاده در آستانه روز دندانپزشک گفت: در صورت 
تعیین مراکز درمان دندانپزشکی در مناطق سیل زده، دندانپزشکان 
عمومی آمادگی دارند تا به صورت رایگان خدمات دندانپزشکی 

به هموطنان آسیب دیده از سیل ارائه کنند.
بنابر اعالم روابط عمومی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، 
تجهیزات  صنف  اتحادیه  هماهنگی  با  افزود:  زاده  شهنی 
دندانپزشکی، تجهیزات مورد نیاز نیز با همکاری اتحادیه و یا از 
محل تأمین کمک مالی یا با حداقل هزینه برای آسیب دیدگان از 

سیل تأمین خواهد شد.
شهنی زاده اضافه کرد: اگر هزینه های اندکی نیز برای تجهیزات 
دریافت شود از محل کمک های مالی دندانپزشکان تأمین خواهد 
شد.این دندانپزشک که اهل اهواز است گفت: تمام دفاتر انجمن 
دنداپزشکان عمومی کشور آماده جمع آوری کمک های نقدی و 
غیر نقدی مردم و اعضاست.رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی 
ایران افزود: با هماهنگی وزارت کشور و جمعیت هالل احمر و 
همچنین کمیته امداد امام خمینی )ره( کمک های جمع آوری شده 
شامل تجهیزات دندانپزشکی، کمک های نقدی و غیر نقدی به 
صورت منسجم برای خدمت رسانی به هموطنان آسیب دیده از 
سیل اختصاص خواهد یافت و جهت توزیع ارسال خواهد شد.

آماديگ داندانزپشكان براي ارائه خدمات  

رایگان دانزپشيك به سيل زدگان

مفقودی 

با   ۸۷ مدل  پارس  پژو  سبز  برگ  المثنی 
شماره  با   ۸2 ایران  4۹۸ج4۳  پالک  شماره 
شاسی  شماره  ۱24۸۷02۱۸46و  موتور 
NAAN0۱CA۸۸E۷05۹20مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی

 ۱600i پیکان   برگ سبز و سند کمپانی وانت 
مدل ۸2 با شماره پالک ۱2۳ ج ۳۳ ایران ۹2 با 
شماره موتور ۱۱5۳۸20۸2۳۸ و شماره شاسی 
۸2۹0۸۷۸4 بنام مجید شافی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظربه این که ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی تحت پالک 54/642۷واقع دربخش 5شوشتر-گتوندبه مساحت ۸۸4۷4/6۹مترمربع ملکی آقایان میثم اسدی فرزندراه خدا وشکرخدا اسدی فرزند 
عبدالمحمدو عبد حسین اسدی فرزند عبدمحمد واحمد اسدی فرزند عبدمحمد)هرکدام نسبت به یک و نیم دانگ مشاع ازششدانگ(به دلیل عدم مراجعه مالک ازتحدید حدود خارج گردیده لذابنابه 
درخواست مالک تحدیدحدود اختصاصی پالک فوق الذکردرمورخ ۹۸/2/۱4ساعت ۸:۳0صبح توسط نماینده ونقشه برداراین اداره درمحل وقوع ملک انجام می گرددلذا به مجاورین وصاحبان امالک 
فوق ابالغ می گرددکه درروزمقرردرمحل وقوع ملک حضوربه هم رسانند تحدید حدود برابرماده ۱5قانون ثبت باحدود اظهارشده ازطرف مجاورین به عمل خواهد آمداشخاصی که نسبت به پالک 
فوق الذکر اعتراض داشته باشند برابرماده۸6قانون ثبت می توانند ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت ۳0روز اعتراض خودرا به این اداره تحویل نمایندوبه مراجع قضایی مراجعه نموده 
دادخواست تنظیم نمایندویک نسخه یا گواهی ازدادخواست تنظیمی راجهت ضبط درپرونده به اداره ثبت واسناد و امالک گتوند تسلیم نمایند درغیراین صورت پس ازانقضاء مهلت اعتراض سند مالکیت 

برابرمقررات به نام متقاضی صادرخواهدشدصدورسند مالکیت جدید مانع ازمراجعه معترضین به دادگاه نخواهدشد.شماره م الف:۱6/4-تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۱/24
امیر مسعود فاطمیان-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گتوند

آگهی مفقودی

206SD- برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ
و   ۱6۷B0022424 موتور  شماره  به   TU5
شماره شاسی NAAP4۱FE۳HJ0۱4۸25 و 
شماره پالک ایران ۷2-5۹۷ق۹5  مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.
بهشهر

شدن  الغر  آن  از  فراتر  و  الغری  رژیم های  به  عالقه مندان 
در مراجعه به پزشک پس از ناامیدی از رژیم های غذایی، از 
خواسته های خود مبنی بر الغر شدن سریع دست نمی کشند. 
آنها این بار سراغ چیزهای عجیبی همچون لیپوساکشن می  روند 
که ریسک بسیار باالیی دارد و می تواند حتی منجر به مرگ و 

بیماری های بسیار سخت برای افراد در ادامه زندگی شود.
اندام  تناسب  ورزش های  از طریق  که  افرادی  دیگر  از سوی 
یا  مکمل ها  به  همین  برای  و  شوند  الغر  سریع  می خواهند 
پودرهای خاصی روی می آورند به نوعی دیگر در معرض انواع 
و اقسام بیماری ها قرار می گیرند. ایران انالین نوشت ،همه این 
مسائل نشان دهنده تبی است که در جامعه ایرانی هر روز داغ تر 
می شود. آنچنان که همه اقشار جامعه را درگیر خود کرده و 
حتی برخی از اقشار جامعه با هر نوع طبقه مالی مصر هستند تا 
هزینه های کالن آن را به هر قیمتی و با هر فشاری تأمین کنند.

بخشی از شهروندان از جمله زنان برای الغر شدن به سمت 
مصرف شیشه هم گرایش پیدا می کنند؛ مسأله ای که نشان 
می دهد الغری برای آنها بویژه در ایام خاصی همچون عید نوروز 
از اهمیت خاصی برخوردار است و حتی برای انجام آن حاضرند 
هزینه های سنگین مصرف شیشه را هم بپردازند. در برخی از 
آرایشگاه های زنانه پیش از ایام ویژه ای همچون عید به بسیاری 
از بانوان مراجعه کننده پیشنهاد می شود که در صورت عالقه به 
کاهش وزن، سریع از مواد روانگردان همچون شیشه استفاده 
کنند.آنچه که امروز در جامعه ایرانی مشاهده می کنیم یک 
رقابت بی انتها در اموری است که نقشی در ساخت شخصیت 
فرد و بهتر شدن هویت او ندارد، بلکه افراد تنها به صرف اینکه 
از دیگری در برخی موارد در یک رقابت جا نمانند به سمت 
چنین رفتاری گرایش پیدا می کنند.همین رقابت بی انتهاست 
که سبب می شود فرد برای به دست آوردن تناسب اندام در 
بازه زمانی کوتاه و به طور سریع دست به کارهای جنون آمیزی 

همچون مصرف موادمخدر و روانگردانیم همانند شیشه بزند.
با یک مشاهده میدانی در آرایشگاه های زنانه می توان به عینه 
دید که دختران جوان جامعه برای آنکه در ایام تعطیالت یا 
در میهمانی های خاص در زیبایی از دیگری جا نمانند، حاضر 
باره  همین  در  می شوند.  شیشه  مصرف  پیشنهاد  قبول  به 
روانشناسان بر این باورند که شکل گیری فرآیند رقابت در ذهن 
فرد آنهم در موضوعات پیش پا افتاده و ظاهری و سطحی او 
را به سمت چنین رفتار عجیب و غریبی سوق می دهد. چرا 
که فرد تمام داشته ها و زندگی خود را در گرو همین رقابت 
و به نوعی پیروزی در آن می بیند و این رقابت در دایره به رخ 
کشیدن داشته های فردی همیشه محصور است و به همین 
علت فقط دائماً با ظاهر و فیزیک و جسم خود درگیر خواهد 

بود.
مانکن می پسندد؟

در  هم  انتخاب همسر  مسأله  که  نیست  تردید  بین  این  در 

گرایش جوانان به داشتن تناسب اندام مؤثر است. چرا که به 
طور طبیعی جنس های مخالف به زیبایی های بصری و فیزیکی 
و ظاهری اهمیت می دهند و سهم قابل توجهی در انتخاب خود 
برای این معیارها قائل هستند. اما آنچه که امروز در جامعه ایران 
درباره این معیارها مشاهده می شود یک مطلق گرایی تمام عیار 
است. آنچنان که هم پسران و هم دختران جامعه برای به دست 
آوردن طرف مقابل آنها به این اهمیت می دهند که ظاهری زیبا 

نسبت به بقیه داشته باشند.
و  معنوی  داشته های  یا  شخصیت  بی پایان  رقابت  این  در 
فکری طرف مقابل اهمیتی ندارد و برای همین هم پسر و هم 
دختر جوان ایرانی تنها به دنبال این است که آن گونه باشد 
که چشمان طرف مقابل او را بپسندد و به این ترتیب حتی 
مسأله مصرف شیشه توسط تازه عروسان را که فاصله چندانی 
با مراسم روز عروسی خود ندارند می توان در چارچوب همین 

مسأله توضیح داد.

كن  مصرف  شيشه 
 مانكن شو!
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نخستین نیروگاه زمین گرمایی کشور 
زمستان ۹8 به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: فاز 
نخست نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر با ظرفیت 

پنج مگاوات، زمستان امسال به بهره برداری می رسد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، محســن طرز 
طلب گفت: بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته، 
عملیات اجرایی فاز نخســت نیروگاه زمین گرمایی 

مشکین شهر، اردیبهشت ماه امسال آغاز می شود.
وی ظرفیت کل این نیروگاه را 4۰ مگاوات دانســت 
و افــزود: تا کنون حدود ۲7 میلیارد تومان برای فاز 
نخست این پروژه، هزینه شده است.طرز طلب با بیان 
اینکه این واحد، نخستین نیروگاه زمین گرمایی در 
کشور است، خاطرنشان کرد: این نیروگاه برای منطقه 
و وزارت نیرو می تواند یک الگو باشــد و شرکت برق 
حرارتی در چهارچوب قرارداد، هر کمک و مساعدتی 

که الزم باشد را انجام خواهد داد.

شتاب روند صعودی قیمت نفت

قیمت نفت روز جمعــه در پی تداوم کاهش تولید 
اوپک و تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئال باالتر 

رفت.
بر اساس این گزارش، بهای معامالت آتی نفت برنت با 
۱8 سنت )۰.۳ درصد( افزایش نسبت به قیمت نهایی 
روز پنج شــنبه، به 7۱.۰7 دالر در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
نیز با ۲6 ســنت )۰.4 درصد( افزایش نسبت به روز 

گذشته، به 6۳.84 دالر در هر بشکه رسید.
شرکت »آر بی سی کپیتال مارکت« در یادداشتی 
نوشــت: ما انتظار داریم تا پایان امســال میانگین 
قیمت برنت 75 دالر و وســت تگزاس اینترمدیت 
67 دالر باشــد. حتی افزایش قیمت ها تحت تأثیر 
عوامل ژئوپلیتیکی ممکن است باعث شود قیمت ها 
برای فواصل کوتاهی در تابستان امسال از مرز 8۰ 
دالر فراتر روند.قیمت نفت امسال تحت تأثیر اجرای 
دور جدید از توافق کاهش تولید میان کشــورهای 
اوپک و غیراوپک و تحریم های آمریکا علیه صادرات 
نفت ایران و ونزوئال و همچنین تشدید درگیری ها 
در لیبی، بیش از یک سوم رشد کرده است.اوپک و 
متحدانش قرار است در ژوئن برای تصمیم گیری در 
خصوص سیاست تولید خود دیدار کنند. عربستان 
سعودی که بزرگترین صادرکننده عضو اوپک است، 
مایل است به کاهش تولید ادامه دهد اما منابع آگاه 
اظهار کرده اند اگر این کشــور اختالالت تولید در 
نقاط دیگر را مشاهده کند، ممکن است تولیدش 
را از ژوئیه افزایش دهد.بر اساس گزارش رویترز، در 
بخش تقاضا، عمده رشد تقاضا برای نفت در جهان 

مربوط به آسیا خواهد بود. 

خبر

وضعیت مناطق عملیاتی نفتی در حادثه سیل اخیر 
مورد بازدید و بررسی قرار گرفت

ایران به همراه مدیران  هیاتی مرکب از مدیران ارشد شرکت ملی نفت 
عملیاتی  منطقه  از  تابعه  شرکتهای  و  ایران  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت 
سرکان مالکوه در حوزه شهرستان پلدختر بازدید به عمل آورده و از نزدیک 
در جریان روند پیشرفت کارها و شیوه های صیانت از نیروهای انسانی و 

تاسیسات در مقابله با سیل های اخیر پرداختند. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
در این بازدید، مهندس فرخ علیخانی معاون امور تولید شرکت ملی نفت 
ایران، مهندس عبداهلل زاده راد رئیس HSE شرکت ملی نفت ایران با 
همراهی مهندس رامین حاتمی مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران ، مدیر برنامه ریزي، رئیس HSE شرکت نفت مناطق مرکزي ایران، 
مدیران عامل شرکتهای بهره برداری نفت و گاز غرب و زاگرس جنوبی 
و سایر مدیران و روساي شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب حضور 
داشتند و ضمن بررسی مجموعه فعالیت های صورت گرفته توسط شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران جهت آمادگی مقابله با بحرانهای طبیعی و سیالب 
های اخیر از زحمات همکاران ستادی و عملیاتی طی این مدت تقدیر و 
تشکر به عمل آمد. مهندس رامین حاتمی- مدیر عامل شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران در رابطه با تمهیدات اندیشیده شده در جهت مواجهه و مقابله 
با بالیا و سوانح طبیعی به خصوص سیالب های اخیر به منظور صیانت از 
نیروهای انسانی و تاسیسات این شرکت در غرب کشور از دو ماه پایانی 
سال گذشته تا کنون اظهار داشت : با توجه به اهمیت تولید پایدار که ارتباط 
مستقیمی با ایمن سازی تاسیسات و خطوط لوله دارد، با برگزاری نشست 
هاي متعدد فنی و بررسی پروژه ها بر اقدامات پیشگیرانه تاکید شد. مدیر 
عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در ارتباط با سیل های امسال اظهار 
داشت : با توجه به وقوع سیالب های اخیر در بیشتر استانهای کشور به 
خصوص غرب کشور که تاسیسات این شرکت در آن واقع است، با رصد 
کردن شرایط و تغییرات جوی طی ماههای اخیر، مجموعه مدیریت این 
شرکت اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله با بحرانها را در دستور کار خود 
قرار داد. در این راستا طی روزهای پنجم و ششم فروردین ماه سال جاري، 
ستاد بحران در ستاد تهران و به صورت ویدئوکنفرانس با شرکتهای تابعه 
برگزار شد تا پیشنهادات و راهکارهای مقابله با حوادث احتمالي، بررسی 
و شیوه های مقابله با آن در نظر گرفته شود. مدیران ستادی و عملیاتی نیز 
با شناسایی نقاط حادثه خیز و بحراني نسبت به تهیه گزارش عملیاتی و 
میدانی پرداختند و اقدماتي از قبیل ایجاد خاکریزهای مناسب در محیط 
تاسیسات، گشایش برخی از مسیرهای آبرفتی، آماده باش نیروهای حاضر 
در منطقه و فراخوان آن دسته از همکاراني که در استراحت به سر مي 
بردند، کاهش مرخصی ها، آمادگی ماشین آالت و ادوات، استقرار آنها در 
مناطق مورد نیاز و تامین کاالهای ضروری مورد نیاز مناطق در این رابطه 
صورت گرفت. حاتمی تاکید کرد: خوشبختانه هیچگونه حادثه و صدمات 
جاني برای نیروی انسانی رخ نداده است و خساراتی که بر اثر سیل به 
برخی از جاده ها ي دسترسي به محل تاسیسات ، مسیرهای مواصالتی و 
پلها رخ داده از پیامدهای غیرقابل اجتناب سیل بود که با فروکش کردن 
سیالب، بازسازی آنها آغاز خواهد شد. مدیر عامل شرکت نفت مناطق 
مرکزي ایران، فعالیت هاي صورت گرفته توسط این شرکت جهت رفاه 
ایجاد راه  حال هموطنان ساکن مجاور تاسیسات نفتي سرکان را شامل 
مواصالتي به طول حدود ۱4 کیلومتر از نقاط صعب العبور در مدت زمان 
۷2 ساعت، کمک جهت برقراري شبکه برق روستاههاي همجوار، توزیع 
اقالم غذایي بین مردم منطقه، شروع ایجاد راه ارتباطي یکي از روستاههاي 
مجوار به طول حدود پنج کیلومتر، بررسي جهت ایجاد پل موقت بر روي 
رودخانه جهت ارتباط مردم و ارائه خدمات پزشکي توسط پزشک منطقه 

عملیاتي به مردم روستاههاي مجاور دانست.

خبر

خوزستان قلب تپنده نفت ایران است و وزارت 
نفت خود را شریک غم مردم می داندو دشمنان با 
دروغ پردازی در خصوص ممانعت وزارت نفت 
از ورود آب سیل ایجاد شده به هورالعظیم تالش 

می کنند بین مردم اختالف بیاندازند.
بیژن  پترونت،  ایران  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
زنگنه- وزیر نفت، پنجشنبه 22فروزدین در جلسه 
مدیریت  پشتیبانی  و  هماهنگی  ستاد  شامگاهی 
بحران شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر مطلب 
فوق گفت:این که می گویند وزارت نفت و دولت 
را گرفته  تاالب هورالعظیم  به  جلوی ورود آب 
است تا تاسیسات نفتی آسیب نبینند یک دروغ 
بزرگ است و دشمنان از این طریق تالش می کنند 
بین مردم و دولت اختالف بیاندازند تا به اهداف 
نفت  وزارت  افزود:  وی  برسند.  خود  مغرضانه 
خوزستان را قلب تپنده نفت ایران می داند و معتقد 
است هر آسیبی که به خوزستان و مردم آن برسد 
باید با آن همدرد باشد و در رفع هرچه سریعتر 
داد:وزارت  ادامه  زنگنه  کند.  کوشش  مردم  آالم 
رفع  برای  باشد  الزم  هرکوششی  دولت  و  نفت 
مشکالت مردم انجام خواهد  داد و هم اینک تمام 
امکانات مجموعه نفت ایران بسیج شده تا بحران 
کنونی هرچه زودتر پایان یابد. وزیر نفت با تاکید 
بر این که خوزستان جان وزارت نفت است و اگر 
رنج و دردی به مردم منطقه وارد شده است باید 
برای رفع هرچه سریعتر آن کوشید گفت: در حال 
حاضر من نماینده ویژه ای برای رفع و مدیریت 
بحران سیالب خوزستان تعیین کرده ام که از هیچ 
کوششی فروگذار نکند. وزیر نفت درباره وضع 
پاالیشگاه ها و چاه های نفت این استان هم توضیح 
من  است.  نفت خوب  پاالیشگاه های  داد: وضع 
اکنون یک نشست حدود 2 ساعته در زمینه های 

مختلف داشتم که در آنجا گزارش  همه مدیران 
استان و شاخه های مختلف تولید و توسعه نفت 

را دریافت کردم.

چند چاه رابستیم تا مشکی ایجاد نشود
زنگنه ادامه داد: تولید نفت جز در برخی چاه ها 
زیست  خطرهای  دلیل  به  گرفتیم  تصمیم  که 
محیطی بسته شود، در جریان است. ما در نقاط 
محدودی خودمان چاه ها را بسته ایم و خطوط لوله 
را خالی کردیم تا اگر مشکلی برای این خطوط 
پیش آمد مشکل زیست محیطی پیدا نکنیم. وی 
تصریح کرد: انتقال نفت از مناطق نفت خیزجنوب 
به پاالیشگاه ها در جریان است و انتقال گاز نیز 
 50 حدود  گاز  جریان  البته  است،  جریان  در 
روستا تخلیه شده را، به دلیل ایمنی و حفاظت از 
خانه های مردم، قطع کردیم. زنگنه همچنین تاکید 
کرد: آنچه در فضای مجازی و یا از سوی برخی از 
رسانه ها انتشار می یابد تا دولت را در خصوص 
ورود سیل به تاالب هورالعظیم مقصر نشان بدهد 

متاسفانه گاهی توسط دوستان داخلی نیز فرصت 
انتشار بیشتر پیدا می کند و باید تصریح کنم که این 
کار توسط بدخواهان مردم ایران انجام می شود. 
وزیر نفت اظهار کرد:این یک دروغ بزرگ است 
که می گویند وزارت نفت باعث شده است تا آب 
وارد زندگی مردم بشود که تاسیسات نفتی آسیب 
نبیند ومتاسفانه در داخل برخی از روی ناآگاهی 
فریب می خورند به انتشار این گونه مطالب دامن 

می زنند . 
باید بگویم نه دولت به این کار راضی است و نه 
رییس جمهور وکافی است با مشاهده فیلم های 
موجود این موضوع به سهولت رصد شود تا آنچه 

واقعیت دارد مشخص گردد.

چاه های غرب کارون 
را آب احاطه کرده است

وی با تاکید براینکه بیشتر اتفاق چاه های نفت در 
منطقه غرب کارون  را آب فراگرفته است، افزود: 
ما اصال به دلیل تولید نفت مانع از ورود آب به 

هورالعظیم نشدیم و نظرمان هم این نبوده است، ما 
نظرمان این است که زندگی و اکوسیستم طبیعی 
در هورها باید جریان داشته باشد. من از سال ۹2 
چنین اعتقادی داشتم و به طور رسمی هم گفتم. 

همکارانم هم بر این اعتقاد هستند.
استان خوزستان  بحران  افزود: ستاد  نفت   وزیر 
در این باره تصمیم گیرنده بوده است و خواهد 
بود، ما هرگز در این باره دخالتی نداشتیم، نداریم 
باشد  استان  ستاد  نظر  هرچه  داشت،  ونخواهیم 
عمل می شود. این دروغ بزرگی است که عده ای 
می گویند، اینان دشمنان ما هستند،  همان هایی که 
را  ایران  ملت  می کنند  سعی  مختلف  مقاطع  در 
صرف نظر از اینکه چه نژاد و زبانی داشته باشند 
تحقیر کنند و می خواهند همه را در رنج و عذاب 
بیندازند، اینان دشمنان ما هستند و ما باید هوشیار 

باشیم.

وزارت نفت شریک غم 
مردم خوزستان است

وی مجددا تاکید کرد که مجموعه نفت کشور خود 
را شریک غم مردم می داند و تالش می کند همه 
امکانات خود را برای رفع آالم مردم بسیج کند تا 
اثبات شود که خوشی مردم خوشی دولت و غم 

مردم غم دولت است. 
زنگنه در پایان اظهار کرد:همانگونه که مردم در 
غم  و  رنج  در  هم  ما  بودند  ما  شریک  خوشی 
ودرد شریک آنان خواهیم بود و با تمام امکانات 
برای خروج از این بحران تالش خواهیم کرد و 
معتقدیم غیر از مرگ که چاره ای ندارد بقیه کارها 
قابل جبران است و من در اینجا نظر آقای رییس 
جمهور را انعکاس می دهم که مردم خوزستان 
بدانند مجموعه دولت با آنها همدل وهمدرد است.

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

 برابر رای  شماره ۹۷60۳۱۸02000۳۷2۸ -۹۷/۱2/20 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 حسن عبدلی رحیم بیگلو  فرزند جبرائیل  بشماره  شناسنامه  5 صادره ازمشکین شهر  و کد ملی  ۱6۷2۳5۱502بصورت 
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  یکباب ساختمان  به مساحت  24۳  متر مربع  پالک 566۸  فرعی  از ۱45  اصلی  مفروز  
و مجزی  شده  از پالک  ۷4۳فرعی  از اصلی  مذکور  واقع  در کالچای  بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  ستاد 
اجرایی استان گیالن محرز گردیده  است .لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  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.
50- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۸/۱/24   تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/2/۷

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

 برابر رای  شماره ۹۷60۳۱۸02000۳۷۱۸ -۹۷/۱2۱/۱۸ 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 
احمد رضا زارع نودهی  فرزند اسکندر بشماره  شناسنامه 6صادره  از رودسر و کد ملی  26۹۱۳۳5۹۱۷ بصورت ششدانگ  یک 
قطعه زمین  مشتمل بر بنای احداثی  به مساحت  ۳۹۱/۷4  متر مربع  پالک ۳0۷6 فرعی  از ۱42  اصلی  مفروز و مجزی  شده 
از قسمتی از قطعه  2۸۳  تفکیکی  از اصلی مذکور واقع در قریه نوده  بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی بنیاد علوی 
محرز گردیده  است .برابر  قرار داد شماره  ۱46۹۸۸/ ۷ /۹4/2/۱2 – ۱۳۹6/۷/24 از بنیاد علوی لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  ۱5  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.
39- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۸/۱/24   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/2/۷

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی وانت مزدا مدل ۸۸ با شماره پالک ۳۱۹ ل 56 ایران ۷2 
با شماره موتور FE5۳2۸5۸ و شماره شاسی NAGBPX2pN۱۱F045۸0بنام 

ناصر جمالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
شماره  با   ۹0 مدل  آی  ایکس  ال  جی   405 پژو  کریه  سواری  کمپانی  سند   
شاسی شماره  و   ۱24۹022۷۳۹۸ موتور  شماره  با   62 ایران   ۹۳ ع   4۱۹  پالک 

 NAAm0۱cA۹cE2۱۸5۱۹مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 بابل

مفقودی
 سند کامیون باری ولوو ان ۱0 اف ام مدل ۸5 با شماره پالک ۸2۸ع۷۹ ایران 62 با 
شماره موتور ۱0۱6۷2و شماره شاسی yv2JHV0C۹5T۸5۳۹۷۹بنام میالد حیدر 

تبار بیشه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
موتور  شماره  با   ۸2 ۱۱۳ج5۷ایران  پالک  شماره  با  ساینا  سواری  سبز  برگ   
از  و  گردیده  NAS۸۳۱۱0J5۷645۸۳مفقود  شاسی  شماره  M۱5۸5۳424۳و 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی کامیون کشنده ولوو ان ۱2 مدل ۸۳ با شماره پالک ۳46ع۹5 ایران 
با شماره موتور 40۸4۷۸و شماره شاسی yv2a4cea۳4t۸4456۹بنام قاسم   62

نوبخت شهرودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
با  ایران ۸2  با شماره پالک ۱52 ص 24  سند کمپانی سواری پژو 206 مدل ۹۱ 
شماره موتور ۱4۱۹۱0۱۷۱۸4 و شماره شاسیNAAP0۳ED0CJ5۸55 ۹۹بنام 

اسوه حیدرنیای سماکوش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز و کارت شناسایی خودرو سواری سایپا تیبا 2 هاچ بک به 
رنگ سفید مدل ۹2 با شماره پالک 556م۱6 ایران ۸۸ با شماره موتور ۸۱4۱۸۹۳و 
شماره شاسی NAS۸2۱۱00E۱006406 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 نکا 

مفقودی
سوز  دوگانه  نیسان  وانت  NX6نیسان  خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند  المثنی   
Z24۷۱0۹66Zو  موتور  شماره  ۹5با  مدل   ۷2 ۷۹۱ب46ایران  انتظامی  شماره  با 
شماره شاسی NAZPL۱40BG044۳5۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 بابل

متن آگهی 
جناب آقای علی اکبر رحمتیان فرزند الون بدینوسیله به شما اخطار و آگهی می 
گردد که همسر شما ماه دولت درویشی فرزند علی حسن با توجه به دادنامه شماره 
۹۷0۹۹۷66۱020۱۹5۹ مورخه ۱۳۹۷/۱0/2۳ درخواست طالق و حقوق حقه خود 
را نموده است لذا خواهشمند است ظرف مدت ۱0 روز از نشر آگهی در این دفتر 
خانه به آدرس ذیل مراجعه در غیر اینصورت واقعه طالق ثبت و اعتراض بعدی 

شما مسموع نخواهد بود. 
آدرس : خرم آباد پایین تر از میدان شقایق به طرف گلدشت جنب پلیس +۱0 و 

بانک قوامین 
سر دفتر طالق 6 خرم آباد – محمد ربیعی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی اصغر حسنلو دارای شناسنامه شماره  2۸022۱۹2۳5 بشرح دادخواست 
و  نموده   وراثت  گواهی حصر  در خواست  دادگاه  این  ۳/۹۷25۱4ش  به کالسه 
در      2۸005۷۳0۷4 بشناسنامه  حسنلو  حیدر  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
تاریخ 54/۳/26 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
پسر    – –ش ش 2۸02۹502۱5 خوی  فرزند   حیدر  قربانعلی حسنلو  به/۱-  
متوفی/2-  علی اصغر حسنلو فرزند   حیدر –ش  ش   2۸022۱۹2۳5  -خوی 
-  پسر متوفی/۳-  زینب  حسنلو فرزند  حیدر -ش  ش 2۸02۹۳۸۸۷۸ –خوی 
-  دختر متوفی/4-  تلی حسنلو فرزند   حیدر ش ش  2۸005۷5۳60  -خوی- 
دختر  متوفی/5- فاطمه   حسنلو فرزند حیدر ش ش2۸005۷۳04۱ خوی- زوجه 
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

ابالغ وقت
 رسیدگی به دادخواست و ضمائم به آقای علی عزیز پور فرزند عزیز 

خواهان خانم مژگان عزیز پور با وکالت خانم مطهره سهرابی فرد دادخواستی به 
طرفیت خوانده آقای علی عزیز پور فرزند عزیز به خواسته غایب مفقود االثر مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷0۹۹۸66۱020۱۹2۹ شعبه ۳ 
دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم حقوقی سابق ( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ ۱۳۹۸/2/2۸ ساعت ۱۱ صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حضر گردد 
شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم حقوقی سابق (صغری امیری . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح  شماره25۱2   شناسنامه  دارای  زاده  جالل  عوض  آقای  
کالسه ۳/۹۸006۱ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان مرحومه خانم جالل زاده بشناسنامه ۱540    در تاریخ   
۹۷/۱2/۱۹اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  
عوض جالل زاده فرزند    علی–ش ش 25۱2  چایپاره –  پسر متوفی/2-تارویردی   
جالل زاده فرزند     علی ش  ش  22-چایپاره -  پسر متوفی/۳-  رمضان جالل 
زاده فرزند    علی -ش  ش   24-چایپاره -  پسر متوفی/4-   خانم مهر انگیز 
جالل زاده فرزند    علی ش ش  45-چایپاره 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

مفقودی
 برگ سبز ماشین تراکتور مدل ۸۹ با شماره پالک ۷۷۹ ک۱۱ ایران 46 با شماره 
موتور LFW۱۳۱۹,۳Wو شماره شاسی J۱۳2۳2بنام احمد نژادی کلچاهی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی حصروراثت
بشناسنامه2صادره  پدرخضیر  نام  فرحانی  محمودی  عبدالصمد  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی  ازخرمشهر 
بشناسنامه۱۷2صادره  فرحانی  محمودی  خضیر  مرحوم  پدرم  که  داده 
فوت  دائمیش  اقامتگاه  خرمشهردرتاریخ۱۳54/۱۱/۱۱درخرمشهر 
2-محمود  الذکر  فوق  مشخصات  با  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه 
بشناسنامه۱۸2۹6۷۷۸۹6خرمشهر ۳-محمدصالح بشناسنامه۱۸2۹6۸۹4۱۱خرمشهر 
بشناسنامه  بشناسنامه۱۸2۸2۷405۳خرمشهر5-حوریه  متوفی(4-بدریه  )پسران 
۱۸2۸4۷406۱خرمشهر)دختران متوفی(6-خیریه بشناسنامه۱۸2۸2۷40۳۷خرمشهر 
)همسرمتوفی(والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا در یک نوبت 
آگهی می نماید تاهرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزداو باشد از تاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواال گواهی صادر و هروصیت نامه بجز 
سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.شماره 

م الف:۹/۱4
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر

آگهی مفقودی
۱۳۹۳به  مدل  روغنی  شیری  سفید  رنگ  ۱600به  پیکان  سبزوانت  برگ 
شاسی  موتور۱۱۸P00۹۹5۳۳شماره  ۱4-442م۱6شماره  ایران  پالک  شماره 
نوذربشناسنامه  فرزند  باقری  حسین  نام  NAAA46AAVEG40۸2۸4به 

654صادره از اهوازمفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد 
شهرستان باغملک

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۳۹۸60۳۱۷۱۸000005۱هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت 
بوعذار  آقای/سعید  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  اهواز  سه  اداره  ملک 
فرزند زامل به شماره شناسنامه ۱۷40۹2۸0۹۱صادره از اهواز در یک باب ساختمان 
به مساحت ۱20/۷6مترمربع پالک۱فرعی از۱۳5۷باقیمانده واقع در کوی علوی بین 
شبنم و مدرس کوچه شهید فحدسعیداوی خریداری از مالک رسمی آقایان جمعه 
نیسی وجمعه کردانی مالکین مشاعی سهام ۱0020محرز گردیده است.لذا به منظور 
که  درصورتی  شود  می  آگهی  ۱5روز  فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 
الف:5/۱۱۸                                مالکیت صادرخواهدشد.شماره م  اعتراض طبق مقررات سند  وصول 

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۸/۱/24-تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/2/۸
بهنام قادریان-رئیس ثبت اسناد وامالک اهواز

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده :۳/2۱/۹۸    شعبه سوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: حسین فتاحی منش  فرزند: محمد
خوانده:ایوب نقدی فرزند: عزیز

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳۹۸/2/2۳ ساعت ۹ وقت رسیدگی تعیین شده 
ابالغ  وی  به  آگهی  این  طریق  از  خوانده  بودن  المکان  مجهول  بعلت  .لذا  است 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به 

این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفترشعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۱۹/۹۸ شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
بیان  و  نموده است.  را  وراثت  حصر  گواهی  صدور  کرمیدرخواست  فتحی  آقای 
و  نموده  فوت  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ۹۸/۱/4در  راشدکرمیدر  شادروان  داشته 

ورثه اش عبارتند از:
۱.فتحی کرمی  زایچه:2۱6 - ۱۳۳۸کدملی: ۳2۳04۳662۸  پدر متوفی

2.یاسمن مهرابی  زایچه:242 - ۱۳42 کدملی: 4۹5۹۸5۷560 مادر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
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 سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی ماده3قانون
 وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسند رسمی 
قانون  برابررای شماره ۱۳۹۷60۳۱۷005006606مورخه ۹۷/۱2/20هیات موضوع 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
حمید  خلیل  آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  رامهرمزتصرفات  شهرستان  ثبتی 
ازرامشیرنسبت  662۹۷4۷۸۱۱بشناسنامه54۳صادره  کدملی  دارای  فرزندابراهیم 
مساحت  به  مرغداری  ساختمان  یکباب  عرصه  دانگ  وسه  اعیانی  ششدانگ  به 
رامهرمز-رامشیربه  سه  دربخش  واقع  ۱۱5اصلی  ازپالک  قسمتی  ۱0000مترمربع 
آدرس رامشیرروستای رومیات مالکیت رسمی ومشاعی متقاضی تاییدگردیدلذا به 
می شوددرصورتی  آگهی  ۱5روز  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
به  خودرا  اعتراض،دادخواست  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  رسید،ظرف  ازاخذ 
مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادرخواهد شدوبرابرماده۳قانون مذکورصدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه 

مراجع قضائی نخواهد شد.شماره م الف:۱2/۱۹ 
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۸/۱/24-تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۸/2/۸

باغدار-کفیل ثبت اسنادو امالک رامهرمز

مفقودی نوبت اول 
با کد ملی 206۳25۹20۸و  زاده  نظام مهندسی سید شهرام جعفر  پروانه  مفقودی 
شماره پروانه اشتغال 00۱0۷۳-0-۳-۱2در رشته عمران مفقود گردیده و از درجه 

 بابلاعتبار ساقط می باشد

زنگنه در اهواز:

در مورد هورالعظیم دروغ می گویند تا اختالف بیاندازند

عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است فروش نفت در 
نیازمند پشت سر گذاشتن مراحل آزمون و خطا و  بورس 
اما مسئوالن بدون طی  توانمندسازی بخش خصوصی بود 

کردن این مراحل، وارد اصل ماجرا شدند.
خادمی  هدایت اهلل  ملت،  خانه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با اشاره به اینکه عرضه هشتم نفت از طریق بورس بدون 
تقریبا تمام عرضه های  تاکنون  مشتری مانده است، گفت: 
ایجاد  تنگنای  نبوده اند چراکه  موفق  بورس  از طریق  نفت 
شده برای فروش نفت، سبب شد به یکباره تصمیم عرضه 
نسبی حاصل شود،  فروش  شاید  تا  گرفته شود  بورس  در 
اما این اقدام بدون ایجاد زیرساخت ها و در اختیار داشتن 

متخصصین امر اتفاق افتاد.

*خریداران نفت امکانات الزم همچون کشتی های نفتکش را 
در اختیار ندارند

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه خریداران نفت نیز امکانات الزم همچون کشتی های 
نفتکش را در اختیار ندارند به همین دلیل حتی در صورت 
افزود:  نیست،  فراهم  ها  آن   برای  خرید  شرایط  نیز  تمایل 
و  بیمه شده  باید  نفتی، آن ها  در صورت وجود کشتی های 
همچنین خریداران بتوانند ارز خود را وارد کشور کنند، اما 

هیچ یک از این شرایط فراهم نشده است.
*فروش نفت در بورس نیازمند پشت سر گذاشتن مراحل 
آزمون و خطا بود اما مسئوالن به یکباره وارد اصل ماجرا شدند

خادمی با اشاره به اینکه فروش نفت در بورس نیازمند پشت 

بخش  توانمندسازی  و  خطا  و  آزمون  مراحل  گذاشتن  سر 
خصوصی بود اما مسئوالن بدون طی کردن این مراحل، وارد 
اصل ماجرا شدند، ادامه داد: فروش هایی که در بورس تجربه 
می شود بسیار ناچیز است، چراکه ایران زمانی روزانه ۲ و نیم 
میلیون بشکه نفت به فروش می رساند و اگر اکنون بتوان یک 
پنجم این میزان فروش را در بورس تجربه کرد، تاحدودی 

انتظارات از فروش نفت در بورس برآورده خواهد شد.
*نبود اعتماد به بورس نفت به دلیل نوپا بودن

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، همچنین نبود 
اعتماد به بازار به دلیل نوپا بودن، تازه بودن معامالت و نبود 
بخش خصوصی قوی برای فروش نفت را دیگر دالیل برای 

استقبال نکردن از بورس نفت عنوان کرد.

خادمی:خریداران نفت از بورس برای حمل طالی سیاه نفتکش ندارند
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مردم مستقیما در بورس سرمایه گذاری نکنند

 مدیرعامل فرابورس ایران به مردم توصیه کرد تا به صورت مستقیم در 
بورس سرمایه گذاری نکنند.

به گزارش زمان به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، امیر هامونی با اشاره 
به حضور کدهای تازه وارد در بازار سرمایه گفت: بررسی های تحلیلی و 
آماری از وضعیت اقتصاد و بازار نشان می دهد که فعالیت سرمایه گذاران در 
بازار سرمایه در بازه زمانی مورد نظر کاماًل کارا و عقالیی بوده است؛ چرا که 
شاخص کل برآیند تمام رقابت هایی است که میان خریداران و فروشندگان 
اینکه عده ای جدیدالورود بخواهند یا  بازار شکل می گیرد و احتمال  در 
بتوانند این جریان را تحت تأثیر قرار دهند، بسیار ضعیف و در حد صفر 
است.وی متغیرهای کالن اقتصادی، صنعتی و شرایط فعالیت شرکت ها را 
بر روند حرکتی بازار سهام تعیین کننده و مؤثر خواند و خاطرنشان کرد: در 
بازار سهام همواره با نگاه به آینده تصمیم گرفته می شود و بر اساس شرایط 
حاکم بر صنایع مختلف خرید و فروش سهام صورت می گیرد، بنابراین 
نمی توان گفت که خرید یا فروش هیجانی یک عده می تواند موجب سقوط 

یا صعود یکباره شاخص شود.
مدیرعامل فرابورس ایران در توصیه به عالقه مندان حضور در بازار سرمایه 
گفت: اینکه مردم بخواهند به صورت مستقیم وارد بورس شوند هیچ گاه 
توصیه نمی شود، بنابراین همواره از سرمایه گذاران عالقه مند خواسته شده 
تا از طریق صندوق ها وارد سرمایه گذاری )ETF( در بازار سرمایه شوند.

وی با اشاره به اینکه در همه جای دنیا عموم مردم از طریق شرکت های 
سرمایه گذاری یا صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه می شوند، 
اظهار داشت: شاید سرمایه گذار یک پزشک، یک بازنشسته، یک نظامی 
و… باشد، اما پس اندازی دارد که می خواهد آن را در بورس سرمایه گذاری 
کند، در این حالت بهترین راه ورود به بورس برای حفظ سرمایه اولیه 
او، از طریق صندوق های سرمایه گذاری و ETF ها است.هامونی تصریح 
کرد: چنانچه افراد بخواهند مستقیماً به بازار سرمایه ورود کنند شاید به 
دلیل مشغله کاری که در حوزه تخصصی خود دارند، کمتر به اخبار و 
نبودن  مجهز  دلیل  به  بنابراین  باشند،  داشته  اشراف  سرمایه  بازار  مسائل 
آنان به دانش و سواد مالی الزم این مساله می تواند در میان مدت و یا در 
بلندمدت باعث هدر رفت منابع مالی و سرمایه آنان شود.این مقام مسئول 
در فرابورس ایران حضور فین تک های مشاوره ای را در کنار سرمایه گذاران، 
حرکتی مؤثر در زمینه جذب هرچه بهتر آن ها به بازار سرمایه دانست و 
گفت: در حال حاضر مشاوران سرمایه گذاری یا همان روبوادوایزرهایی را 
داریم که نوعی فین تک هستند و از طریق اپلیکیشن های موبایلی یا تحت 
ویندوز یا وب با اندازه گیری ذائقه و درجه ریسک پذیری یا ریسک گریزی 
سرمایه گذار بر اساس تکنولوژی های روانشناسی به آنها پورتفوی مناسب 
را پیشنهاد می کنند.وی با بیان اینکه این مشاوران سرمایه گذاری در واقع 
ماشین هایی هستند که می توانند به کمک انسان بیایند و در تصمیم گیری 
برای سرمایه گذاری به افراد کمک کنند، گفت: در نمایشگاه فاینکس 20۱۹ 
در فین استارزپالس که یکی از رویدادهای تخصصی فین استارز به شمار 
فعالیت هستند  به  مشغول  این حوزه  در  که  استارت آپ هایی  از  می رود 
خواسته ایم ضمن حضور در این رویداد، محصوالت و خدمات خود را 
از  مشاوره  ایران کسب  فرابورس  کنند.مدیرعامل  ارائه  عالقه مندان  برای 
شرکت های مشاوره سرمایه گذاری یا روبوادوایزرها را برای ورود مستقیم 
سرمایه گذاران به بورس ناکافی دانست و گفت: هر چند که دریافت این نوع 
مشاوره ها می تواند مسیر فعالیت را برای سرمایه گذاران روشن تر کند، اما 
برای ورود مستقیم به بورس کافی نیست؛ چرا که سرمایه گذاری در بورس 
عالوه بر دریافت اطالعات، معیارها و توانمندی های دیگری را نیز می طلبد 
که فرد برای ورود به بازار سرمایه باید خود را مجهز به آنها کند.این مقام 
ارشد فرابورس ایران ورود به بازار سرمایه از طریق افراد حرفه ای را راهکار 
دیگری برای سرمایه گذاری در بورس عنوان کرد و افزود: همواره می توان 
در کنار یک فرد حرفه ای و قابل اعتماد، قدم های نخست در سرمایه گذاری 
را برداشت و این در حالی است که در حال حاضر حرفه ای ترین و قابل 
اعتمادترین ابزار ما برای مدیریت ثروت و مدیریت منابع مردم، صندوق های 

سرمایه گذاری هستند.
امیر هامونی در تشریح عملکرد فرابورس در سال ۹۷ نیز گفت: سال گذشته 
شاهد رشد قابل توجه در رونق معامالت صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله بودیم به طوری که فقط بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان، صندوق های 
سرمایه گذاری در فرابورس معامله شده که این رقم نسبت به سال گذشته 
۱5۷ درصد رشد داشته است و این نشان می دهد که برخی مردم از طریق 
فاندها به بورس ورود می کنند.مدیرعامل فرابورس با اشاره به رشد قابل 
توجه شاخص فرابورس در سال گذشته نیز خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ 
ابتدای سال  به  به 225۸ واحد رسید که نسبت  فرابورس  عدد شاخص 
۹۷ رشد ۱06 درصدی آیفکس را رقم زد. در این میان ارزش معامالت 
فرابورس نیز در سال ۹۷ بیش از ۱00 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل که 5۹ هزار میلیارد بوده، رشد ۷۱ درصدی را تجربه 
کرده است.وی با بیان اینکه ارزش بازاری فرابورس در این مدت به عدد 
قابل مالحظه 250 هزار میلیارد تومان رسید، افزود: این میزان، نشان از رشد 
۷5 درصدی ارزش بازاری فرابورس دارد.به گفته وی پذیره نویسی انواع 
صکوک به ارزش ۸600 میلیارد تومان، پذیرش اسناد خزانه اسالمی در 22 
نماد به ارزش ۳4 هزارمیلیارد تومان، انجام ۱5 عرضه اولیه سهام و نیز انتقال 
دو نماد پتروشیمی خراسان و بورس کاال از فرابورس ایران به بورس تهران 
از دیگر عناوین عملکردی فرابورس ایران در سال گذشته به شمار می روند.

مدیرعامل فرابورس ایران اولویت اصلی برنامه های پیش روی این رکن بازار 
سرمایه را برای سال ۹۸ توسعه تکنولوژی عنوان کرد و افزود: این اولویت 
تنها شامل ارتقای سامانه های معامالتی نخواهد بود و توسعه تکنولوژی ها را 
در حوزه سامانه های نظارتی نیز شامل می شود.وی با ابراز امیدواری از بهبود 
رویه های مقرراتی بازار SME گفت: با کمک و همکاری سازمان بورس، 
در حوزه بازار SME و شرکت های دانش بنیان می تواند اتفاقات خوبی 
رخ دهد و با ریل گذاری مقرراتی در این بازار زمینه بهبود فرآیندها و رشد 
و توسعه بازار شرکت های کوچک و متوسط از طریق جذب شرکت های 
SME و دانش بنیان فراهم شود.هامونی در نهایت توجه به بحث حاکمیت 
شرکتی و ارتقای آن را از دیگر برنامه های در دست انجام فرابورس در سال 
جدید خواند و اظهار کرد: این مساله یکی از مهمترین حوزه هایی است 
که برای بهبود آن تالش خواهیم کرد، همچنین ترویج و توسعه فرهنگ 
سهامداری که همچون گذشته در برنامه های پیش روی سازمان بورس و 

فرابورس قرار دارد نیز در سال ۹۸ دنبال خواهد شد.

کاهش اندک نرخ بیکاری جوانان در پاییز ۹۷

 
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می دهد که طی پاییز سال گذشته 
نرخ بیکاری جوانان اندکی کاهش یافته و سهم اشتغال در بخش خدمات 

افزایش داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 24 - ۱5 ساله، 2۷ درصد و جمعیت 
آنها، ۷60 هزار و 5۳4 نفر بوده است که از این تعداد، 2۳.6 درصد معادل 
5۱4 هزار و ۹6 نفر مرد و ۳۸.4 درصد معادل 246 هزار و 4۳۸ نفر زن 
هستند. نرخ بیکاری جوانان 24-۱5 ساله در نقاط روستایی نیز ۱۷.6 درصد 
و جمعیت آنها ۱52۱۳۱ نفر و نرخ بیکاری جوانان 24-۱5 ساله در نقاط 
شهری، ۳۱.۱ درصد با 60۸ هزار و 40۳ نفر است. همچنین نرخ بیکاری 
جوانان 2۹ - ۱5 ساله در پاییز سال ۹۷، 24.5 درصد و تعداد آنها یک 
میلیون و 6۷0 هزار و 54۸ نفر بوده است که از این تعداد ،20.۸ درصد 
معادل یک میلیون و ۹4 هزار و ۷45 نفر مرد و ۳۷.۱ درصد معادل 5۷5 
هزار و ۸0۳ نفر زن هستند. در حالی که نرخ بیکاری جوانان 2۹ - ۱5 ساله 
در نقاط شهری 2۷.5 درصد و تعداد آنها یک میلیون و ۳۷0 هزار و ۳۳2 
نفر بوده این نرخ در نقاط روستایی ۱6.4 درصد است و ۳00 هزار و 2۱6 

نفر را شامل می شود.

خبر

فروش فوری تنظیم بازار محصوالت 
ایران خودرو در سال ۹8

ایران  شرکت  فروش  شبکه  و  بازاریابی  مدیر 
خودرو از آغاز طرح فروش فوری تنظیم بازار در 

سال ۹۸ از هفته آینده خبر داد.
گلیاری  اهورا  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  به گزارش 
فوری  فروش  طرح  گفت:  خبر  این  بیان  ضمن 
تنظیم بازار که در اسفندماه سال گذشته اجرا شد 
اثرات بسیار مطلوبی بر قیمت های بازار گذاشت، 
به گونه ای که قیمت ها در روزهای پایانی سال به 
سمت تعادل حرکت و التهاب ایجاد شده توسط 
دالالن و سودجویان فرونشانده شد و شرایط بازار 
اثرگذاری  افزود:  رسید.وی  قبولی  قابل  ثبات  به 
طرح فروش فوری به دلیل مداوم بودن و قیمت 
گذاری محصوالت بر اساس حاشیه بازار است 
با  این طرح  نیز  اساس در سال ۹۸  بر همین  و 
برقراری  و  بازار  قیمت  کنترل  و  تنظیم  هدف 
تعادل در عرضه و تقاضا ادامه خواهد داشت تا 
مشتریان نهایی محصوالت نیز از خدمات فروش 
ایران خودرو رضایتمندی باالتری داشته باشند و 
از مزایای طرح بهره مند شوند.گلیاری در پایان 
فروش  شرایط  اجرای  دقیق  زمان  کرد:  اضافه 
رسانی خواهد شد  اطالع  آغاز،  از  پیش  فوری، 
فروش  سایت  طریق  از  توانند  می  مشتریان  و 
به  نسبت   esale.ikco.ir نشانی  به  اینترنتی 

ثبت نام اقدام کنند.

تخم مرغ ارزان شد

در حالی که قیمت هر شانه ۳0 عددی تخم مرغ در 
هفته های گذشته تا ۱۷ هزار تومان افزایش یافته 
بود، قیمت این محصول کاهش یافته و به حدود 
۱2 هزار تومان کاهش یافته و موجب نارضایتی 

مرغداران شده است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، قیمت هر شانه 
 ۱2 تا  تومان  هزار   ۱2 به  عددی   ۳0 مرغ  تخم 
یافته است، در حالی  هزار و 500 تومان کاهش 
که این محصول در هفته های گذشته حدود ۱۷ 
هزار تومان به فروش می رسید و در مقطعی از 
سال گذشته به 20 هزار تومان رسیده بود و دولت 
ایران  برای تنظیم بازار تخم مرغ ترکیه ای را به 
تومانی  و 500  هزار  شانه ۱2  قیمت  به  و  آورد 
به فروش رساند اما حال که قیمت این محصول 
به نرخ مورد نظر دولت رسیده است، مرغداران 
دهند. می  تولید  توقف  و  زیان  و  ضرر  از  خبر 

فرزاد طالکش دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم 
قیمت  که  است  گفته  ارتباط  این  در  ایران  گذار 
تخم مرغ هر کیلو در مرغداری حدود 5 هزارو 
۸00 تومان است  درحالی که قیمت تمام شده این 
محصول ۷۸00 تومان است و مرغدار با زیان 2 
هزار تومانی محصول خود را عرضه می کند. وی 
همچنین از دولت خواسته است که برای مرغداران 
منجر  شرایط  این  ادمه  وگرنه  بیندیشد  ای  چاره 
اظهار  شد،  خواهد  مرغداران  فعالیت  تعطیلی  به 
داشت: با توجه به جلوگیری از صادرات، نقدینگی 
مرغداری ها در کشور بسیار پایین آمده است و توان 
اینکه از بانک ها تسهیالت بگیرند، ندارند.اگر این 
ادامه یابد بسیاری از مرغداری ها مرغ ها را  روند 
سریعا به کشتارگاه ها می برند و در نهایت منجر به 
تعطیلی مرغداری ها می شود و در آینده با مشکل 

تولید تخم مرغ روبرو خواهیم شد.

تمرکز روی تولید مهمترین هدف 
نظام بانکی

رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: 
تمرکز روی تولید، مهمترین هدف نظام بانکی است 
و با توجه به تحریم های آمریکا، باید با برنامه ریزی 
و سرمایه گذاری، در تولید ملی به خودکفایی برسیم.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدرضا حسین 
زاده روز پنجشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید استان همدان اظهار داشت: در شرایط کنونی 
تحریم، رونق تولید می تواند اقتصاد کشور را نجات 
دهد و در همین راستا سیاست های نظام در رونق 
کرد:  اضافه  باشد.وی  بخش  ثمر  تواند  می  تولید 
به  انقالب  از سوی رهبر معظم  امسال  نامگذاری 
عنوان سال »رونق تولید«، وظیفه ما را در خدمت به 
مردم سنگین تر می کند.مدیر عامل بانک ملی ایران 
ادامه داد: واحدهایی که به صورت همزمان تولید و 
فروش دارند در تامین سرمایه در گردش در اولویت 
قرار دارند.وی اضافه کرد: واحدهایی که تولید دارند 
اما در انبار ذخیره می کنند باید در به دست آوردن 
بازار فروش تالش کنند تا سرمایه برای گردش مالی 
به آن ها اختصاص یابد.حسین زاده با تاکید بر اینکه 
نظام بانکی می تواند در رونق تولید، کمک کننده 
باشد افزود: با توجه به ظرفیت باالی ایران در منابع 
مالی و نیروی انسانی جوان، می توانیم در تولید به 
بانک  هماهنگی  شورای  برسیم.رییس  خودکفایی 
تامین  باید  اولویت دولت  تاکید کرد:  های دولتی 
سرمایه در گردش واحد های تولیدی باشد.وی تاکید 
کرد: در سال جاری واحد های تولیدی نیمه تمام باید 
تکمیل شوند و به جز واحدهای تولیدی صادرات 
محور و تولید کننده کاالهای راهبردی، برنامه ای 
برای راه اندازی واحدهای جدید نداریم.حسین زاده 
با بیان اینکه نگاه بانک ملی به توسعه صنایع استان 
همدان، ویژه است، گفت: بر اساس آمارها و بررسی 
های انجام شده، مردم همدان اهل حساب و کتاب 
هستند و حساب بانکی آن ها خوب است و همین 
موجب جذب سرمایه گذار در این استان می شود.

وی با ابراز تمایل برای سر ریز کردن منابع به سمت 
سرمایه گذاری در همدان افزود: بانک ملی می تواند 
به عنوان بانک عامل، تسهیالت طرح های تولیدی را 

در اختیاد تولیدکنندگان این استان قرار دهد. 

خبر

جزئیات برنامه های وزارت صمت برای سال۹۸؛

افزایش دو برابری صادرات 
به کشورهای همسایه تا سال 1400 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دو درصد واردات کشورهای همسایه از ایران است، گفت: برنامه ریزی های الزم صورت 
گرفته تا میزان صادرات به کشورهای اطراف تا سال ۱400 یعنی دو سال آینده، دو برابر شود.

به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، رضا رحمانی با اشاره به برنامه های وزارتخانه متبوعش برای تحقق شعار سال ۹۸ به نام »رونق 
تولید«، افزود: وزارت صمت، امسال با چند رویکرد برخی پروژه های ویژه را تعریف کرده است که نخستین و اصلی ترین رویکرد، 
تاکید بر ساخت داخل، ایجاد پروژه های داخلی و بومی کردن ساخت تمام قطعات وارداتی در تمامی رشته های صنعتی است. وی با 
تاکید بر ظرفیت ویژه بخش معدن برای رونق تولید، افزود: امسال یک تحول و انقالب اساسی در حوزه معدن انجام می شود که ظرفیت 
قابل توجه این بخش تا پایان سال ۹۸ فعال خواهد شد و بر موضوع فناوری نیز توجه ویژه ای خواهیم داشت. رحمانی با بیان اینکه 
یکی از رویکردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۸ بحث صادرات به ویژه تمرکز روی کشورهای همسایه است، 
ادامه داد: برنامه ریزی های الزم صورت گرفته تا میزان صادرات به کشورهای اطراف تا سال ۱400 یعنی دو سال آینده دو برابر شود که 
صادرات موجود حدود 25 میلیارد دالر بوده و باید تا دو سال آینده 50 میلیارد دالر شود که این ظرفیت بسیار خوبی بوده و نباید از آن 
غافل شد. وی اظهار داشت: یکی از راه های رونق تولید و آرام نگه داشتن آن در سال ۹۸ و ۹۹ افزایش صادرات است که بر این اساس 
تقاضا در کشورهای همسایه ایجاد و ظرفیت خوبی برای صادرات ایجاد می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز تاسف از 
اینکه اکنون دو درصد واردات کشورهای همسایه از ایران تامین می شود و رقم بسیار ناچیزی است، تصریح کرد: وزارت صمت برنامه 
ریزی کرده تا اقدامات مهمی در حوزه لوازم خانگی، صنعت پوشاک، پایین دست پتروشیمی، صنایع دریایی، زنجیره ارزش فلزات 
اساسی همانند فوالد، آلومنیوم و مس انجام شود که قرار است هفته آینده این اقدامات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح شود.

اشاره  با  ارزی سامانه جامع تجارت  مسئول 
ارز  مستقیم  فروش  بخش  شدن  فعال  به 
صادرکنندگان به واردکنندگان در این سامانه 
نحوه  از  اردیبهشت ۹7، جزئیاتی  ابتدای  از 
واردکنندگان  به  ارز حاصل صادرات  فروش 

را تشریح کرد.
حسین  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ارزی  بخش  از  جزئیاتی  تشریح  در  تاجیک 
سامانه جامع تجارت که قرار است به زودی 
و  واردکنندگان  بین  ارتباط  و  شود  فعال 
صادرکنندگان را برای مبادله ارزی میان این 
دو فراهم آورد اظهار کرد: سال گذشته یکی 
از روش هایی که برای بازگشت ارز حاصل از 
صادرات مطرح شد، روش واردات در مقابل 
صادرات بود ولی بهره مندی از این روش برای 
هر دو گروهِ صادرکنندگان و واردکنندگان با 
طرفین  شناسایی  امکان  اینکه  به  توجه 
و  نبود  امکان پذیر  چندان  نداشت،  وجود 
صادرکنندگانی که تمایل داشتند ارز حاصل 
بفروشند،  واردکنندگان  به  را  از صادراتشان 
قصد  که  واردکنندگانی  با  نمی توانستند 
شوند.مسئول  مرتبط  داشتند،  کاال  واردات 
توجه  با  افزود:  تجارت  جامع  سامانه  ارزی 
گذشته  سال  ماه  اسفند  در  مشکل،  این  به 
مقرر شد سامانه جامع تجارت، امکانی برای 

فروش  قصد  که  صادرکنندگانی  شناسایی 
در  و  داشتند  را  صادراتشان  از  حاصل  ارز 
تامین  دنبال  به  که  واردکنندگانی  مقابل، 
فراهم  بودند  بانکی  فرایند  از  سریعتر  ارز 
این  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  کند.وی 
فراهم شده  تجارت  جامع  سامانه  در  امکان 
و از ابتدای اردیبهشت ماه، این بخش فعال 
می شود گفت: در این سامانه، صادرکنندگان 
می توانند میزان ارز حاصل از صادراتشان را 
ثبت کنند و این سامانه پس از احراز هویت 
شخصی و تجاری این افراد، نام و مقدار ارز 
از طرف  و  قرار می دهد  لیستی  در  را  آن ها 
دیگر، واردکنندگانی که قصد خرید ارز دارند 

نیز پس از ثبت سفارش، اخذ تاییدیه بانک 
مرکزی و احراز هویت حقیقی و حقوقی شان، 
داشته  دسترسی  لیست  این  به  می توانند 
باشند تا با این شیوه، به صادرکنندگانی که 

قصد فروش ارز خود را دارند، متصل شوند.
تنها  سامانه  این  کرد:  خاطرنشان  تاجیک 
کنترل هویت صادرکنندگان و واردکنندگان 
اولیه  مجوزهای  کردن  چک  همچنین  و 
هیچ  و  می دهد  انجام  را  طرفین  بازرگانی 
دخل و تصرفی چه در تعیین قیمت خرید 
و فروش ارز و چه ثبت فرایند معامله ارزی 
ندارد.مسئول  واردکننده  و  صادرکننده  بین 
ارزی سامانه جامع تجارت در پاسخ به این 

سوال که آیا محدودیتی در عرضه و فروش 
ارز حاصل از صادرات از نظر واحد پولی وجود 
دارد یا خیر گفت: در این سامانه تمام ارزهای 
حاصل از صادرات فارغ از واحد پولی قابلیت 
عرضه و خرید و فروش دارد و صادرکنندگان 
دارنده ارز می توانند تمام واحدهای پولی از 
جمله روپیه، روبل، دینار، دالر، درهم، یورو 
یا هر واحد پولی را در این سامانه ثبت کنند 
و هیچ محدودیتی در این بخش وجود ندارد.

بینی  پیش  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
از  برخی  اینکه  به  توجه  با  است که  این  ما 
میان  قیمتی  اختالف  بدلیل  صادرکنندگان 
و  تمایل  آزاد،  بازار  و  نیما  سامانه  قیمت 
این  در  خود  ارز  فروش  به  چندانی  رغبت 
از  برخی  دیگر  سوی  از  و  نداشتند  سامانه 
داشتند،  تمایل  به دالیلی  نیز  واردکنندگان 
ارز موردنیازشان را سریعتر از فرایند موجود 
در سامانه نیما تهیه کنند، استقبال خواهند 
کرد چراکه فعال شدن این سامانه می تواند 
و  صادرکنندگان  از  بخش  این  مشکالت 
واردکنندگان را نیز برطرف کند؛ به عبارت 
از  سریعتر  می توانند  واردکنندگان  دیگر 
مقابل  در  و  کنند  تهیه  را  خود  ارز  گذشته 
از  حاصل  ارز  می توانند  صادرکنندگان  نیز 

صادرات خود را با قیمت توافقی  بفروشند.

فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان از اردیبهشت ۹8

در حالی که بازار خودرو هنوز از خواب بهاری بیدار نشده است، خودروسازان 
طرح های تازه ای برای تنظیم بازار در دستور کار قرار داده اند.

به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، نمایشگاه داران این روزها، بیش از 
هر زمان دیگری با رکود و کسادی دست و پنجه نرم می کنند. برخی 
از فعاالن بازار می گویند از نیمه اسفند تا کنون هیچ معامله ای نکرده اند. 
اجرای  تحت تاثیر  فروش  و  اندک خرید  می دهد حجم  نشان  بررسی ها 
طرح های فروش فوری خودروسازان، به منظور تنظیم بازار ،اتفاق افتاد 
چرا که خودروسازان از اسفند ماه، با هدف کاهش قیمت خودرو طرح 
از این نیز خودروسازان  فروش فوری را به مرحله اجرا درآوردند. پیش 
انبوهی خودرو را با هدف کوتاه کردن دست دالالن از بازار پیش فروش 
کرده بودند و انباشته شدن تقاضا در این حوزه اتفاقا خود به رشد قیمت ها 
در بازار دامن زده بود اما صدور مجوز فروش فوری ورق را برگرداند. حاال 
در شرایطی برخی قیمت پراید ۱۱۱ را 47 میلیون تومان اعالم می کنند 
که اغلب نمایشگاه داران هنوز هیچ پرایدی به این قیمت نفروخته اند. بر 
این اساس اما هفته آینده را خیلی ها هفته ریزش قیمت ها در بازار خودرو 
می دانند چرا که از یک سو تحویل خودروهای ثبت نامی ایران خودرو آغاز 
می شود و از سوی دیگر سایپا تحویل فروش فوری خود را کلید خواهد زد. 
این اما همه ماجرا نیست، ایران خودرو اعالم کرده است برنامه فروش فوری 
خودرو در هفته آینده از سر گرفته خواهد شد تا بار دیگر این خودروساز با 

هدف مقابله با رشد قیمت ها افزایش داللی وارد میدان شود.

از  ایران بود، خودروسازان هر چند  اقتصاد  برای  سال گذشته سال سختی 
زیان های هزاران میلیاردی سخن می گویند اما در دامن زدن به نارضایتی 
 5۰ پراید  نکردند.  فروگذار  تالش  از  نیز  خودرو  صنعت  از  عمومی  افکار 
میلیون تومانی چنان نارضایتی را در افکار عمومی ایجاد کرد که بسیاری از 
مصرف کنندگان این خودرو را حتی مناسب قیمت پیشین آن، یعنی محدوده 
۲۰ تا ۲5 میلیونی نیز نمی دانستند. با این حال، به رغم تمام نارضایتی ها، 
دنبال  به  که  سرمایه هایی  گذراندند.  را  پررونقی  بسیار  سال  خودروسازان 
وارد حوزه  بازار خودرو و سپس  وارد  به سرعت  بودند،  تبدیل  برای  محلی 
ثبت  درصد  بازار ۹۰  فعاالن  برخی  که  جایی  تا  پیش خرید خودرو شدند 
نام کنندگان و برخی کارشناسان 6۰ درصد ثبت نام کنندگان را سرمایه گذار 
بازار ثبت نام و پیش خرید خودرو  و نه مصرف کننده اعالم کردند. داغی 
خود عاملی بود برای نرسیدن صدای اعتراض؛ چرا که خودروسازان با گرمی 
بازار، توانستند سرمایه های فراوانی را جذب نمایند و حاال، در سال جاری 
پیشگیری  فعالیت دالالن  و  قیمتی  انفجار  از  دارند  قصد  تازه  موقعیتی  در 
کنند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند اتفاقا بازار خودرو 
دیگر مجالی برای افزایش قیمت ندارد. فربد زاوه در این خصوص گفت: بازار 
خودرو در وضعیتی است که دیگر توانی برای افزایش قیمت ندارد و وقتی قدرت خرید نباشد نمی توان انتظار 
انفجار قیمت را داشت. وی می گوید البته کاهش قیمت ها در این بازار چندان قابل تصور نیست اما منظور این 
بازار رخ نخواهد داد و شیوه عمل خودروسازان در تحویل خودروهای  افزایش جهشی در این  است که دیگر 

ثبت نامی می تواند در این حوزه موثر باشد.

سال داغ 
وسازان،  خودر

نارضایتی 
مصرف كنندگان

ttt

طرح های تازه خودروسازان اجرا می شود؛

بازار خودرو در انتظار سقوط بزرگ

دبیر انجمن برنج با بیان اینکه خسارت سیل 
زمزمه  نباید  و  نبوده  جدی  برنج  تولید  به 
واردات مطرح شود، دالیل گرانی این کاال را 

مطرح کرد.
جمیل  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
علیزاده شایق درباره اینکه آیا مشخص شده 
سیالب های اخیر در کشور، به تولید برنج چه 
میزان خسارت وارد کرده است؟، گفت: زمانی 
که سیل رخ داد، فقط استان های شمالی در 
حال خزانه گیری بودند و استان های جنوبی، 
کشت برنج را کمی دیرتر از استان های شمالی 
آغاز می کنند؛ بنابراین بیشترین توجه در این 
زمان، به سمت استان های شمالی است.وی 
نیز،  شمالی  استان های  خوشبختانه  افزود: 
تازه در حال خزانه گیری بودند و جز استان 

گلستان، در مناطق دیگر شمال کشور هم، 
شاهد بارندگی و سیل چندان زیادی نبودیم.

دبیر انجمن برنج کشور اضافه کرد: بارندگی 
در  برنج  خزانه های  به  اخیر  سیالب های  و 
شمال کشور، مقدار کمی آسیب وارد کرده 
که آن هم قابل جبران است. اگر این سیل 
از اواسط اردیبهشت به بعد آمده بود، طبیعتاً 
زمین های اصلی برنج خسارت می دیدند ولی 
وقتی خزانه آسیب می بیند، چون سطح آن 
زیاد نیست، می توان دوباره آن را تجدید کرد.

شایق تصریح کرد: بر این اساس، هم اکنون 
وجود  مشکلی  اصاًل  گیالن،  و  مازندران  در 

ندارد و کارها به صورت روتین پیش می رود؛ 
ضمن اینکه حدود 5۰۰ هزار هکتار از سطح 
زیرکشت کشور نیز، در این دو استان است.

وی با بیان اینکه در گرگان، خزانه ها مقداری 
این خزانه ها در  افزود:  خسارت دیده است، 
حال تجدید شدن است و جبران می شود؛ 
اردیبهشت  در  دیگری  اتفاق  اگر  بنابراین 
احیا  مجدداً  هم  گرگان  خزانه های  نیفتد، 

خواهند شد.
جنوبی  استان های  اینکه  به  اشاره  با  شایق 
اول  از  دیرتر  معموالً  را  خود  گیری  خزانه 
اکثر  داد:  ادامه  می دهند،  انجام  فروردین 

بودند  نکرده  گیری  خزانه  استان ها،  این 
کرده  گیری  خزانه  که  هم  نقاط  برخی  و 
بتواند  که  ندیده اند  زیادی  خسارت  بودند، 
تاکید  با  بزند.وی  آسیب  تولید  به مجموعه 
بر اینکه مبادا این سیل بهانه ای شود برای 
اینکه زمزمه واردات به راه افتد، تصریح کرد: 
فعاًل به نظر نمی رسد که تولید برنج خسارت 
زیادی دیده باشد و تا پایان شهریورماه ۹8، 
کاهش تولید داشته باشیم؛ مگر اینکه در این 
شش ماه اتفاق جدیدی رخ دهد.وی گفت: 
میزان تولید در سال جاری فعاًل قابل پیش 
بینی نیست؛ چراکه باید وارد اردیبهشت ماه 
شویم و بعد ببینیم استان ها در چه وضعیتی 
هستند؛ اما معموالً هر سال نیز همین کار را 

می کردیم.

تشریح دالیل گرانی برنج در بازار



کسی که بر جایگاه خویش منم زد، بخت از 
وی روی بر خواهد تافت.

فردوسی خردمند

سخن حکیمانه

یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست
خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد

امروز با حافظ

»باب اسرار« منتشر شد

رمان »باب اسرار« نوشته احمد 
امید با ترجمه ارسالن فصیحی 
توسط نشر ققنوس منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
»باب  رمان  مهر،  گزارش  به 
امید  احمد  نوشته  اسرار« 
ارسالن  ترجمه  با  به تازگی 
فصیحی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر 
شده است. این کتاب دیروز سه شنبه 20 فروردین وارد 
بازار نشر شد. نویسنده این کتاب از جمله نویسندگان 
معروف ترکیه است که آثارش به زبان های مختلف 

ترجمه شده است.
نسخه اصلی این کتاب در سال 200۸ چاپ شده و 
نشر ققنوس در سال 20۱۸ امتیاز نشر آن را از ناشرش، 
انتشارات کالِم در ترکیه خریداری کرد. از این کتاب، 

یک میلیون نسخه در ترکیه به فروش رفته است.
کتاب پیش رو درباره دیدار و ارتباط عارفانه موالنا و 
شمس تبریزی است؛ همچنین روایتی که در آن شمس 
تبریزی به دست حسودان و تنگ نظران کشته می شود؛ 
جنایتی که ۷00 سال از آن می گذرد. دختر جوانی از 
شهر لندن به سمت شهر قونیه می رود و در طول مسیر 
شبحی را به طور مداوم می بیند که این مشاهده شک و 
تردیدی بین واقعیت و خیال به وجود می آورد. شبح 
مورد نظر، شمس تبریزی است. در ادامه داستان، ذات 
شمس تبریزی در کالبد دختر جوان حلول می کند و...

داستان »باب اسرار« در دو بستر زمانی حال و گذشته 
جریان دارد و شمس تبریزی به این وسیله در دو زمان 
مختلف حضور پیدا می کند. رمان »باب اسرار« 46 

فصل دارد.در قسمتی از این کتاب می خوانیم:
و آن طور شد که او می گفت؛ دوباره که به تصویرم در 
سینی مسِی قلع اندود نگاه کردم جا نخوردم از دیدِن 
مردِ ریش سیاه و پشمینه پوش که چشم هایش مادرزاد 
سرمه کشیده است. چون مْن او بودم. چون من دیگر 
کارن کیمیا گرین وود نبودم، من محمد بن علی بن 
ملک داد تبریزی، ملقب به شمس تبریزی، ملقب به 

کامل تبریزی، ملقب به شمِس پرنده بودم....

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

۶ گروه داوری در جشنواره جهانی فیلم فجر

امیر اسفندیاری با اشاره به ۱0۹ اثر خارجی 
سی وهفتمین  مختلف  بخش های  در  که 
جشنواره جهانی فیلم فجر حضور دارند، تعداد 
کشورهایی را که در این جشنواره نماینده یا 

فیلم دارند ۷5 کشور عنوان کرد.
از ستاد خبری  نقل  به  زمان  پیام  به گزارش 
سی وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، معاون 
بین الملل سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر با اشاره به بیش از ۱400 اثر خارجی که 

برای بازبینی به این دوره از جشنواره ارسال شده است، بیان کرد: از بین این آثار حدود 
۹00 فیلم داستانی بلند، حدود 200 فیلم مستند بلند و حدود ۳00 فیلم کوتاه هستند.

او افزود: در نهایت ۱0۹ اثر خارجی در بخش های مختلف جشنواره مانند مسابقه 
بین الملل )سینمای سعادت(، جلوه گاه شرق )سینمای کشورهای آسیایی و اسالمی(، 
جشنواره جشنواره ها )جام جهان نما(، نمایش های ویژه بهترین آثار ملل )فیلم هایی که 
کشورهای مختلف به اسکار معرفی می کنند(، مستند زیر ذره بین، شاخه های زیتون، آثار 
مرمت شده کالسیک و گونه های محبوب مردمی که امسال مروری به سینمای کمدی 
معاصر جهان است، حضور خواهند داشت.معاون بین الملل سی و هفتمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر با بیان اینکه بسیاری از داوران، مدرسان کارگاه ها، صاحبان آثار و 
مهمانان بازار تا به امروز حضورشان را در جشنواره تایید کرده اند، گفت: تا به امروز بیش 
از 255 مهمان شرکت شان را در جشنواره قطعی کرده اند. همچنین جشنواره سی وهفتم 
میزبان نمایندگان و آثار ۷5 کشور جهان خواهد بود.اسفندیاری با اشاره به اینکه شش 
گروه داوری مختلف در جشنواره سی وهفتم حضور خواهند داشت، گفت: به غیر از 
داوری بین الملل که پنج داور خارجی و دو داور ایرانی فیلم های آن را قضاوت می 
کنند، داوران بقیه بخش ها مانند بخش آسیا، فیلم های اول، منتقدان بین المللی، نت پک 

و جایزه بین االدیان برای هر بخش بین سه تا پنج نفر داور هستند.
عضو هیات مدیره جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک با ابراز تاسف از تالش برخی کشورها 
برای در انزوا نگه داشتن ایران اظهار کرد: به دلیل وضعیت بسیار عجیبی که در مورد ارز 
پیش آمده است، امسال طبیعتاً محدودیت های بیشتری برای خودمان قائل شدیم. برای 
مثال از سال های گذشته تهیه بلیت هواپیما برای مهمانان بازار و برخی بخش های دیگر 
برعهده خودشان بود. ما امسال این روند را گسترش دادیم و در عین حال تصمیم گرفتیم 

برخی بخش ها را نیز محدودتر برگزار کنیم.
Info@ و پست الکترونیکی جشنواره Fajriff.com آدرس سایت رسمی جشنواره

Fajriff.com است.
سی وهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا 26 آوریل 20۱۹ )2۹ فروردین تا 

6 اردیبهشت ۱۳۹۸( به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.

خبر

یک کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه 
برای  هنری  تئاتر  حاضر  حال  در 
تبلیغ و سرگرمی نیست، بلکه تئاتر 
هنری برای رسیدن به فهم مشترک 
امروز  گفت:  است،  صلح  ایجاد  و 
تئاتر به نهادی برای تولید سرگرمی 
تبدیل شده و مدیران و مسئوالن به 
این موضوع افتخار می کنند و آن را 
فریاد می زنند. مدیران تئاتر باید به این 
فکر کنند که مبانی فلسفی تولید تئاتر 
چیست و چرا باید پول نفت را برای 

تولید تئاتر خرج کرد؟
امیر دژکام بازیگر و کارگردان تئاتر، 
سینما و تلویزیون درباره اولویت های 
تعیین شده از سوی اداره کل هنرهای 
کرد. گفت وگو  ایسنا  با  نمایشی، 
این کارگردان تئاتر با بیان اینکه »در 
اولویت های تعیین شده از سوی اداره 
کل هنرهای نمایشی تمرکز بر اهمیت 
گروه هاست«  و  تئاتر خصوصی  به 
بین  در  که  چیزی  آن  اما  افزود: 
اولویت های تعیین شده جایش خالی 
است،  قرار  که  است  اتفاقی  است، 
از سالن ها و  قرار است  بیفتد. چرا 
گروه های تئاتری خصوصی حمایت 
بر  تئاتر؟ مشکل  تولید  برای  شود؟ 
سر این موضوع است که تئاتر برای 

سرگرمی تولید می شود.
او ادامه داد: در حال حاضر به دلیل 
اینکه مدیران و سیاست گذاران حوزه 
را  تئاتر  تولید  فلسفه  مبانی و  تئاتر 
و  کرده اند  فراموش  و  کنار گذاشته 
تئوری های اقتصادی و استدالل هایی 
را که در حوزه اقتصاد درست است 
وارد حوزه هنر کرده اند، مشکالتی در 
تولید تئاتر به وجود آمده و به سویی 
حرکت کرده که برای سرگرمی تولید 

شود.
اقتصاد ساده  در  داد:  دژکام توضیح 
انجام  درآمدزایی  برای  فعالیتی 

مبنای  بر  اگر  اقتصاد  این  می شود، 
سرمایه گذاری مدرن باشد، فعالیت به 
هر نحوی انجام می شود تا به باالترین 
سوددهی برسد. متأسفانه تئوری های 
اقتصاد مدرنیته با عنوان استدالل های 
مدیران  مسئولین،  طرف  از  درست 
مواقع در  اکثر  و سیاست مداران در 

حوزه هنر و تئاتر استفاده می شود.
نیاز  برای  فعالیتی  هنر  او،  گفته  به 
اما  است.  زیبایی خواهی  به  انسان 
زمانی که استدالل های حوزه اقتصاد 
وارد حوزه تئاتر می شوند، تئاتر و هنر 
هم به سمت فعالیت اقتصادی کشیده 

می شوند.
کارگردان نمایش »مکبث« با اشاره به 
اینکه »من تاکنون از مدیر یا مسئولی 
نشنیده یا نخوانده ام که فعالیت هنری 
به دلیل پاسخ به نیاز زیبایی خواهی 
انجام می شود و این فعالیت را یک 
گفت:  می دانند«  اقتصادی  فعالیت 
اشکالی ندارد که یک فعالیت هنری 
اشکال  شود،  درآمدزایی  به  منجر 
اینجاست که تمام هدف یک فعالیت 
موقع  آن  شود.  درآمدزایی  هنری، 
سرگرمی،  به  تئاتر  هنر  که  است 

شعبده بازی و … تبدیل می شود. در 
حال حاضر اکثر فعالیت های تئاتری 

تولید سرگرمی می کنند.
او در ادامه تاکید کرد: تئاتر یک تجربه 
خیالی برای ما به وجود می آورد، با 
دیدن این تجربه خیالی یک تجربه به 
تجربه هایمان زیاد می شود. اگر این 
مسیر را در حوزه های مختلف دنبال 
به تجربه های مختلف دست  کنیم، 
می یابیم و از طریق این تجربه های 
می رسیم.  مشترک  فهم  به  مختلف 
از  مشترک  فهم  تئاتر  هنر  گوهر 
فهم  یک  به  رسیدن  پدیده هاست. 
صلح  به  منجر  جامعه  در  مشترک 
و آرامش و ترقی جامعه می شود و 
با تبدیل ابزار )تئاتر( رسیدن به این 
این  صلح و پیشرفت به سرگرمی، 

امکان از بین می رود.
دژاکام تصریح کرد: در حال حاضر 
شده  مسخ  و  فراموشی  دچار  تئاتر 
است. هیچ چیزی برای تئاتری های 
باقی نمانده که بتوانند از یک حمایت 
هنگفت  کرایه های  شوند.  بهره مند 
سالن های نمایش به همین معناست 
که باید تولید سرگرمی شود. تئاتر از 

هویت اصلی خودش دور و دچار  
یک از خود بیگانگی شده و آن را 

مدام فریاد می زند.
این بازیگر با اشاره به نقش تئاتر آزاد، 
تئاتر آزاد بدون هیچ ادعایی  گفت: 
گردش مالی چند میلیاردی دارد که 
نه چهره معروفی در آن بازی می کند 
و نه دکور سنگینی دارد. هیچ نوع پُز 
روشنفکری و هنرمندی هم ندارند و 
سرگرمی  مردم  برای  راحت  خیلی 
تولید می کنند که این سرگرمی الزم 

است. 
اما در حال حاضر پیکر اصلی تئاتر 
استداللی  و  فخرفروشی  با  کشور 
عاقلی  انسان  کدام  اینکه  بر  مبنی 
کاری بدون مزد انجام می دهد فقط 

به سمت درآمدزایی می رود.
او افزود: من جواب این سوال را که 
کاری  عاقل  انسان  »کدام  می گویند 
بدون مزد می کند« می دهم، فردوسی 
و  مزدی  دریافت  بدون  سال   ۳0
را  شاهنامه  زندگی اش  فروختن  با 
سرود و هنوز که هنوز است ما از این 

چشمه می نوشیم. 
بسیاری از انسان های عاقل کارهایی 

کرده اند که هیچ نفع اقتصادی برای 
از  گروه  این  است،  نداشته  آن ها 
انسان ها هستند که تغییر را به وجود 

می آورند.
این بازیگر تئاتر و سینما با تاکید بر 
اینکه »اولویت اصلی در حال حاضر 
این است که تئاتر به جایگاه خودش 
بازگردد« ادامه داد: امروز تئاتر تبدیل 
به نهادی برای تولید سرگرمی شده 
و مدیران و مسئوالن به این موضوع 
افتخار می کنند و آن را فریاد می زنند. 
مدیران تئاتر باید به این فکر کنند که 
مبانی فلسفی تولید تئاتر چیست و 
چرا باید پول نفت برای تولید تئاتر 
خرج کرد؟ در صورتی که می توان با 
آن پول مدرسه، بیمارستان یا جاده 

ساخت. 
پاسخ  به  باید  مسئوالن  و  مدیران 
این سوال ها برسند تا تئاتر با هدف 

درستی تولید شود.
او افزود: پاسخ به این سوال سخت 
است. باید تولید تئاتر، یک اندیشه 
صدها  اندیشه  این  چراکه  بسازد، 
مدرسه یا بیمارستان می سازد. شاید با 
بودجه تئاتر بتوان یک مدرسه ساخت 
اما با تربیت فکرها چند صد مدرسه 
علمی،  نهاد  این  اگر  شود.  ساخته 
جایگاه  در  زیبایی شناسانه  و  هنری 
خودش قرار گیرد، تعداد پرونده های 
خانوادگی،  اختالفات  جنایی، 

سرقت ها و … کم می شود.
کرد:  تاکید  پایان  در  دژاکام  امیر 
تئاتر هنری برای تبلیغ و سرگرمی 
نیست، تئاتر هنری برای رسیدن به 
است.  صلح  ایجاد  و  مشترک  فهم 
برسیم  نتیجه  این  به  در صورتی که 
باید پول نفت را صرف تولید تئاتر 
کنیم اما اینکه هزینه کنیم تا تهیه کننده 
تئاتر،  عمومی  سالن  در  خصوصی 
تئاتر تجاری کار کند، دردناک است.

کاریکاتور

ماهیگیری نااکم رسانه های معاند از آب لگ آلود سیل!.

اکران نوروزی  از  مدیر پخش سینماهای حوزه هنری گزارشی 
سینماهای حوزه و نیم بها شدن بلیت سینماهای استان های سیل 

زده خبر داد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری 
غالمرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی بهمن سبز درباره وضعیت 
اکران نوروزی در سینماهای حوزه هنری در سطح کشور عنوان کرد: 
نوروز امسال با توجه به بالی طبیعی سیل که گریبان چندین استان 
کشور را گرفت و مردم را مصیبت زده کرد تجربه متفاوتی نسبت به 
سال های گذشته بود و استقبال مردم از سینما رفتن به عنوان یکی از 

تفریحات رایج نوروزی را تحت الشعاع قرار داد. 
وی افزود: ما در مواجهه با این حال و هوای جامعه و برای مدیریت 
این بحران، بلیت سینماهای استان های فارس، گلستان و مازندران را 
به مدت یک هفته نیم بها کردیم که اتفاقا استقبال بسیار خوبی در این 
روزها داشته ایم و تا حد زیادی به هدف اصلی مان که تغییر روحیه 
مردم و گذراندن ساعاتی از وقت خانواده ها در کنار یکدیگر در 
سالن های سینما بودیم. فرجی خاطرنشان کرد: همچنین ما در سینما 

عصرجدید استان گلستان اعالم آمادگی کردیم .

اعالم آمادیگ سیمناهای حوزه هرنی 

در استان گلستان برای استفاده 

و کودکان واجرای برانمه های شاد ورزشکاران  گردهمایی 
هنرمندان برای کمک به هموطنان 
سیل زده با نمایش فیلم »غالمرضا 
تختی« به کارگردانی بهرام توکلی 
در روز چهارشنبه 2۸ فروردین در 
پردیس سینمایی بازار بزرگ ایران 

برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، هدف 
از برگزاری این مراسم گرامیداشت یاد و نام جهان پهلوان تختی که 
در حرکت جوانمردانه کمک به زلزله زدگان بوئین زهرا، »پهلوانی« را 
برای همیشه در ذهن ملت ایران ماندگار کرد، اعالم شده است.در 
این مراسم ورزشکاران و هنرمندان پهلوانانه جمع می شوند تا نشان 
دهند َمنش جهان پهلواِن ورزش ایران هنوز زنده است، َمنشی که 
این بار برای کمک به سیل زدگان به نمایش در می آید تا بدانیم تختی 
و مرامش هنوز زنده هستند.در روزهایی که سیل، خانه و کاشانه 
تعدادی از هموطنانمان را درنوردیده است، مردم، وزرشکاران و 
هنرمندان به بهانه اکران فیلم »غالمرضا تختی« گردهم می آیند تا 
با حضور و حمایتشان، قدری از رنج های هموطنان سیل زده را 

بکاهند.

اکران فیلم »غالمرضا تخیت« برای 

کمک به هموطنان سیل زده

به  گوزن«  »آقای  انیمیشن 
در  موسوی  مجتبی  کارگردانی 
فیلم  جشنواره  دوره  دهمین 
کوتاه »اسکپتو« در ایتالیا موفق به 

دریافتجایزه ویژه شد.
از روابط  زمان  پیام  به گزارش  
عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، جشنواره فیلم کوتاه »اسکپتو« 
بر فیلم های کوتاه مستقلمتمرکز است و سعی دارد امکان مالقات 
فیلمسازهایکشورهای مختلف را فراهم آورد.این جشنواره با هدف 
تشویق و معرفی فیلمسازان مستقل شروعبه کارکرد و تمرکز آن 
فیلمسازان سراسر  بین  تبادالت فرهنگی  برقراری دیالوگ و  بر 
جهان است. این جشنواره همچنین قصددارد شهر کاگلیاری ایتالیا 
را که محل برگزاری جشنواره است، به مردم معرفی کند.جشنواره 
»اسکپتو« دارای بخش های مختلفی از جمله بخش فیلم های کوتاه، 
مستند، انیمیشن و داستانی است.»اسکپتو« اصطالحی یونانی و به 
معنی دیدن و تماشاکردناست.این جشنواره از سوم تا ششم آوریل 
برابر با چهارده تا هفدهم فروردین ماه در شهر کاگلیاری ایتالیا برگزار 

شد.  

کسب جایزه ویژه جشنواره »اکپتو« 

ایتالیا توسط انیمیشن »اقای گوزن«

با  چهارشنبه  روز  کرج«  فرهنگی  »روز  همایش  اولین 
حضور مسئوالن استانی و شهری، هنرمندان و شهروندان 
کرجی که پیش از ظهر امروز با حضور مسئوالن شهری 
و استانی، مردم و هنرمندان در باغ الله های پارک شهید 

چمران برگزار شد.
در این آئین استاندار البرز گفت: برگزاری جشنوارهای 
الله ها که برگرفته از هویت شهری است به غناء فرهنگی 

کمک خواهد کرد.
فرهنگی  »روز  همایش  برگزاری  افزود:  شهبازی  دکتر 
کرج« در هفتمین جشنواره الله ها نقطه عطفی است برای 
این استان چرا که البرز آخرین استان کشور است که در 
هیت وزیران ارتقا یافته است. مقام عالی دولت گفت: 
برگزاری جشنوارهای الله ها که برگرفته از هویت شهری 
است به غناء فرهنگی کمک کرده و نشاط اجتماعی را 

برای شهروندان به دنبال دارد.
وی در ادامه بیان کرد:در جشنوارهای  فرهنگی که فرهنگ 
اقوام مختلف را به نمایش گذاشته است به اتحاد بین اقوام 

کمک خواهد کرد.
البرز در راستای  بیان کرد: استانداری  عزیزاله شهبازی 
نشاط اجتماعی و هرآنچه که منجر به شادابی مردم شود 
وهویت برای شهر ومردم به همراه دارد دفاع خواهد کرد.

نام گذاری روز فرهنگی کرج
کرج  شهر  اسالمی  شورای  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
گفت: 2۱ فروردین که همزمان با آغاز جشنواره الله ها 
در کرج می باشد که به عنوان »روز فرهنگی« انتخاب 

شده است.
اکبر سلیم نژاد  با بیان اینکه نامه ای از سوی دبیرخانه 
کالنشهرها به شورای شهر آنها ارسال شده است، گفت: 
طبق این نامه شوراهای کالنشهرها باید یک روز را به 

عنوان روز فرهنگی اعالم کنند.
سلیم نژاد با اشاره به اینکه کرج پنج هزار و 2۱۹ شهید 
دارد و الله نیز نماد شهید است، تصریح کرد: با مشورت 

شهرداری کرج، 2۱ فروردین که همزمان با آغاز جشنواره 
الله ها می باشد به عنوان روز فرهنگی کرج، نامگذاری 

شده است.
شهردار کرج تاکید کرد:

تالش برای معرفی برند کرج در روز فرهنگی 
شهردار کرج گفت: از طریق برندینگ شهری باید در 

مسیر معرفی کرج گام های جدی تری برداریم.
علی اصغر کمالی زاده ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، درود بر 
روح پر فتوح امام خمینی )ره( و آرزویسالمتی برای رهبر 
معظم انقالب اسالمی، گفت: شهر کرج طی چهار دهه 
گذشته با رشدی دو برابر بیش از رشد جمعیت کشور 

مواجه شده است.
شهردار کرج با بیان اینکه امروزه میزبان اقوام مختلفی در 
سطح شهر کرج هستیم، بیان کرد: به تعبیر مقام معظم 
رهبری، از کرج به عنوان ایران کوچک یاد می شود از 
این رو شاهد حضور و تالش قومیت های مختلف برای 

رشد شهر کرج هستیم.
به  کرج  شهر  معرفی  اینکه  بر  تاکید  با  زاده  کمالی 

شهروندان امری ضروری است و روز فرهنگی کرج، 
فرصت مناسبی برای ارائه داشته ها و رویدادهای فرهنگی 
شهر به هموطنان و شهروندان است؛ اظهار کرد: برای 
معرفی بهتر کرج باید در حوزه برندینگ شهری اقدامات 
بیشتری صورت بگیرد. شهردار کرج تاکید کرد: کرج باید 
به مقصد گردشگری تبدیل شود و به همین منظور در 
ذهن مسافران و شهروندان آن مکانی مناسب برای جذب 
گردشگران باشد که برندسازی به تاثیر بسزایی در موفقیت 

آن دارد.
این مسئول با اشاره به اینکه جشنواره الله ها  امسال برای 
هفتمین سال برگزار می شود، عنوان کرد: این جشنواره 
با  و  کرج  شهر  اسالمی  شورای  همت  به  نیز  امسال 
هماهنگی شورای عالی استان و با همکاری وزارت ارشاد 

در باغ الله های پارک چمران کرج برگزار شد.
شده، 2۱  انجام  های  بررسی  از  پس  کرد:  اضافه  وی 
فروردین ماه به دلیل تقارن با جشنواره الله ها به عنوان 
»روز فرهنگی کرج« انتخاب شد؛ الله نشان دهنده ایثار، 
شهادت، صلح و دوستی و نیز یادآور تالش ها و ایثارهای 
پنج هزار و 250 شهید است که جانشان را برای تامین 
امنیت شهر فدا کردند. شهردار کرج در خصوص اقدامات 
شهرداری در امر خدمت رسانی، گفت: شهر کرج در حال 
طی کردن مسیر پیشرفت است، در همین  رابطه گام های 
خوبی در خصوص انجام پروژه های عمرانی برداشته 
شده و اقدامات بزرگی نیز به همت شورای اسالمی شهر 

کرج در حال انجام است.
کمالی زاده ابراز امیدواری کرد: در تالشیم با برگزاری 
از  ای  گوشه  کرج،  فرهنگی  روز  های  برنامه  مناسب 

توانمندی های فرهنگی شهر را ارائه دهیم.
شهردار کرج در بخش پایانی صحبت های خود اظهار 
در  را  موثری  نقش  که  هنر  و  فرهنگ  اهالی  از  کرد: 
برگزاری برنامه های فرهنگی شهر ایفا می کنند، کمال 

تشکر را دارم.

رقص الله ها در »روز فرهنگی« کرج 

چرا باید با پول نفت تئاتر تولید کرد؟


