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روحانی در نشست خبری مشترک با عمران خان خبر داد:

 تشکیل نیروی واکنش سریع در مرز ایران و پاکستان

ایران اعتباری برای 
معافیت های اعطایی

 بر تحریم ها قائل نیست

به گزارش زمان ، سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به بیانیه کاخ سفید مبنی بر عدم تمدید معافیت برای خریداران نفت ایران گفت: 
جمهوری اسالمی ایران با توجه به غیرقانونی بودن اصل تحریم های مورد نظر، اصوال ارزش و اعتباری برای معافیت های اعطایی بر تحریم ها 
قائل نبوده و نیست.»سید عباس موسوی« در ارتباط با بیانیه اخیر کاخ سفید مبنی بر عدم تمدید معافیت برای خریداران نفت ایران اظهار داشت: 
با توجه به غیرقانونی بودن اصل تحریم های مورد نظر، جمهوری اسالمی ایران اصوال ارزش و اعتباری برای معافیت های اعطایی بر تحریم ها قائل 
نبوده و نیست. وی یادآور شد: با این حال، با توجه به تاثیرات منفی عملی این تحریم ها و احتمال افزایش این اثرات منفی با عدم تمدید معافیت ها، 
وزارت امور خارجه امروز به صورت مستمر با تمامی نهادهای ذیربط داخلی در تماس بوده و نیز رایزنی های فشرده ای با بسیاری از شرکای خارجی 
اعم از اروپایی، بین المللی و همسایگان صورت داده است. سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: نتیجه این تماس ها و رایزنی های داخلی و خارجی 

به مراجع عالی تصمیم گیری منعکس شده و به زودی تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ و اعالم خواهد شد. 
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روزانهم صبح اریان

کمبود نقدینگی و 
مالیات ۲ مشکل 
اصلی تولید است

 ایـران صدرنشین 
 پرداخت کننده 
یارانه سوخت

جریمه 40 هزار 
تومانی بوق های 

نامتعارف
765

جهانگیری با اشاره به شرایط سخت در دوران تحریم اشاره کرد؛ 

اقتصاد کشور می توانست در معرض
 شکوفایی قرار گیرد

رئیس قوه قضائیه:

مالکیت  اسناد  نگران  زده،  سیل  مناطق  مردم 
نباشند خود 
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تالش برای جهانی شدن
گزارش زمان از چهارمین روز جشنواره جهانی فیلم فجر

سرمقاله
دو نرخی شدن بنزین، سیل َو 

باقی ماجرا!
های  هفته  و  ها  ماه 
که  است  متواتری 
مباحِث افزایش قیمت 
بنزین، دونرخی شدن و 
یارانه انرژی به صورت 
میان  خاموش  چراغ 

اهالی رسانه و کارشناسان به گفتگو گذاشته 
می شود و رویکردهای متفاوت از این سه 
رأِس مطرح شده به واکاوی می رسد.مجلس 
سال  اسفندماه  حالی  در  اسالمی  شورای 
گذشته، نسبت به هرگونه افزایش نرخ بنزین 
و یا دونرخی شدن آن در سال جاری رأی 
منفی داد که این روزها بعد از ماجرای سیل 
و خسارت های متعددی که با مبالغ هنگفت 
به تأسیسات نفت وارد شد، حدس و گمان 
به  برای رسیدن  پیشنهاد دولت  ارائه  از  ها 
بندی  سهمیه  بازگشت  درجهت  راهکاری 
دهد.طرِح  می  خبر  قوت  نقطه  به  بنزین 
سهمیه بندی بنزین به هرفرد؛ چالشی ماندگار 

به نفع اقشار ضعیف!

6 الهام آمرکاشی

نگاه روز
فضای مجازی شکاف بین 
خانواده ها را بیشتر می کند
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گاز منوکسید کربن کامال بی رنگ و بی بو است. تنفس گاز مونوکسید کربن باعث گاز گرفتگی مسمومیت و مرگ می شود.

آگهـي مناقصه عمومي

 نوبت دوم

الزم به ذکر است که ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه، هیچگونه حقی را برای متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
روابط عمومی شرکت گاز استان البرز)شماره مجوز 389. 1398(

معاون علمی رئیس جمهور:

برخی استارتاپ ها هفته ای ۱۰ درصد رشد می کنند

 معاون علمی رییس جمهور با بیان اینکه برخی 
رشد  درصد  ای ۱۰  هفته  استارتاپی  شرکت های 
می کنند، گفت: با اقدام خوب بورس در راه اندازی 
در  خوبی  بنیان،رشد  دانش  شرکت های  تابلوی 

انتظار این شرکتهاست.
افتتاح  مراسم  در  ستاری  سورنا  مهر،  گزارش  به 
دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه گفت: 
بانکداری از بین نخواهد رفت اگرچه شکل ظاهری 
به  باید  بانک ها  و  است  تغییر  حال  در  بانکداری 
باید  نیز  فین تک ها بیشتر وارد شوند و بیمه ها 
فناوری  و  علمی  بپیوندند.معاون  فرآیند  این  به 

رئیس جمهور افزود: فین تک در حوزه بیمه یک 
کار جدید است و باید فناوری و نوآوری را مدنظر 
قرار داد؛ البته زیرساختهای نو باید در این حوزه 
روی  که  است  در حالی  این  گرفته شود،  کار  به 
اکنون  باید تمرکز کرد و هم  و دانش  افراد، مغز 
بیش از شش هزار استارتاپ داریم که در ٤ سال 
قبل ایجاد شده اند.وی افزود: تابلوی دانش بنیان 
صندوق های  و  شده  نصب  فرابورس  و  بورس  در 
خطرپذیر نیز در این رابطه فعال است. نمی توان با 
وام ایجاد اشتغال کرد. استارتاپ با سرمایه گذاری 
پیش  از  کاری  وام  با  و  می یابد  توسعه  خطرپذیر 

شیشه  شکستن  با  ستاری،  گفته  برد.به  نخواهد 
شرکتهای استارتاپی نمی توان کاری از پیش برد؛ 
این شرکت ها رشد کرده و رو به پیروزی خواهند 
رفت. تنها راه این است که توسعه استارتاپها را در 
دستور کار قرار دهیم.وی با بیان اینکه استارتاپ 
هایی داریم که هفته ای ده درصد رشد می کنند؛ 
گفت: با اتفاقات خوبی که در بورس رخ داده است 
و تابلوی شرکت دانش بنیان که راه اندازی شده 
است، رشد خوبی در این حوزه را انتظار داریم. اگر 
می خواهید جوانان در کشور بمانند، باید روی آنها 

سرمایه گذاری کرد.
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رهبر انقالب اسالمی با  نخست وزیر پاکستان 
دیدار کردند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار نخست وزیر پاکستان و هیئت 
همراه، ارتباط ملت های ایران و پاکستان را ارتباطی قلبی و عمیق 
برشمردند و تأکید کردند: روابط دو کشور برغم دشمنی ها باید 

تقویت شود.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
عصر دیروز در دیدار عمران خان نخست وزیر پاکستان و هیئت 
همراه، ارتباط ملت های ایران و پاکستان را ارتباطی قلبی و عمیق 
برشمردند و تأکید کردند: روابط دو کشور برغم دشمنی ها باید هر 
چه بیشتر مستحکم و تقویت شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در این 
دیدار با اشاره به ریشه های تاریخی ارتباطات دو ملت خاطرنشان 
کردند: اوج عزت و شکوه شبه قاره هند در دوران حکومت مسلمانان 
بر آن بوده است و بزرگ ترین ضربه استعمارگران انگلیسی به این 
منطقه مهم، نابود کردن تمدن برجسته اسالمی در آن بود.رهبر 
انقالب اسالمی با تجلیل از شخصیت های بزرگ پاکستانی همچون 
اقبال الهوری و محمدعلی جناح، گفتند: روابط خوب، به نفع هر 
دو کشور است اما این روابط دشمنان جدی دارد که باید بر خالف 
میل آنها، همکاری ها و ارتباطات در بخشهای مختلف تقویت شود.

را مهم خواندند و  امنیتی در مرزهای دو کشور  ایشان، مسائل 
افزودند: گروههای تروریستی که عامل ناامنی در مرزها هستند با 
پول و سالح دشمنان تغذیه می شوند و یکی از اهداف حرکتهای 
ضدامنیتی در مرزهای ایران و پاکستان، آلوده کردن روابط دو 
کشور است.رهبر انقالب اسالمی همچنین با تشکر از کمکهای 
دولت پاکستان در قضیه سیل اخیر، آغاز سفر آقای عمران خان به 
کشورمان از مشهد و زیارت حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا 
علیه السالم  را نشانه ای خوب برشمردند و ابراز امیدواری کردند 
با عنایات آن حضرت، این سفر برای هر دو کشور مفید و سازنده 
باشد.در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهوری نیز حضور 
داشت، آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان، مذاکرات خود در 
تهران را خوب خواند و گفت: در این مذاکرات بسیاری از مسائل 
حل شد و وزرای پاکستانی نیز مذاکرات خوبی با همتایان ایرانی 
خود داشتند.نخست وزیر پاکستان با اشاره به روابط تاریخی ایران 
و هند، گفت: مسلمانان ۶۰۰ سال بر هند حکومت کردند و تأثیر 
فارسی  هند،  حکومت  رسمِی  زبان  که  بود  چنان  آنها  بر  ایران 
دوره  به  مربوط  را  هند  ثروت  غارت  بزرگترین  خان  شد.عمران 
حضور انگلیس در این کشور خواند و افزود: انگلیسی ها همه ثروت 
هند را غارت کردند، نظام آموزشی آن را نابود و هند را به عنوان 
با  پاکستان  کردند.نخست وزیر  نامگذاری  جواهرنشان  مستعمره 
بیان اینکه برخی نمی خواهند روابط تهران و اسالم آباد به یکدیگر 
نزدیک شود اما می توانیم بر مشکالت فائق آییم، خاطرنشان کرد: 
تالش می کنیم روابط دو کشور مستحکم تر از قبل شود و با دولت 

جمهوری اسالمی ایران در تماس مستمر خواهیم بود.

وزیر اطالعات به سرلشکر »جعفری« 
و »سالمی« تبریک گفت

 وزیر اطالعات با صدور پیام های جداگانه ای، انتصاب جدید صورت 
گرفته را به سرلشکر جعفری و سالمی تبریک گفت.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم سید محمود علوی 
وزیر اطالعات در پیام های جداگانه ای، انتصاب سرلشکر محمدعلی 
جعفری به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه اهلل 
و سرلشکر حسین سالمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی را تبریک گفت. پیام وزیر اطالعات خطاب به سرلشکر 

جعفری به شرح زیر است:
سردار، فرمانده محترم قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه اهلل 
)عج(، برادر ارجمند سرلشکر پاسدار جعفری انتصاب شایسته ی 
حضرتعالی را به عنوان مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت 
بقیه اهلل االعظم )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( به امر فرماندهی 
معظم کل قوا، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( 
تبریک می گویم و ضمن تقدیر از زحمات شما در دوران فرماندهی 
برادر  انقالب اسالمی، توفیقات روزافزون آن  کل سپاه پاسداران 
گرامی را در این مسئولیت خطیر، از درگاه خداوند سبحان آرزو 
می نمایم.همچنین پیام وزیر اطالعات خطاب به سرلشکر سالمی 

به شرح زیر است:
سردار فرماندهی محترم کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، برادر 
ارجمند سرلشکر پاسدار سالمی ضمن گرامی داشت فرا رسیدن 
سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، به این وسیله ارتقا 
درجه و انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت فرماندهی کل سپاه، 
در روز پر فیض و برکت نیمه شعبان از سوی فرماندهی معظم 
العظمی خامنه ای )حفظه اهلل تعالی(  کل قوا حضرت آیت اهلل 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم و موفقیت مستدام تان 
را در اجرای اوامر خردمندانه ی رهبر اندیشمند انقالب اسالمی، به 
منظور تقویت گوهر درون سپاه و ارتقای امنیت ملی در گام دوم 
انقالب اسالمی و خدمت به ملت شریف ایران، از درگاه خداوند قادر 

متعال مسئلت می نمایم.

چین بار دیگر با تحریم نفتی ایران توسط 
آمریکا مخالفت کرد

در  سوالی  به  پاسخ  در  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
خصوص احتمال عدم تمدید معافیت های آمریکا برای واردات 
علیه  آمریکا  یکجانبه  های  تحریم  با  دیگر  بار  ایران،  از  نفت 

جمهوری اسالمی ایران مخالفت کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ›گنگ شوانگ‹ در نشست خبری 
و خارجی  داخلی  در حضور خبرنگاران  )دوشنبه( خود  دیروز 
افزود: همکاری های چین با ایران شفاف، قانونی و مشروع بوده 
و لذا باید محترم شمرده شود.وی افزود دولت چین متعهد به 
حفظ منافع و حقوق مشروع شرکت های چینی بوده و نقش 
مثبت و سازنده ای در حفظ ثبات بازار جهانی انرژی ایفا خواهد 
کرد. ›دونالد ترامپ‹ رییس جمهوری آمریکا ۱8 اردیبهشت ماه 
سال گذشته خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد اما بالفاصله 
دیگر کشورهای امضا کننده این توافق یعنی انگلیس، فرانسه، 
آلمان، چین و روسیه ضمن محکوم کردن خروج این کشور از 
برجام  به  که  کردند  تاکید  المللی،  بین  چندجانبه  توافق  این 
ایران حمایت می  با  از تجارت شرکت هایشان  پایبند مانده و 
کنند.ترامپ با حربه تروریسم اقتصادی و تحریم های یک جانبه 
غیرقانونی و فشار به جامعه جهانی به دنبال ایجاد جنگ روانی 
و القای انزوای ایران است اما تجربه ماه های اخیر و همراهی 
نکردن جهان با آمریکا نشان داد که این کشور هیچگاه به هدف 

خود دست نخواهد یافت.

روحانی چهارشنبه به کردستان 
سفر می کند

 استاندار کردستان از سفر رئیس جمهور در روز 
چهارشنبه هفته جاری به این استان خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهمن مرادنیا با 
انتشار یادداشتی از مردم برای حضور در مراسم 
استقبال از روحانی دعوت کرد.در این یادداشت 
فرهنگی  استان  شریف  مردم  است:  آمده 
محترم  رئیس  استانی  سفر  اولین  کردستان 
 ۱۳۹8 سال  در  روحانی  دکتر  آقای  جمهور 
را به استان کردستان به فال نیک می گیریم.

اردیبهشت  روز چهارشنبه ٤  یاری خداوند  به 
از وزرا و  میزبان آقای دکتر روحانی و جمعی 
اعضای محترم دولت تدبیر و امید خواهیم بود. 
نظر به مهمان نوازی و خونگرمی مردم شریف 
این دیار قطعاً مراسم استقبال بی مانندی را رقم 
خواهیم زد و تمامی اقشار جامعه در کنار هم، 
فرهنگی بودن خود را به نمایش می گذارند.لذا 
از همه مردم بزرگوار استان دعوت می کنم که 
روز چهارشنبه از ساعت ۹ صبح در استادیوم 
زرین  برگ  تا  برسانند  بهم  حضور  استقالل 
دیگری به افتخارات این استان فرهنگی اضافه 
استان  در  روحانی  دکتر  آقای  کنیم.حضور 
شریف،  و  نجیب  مردم  همراهی  و  کردستان 
یادآور سال های ۹۲ و ۹۶ خواهد بود که مردم 
نام  به  را  آرا خود  از ۷۳ درصد  گرانمایه بیش 
ایشان تسلیم صندوق های رأی کردند و قطعاً 
فراموش  ملی  انسجام  و  اتحاد  جلوه های  این 
نخواهد شد.الزم است اشاره کنم که هدف آقای 
دکتر روحانی از سفر به کردستان شتاب بخشی 
بر روند همه جانبه توسعه ی استان می باشد و 
پروژه های متعددی در زمینه اقتصادی، زیربنایی 
اجرایی  عملیات  شروع  بعضاً  و  افتتاح  آماده 
می باشد.به یاری خداوند آقای دکتر روحانی به 
محض ورود به سنندج بعد از تجدید میثاق با 
آرمان های شهدای معزز، در استادیوم استقالل با 
مردم مهمان نواز دیدار خواهند کرد و بعد از آن با 
نخبگان، روحانیون، و فعاالن اجتماعی، سیاسی 
فرهنگی و اقتصادی به گفتگو می نشینند و در 
این سفر جلسه شورای اداری برای تصمیم گیری 
و برنامه ریزی توسعه ی استان با حضور وزرای 
واجب  خودم  شد.بر  خواهد  برگزار  مربوطه 
می دانم که از همه مردم شریف استان دعوت 
و  فرهنگی  جلوه های  دادن  نشان  با  که  کنم 
رأس  سنندج  استقالل  استادیوم  در  اجتماعی 
ساعت ۹ صبح، همدلی و همراهی خود را به 

ثبت برسانند.

تمامی دستگاه ها ۴۰۰ هزار تومان 
را تا پایان هفته واریز کنند

افزایش  تومان  هزار  واریز ٤۰۰  عدم  دنبال  به 
حقوق فروردین ماه در برخی دستگاه ها، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه ای تمامی 
دستگاه های اجرایی را موظف به پرداخت این 

مبلغ تا پایان هفته جاری کرد.
رئیس  که  بود  پیش  هفته  ایسنا،  گزارش  به 
ماه  برای  کرد  اعالم  بودجه  و  برنامه  سازمان 
جاری به گونه ای پیش بینی شده که با ابالغ 
و  کارکنان  تمامی  خزانه،  به  منابع  تخصیص 
بازنشستگان از افزایش ٤۰۰ هزار تومانی حقوق 
بهره مند شوند. از این رو چه دستگاه هایی که 
احکام جدید آنها صادر شده و چه دستگاه های 
که هنوز صدور احکام جدید نداشته اند باید ٤۰۰ 
هزار تومان به حساب کارکنان و بازنشستگان 
خود واریز کنند. اما در پرداختی های فروردین، 
برخی دستگاه ها همچنان واریزی در این رابطه 
نداشتند.به دنبال این موضوع امروز همزمان با 
دومین اردیبهشت ماه محمد باقر نوبخت، رئیس 
به  بخشنامه ای  طی  بودجه  و  برنامه  سازمان 
کلیه دستگاه های اجرایی، دستوراتی در رابطه 
با پرداخت ٤۰۰ هزار تومان داشته است.وی این 
گونه اعالم کرده که با وجود همه محدودیت های 
مالی در ماه نخست سال، تهمیدات الزم برای 
پرداخت ٤۰۰ هزار تومان مورد اشاره در قانون 
افزایش  بابت  الحساب  علی  صورت  به  بودجه 
برای  دولت  کارکنان  به  ماه  فروردین  حقوق 
شاغالن و بازنشستگان تخصیص اعتبار داشته 
کرده  اعالم  کشور  کل  خزانه داری  به  را  آن  و 
از  برخی  متأسفانه  نوبخت،  گفته  به  است.بنا 
دستگاه های مشمول نسبت به پرداخت افزایش 
تاکنون اقدام نکردند. در این حالت ضمن اعالم 
تأخیر  این  بودن  مسئوالنه  غیر  و  موجه  غیر 
الزم است تمامی دستگاه های اجرایی تا پایان 
هفته جاری نسبت به پرداخت مبلغ ٤۰۰ هزار 
اقدام و در  افراد ذینفع  به  تومان علی الحساب 
اولین فرصت نسبت به صدور احکام کارگزینی 
اقدامات الزم را انجام دهند.افزایش ٤۰۰ هزار 
 )۱۲( تبصره  براساس  کارکنان  حقوق  تومانی 
قانون بودجه مبنی بر افزایش حقوق کارکنان در 
سال جاری اعمال می شود که باید به همراه آن 
افزایش ۱۰ درصدی نیز وجود داشته باشد.در 
این رابطه برخی دستگاه ها دلیل عدم پرداخت 
این ٤۰۰ هزار تومان را به روند پرداخت ها در 

خزانه مرتبط دانسته اند.

اخبار

خبر

جهان هر کسی به اندازه 
وسعت فکر اوست

کالمامیر

رئیس جمهور اعالم کرد: ایران و پاکستان برای 
نیروی  خود  مرزهای  در  تروریسم  با  مبارزه 

واکنش سریع مشترک تشکیل می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم 
حسن روحانی رئیس جمهور دیروز در نشست 
خبری مشترک با عمران خان نخست وزیر 
پاکستان، گفت: از اینکه امروز موفق شدیم در 
دو جلسه خصوصی و عمومی بحث های مورد 
نظر خود را با یکدیگر عنوان کنیم احساس 
روابط دو کشور  را در  می کنم گام جدیدی 
برداشتیم.وی افزود: یکی از مباحث بسیار مهم 
ما در مذاکرات امروز این بود که دو کشور کاماًل 
مصمم هستند که روابط دوجانبه را گسترش 
داده و بر این نکته تاکید دارند که هیچ کشور 
و  برادرانه  روابط  این  که  نیست  قادر  ثالثی 
دوستانه ایران و پاکستان را تحت تأثیر قرار 
دهد.رئیس جمهور تصریح کرد: مسئله امنیت 
اما  از مباحث  مرزهای دو کشور یکی دیگر 
بود که متأسفانه در ماه های اخیر ما شاهد 
تنش هایی در مرزها توسط تروریست هایی که 
به صورت سبوعانه عمل کردند بودیم.روحانی 
ادامه داد: خوشحالم از اینکه طرف پاکستانی 
مرز  در  که  تروریستی  گروهک های  کلیه 
فعالیت تروریستی دارند را به عنوان تروریست 
شناخته و با آنها به برخورد می کند.وی افزود: 
ما توافق کردیم همکاری های امنیتی دو کشور 
را افزایش داده و نیروهای مرزبانی و اطالعاتی 
دو کشور و همچنین یک نیروی واکنش سریع 
مشترک در مرزهای مشترک دو طرف برای 
مبارزه با تروریسم تشکیل شود.رئیس جمهور 
در  خوبی  بسیار  ظرفیت های  اینکه  بیان  با 
کشور  دو  میان  اقتصادی  و  تجاری  حوزه 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: این ظرفیت ها در 
مذاکرات مورد بحث قرار گرفته و توافقی که 

وجود دارد این است که هر دو کشور خواهان 
با یکدیگر هستند. تعامالت تجاری  افزایش 

روحانی گفت: جمهوری اسالمی ایران آماده 
است نیازمندی های پاکستان در حوزه نفت 
و گاز را تأمین کنند. همچنین اقدامات الزم 

را در زمینه اتصال لوله گاز به پاکستان که از 
طرف ایران همه اقدامات آن انجام شده است 
را عملیاتی کند.وی تاکید کرد: امروز صادرات 
برق از طرف ایران به پاکستان وجود دارد و در 
جلسه امروز به آقای نخست وزیر اعالم کردیم 
که ما آماده هستیم این صادرات به ۱۰ برابر 

افزایش پیدا کند.
ما  همچنین  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس 
امروز برای توسعه روابط تجاری بحث کردیم 
دو  میان  »تهاتر«  کمیته  که  شد  قرار  و 
طرف تشکیل شود تا در صادرات و واردات، 
و در یک  داشته  تهاتر  یکدیگر  با  دو کشور 
در  کرد:  تاکید  شود.روحانی  تسویه  حسابی 
بر ضرورت  منطقه  به  مربوط  مسائل  زمینه 

همکاری های بیشتر دو طرف و برای ثبات و 
امنیت در افغانستان و همچنین سایر مسائل 
منطقه ای با یکدیگر گفتگو کردیم.وی افزود: 
اقدامات نادرستی هم که از طرف آمریکا در 
منطقه به ویژه راجع به مسئله قدس، جوالن و 

توهین به سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام 
شده در مذاکرات ما با طرف پاکستانی مطرح 
شد.رئیس جمهور با بیان اینکه ایران، پاکستان 
و ترکیه بنیانگذار سازمان اقتصادی اکو هستند، 
روابط  همواره  کشور  سه  این  داشت:  اظهار 
بسیار خوبی از گذشته تا به حال با یکدیگر 
داشته اند؛ امروز ما عالقمند هستیم که روابط 
دو کشور توسعه پیدا کند و راه آهن استانبول 
به  را  اروپا  بتواند  و  باشد  فعال  اسالم آباد  به 
اضافه  پاکستان و چین متصل کند.روحانی 
کرد: خوشحال هستم که آقای نخست وزیر 
تأکید کردند که در هیچ ائتالف جنگی شرکت 
نداشته و نخواهم داشت و اراده دو کشور برای 

صلح و امنیت در کل منطقه است.

وی گفت: آقای نخست وزیر از بنده برای یک 
سفر رسمی به پاکستان دعوت کردند و من 
هم این سفر را پذیرفتم و امیدوارم در آینده ای 
مناسب بتوانم از کشور همسایه و دوست خود 

دیدار داشته باشم.
رئیس جمهور با بیان اینکه مطمئن هستم که 
سفر آقای نخست وزیر و هیئت همراه نقطه 
عطفی در توسعه روابط دو کشور خواهد بود، 
گفت: من بار دیگر از پذیرش دعوت ما از سوی 
ایشان و حضورشان در تهران و البته پیش از 
آن هم که به حرم مطهر امام رضا )ع( در مشهد 

مشرف شده بودند، سپاسگزاری می کنم.

عمران خان: دستاوردهای بسیاری در 
مقابله با تروریسم داریم

این  در  پاکستان  وزیر  نخست  خان  عمران 
نشست خبری، گفت: من معتقدم اگر مسئله 
دو  میان  اختالفات  نداشت  وجود  تروریسم 
کشور افزایش پیدا نمی کرد، تروریسم موجب 
افزایش اختالفات شده و به همین دلیل سفره 
من به ایران اهمیت داشت.وی ادامه داد: کشور 
است که خود  از کشورهایی  یکی  پاکستان 
بیشترین رنج را از تروریست می برد و در ۱۲ 
سال گذشته چندین هزار کشته در حمالت 
شبیه  پاکستان  است،  داشته  تروریستی 
ناتو  نیروهای  وجود  با  که  نیست  افغانستان 
هنوز نتوانسته دستاوردی در مقابل گروه های 
دستاوردهای  ما  باشد،  داشته  تروریستی 
بسیاری در مقابله با تروریسم داشته ایم.عمران 
خان گفت: همه سران پاکستان به این موضوع 
گروه های  گذاشت  نباید  که  دارند  اعتقاد 
تروریستی از خاک پاکستان برای اقدام علیه 

کشورهای دیگر استفاده کنند.

دریادار تنگسیری:

دفاع از انقالب اسالمی ایران حد و مرزی ندارد
سپاه  گفت:  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
اسالمی  انقالب  از  دفاع  برای  پاسداران 
تأسیس شد و دفاع از انقالب اسالمی ایران 

حد و مرزی ندارد.
دریادار  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دریایی  نیروی  فرمانده  تنگسیری  علیرضا 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفت وگو 
دفاع  برای  پاسداران  سپاه  گفت:  العالم،  با 
از  دفاع  و  شد  تأسیس  اسالمی  انقالب  از 
ندارد؛  مرزی  و  حد  ایران  اسالمی  انقالب 
تغییر فرمانده کل سپاه پاسداران نیز هیچ 
ندارد. آمریکا  اخیر  تصمیم  به  ارتباطی 

انقالب  پاسداران  سپاه  اینکه  بیان  با  وی 
بلکه  نیست،  نظامی  صرفاً  ایران  اسالمی 
در دفاع از انقالب اسالمی و رشد و توسعه 
ایران اسالمی نیز سهیم است، افزود: سپاه 
همچنین در همیاری مصیبت زدگان سیل 
داشته  سزایی  به  سهم  نیز  ایران  در  اخیر 
است و افتخار می کنیم که سپاه پاسداران 

به مظلومان و ستم دیدگان کمک می کند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه از حمایت های 
سپاه  از  ایران  اسالمی  جمهوری  مجلس 
قدردانی کرد و گفت: حامی واقعی تروریسم 
و  می شناسند  همه  را  جهان  و  منطقه  در 
تنها  پاسداران  سپاه  علیه  آمریکا  تصمیم 
صورت  عمومی  افکار  گمراهی  راستای  در 
به  اشاره  با  تنگسیری  گرفت.دریادار 
رغم  به  گفت:  ایران  نظامی  توانمندی های 
به روز در  ایران روز  توان نظامی  تحریم ها 
حال پیشرفت است و هرچه تحریم ها بیشتر 
شود، توان نظامی ایران نیز روز به روز بیشتر 
با کشورهای هم جوار در  البته ما  می شود، 
آمیز  مسالمت  همزیستی  و  تعامالت  دریا 
با  آمریکا  دشمنی  کرد:  تصریح  داریم.وی 
رژیم  از  واشنگتن  کامل  حمایت  به  ایران 
نیروی  بازمی گردد.فرمانده  صهیونیستی 
دریایی سپاه با اشاره به تهدید آمریکا علیه 
ایران مبنی بر تحریم نفتی یادآور شد: تنگه 

بین المللی یک گذرگاه  قوانین  هرمز طبق 
منع  آن  از  استفاده  از  اگر  و  است  دریایی 
شویم، آن را خواهیم بست.دریادار تنگسیری 
می گوید: در صورت وجود هرگونه تهدید در 
حمایت و دفاع از آب های ایران کوچک ترین 
خود  آبروی  از  کرد،  نخواهیم  تردیدی 
از  دفاع  و هرکجا بحث  دفاع خواهیم کرد 
می کنیم. مثل  به  مقابله  باشد  ایران  حق 

وی حضور نظامیان بیگانه منطقه را عامل 
بیگانگان  گفت:  و  دانست  منطقه  ناامنی 
نمی دهند  منطقه  امنیت  به  اهمیتی  هیچ 
و برایشان مهم نیست که اقداماتشان منجر 
به نابودی منطقه می شود. بیگانگان مستقر 
در منطقه دشمنان مردم در منطقه هستند 
و تهدیدی برای منطقه محسوب می شوند.

به  اشاره  با  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
حضور »حشدالشعبی« و نیروهای مقاومت 
برای کمک رسانی و امداد در مناطق سیل 
زده ایران گفت: دست نشانده ها و مزدوران 

خصوص  در  که  هستند  منافقان  و  غرب 
کمک  در  عراق  حشدالشعبی  مشارکت 
تحریک  اظهارات  زدگان  سیل  به  رسانی 
آمیزی دارند، حشدالشعبی نیروهای مردمی 
بودند که با کمک رسانی به سیل زدگان، 
کمک های ایران به عراق را جبران کردند و 
بدون سالح و با بالگرد برای کمک به سیل 
با  ایران آمدند.دریادار تنگسیری  زدگان به 
اشاره به حضور مستشاری ایران در جنگ 
سپاه  گفت:  تروریسم  علیه  سوریه  و  عراق 
پاسداران به درخواست دولت سوریه و عراق 
به این کشورها رفت و سپاه در برابر هیچ 
نخواهیم  سکوت  مسلمانان  علیه  ظلمی 
کرد.وی با اشاره به جنگ و محاصره یمن 
را  یمن  دشمن  ائتالف  کرد:  خاطرنشان 
به  نبود  این محاصره  اگر  و  محاصره کرده 
تنگسیری  یمنی ها کمک می کردیم.سردار 
گفت: رابطه مستحکم و همکاری مداومی 

با کشورهای عمان و قطر داریم.

تاکید بر ضرورت اجرای سریعتر برجام
 از سوی همه کشورها

ایران و نخست وزیر جمهوری اسالمی پاکستان در   رئیس جمهوری اسالمی 
سایر  سوی  از  برجام  سریعتر  هرچه  اجرای  ضرورت  بر  مشترک  بیانیه  یک 
این توافق توسط تهران، تاکید کردند.  به اجرای کامل مفاد  با توجه  کشورها 
اجرای  بر ضرورت  تاکید  بیانیه مشترک ضمن  روحانی و عمران خان در یک 
هرچه سریعتر برجام از سوی سایر کشورها با توجه به اجرای کامل مفاد این 
توافق توسط تهران، نهادهای ذیربط وزارتخانه های خود را مکلف نمودند تا با 
استفاده از همه ظرفیت ها، کلیه ساز و کارهای الزم را برای افزایش حداکثری 

فعالیت های اقتصادی و بازرگانی فراهم نمایند.

سخنگوی وزارت خارجه:

ایران اعتباری برای معافیت های اعطایی
 بر تحریم ها قائل نیست

تمدید  بر عدم  بیانیه کاخ سفید مبنی  به  واکنش  امورخارجه در  وزارت  سخنگوی 
معافیت برای خریداران نفت ایران گفت: جمهوری اسالمی ایران با توجه به غیرقانونی 
بودن اصل تحریم های مورد نظر، اصوال ارزش و اعتباری برای معافیت های اعطایی 

بر تحریم ها قائل نبوده و نیست.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه 
بیانیه اخیر کاخ سفید مبنی بر عدم تمدید  با  ارتباط  ، »سید عباس موسوی« در 
اصل  بودن  به غیرقانونی  توجه  با  اظهار داشت:  ایران  نفت  برای خریداران  معافیت 
تحریم های مورد نظر، جمهوری اسالمی ایران اصوال ارزش و اعتباری برای معافیت 
های اعطایی بر تحریم ها قائل نبوده و نیست. وی یادآور شد: با این حال، با توجه به 
تاثیرات منفی عملی این تحریم ها و احتمال افزایش این اثرات منفی با عدم تمدید 
ذیربط  نهادهای  تمامی  با  به صورت مستمر  امروز  امور خارجه  وزارت  ها،  معافیت 
داخلی در تماس بوده و نیز رایزنی های فشرده ای با بسیاری از شرکای خارجی اعم 
از اروپایی، بین المللی و همسایگان صورت داده است. سخنگوی وزارت امورخارجه 
گفت: نتیجه این تماس ها و رایزنی های داخلی و خارجی به مراجع عالی تصمیم 
گیری منعکس شده و به زودی تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ و اعالم خواهد 
شد. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک نشست مطبوعاتی با وجود نگرانی 
در  و  یکجانبه  اقدامی  در  گذشته  همچون  نفت،  بازار  در  اختالل  از  جهانی  جامعه 
نفت  علیه کشورهای خریدار  ها  معافیت  لغو  اسالمی،  با جمهوری  دیرینه  دشمنی 

ایران را اعالم کرد.

رئیس قوه قضائیه:

مردم مناطق سیل زده، نگران اسناد 
مالکیت خود نباشند

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از نگرانی هایی که مردم مناطق سیل زده دارند، مربوط   
به اسناد مالکیتشان است. در این زمینه، دستگاه قضایی اطمینان می دهد که هیچ 

نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
به گزارش زمان، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی بر ضرورت ادامه روند امدادرسانی به 
سیل زدگان تاکید کرد و گفت: امروز یکی از مهم ترین وظایف دستگاه های اجرایی، 
نهادهای گوناگون و همه مردم عزیز، تالش برای کاستن از آالم هموطنان سیل زده 
است و ضمن قدردانی از همه خدمات ارائه شده و امدادرسانی ها از سوی دستگاه 
های خدمت رسان، نباید فراموش کنیم که نیازهای مردم مناطق آسیب دیده، بیش 
از خدماتی است که ارائه شده و همچنان باید این امدادرسانی ها ادامه یابد.رئیس قوه 
قضاییه با اشاره به وظایف دستگاه قضایی برای کمک به سیل زدگان، تصریح کرد: 
یکی از نگرانی هایی که مردم عزیز مناطق سیل زده دارند، مربوط به اسناد مالکیتشان 
است. در این زمینه، دستگاه قضایی اطمینان می دهد که هیچ نگرانی در این خصوص 
وجود ندارد و مردم مطمئن باشند که در صورت از بین رفتن اسنادشان، صدور اسناد 
المثنی با مانعی روبرو نیست.آیت اهلل رئیسی، یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه برای 
کاهش درد و رنج مردم سیل زده را تالش در جهت تامین امنیت مناطق آسیب دیده 
عنوان کرد و گفت: دادستان های محترم این مناطق و روسای کل دادگستری استان 
ها، تمهیدات الزم را برای تامین امنیت هر چه بیشتر شهرهای درگیر سیل اندیشیده 
اند و مردم بدانند که دستگاه های انتظامی و امنیتی نیز از هیچ تالشی در این زمینه 

فروگذار نمی کنند.

روحانی در نشست خبری مشترک با نخست وزیر پاکستان:

نیروی واکنش سریع در مرز ایران و پاکستان تشکیل می شود



سه شنبه 3 اردیبهشت 1398                                                                                                                                                                                                     شماره 3990  3
اخبار

آمریکا به دنبال ایجاد اختالف در ایران 
 یک کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اقدام آمریکا علیه سپاه گفت: 
باید از نظر حقوقی در مراجع حقوقی از جمله در سازمان ملل و دیوان 
الهه علیه آمریکا شکایت کرده و در عرصه بین الملل دفاعیه خوبی تنظیم 

کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وی با بیان این که اقدام آمریکا علیه سپاه 
باید از وجوه مختلف بررسی شود، گفت: این که چرا آمریکا چنین کاری 
را انجام داده؟ اثر این کار چیست؟ و ایران چه حرکتی در مقابل این اقدام 
آمریکا باید انجام دهد؟ از جمله مواردی است که باید مورد بررسی قرار 
گیرد،  در بحث این که چرا آمریکا چنین کاری انجام داده، دیدگاه ها و 
بحث های مختلفی مطرح شده اما تحلیل بنده این است که در این 
شرایط آمریکا عالوه بر سایر موضوعات می خواهد عرصه تحریم را بیش تر 
کند لذا این موضوع بیش تر یک عملیات روانی است.وی تصریح کرد: در 
واقع قصد آمریکا این است تا فضا را به گونه ای نشان دهد که می خواهد 
آماده جنگ شود و تا آخرین مرحله پیش برود، مانند تئوری بازی ها که 
دو اتوبوس به سمت یکدیگر حرکت می کنند و اقداماتی را متقابال انجام 
می دهند، تا طرف مقابل اصطالحا ترسیده و مسیر را تغییر دهد، اما 
فکر می کنم ایران دست طرف آمریکایی را خوانده است. این کارشناس 
مسائل بین الملل اظهار کرد:  حتی رئیس جمهور آمریکا معترف است که 
۷ هزار میلیارد دالر در عراق و افغانستان هزینه کرده اند، اما نتوانستند به 
اهدافی که طراحی کرده بودند، برسند، چندین بار تاکتیک و راهبردشان 
را هم تغییر دادند و اکنون فردی مانند ترامپ این مساله را به صراحت 
هم در دوره انتخابات و هم بعد از آن اعالم کرده و دائما این انتقاد را 
داشته که عمال چیزی نصیب آمریکا نشده جز این که چهره آمریکا 
خراب شده است. بهشتی پور خاطرنشان کرد:  اکنون در این شرایط ایران 
کامال می داند، آمریکا آماده جنگ با ایران نیست،  دنبال این است که به 
نوعی در داخل ایران اختالف ایجاد کند، در واقع با یک عملیات روانی 
وسیع رسانه ای به نوعی فروپاشی از درون را طراحی می کند. وی ادامه 
داد:  بنابراین آمریکا به دنبال ایجاد اختالف در داخل ایران است، اما 
برعکس آن اتفاق افتاد و دیدیم که از گروه ها و جناح های مختلف همه 
از سپاه حمایت کردند حتی آن هایی که منتقد سپاه بودند،  ایرانی ها این 
هوشمندی را دارند که در برابر دشمن خارجی با یکدیگر متحد هستند.

این کارشناس مسائل بین الملل همچنین اظهار کرد:  مشاهده کردیم که 
آمریکا، سپاه را تحریم کرد برای این که بتواند فشار و عرصه را بر ملت 
ایران تنگ تر کند و به هدف خودش که فروپاشی داخلی است برسد، 
اما نتیجه عکس داد.وی درباره این که آیا اقدام آمریکا اثر اقتصادی دارد 
یا خیر؟ گفت: پیش از این هم واحدهای متعددی از سپاه و اشخاص 
حقیقی از سپاه تحریم شده بودند و در لیست تحریم ها قرار داشتند. اما 
این اقدام به نظر یک اقدام حقوقی است برای این که ترامپ به دنیا بگوید 
بخشی از ارتش یک کشور تروریست است. با توجه به این که ایران هم 
بخشی از ارتش آمریکا که در خاورمیانه حضور دارد را تروریست خوانده، 
این مساله می تواند به افزایش نگرانی ها در سطح بین المللی دامن بزند 
و درگیری های مقطعی در خلیج فارس،  عراق،  منطقه و .... به وجو د 
آید. بهشتی پور افزود:  بنابراین اگر به صورت مقطعی درگیری هایی پیش 
آید،  به دلیل این که عمال دو کشور رو در رو قرار می گیرند، ضریب ایجاد 
بحران افزایش می یابد و همین مساله بر جو روانی در سطح منطقه و 
بین المللی تاثیر می گذارد.وی با اشاره به اینکه حال با این اقدام آمریکا 
چه کاری می توان انجام داد؟ گفت: به صرف این که آمریکا را تحریم 
کنیم یا به عنوان تروریست اعالم کنیم، کفایت می کند؟ آیا اصوال آن ها 
را تروریست اعالم کنیم موضوع مهمی برای طرف مقابل است. تصور 
می کنم باید از نظر حقوقی در مراجع حقوقی از جمله در سازمان ملل 
و دیوان الهه علیه آمریکا شکایت کرده و در عرصه بین الملل دفاعیه 
خوبی تنظیم کنیم.این کارشناس مسائل سیاسی در پایان اظهار کرد:  
همچنین از نظر رسانه ای همان طور که آن ها  روی افکار عمومی ما از 
طریق شبکه های اجتماعی، ماهواره ها و ...کار می کنند، ما هم باید در 
رسانه ها و امکاناتی که داریم روشنگری کنیم و نقش ایران را در مبارزه با 
تروریسم به صورت دقیق، فکت و آدرس صحیح به مخاطبان نشان دهیم 

و بتوانیم افکار عمومی  دنیا را تحت تاثیر قرار دهیم.

ادامه رسیدگی به طرح استانی شدن انتخابات
 به امروز موکول شد

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی ادامه بررسی طرح اصالح موادی از 
قانون انتخابات مجلس را به جلسه روز سه شنبه مجلس، موکول کردند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی، ادامه بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در دستور کار قرار گرفت.در ادامه جلسه، حسینعلی 
حاجی دلیگانی طی اخطار قانون اساسی، گفت: هفته گذشته رئیس 
مجلس این اصالحیه را جهت بررسی مواد ۷ و 8 به کمیسیون امور 
داخلی کشور و شوراها ارجاع داد اما کمیسیون جلسه ای برگزار نکرد و 
مجدداً گزارشی را در این زمینه چاپ نکرد و در اختیار نمایندگان قرار 
نداد و بر این اساس نمی توانیم این طرح را بررسی کنیم.محمدجواد 
کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز گفت: این 
حتی  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را  مجلس  ارجاعی  مواد  کمیسیون 
پیشنهاداتی به دست ما رسیده که آنها را هم بررسی کردیم و اصالحیه 
چاپ شده است.وی افزود: همچنین صبح دیروز کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراها، جلسه ای در این باره برگزار کرد و صرفاً در برخی از موارد 
تغییراتی جزئی انجام شد اما در کلیات مواد تغییراتی ایجاد نشده است 
و ما این تغییرات را در اختیار هیئت رئیسه قرار داده ایم.علی الریجانی 
پس از اظهارات این نماینده، ارجاع مجدد این اصالحیه را جهت بررسی 
بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به رأی گذاشت که با 
موافقت نمایندگان، ادامه رسیدگی به این طرح به جلسه علنی امروز 

مجلس موکول شد.

نظرخواهی دولت درباره ایجاد نهاد 
ملی حقوق بشر و شهروندی 

دبیر هیات دولت از مردم و کارشناسان دعوت کرد 
تا درباره ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که 
با هدف تجمیع، تقویت و هم افزا کردن ظرفیت های 
موجود در این حوزه تشکیل می شود، اعالم نظر کنند.

به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر 
هیات دولت، محسن حاجی میرزایی دیروز به انتشار 
نهاد ملی حقوق بشر و  متن کامل الیحه »ایجاد 
این  ایجاد  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  شهروندی« 
نهاد ملی اقدامی ضروری در راستای تجمیع، تقویت، 
همگرا و هم افزا کردن تمامی ظرفیت های موجود در 
کشور است.وی با تاکید براین که ایجاد نهاد ملی 
حقوق بشر و شهروندی یکی از وعده های انتخاباتی 
در  الیحه  این  افزود:  است،  بوده  جمهوری  رییس 
چهار جلسه کمیته فرعی و هفت جلسه کمیسیون 
لوایح هیات دولت بررسی و با اصالحات قابل توجه به 
تصویب رسید.دبیرهیات دولت خاطرنشان کرد: الیحه 
ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در ۲۰ ماده 
به مسایلی همچون اهداف شکل گیری نهاد ملی، 
ارکان سه گانه نهاد ملی، چگونگی تشکیل، وظایف و 
اختیارات هر یک از آنها و همچنین سایر مقررات نظیر 
بودجه نهاد ملی، دستگاه های مشمول الیحه پرداخته 
به تصمیم هیات دولت در  میرزایی  است. حاجی 
خصوص دریافت نظرات مردم و نخبگان درخصوص 
الیحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی اشاره و 
تصریح کرد: حمایت از حقوق بشر و شهروندی مستلزم 
»شناسایی آنها یا هنجارسازی« و »نظارت بر اعمال و 
ایجاد سازکار نظارتی مناسب«  با  رعایت هنجارها 
است. وی گفت: در نظام حقوقی ایران به حد کفایت 
هنجارهای حقوق بشری و شهروندی شناسایی و 
تدوین شده است اما درخصوص گام دوم )سازکارهای 
اعمال و اجرا و نظارت( تا کنون سازکار مشخص و کار 
آمدی در کشور ما ایجاد نشده است. دبیر هیات دولت 
با تاکید براین که اقدامات خوبی در حوزه حقوق بشر و 
شهروندی در کشور انجام شده است، عنوان کرد: ایجاد 
این نهاد نافی تالش ها و مساعی صورت گرفته در این 
حوزه از سوی سایرین نیست.حاجی میرزایی ادامه داد: 
یکی از اهداف دولت یازدهم و دوازدهم از ایجاد این 
نهاد ملی، تجمیع، تقویت، همگرا و هم افزا کردن کلیه 
ظرفیت های موجود در کشور بوده است تا شهروندان 
در سایه عملیاتی شدن آن، احساس حمایت بیشتری 
داشته باشند. وی با یادآوری این که در ارزیابی دوره ای 
حقوق بشر کشورها توسط شورای حقوق بشر سازمان 
ملل ، وجود نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از جایگاه 
و اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: ایجاد این نهاد 
تاثیر مثبتی در کم شدن فشارهای ناحق بین المللی 
علیه جمهوری اسالمی ایران در این حوزه خواهد 
داشت.دبیر هیات دولت یادآور شد: از این رو یکی از 
راه های ضروری اصالح تصویر بین المللی از وضعیت 
حقوق بشر در ایران و نیز خاتمه دادن به پرونده سازی 
های حقوق بشری علیه کشور، ایجاد چنین نهادی 
است که وجهه ای فراقوه ای، غیر سیاسی و ملی 
دارد. حاجی میرزایی افزود: معاونت حقوقی رییس 
جمهوری این الیحه را که با همکاری اساتید برجسته 
و اعضای شورای علمی آن معاونت و با انجام مطالعات 
تطبیقی و تجربیات سایر کشورها تدوین شده است 
را برای تصویب به هیات دولت ارائه کرده است. وی 
خاطرنشان کرد: متن کامل الیحه در پایگاه اطالع 
رسانی دفتر هیات دولت منتشر شده و نظرات عمومی 
از طریق این وبگاه به نشانی cabinetoffice.ir و 
همچنین رایانامه gov.cabinet@iripo تا پایان 
۱5 اردیبهشت ماه ۱۳۹8 دریافت و نتیجه پس از 
جمع بندی در کمیسیون لوایح، در هیات وزیران 

مطرح می شود.

»سردار سالمی« فردی 
استراتژیست و توانمند 

و سیاست خارجی  ملی  امنیت   عضو کمیسیون 
مجلس شورای اسالمی گفت: سردار سالمی فردی 
استراتژیست، توانمند و خوش سابقه است که رده های 

مختلف صفی و ستادی را طی کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم مجتبی 
ذوالنور در خصوص انتصاب سردار سالمی به فرماندهی 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، گفت: این جابجایی 
طبیعی است، معموالً منسوبین مقام معظم رهبری دو 
دوره در یک ِسَمت فعال می شوند و بعد از آن تغییر 
می کنند تا فرد جدیدی که دارای ابتکارات جدید 
است، منصوب شود.وی با بیان اینکه یکی از پایه های 
تحقق اهداف مقام معظم رهبری در گام دوم انقالب، 
سپاه و بسیج است، افزود: طبیعی است که در گام دوم 
انقالب، اهداف مهمی در امور دفاعی، دفاع فرهنگی، 
دفاع اجتماعی و پدافند غیرعامل، مد نظر مقام معظم 
رهبری است که باید در این راستا سپاه و بسیج نیز 

فعال شوند.

خبرخبر

معاون اول رییس جمهوری از ارسال الیحه ای 
به مجلس شورای اسالمی برای اعطای تابعیت 

از مادر ایرانی به فرزندان خبر داد.
»اسحاق  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جهانگیری« دیروز در آیین اختتامیه دومین 
جشنواره ملی زن و علم که در تاالر عالمه 
امینی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهارداشت: 
پیش از این تنها اعطای تابعیت ایرانی از پدر 
امکان پذیر بود، اما به تازگی الیحه ای را به 
مجلس فرستادیم که فرزندان بتوانند از مادر 
افزود:  کنند.وی  دریافت  تابعیت  نیز  ایرانی 
نهفته ای  سرمایه های یک کشور و ذخایر 
که در استعداد ها وجود دارد، بار سنگینی بر 
دوش دولت، نهاد ها و همه جامعه ایجاد می 
کند.معاون اول رییس جمهوری با بیان این 
که ما باید بتوانیم کشور را از شرایط دشوار 
پیش رو نجات دهیم، گفت: عبور کشور از این 
شرایط با ذخایر علمی و نمادین امکان پذیر 
است.جهانگیری در بخش دیگری از سخنان 
مریم  شادروان  که  خوشحالم  گفت:  خود 
ایرانی  جوان  دانشمند  عنوان  به  میرزاخانی 
انجمن های علمی،  توجه همه دستگاه ها، 
نهادهای تخصصی و اجرایی را به موضوع زن 
و علم جلب کرد، بطوری که به پاسداشت وی 
روز تولدش در سطح جهان به نام روز زن و 
ریاضیات انتخاب شد. وی ادامه داد: میرزاخانی 
در  را  جدیدی  افق های  ریاضیات  رشته  در 
نوردید و موجب شد در سطح بین المللی این 
جایگاه را داشته باشد و طبیعی است که در 
وطن خود باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد 
و دستگاه های اجرایی باید این موضوع را با 

اول  دهند.معاون  قرار  توجه  مورد  جدیت 
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: این جوان 
نخبه ایرانی که عمر کوتاهی داشت با علم خود 
در سطح بین المللی، ایران را در جهان سربلند 
دانشمندان  داشت:  اظهار  جهانگیری  کرد. 
بزرگ در داخل و خارج کشور به عنوان سرمایه 
ملی، نمادین و قهرمان های کشور هستند و به 
اتکاء، نام و کارنامه آنها می توان انگیزه ها را 
تقویت، استعدادها را کشف، سرمایه اجتماعی 
را  اجتماعی کشور  رویکردهای  و  افزایش  را 
اصالح کنیم.جهانگیری به سخنان مطرح شده 
در این جلسه اشاره کرد و گفت: گفته شد 
که مرحوم مریم میرزاخانی اصرار داشت که 
فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد، به پاس 
به مجلس  ای  ایرانی الیحه  زنان  به  احترام 
فرستادیم تا فرزندان ایرانی بتوانند از مادران 
خود تابعیت بگیرند که امیدواریم در مجلس 
یادآورشد:  تصویب شود.وی  اسالمی  شورای 
ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که 
قدرت و اعتبار سرمایه های علمی و نمادی 
کشور به ذخایر ناگفته ای که از استعدادها 
در نقاط دور و نزدیک کشور،در شهر و روستا 
وجود دارد اینها بار مسئولیت بسیار سنگینی 
بر دوش دولت و نهادهای علمی و همه اقشار 
جامعه در واقع دارد ایجاد می کند.معاون اول 
رییس جمهوری افزود: آن مسئولیت این است 
که ما بتوانیم کشور را از شرایط دشوار پیش 
رو عبور بدهیم و این مدد سرمایه علمی و 
نمادین امکان پذیر است، مسئولیت تبدیل 
تهدیدها به فرصت ها و مسئولیت گشودن 
و  سخت  حوادث  دل  از  جدید  های  افق 

تلخی که ما با آن روبرو هستیم.جهانگیری 
از کارهای مهمی که  همچنین گفت: یکی 
بایذ انجام شود افزایش امید در داخل کشور 
و امیدواری نسل جوان و مردم ایران نسبت 
به آینده کشورشان است و راهکار آن هم این 
است که نخبگان، اساتید، دانشگاهیان کشور 
افق های جدیدی پیش روی جامعه باز کنند 
و جامعه یک آینده امیدوارکننده ای ببینند.

وی به شرایط سخت کشور در دوران تحریم 
اشاره کرد و یادآور شد: با ظالمانه ترین تحریم 
هایی که آمریکا علیه یک کشور می توانست 
وضع کند، روبرو هستیم. اقتصاد کشور می 
توانست در معرض شکوفایی قرار گیرد و به 
سمت خوبی حرکت کند.وی اضافه کرد: این 
سرمایه ها با گشودن افق های جدید و تبدیل 
تهدیدها به فرصت ها و افزایش امید، افق های 
معاون  کند.  باز  جامعه  روی  پیش  جدیدی 
اول رییس جمهوری همچنین اظهار داشت: 
شرایط فعلی بسیار دشوار است از طرفی با 
ظالمانه ترین تحریم ها آمریکا مواجه هستیم 
و اقتصادی می توانست در مسیر شکوفایی 
قرار  تهدید  تهدید  معرض  در  کند  حرکت 
با  اخیر  روزهای  در  همچنین  است،  گرفته 
وقوع سیل در بخش وسیعی از کشور مواجه 
بودیم.جهانگیری با تاکید براین که کشور به 
شدت به بارندگی نیاز داشت، خاطرنشان کرد: 
سال گذشته یکی از دغدغه های ما تامین آب 
شرب برخی شهرها و روستاها در سال ۹8 
بود.وی با بیان این که سیل نعمت و عنایت 
خداوند بود، ادامه داد: این سیل مناطق مهمی 
از کشور چون استان گلستان و مازندران و 

۲٤ استان دیگر را در بر گرفت و هرکدام تا 
حدی خسارت های جدی از دیدند و در دو 
جلسه ای که هفته گذشته برگزار کردم در 
برآورد اولیه حدود ٤۰ هزار میلیارد تومان به 
زندگی مردم اعم وسایل زندگی و زیرساخت 
های کشور به ویژه در بخش راه خسارت وارد 
کرد.معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: 
حضور مردم و نهادها و دستگاه های مختلف 
نشان داد که این ملت می تواند از فرصت های 
درونی خود برای پیشرفت کشور استفاده کند، 
از دل هر سختی ، ظرفیت ها و فرصت هایی 
را می شود بیرون آورد. جهانگیری خاطرنشان 
کرد: کار زنان، جوانان، نخبگان و دانشگاهیان 
در واقع این است که این فرصت های عظیم 
برای  مندی  قاعده  مسیر  در  و  شناسایی  را 
توسعه و پیشرفت کشور قرار دهیم. وی افزود: 
ما به شدت به زبان و فهم مشترک از مسائل 
و حل آن نیازداریم. ما نیاز داریم برای عبور 
از مشکالت واژه هایی چون امید، تاب آوری، 
همبستگی، تحرک، تفاهم برای عبور از شرایط 
سخت تبدیل کنیم. می توان ظرفیت جامعه 
علمی و نخبگان و سرمایه های نمادین کشور 

را به میدان آورد. 
جز  اسالمی  جمهوری  و  دولت  کارآمدی 
امکان  ها  سرمایه  این  آوردن  صحنه  به  با 
جمهوری  رییس  اول  نیست.معاون  پذیر 
اظهارداشت: دستگاه های اجرایی باید از تمام 
ظرفیت مراکز علمی کشور استفاده کنند و 
جفاست که در چنین شرایطی به نهادهای 
علمی کشور کم توجهی شود. آینده ایران بی 

تردید در گرو توسعه علم است.

مفقودی
 سند کمپانی کامیون ولوو ان 12 مدل 63 با شماره پالک 934ع39 ایران 72 با شماره 
مفقود  ارمکی  زاده  قربان  علی  موتور 005370و شماره شاسی 010877بنام حمزه 

بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی نوبت دوم  
مفقودی پروانه نظام مهندسی سید شهرام جعفر زاده با کد ملی 2063259208و شماره پروانه اشتغال 

001073-0-3-12در رشته عمران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مزایده اتو مبیل
پرونده  شماره     1398/01/28 اگهی:  تاریخ   139803913447000001 اگهی  شماره 

139704013447000911 تاریخ انتشار:1398/2/3
)اگهی مزایده یکدستگاه کامیون کمپرسی بنز 911/36کا-آ-ال((

بایگانی  بشماره  اجرائی  پرونده  موجب  :به  رساند  می  عموم  اطالع  به  بدینوسیله 
9700981- اجرای اسناد رسمی ثبت  شهرستان خوی یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز 
911/36کا-آ-ال بشماره انتظامی411ع82-17 مدل 53 به رنگ  سبز زیتونی بشماره موتور 
10002932  بشماره شاسی 10942069 با بیمه شخص ثالث متعلق به اقای علی حسینلو  
مدیون پرونده اجرائی 9700981 تشکیلی در اجرای ثبت خوی که برابر نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری کامیون مذکور در پارکینگ حمایت واقع در جاده قدیم ماکو  متوقف 
بدون مجوز   اتاق جلو  ارزیابی  گردیده است  بمبلغ -/900/000/000 ریال  باشد.  می 
تعویض  شده و سمت راست  اتاق نیاز به بازسازی دارد – الستیک های جلو دارای 
پنجاه در صد و الستیک های عقب دادری شصت درصد آج هستند –شیشه جلو شکسته 
و بقیه شیشه ها و آینه های بغل سالم هستند –اتاق عقب نیاز به جوشکاری دارد سپر جلو 
سالم است-موتور از نظر  فنی سالم و دیفرانسیل عقب نیاز به تعمیر اساسی دارد- شاسی 
از سمت راست وچپ  شکسته و جوشکاری شده است و گیربکس نیاز به صفحه کالج 
دارد که در قبال طلب بستانکار پرونده فوق الذکر بازداشت و از طریق مزایده و بصورت 
نقدی بمبلغ -/900/000/000 ریال بفروش خواهد طالبین میتوانند  اطالعات کافی رااز 
شعبه اجرای ثبت خوی کسب و در صورت تمایل در جلسه مزایده از ساعت 9 الی 12 
روز  چهارشنبه مورخه  1398/2/25 در  محل اجرای ثبت  اسناد خوی تشکیل خواهد 
شدشرکت نمایند فروش نقدی است کلیه هزینه های انتقال  سند و هزینه های قانونی  

اعم از حق پارکینگ و غیره بر عهده خریدار خواهد بود  تاریخ انتشار:1398/2/3
معانونت اداره کل و سرپرست ثبت خوی- سلیمانپور

مفقودی 
864ج27  پالک  شماره  با   87 مدل   90 ال  رنو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند  المثنی 
شاسی   وشماره   7702035322D061657 موتور   شماره  با   82 ایران 

NAALSRALD8A029107 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 123/د97/1خانم سمیه اسدی  به اتهام )کالهبرداری رایانه ای به مبلغ بیست و 
نه میلیون ریال (موضوع شکایت محسن دریکوند تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در 
روزنامه آگهی تا ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد .

آگهی حصر وراثت
به  آقای مسعود سبحانی دارای شماره ملی 2-021391-323 به شرح دادخواست 
کالسه 970042 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 97/7/27 تاریخ  در   4959922443 شناسنامه  به  سبحانی  شعله  شادروان  که  داده 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثهآن مرحوم منحصر است به :
1.مسعود سبحانی2-021391-323  پسر متوفی

2.شلیر عزیزی   9922443-495  مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی مفقودی 
اینجانب علی سوری مالک خودرو سواری پژو پارس مدل 1392 رنگ سفید روغنی به 
شماره پالک 31-486 د 69 و شماره موتور k 0276605 124 به شماره شاسی 696127 
NAAN 01 CA DR5 بعلت فقدان اسناد فروش کارت ماشین –سند کمپانی و برگ 
سبز  تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از مهلت 

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

رونوشت آگهي حصر وراثت
شناسنامه  داراي  تاغیب  وکالت حسین  با  آقاي محمدرضا شکوهی طرقی 
 980001/3 کالسه  به  دادخواست  شرح  به   001-008224-7 ملی  شماره 
از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
تاریخ  در   3187 شماره  بشناسنامه  طرقی  شکوهی  غالمرضا  شادروان  که 
1397/11/5 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : 
1-بتول خانم خادمی طرقی فرزند رجب متولد 1309/10/2 شماره شناسنامه 

2780 مادر متوفی
شماره   1334/1/4 متولد  حسین  فرزند  طرقی  خادمی  خانم  2-حشمت 

شناسنامه 20516 همسر متوفی
3-محمدرضا شکوهی طرقی فرزند غالمرضا متولد 1367/11/14 شماره ملی 

7-008224-001  پسر متوفی
4-مریم شکوهی طرقی فرزند غالمرضا متولد 1361/2/22 شماره شناسنامه 

2664 دختر متوفی
5-مهری شکوهی طرقی فرزند غالمرضا متولد 1356/2/9 شماره شناسنامه 

6209 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.  98/76747/ف م/الف
رئیس شعبه 3 شورای حل اختالف کرج 

واشنگتن با عقب نشینی از تصمیم خود؛

معافیت آمریکا به خارجیهایی که باسپاه درتعاملند 
خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام فعلی و 
سابق آمریکایی گزارش داد، ایاالت متحدهبا 
استثناهای  خود  تصمیم  از  نشینی  عقب 
گسترده ای در نظر گرفته تا سازمانهای مردم 
دلیل  به  خارجی  دولتهای  و  شرکتها  نهاد، 
با  خودکار  طور  به  پاسداران  سپاه  با  تعامل 

تحریمهای آمریکا مواجه نشوند.
ازایرنا، دونالدترامپ  به گزارش زمان به نقل 
 ۱۹ دوشنبه  روز  آمریکا  جمهوری  رئیس 
بین  قوانین  مغایر  اقدامی  در  ماه  فروردین 
پاسداران  سپاه  ای،  بیانیه  انتشار  با  المللی 
نیروهای  از  بخشی  که  را  اسالمی  انقالب 
رسمی و دفاعی جمهوری اسالمی ایران است، 
در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار 
داد. مایک پمپئو وزیرخارجه آمریکا استثناهایی 
را در این رابطه اعطا کرده و یک سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به رویترز این 
استثناها را شرح داده است. این استثناها به 
این معناست که مقام های کشورهایی مانند 
عراق که تعامالتی با سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی دارند لزوما با ممنوعیت صدور روادید 
سپاه  رویترز  شوند.  نمی  مواجه  آمریکایی 
پاسداران را نیرویی »قدرتمند« در ایران خواند 
و افزود: این استثناها از تحریم های آمریکا 
همچنین به مدیران خارجی اجازه می دهد 
تا در ایران به تجارت بپردازند و به گروه های 
فعال در زمینه کمک های بشردوستانه که 
در شمال سوریه، عراق و یمن فعال هستند 
اجازه می دهد تا بدون بیم از اعمال خودکار 
تحریم های آمریکا به کار خود ادامه دهند. 

برای  را  این حق  آمریکا  دولت  این حال،  با 
تا هر فردی  خود محفوظ نگه داشته است 
در سازمان های مردم نهاد، شرکت و دولت 
های خارجی را که از یک سازمان مشمول 
لیست تروریستی خارجی آمریکا »حمایت« به 
عمل می آورند، تحریم کند.به گزارش رویترز، 
پاسداران  سپاه  درباره  آمریکا  دولت  تصمیم 
انقالب اسالمی برای خارجی هایی که با سپاه 
و شرکت هایش تعامل دارند، و همچنین برای 
مقامهای نظامی و دیپلمات های آمریکایی در 
عراق و سوریه مشکالتی ایجاد کرده است.به 
گفته سه مسئول آمریکایی، این اقدام باعث 
شد.  آمریکا  مقامهای  میان  در  سردرگمی 
مقامهای آمریکایی از مدتها پیش می گفتند 
که آنها بیم آن دارند چنین تصمیمی نیروهای 
آمریکایی را در جاهایی مانند سوریه و عراق که 

با در مجاورت گروه های متحد سپاه فعالیت 
مقام  کند.دو  مواجه  مخاطره  با  کنند،  می 
آمریکایی به شرط ناشناس ماندن گفتند، اداره 
های خاور نزدیک و آسیای مرکزی و جنوب 
آسیا در وزارت خارجه آمریکا پیش از تصمیم 
به  یادداشت مشترکی  این کشور، در  دولت 
پمپئو نسبت به تاثیرات احتمالی این موضوع 
ابراز نگرانی کرده بودند اما نگرانی های آنها 
پذیرفته نشد.یک مشاور کنگره آمریکا اظهار 
امنیت  و  دفاع  های  وزارتخانه  که  داشت 
داخلی آمریکا نیز با این تصمیم مخالف بودند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این 
پرسش که اگر کشورهای متحد آمریکا با سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی تماس داشته باشند 
با چه تبعاتی مواجه می شوند، اظهار داشت: 
صرف گفت وگو با مقامهای سپاه پاسداران به 

طور کلی مصداق فعالیت تروریستی نیست.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که نخواست 
نامش فاش شود، بدون اشاره به نام کشور و 
نهاد خاصی گفت: هدف غایی ما این است که 
نهادهای دولتی و غیردولتی را به متوقف کردن 
همکاری با سپاه پاسداران ترغیب کینم.به نظر 
می رسد استثناهایی که پمپئو در نظر گرفته 
به این منظور است تا دایره شمول احتمالی 
سازمانهای مردم نهاد، شرکت ها و دولت های 
خارجی در این تصمیم را محدود کند و در 
عین حال این احتمال نیز وجود داشته باشد تا 
افرادی در درون این گروه ها به خاطر کمک 
به سپاه پاسداران مجازات شوند.تصمیم آمریکا 
وحدت داخلی و حمایت از سپاه پاسداران را 
بیش از پیش تقویت کرد و در عین حال با 
واکنش های داخلی و خارجی شدیدی روبرو 

شد. 
›محمد جواد ظریف‹ وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی نیز در پی تصمیم کاخ سفید، در نامه 
ای به رییس جمهوری و رییس شورای عالی 
عالی  که شورای  کرد  پیشنهاد  ملی  امنیت 
امنیت ملی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه 
غرب آسیا موسوم به ›سنتکام‹ را در فهرست 
گروه های تروریستی قرار دهد.شورای عالی 
امنیت ملی نیز بدنبال عمل خصمانه دولت 
آمریکا در قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه 
های تروریستی در اقدامی متقابل دولت آمریکا 
را حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا 
موسوم به ›سنتکام‹ را از گروه های تروریستی 

معرفی کرد.

جهانگیری با اشاره به شرایط سخت 
در دوران تحریم اشاره کرد؛ 

اقتصاد کشور می توانست در 
معرض شکوفایی قرار گیرد
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اقدامات پدافندی  برق منطقه ای 
خوزستان در حفظ پایداری شبکه 

پدافند  سازمان  انرژی  فر-اهواز:معاون  وحیدی 
معرض  در  و خطوط  ها  پست  از  کشور  غیرعامل 
سیالب شرکت برق منطقه ای خوزستان بازدید و در 

جریان اقدامات انجام شده قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
ای خوزستان، سردار محمد علی مطیعی با حضور در 
خوزستان به صورت هوایی از شبکه برق استان که در 
معرض آبگرفتگی ناشی از سیالب قرار دارد بازدید 
کرد. وی پس از بازدید هوایی، همراه با محمود دشت 
بزرگ در برخی از پست های برق منطقه ای خوزستان 
از جمله پست 400 کیلو ولت میالد آبادان حاضر و از 
اقدامات انجام شده در خاکریزی و احداث سیل بند در 

اطراف پست ها بازدید کرد.
معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور در این 
بازدیدها آبگرفتگی شبکه برق را گسترده توصیف کرد 
و از اقدامات پدافندی و سریع شرکت برق منطقه ای 
خوزستان در مراقبت از تجهیزات و حفظ پایداری 
شبکه  پایداری  مطیعی  سردار  کرد.  قدردانی  شبکه 
برق در شرایط بحران کنونی را دستاورد بزرگی برای 
صنعت برق خوزستان دانست و نشان دهنده تالش 
پرسنل صنعت برق و مسئولیت پذیری آنها توصیف 
کرد. شایان ذکر است، با وجود ماندگاری چند هفته 
ای سیل در خوزستان و خسارت سه هزار و 360 
میلیارد ریالی به تاسیسات و زیرساخت های شرکت 
برق منطقه ای خوزستان، هیچگونه خاموشی ناشی از 

سیلی در شبکه برق این شرکت رخ نداده است.

بهزیستی دستگاه متولی رسیدگی 
به موضوع مناسب سازی

بهزیستی  گفت:  کرمانشاه  استان  بهزیستی  مدیرکل 
به عنوان دستگاه متولی رسیدگی به موضوع مناسب 
سازی وظایف سنگینی بر عهده دارد و برای انجام 
ادارات بهزیستی و  باید  اقدامات الزم در این راستا 
مراکز تابعه خود در بحث مناسب سازی برای تردد 

معلوالن و جانبازان مشکلی نداشته باشند.
اداره کل  روابط عمومی  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
بهزیستی استان کرمانشاه، دکتر رضوان مدنی مدیرکل 
نحوه  توجیهی  جلسه  در  کرمانشاه  استان  بهزیستی 
به  بهزیستی  گفت:  سازی  مناسب  فضاهای  ارزیابی 
مناسب  موضوع  به  رسیدگی  متولی  دستگاه  عنوان 
انجام  سازی وظایف سنگینی بر عهده دارد و برای 
اقدامات الزم در این راستا باید ادارات بهزیستی و مراکز 
تابعه خود در بحث مناسب سازی برای تردد معلوالن و 
جانبازان مشکلی نداشته باشند. وی با اشاره به حضور 
های  ارگان  سایر  و  ادارات  در  بهزیستی  کارشناسان 
دولتی برای بازرسی ساختمان ها و فضاهای مناسب 
سازی، گفت: کارشناسان باید در این امر خطیری که به 
عهده دارند بر اساس قوانین و ضوابط عمل کنند، چراکه 
کسب امتیاز دستگاه ها برای جشنواره شهیدرجایی از 

اهمیت باالیی برخوردار است.

درختان کهنسال کرج شناسایی 
شده اند

شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رییس 
شهرداری کرج گفت: جشنواره الله ها اختتامیه ندارد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سیما منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری کرج،پیمان بضاعتی 
پور در گفت وگو با پایگاه خبری کرج امروز اظهار 
کرد: افتتاحیه جشنواره الله ها 15 فروردین با حضور 
شهروندان و مسئولین برگزار شد و این جشنواره تا 

کنون  میزبان عالقه مندان بوده است.
وی ادامه داد: جشنواره الله ها اختتامیه ندارد و پایان آن 
زمانی است که الله ها شادابی و نشاط خود را از دست 
بدهند بر این اساس درهای باغ گلهای پارک شهید 

چمران همچنان به روی مردم باز است.
وی توضیح داد: بعد از پایان عمر الله ها، شهروندان 
می توانند در مجموعه باغ گلهای پارک شهید چمران 
از تماشای سایرارقام گل لذت ببرند. این مسئول در 
بخش دیگری از صحبت های خود به بحث شناسنامه 
دار کردن درختان کهنسال شهر اشاره کرد و افزود: تمام 
درختان کهنسال شهر شناسایی و گونه و قطر آنها نیز 

مشخص شده است.

خبر

دیوارکشی چاه شماره 8 شهر گلستان 

لیال نوری- خبرنگار زمان: با هدف ارتقاء امنیت و محافظت از تاسیسات 
آب و فاضالب ، عملیات دیوار کشی مخازن و تاسیسات و چاههای 

شهرستان بهارستان انجام می پذیرد . 
مدیر امور آبفای شهرستان بهارستان گفت : با عنایت به برنامه ریزی های 
صورت گرفته در خصوص لزوم ارتقاء امنیت و حصار و دیوار کشی 
مخازن و چاهها و تاسیسات آبفا در سطح شهرهای تحت پوشش شرکت، 
علیهذا در همین راستا و به منظور افزایش ضریب امنیت و همچنین 
حفاظت و صیانت از اموال شرکت ، موضوع محوطه سازی و دیوار کشی 
تاسیسات و چاههای فاقد دیوار و حصار این شهر در دستور کار قرار 

گرفته و در حال انجام می باشد .
 سید محمد رضازاده ضمن تشریح مشخصات پروژه در حال انجام در 
این خصوص خاطر نشان ساخت :  عملیات دیوار کشی چاه شماره 8 
گلستان از اوایل فروردین سالجاری با صرف هزینه ای معادل یک میلیارد 
و دویست میلیون ریال از محل اعتبارات جاری و داخلی شرکت که فاقد 
حصار مطمئن و دیوارکشی بود  شروع شده است  و با استفاده از مصالح 
سیمان و آجر با بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام می 
باشد  و انتظار میرود مطابق روند فعلی و توافقات صورت گرفته با پیمانکار 
مجری طرح حد اکثر تا اواسط اردیبهشت ماه جاری کال به اتمام و بهره 
برداری برسد .  مدیر امور آبفای گلستان یاد آور شد : بخش قابل توجهی 
از تاسیسات آب و فاضالب این شهر اعم از مخازن ، تاسیسات ، ایستگاه 
پمپاژ و چاهها دارای حصار مطمئن می باشند  و دیوار کشی و محصور 
سازی الباقی تاسیسات فاقد حصار نیز ظرف سالجاری و مطابق اولویت 

بندی صورت گرفته  انجام می پذیرد .

رئیس دانشگاه علوم پزشگی گلستان:

هیچ بیماری عفونی و اپیدمی در زمان سیل اتفاق نیفتاد

سلیمانی- گلستان: عبدالرضا فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در زمان سیل حدود 
10 هزار نفردر کمپ ها اسکان داده شده اند و خوشبختانه اپیدمی و 
بیماری عفونی در این مدت نداشتیم. وی ضمن بیان اینکه مردم در طول 
این مدت هیچگونه دغدغه بهداشتی نداشتند، گفت: 38 هزار ویزیت در 

کمپ ها انجام شده است و معادل همین آمار، دارو توزیع شد.
فاضل همچنین از 877 مورد گزیدگی در منطق سیل زده که 7 مورد آن 

توسط مار و بقیه توسط سگ صورت گرفته بود، خبرداد.
در ادامه سراج الدین عارف نیا، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان اظهار کرد: حدود 104 هزار نفر در شهرستان های مختلف درگیر 
سیل بوده اند و در حال حاضر 20 کمپ با اسکان جمعیت 2 هزار و 800 

نفر دایر میباشد.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در کمپ ها و خارج کمپ ها بیان 
داشت: مهمترین دغدغه ما در خارج از کمپ ها سالمت آب آشامیدنی 
عزیزان میباشد که در این راستا اقداماتی از قبیل نظارت بر تانکر های 
بهداشتی و تنظیم کلر آب آشامیدنی و تایید نمونه مطلوب 90 درصد، 
آموزش چهره به چهره و توصیه به سیل زدگان جهت استفاده از آب بطری 
و آب جوش انجام شد. وی در ادامه افزود: در جریان سیل تعداد 45 هزار 

و 917 مورد ویزیت در کمپ ها صورت گرفت.

حضور ذوب آهن اصفهان در سیزدهمین 
کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک 

بهادری- اصفهان: سیزدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با 
رویکرد بر اینترنت اشیاء ،با مشارکت ذوب آهن اصفهان 29 فروردین ماه 

در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
در این کنفرانس که جمعی از  کارشناسان و اساتید  داخلی و دکتر ریو 
 Joachim پروفسور  ایران،  در  کره  جمهوری  سفیر  هیون  جئونگ 
Posegga از آلمان ،دکتر Hanns Peter از اتریش حضور داشتند، 
کنفرانس طی سخنانی گفت:اینترنت  دبیرکل  پروفسور علی صنایعی 
اشیاء)IOT( به زودی به بخش جدایی ناپذیر همه شرکتها و محصوالت 
مصرفی ،تبلیغاتی ، صنعتی و زیرساختی تبدیل خواهد شد.وی گفت:  
اینترنت اشیاء هم مانند اینترنت تغییر دهنده کسب و کارها خواهد بود.
سازمانهایی که در زمان مناسب از اینترنت اشیاء استفاده نمی کنند با 

مشکالت جدی مواجه خواهند شد .
تکنولوژی  امروزه  آور شد:   یاد  نیز در سخنانی  سفیر جمهوری کره 
همچون رودخانه ای روان است که حرکت در خالف جریان آن محکوم 
به شکست است.اما با همکاری کارشناسان و دولت ها ،می توان از این 

موهبت به بهترین شکل بهره برد.
در ادامه کارشناسان  مباحثی مانند: اهمیت IOT ،کاربردهای آن و همچنین 
کاربردها و چالشهای رمز ارز ،معرفی تعدادی از پلتفرم های بالک چین از 
قبیل بیت کوین ، اتریوم ، لیسک و ...، اینترنت اشیاء در بانکداری دیجیتال، 
بالک چین و صنعت بانکداری ، کاربرد اینترنت اشیاء در توسعه شهرهای 
هوشمند ، خدمات پزشکی، بررسی خدمات IOT در ایران و فرصتها و 

چالشهای آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در ادامه کنفرانس پنل آموزشی برگزار گردید و دکتر احمد سلیمی معاون 
 IOT مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان نیز طی سخنانی لزوم تحقیقات

و اجرای آن در ذوب آهن را بیان نمود.

خبر

گفت:  بیات  بهنام  زمان؛  خبرنگار  نژاد-  خانی 
زیرساخت های استفاده از انرژی خورشیدی در حال 

تکمیل است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز در نشستی 
الزام هیات  به  باتوجه  اظهار داشت:  با خبرنگاران 
از  درصد  باید 20  دولتی  سازمانهای  تمام  وزیران 
انرژی خورشیدی استفاده کنند و به همین منظور 
قرارداد خرید تضمینی نیز با دستگاه ها و یا سرمایه 
گذارانی که مایل به سرمایه گذاری در این حوزه 

هستند ، انعقاد و یا در حال انعقاد است.
دکتر بیات تاکید کرد: در استان البرز نیز به منظور 
مساحت  با  زمینی  خورشیدی،  نیروگاه  تاسیس 
مناسب در شهرک صنعتی اشتهارد در نظر گرفته 
شده که امیدواریم بزودی با همکاری سرمایه گذاران 
تکمیل و به بهره برداری برسد. وی افزود: طبق برنامه 
در آینده ای نه چندان دور نسبت به تامین انرژی اقدام 
خواهد شد. بی شک در آینده نه چندان دور به سمت 
و سویی خواهیم رفت که هر فرد خود اقدام به تامین 

انرژی در این خصوص داشته باشد.
این مسئول ادامه داد: زمینی در محدوده ماهدشت 
برای ایجاد فعالیت و سرمایه گذاری در بخش انرژی 

امیدوارم  خورشیدی در نظر گرفته شده است که 
سرمایه گذاران در این راستا سرمایه گذاری های 
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  انجام دهند.  خوبی 
استان البرز در خصوص خسارت های سیل به برخی 
استان های کشور توضیح داد: در کنار خسارت های 
ناشی از بحران سیل در کشور با پیش بینی ترسالی، 
بخش زیادی از سدهای کل کشور پر شده و امسال 

همانند سال گذشته با مشکالت نیروگاههای آبی 
روبرو نخواهیم بود.

بیات خاطر نشان کرد: استان خوزستان بر اساس 
اعالم نیازی که کرده بود مبلغ 350 میلیون تومان 
ارسال شد که با اعزام 12 نفر کارگر برقکار، یک 
دستگاه باالبر، سه دستگاه پیکاپ و تجهیزات شامل 
یک قرقره کابل سرویس،یک قرقره کابل روشنایی، 

چراغ، 30دستگاه  دستگاه  صد  دیزل،  دستگاه  سه 
پرژکتور،1000 متر کابل افشان، 500 دستگاه فیوز و 
قاب و سایر تجهیزات الزمه که برای اصالح شبکه 
های معیوب نیاز بود، توانستیم شبکه روشنایی معابر 

این استان را تقویت و کنترل کنیم.
مراکز  برخی  انرژی  بها  در خصوص  مسئول  این 
انرژی  بهای  هزینه  جاری  سال  در  داد:  توضیح 
مدارس، مساجد و تکایا رایگان گردیده، ولیکن نباید 
عدم پرداخت بهای انرژی باعث عدم مدیریت بهینه 
این واحد ها گردد وی  افزایش آن در  مصرف و 
اضافه نمود در صورت مصرف بیش از حد مجاز 

مدارس باید هزینه ما به التفاوت را پرداخت کنند.
ای  گونه  به  همکاران ما  باید  گفت:  بیات  دکتر 
برنامه ریزی کنند که شاهد کاهش خاموشی ها و 
بهبودکیفیت ارایه خدمات باشیم. این مسئول پایان 
گفت: شهروندان محترم میتوانند با تماس با  شماره 
تلفن  02633121 پیغام  و درخواست خود را  به 
گوش مدیرعامل شرکت برسانند. همچنین این سامانه 
آماده دریافت گزارش های شهروندی درخصوص 
انشعابات غیر مجاز می باشد تا در صورت لزوم اکیپ 

های متخصص برای رسیدگی به محل اعزام شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز:

زیرساخت های مربوط به استفاده از انرژی خورشیدی در حال تکمیل است  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده11/97/1262/ وقت رسیدگی :1398/03/28   ساعت11

خواهان:   / خوی  شهرستان  اختالف  حل  شورای   11 شعبه     : گی  رسید  مرجع 
ناصردادگر با وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده : مهدی حسینی فرزند سلیم   خواسته 

: مطالبه وجه چک بمبلغ 30/000/000
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله مهدی حسینی 
وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 موحدی نیا – مسئول دفترشعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 123/د97/1 آقای علی حیدر حاتمی سرناوه به اتهام )کالهبرداری رایانه 
ای به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال (موضوع شکایت محسن دریکوند تحت تعقیب میباشد 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد . 

آگهی برگ اجرائیه
محل  پدر:شغل:نشانی  نام  خانوادگی:محمدی  له:نام:محمدنام  محکوم  مشخصات 
نام  علیه:نام:معصومه  محکوم  گرایی.مشخصات  5منزل  اقامت:سربندرفاز3حافظ 
المکان.محکوم  اقامت:مجهول  محل  پدر:شغل:نشانی  نام  کلی  خانوادگی:داننده 
بندرامام  اختالف  حل  شماره576/970مورخ97/6/27شورای  دادنامه  موجب  به:به 
خمینی)ره(حوزه محکوم علیه محکوم به انتقال محکوم به سندرسمی خودروپرایدبه 
درحق محکوم له شماره پالک274ج77ایران22به انضمام هزینه دادرسی درحق محکوم 
له صادرو اعالم می گردد.به استنادماده33قانون شوراهای حل اختالف محکوم علیه 
مکلف است پس ازابالغ اجراییه ظرف ده روزمفادآن رابموقع اجرابگذاردویاترتیبی 
برای پرداخت محکوم به ویاانجام تعهد ومفادرای بدهددرغیراینصورت طبق قانون 
اجرای احکام مدنی اقدام قانونی ازسوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.     

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شوراشهرستان بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی

ا گهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای میثم رمضان تبار  دارای شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 
3/68/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن رمضان تبار بزودی به شناسنامه 179 در تاریخ 98/1/14اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفت و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
1- میثم رمضان تباربزرودی به شماره شناسنامه 17 متولد 1364 پسر متوفی 2-یاسر 

رمضان تبار بزرودی به شماره شناسنامه 133 متولد 1367 فرزند متوفی
3- بنین رمضان تبار بزرودی به شماره شناسنامه 342 متولد 1353 فرزند متوفی

4- ام کلثوم رمضان تبار بزودی با شماره شناسنامه 476 متولد 1355 دختر متوفی
5- خدیجه رمضان تبار بزرودی به شماره شناسنامه 7 متولد 1360 دختر متوفی

6- فرخنده حسنعلی زاده به شماره شناسنامه 22 متولد 1336 همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

ابالغ وقت
 دادرسی نظر به این که خواهان آقای علی چیتگر چاری فرزند رجبعلی با وکالت 
محمد  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  فیروزجایی  عابدی  مجتبی 
قانونی  انجام مقدمات  از  نموده که پس  تسلیم  این شعبه  فرزند علی در  ابراهیمی 
به کالسه1/18/98 ثبت و برای مورخه 98/3/4ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده 
است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج 
و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعب اول حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه یکم مراجعه نماید 
در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به 

عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل

رونوشت حصر وراثت
آقای محمد بهرام گلشه به شماره شناسنامه 256 و شماره ملی 3732240363 به شرح 
دادخواست به کالسه 8/980102 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان پریا گلشه به شماره ملی 3720290204 در تاریخ 
1397/11/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. چیا پژولی ش ش 1998 ت ت 1363/6/30 شماره ملی 3732546357  همسر 

متوفی 
2. محمد بهرام گلشه ش ش 256 ت ت 1340/6/2 و شماره ملی 3732240363 

پدر متوفی
3. پروانه زند کریمی ش ش 23312 ت ت 1347/1/1  شماره ملی 3730231472  

مادر متوفی 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 9258 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057002588هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر باکمال فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 3299 صادره از شهریار در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 1242/00 مترمربع پالک 1153 فرعی از 12 اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا کیشانی فراهانی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.  98/76752/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/3  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/18

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 1397603180160001440 – مورخ 1397/12/20 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک 
رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای  بهمن  محمودی نرکی فرزندان  مظاهر به شماره  
شناسنامه  174  صادره  از رحیم  آباد به شماره  ملی 2691309691در ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل 
بریکباب خانه به  مساحت 206/72  متر مربع پالک228  فرعی  از 174  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  
از پالک  - فرعی  از  174  اصلی  واقع  در قریه  جعفرسرا  خریداری  شده از  مورد مالکیت سازمان 
اموال وامالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  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.
3- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:98/2/03  تاریخ انتشار نوبت دوم:98/02/17

ترویج فرهنگ تعاون؛ 

برگزاری همایش تعاون و اشتغال بانوان 
روستایی در مازندران

ساری.سامان علیزاده .: همایش تعاون و اشتغال 
بانوان روستایی با حضور خانم طوسی مدیر کل 
امور بانوان وخانواده استانداری مازندران، علیزاده 
مدیر امور تعاون اداره کل و روسا و کارشناسان 
ستادی حوزه تعاون و جمعی از بانوان عضو و 
بافنده تحت پوشش تعاونی و نیز بانوان روستایی 
در محل شرکت تعاونی فرق دستبافت عرفان 

ساری برگزار گردید.
سیاوش  کل،  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اداره کل ضمن خیر  تعاون  امور  مدیر  علیزاده 
مقدم به حضار به ارائه  گزارش اجمالی از آمار 
کمی تعاونیهای استان مازندران و نیز مقایسه ان 
با تعداد تعاونیهای استانهای بزرگ پرداخته و بر 
اهمیت ایجاد فرصت شغلی جهت بانوان روستایی 

از طریق تعاونیها را تأکید نمود.
خانم محمدی مدیرعامل تعاونی فرش دستبافت 
عرفان نیز در ادامه این همایش به ارائه عملکرد  
بیش از دو دهه فعالیت تعاونی از بدو تاسیس 
تعاونی در سال 76 و انگیزه تشکیل تعاونی وی و 
اقدامات تعاونی درامر تولید وحضور درنمایشگاهها  
و اخذ تسهیالت از منابع اعتباری بخش تعاون ونیز 
صنعت و معدن وتجارت پرداخت و شاخص 
ترین مشکل تعاونی را نداشتن بافنده اعالم نمود 
و همچنین آمادگی شرکت را جهت آموزش افراد 
جویای کار عالقمند به بافت قالی و بکارگیری آنها 

حداقل جهت 100 نفر را اعالم نمود.
وخانواده  بانوان  امور  کل  مدیر  طوسی   خانم 
استانداری مازندران نیز با حضور در این جلسه 
مواردی از قبیل اهمیت و توجه دفتر بانوان به 
مسایل مرتبط با اشتغال بانوان بویژه زنان سرپرست 
خانوار و اقداماتی را که آن دفتر جهت حل مسایل 
و مشکالت این قشر از زنان و بطور شاخص  
برگزاری  قالیبافان و  بیمه  درخصوص موضوع 
اجتماعی و سایر  تامین  با  نشست های مکرر 
مسئولین مرتبط را اعالم نمود. وی از برگزاری 
چنین همایش هایی که موجب روشنگری  مدیران 
و مسئولین با مسائل حوزه زنان در بخش تعاون 
و  قالیبافی و ... می گردد ابراز خشنودی نمود. 
گفتنی است در پایان حضار به ارائه مشکالتی از 
قبیل تعدیل بیمه شدگان قالیبافی در طی سالهای 
اخیرتوسط سازمان تامین اجتماعی، موازی کاری 
دستگاهها وتشکل های متولی فرش دستباف، 
مشکل دسترسی به بازار، باال بودن قیمت تهیه مواد 
اولیه و درخواست خرید کلی مواد اولیه جهت 
بافندگان، باال بودن هزینه های بافت قالیچه و تابلو 
فرش که سودآوری پایین برای بافنده، گله مندی 
برخی از بافندگان از عملکرد اتحادیه صنف فرش 
بافان و ابهامات بافندگان تحت پوشش تعاونی از 
اقدامات و نظارت اتحادیه جهت استمرار بیمه و... 

پرداختند.

 تکمیل و بهره برداری از مخزن

 15000 مترمکعبی ماکلوان، نیازمند اعتبار

منکویی- رشت: سید محسن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن در این 
نشست ضمن تشریح پروژه های آبرسانی و 
اظهار  فاضالب  اجرای  حال  در  های  پروژه 
به  آبرسانی  طرح  اجرای  راستای  در  داشت: 
فومن، صومعه سرا و شفت، حفر و تجهیز 20 
حلقه چاه در دستور کار بود که 10 حلقه چاه 

تجهیز و در مدار بهره برداری قرار گرفت.
در  فومن  چاه  حلقه   5 افزود:  ادامه  در  وی 
حال بهره برداری است و با توجه به پیشرفت 
فیزیکی 77 درصدی مخزن 15 هزار مترمکعبی 
ماکلوان، برای اجرای  11.5 کیلومتر خط انتقال 
و بهره برداری از آن 45 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است و در فاز اول بازسازی تصفیه خانه 
آب و اصالح سیستم هوادهی به منظور افزایش 

کیفیت آب در دستور کار است.
مدیرعامل آبفای گیالن همچنین اظهار داشت: 
باتوجه به ضرورت اجرای طرح فاضالب و 
اهمیت شهرستان فومن از لحاظ  گردشگری، 
پیگیری الزم برای تسریع در انجام مطالعات 
این طرح در دستور کار است و با تخصیص 
و  انتقال  خط  برای  ریالی  میلیارد  اعتبار 60 
تصفیه خانه در حال احداث، عملیات اجرایی 
آتی  هفته  در  حفاری  مجوز  صدور  از  پس 

شروع خواهد شد.

در ادامه مهندس حسینی ضمن تشکر از نگاه 
مثبت فرماندار به پروژه های آب و فاضالب 
و تعامل و همکاری با مجموعه آبفای گیالن 
نیاز برای  اعتبار مورد  تصریح کرد: تصویب 
در  شهرستان  آبرسانی  شبکه  توسعه  اجرای 
کمیته برنامه ریزی فرمانداری موجب تسریع 
در روند اجرای پروژه و افزایش رضایتمندی 
شهروندان و ارائه خدمات مناسب خواهد شد.
سپس محمود قاسم نژاد فرماندار فومن ضمن 
تقدیر از تالش مجموعه آبفای گیالن جهت 
تولید و ارائه آب با کیفیت اظهار داشت: به 
با  و  داریم  مطلوبی  تولید آب شرایط  لحاظ 
توجه به میانگین مصرف ذخیره آب مناسبی 
وجود دارد. وی با تأکید بر اینکه بازسازی شبکه 
های فرسوده توزیع آب در ارتقاء کیفیت آب 
موثر است افزود: بازسازی شبکه های فرسوده 
، اتمام رینگ داخل شهر و اصالح شبکه آب 
شرب شهرک ماسوله مورد درخواست است. 
دکتر قاسم نژاد همچنین یادآور شد: 20 کیلومتر 
از شبکه سنتی نیاز به الیروبی دارد و تعویض 
لوله های برخی مناطق شهرستان بدلیل نشتی 
و شکستگی مورد انتظار است. گفتنی است در 
پایان این نشست فرماندار فومن ، مدیرعامل 
آبفای گیالن و هیأت همراه از تأسیسات آب و 

فاضالب فومن و ماسوله بازدید نمودند.

نشست  در  کردستان  استان  اطالعات  مدیرکل 
هم اندیشی با اصحاب خبر و رسانه این استان 
در آستانه ایام هفته گرامیداشت سربازان گمنام 
امام زمان، گفت: اعتماد مردمی بزرگترین سرمایه 
برای دستگاه اطالعاتی در کشور به شمار می 
رود و بخش زیادی از موفقیت های ما به دلیل 

همراهی و اعتماد مردم به دست آمده است.
به گزارش زمان به  نقل از روابط عمومی اداره 
کل اطالعات استان کردستان، وی ضمن تقدیر 
در  مردم  جانبه  همه  همکاری  و  مشارکت  از 
راستای تثبیت امنیت پایدار در کردستان، افزود: 
الزم می دانم به عنوان یکی از خدمت گذاران در 
دستگاه اطالعاتی از مشارکت و همراهی همه 
جانبه مردم استان کردستان در این راستا قدردانی 

نمایم.
وی در ابتدا ضمن گرامیداشت ایام هفته سربازان 
راستای  در  تالش  گفت:  زمان،  امام  گمنام 
عملیاتی کردن شعار سال جاری از سوی همه 

اقشار مختلف مردم به ویژه مسئوالن و مدیران 
یکی از نیازهای ضروری است و باید در اولویت 
قرار داده شود. وی با اشاره به تحریم های ظالمانه 
دشمنان بر علیه کشورمان در حوزه اقتصادی، 
ایجاد  و  ملی  تولید  رونق  برای  تالش  افزود: 
از  یکی  اشتغال  ظرفیت های جدید در حوزه 
نیازهای ضروری و راهکار مناسبی برای مقابله 
با تحریم های ظالمانه دشمن در حوزه اقتصادی 
است. وی در ادامه ضمن محکوم کردن اقدام 
اخیر دولت آمریکا در خصوص سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، افزود: سپاه به عنوان یک رکن 
اصلی تامین امنیت در کشور به شمار می رود و 
دشمن در راستای مقابله با توانمندی های سپاه 

این اقدام را انجام داده است.
وزارت  راهبردهای  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
افزود:  ایران،  اسالمی  جمهوری  در  اطالعات 
این  در  عملیاتی  و  اطالعاتی  اقدامات  همه 
وزارتخانه در چهار چوب شرع، قانون و اخالق 

انجام می شود. 
آینده  و  نگری  آینده  موضوع  به  اشاره  با  وی 
سازی و همچنین امنیت بخشی برای همه افراد 
جامعه، گفت: برای اقتدار امنیتی چارچوب های 
مشخصی تعیین شده است و ما در این چارچوب 

فعالیت ها و اقدامات خود را انجام می دهیم.
مدیرکل اطالعات استان کردستان با بیان این که 
هویت این وزارتخانه اسالمی، انقالبی، ایرانی، 
عدالت جو، خدمتگزار و پاسخگوست، افزود: 
اولویت وزارت اطالعات خدمت به مردم است 
و ما به عنوان نیروهای این وزارتخانه هیچ شأن 

دیگری را برای خود متصور نیستیم.
وی با بیان اینکه دوری از افراط و تفریط یکی 
از راهبردهای مهم وزارت اطالعات به شمار می 
رود، افزود: ما تالش می کنیم تا بر اساس اصل 
عدالت محوری به بهترین شکل ممکن رسالت 

های قانونی خود را انجام دهیم.
خصوص  در  اطالعات  وزارت  نگاه  به  وی 

ایجاد امنیت پایدار اشاره کرد و افزود: ما اعتقاد 
داریم که الزمه اصلی ایجاد امنیت پایدار استفاده 
از مولفه های فرهنگی است و در همین راستا 
متعهد به رعایت کرامت انسانی و حقوق انسانی 
هستیم و این موارد را در تمامی برنامه های خود 
انجام می دهیم. وی با بیان اینکه هر کسی که 
تخلفی را انجام دهد در قالب کرامت انسانی و 
حقوق انسانی با وی برخورد می شود، افزود: ما 
به عنوان یک نهاد حاکمیتی در مقابل توطئه های 
وی  می کنیم.  ایستادگی  مستحکم  دشمنان 
در  اطالعات  وزارت  فعلی  سرمایه  بزرگترین 
جمهوری اسالمی ایران را اعتماد مردمی عنوان 
کرد و افزود: خوشبختانه در تمامی ارزیابی های 
میزان  استانی  و  ملی  سطح  در  صورت گرفته 
پیدا  افزایش  اطالعات  وزارت  به  مردم  اعتماد 
با  ایم  توانسته  که  بسیار خرسندیم  ما  و  کرده 
اقدامات و عملیات خود اعتماد مردم را جلب 

و جذب کنیم. 

اعتماد مردمی مهمترین سرمایه برای دستگاه اطالعاتی کشور
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پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی برای ازدواج 
فرزندان بازنشستگان کشوری

مدیر عامل صندوق بازنشستگی از پرداخت یک  هزار وام 20 میلیون 
تومانی ازدواج، جهت تسهیل ازدواج فرزندان بازنشستگان خبر داد.

سید میعاد صالحی با اعالم این خبر گفت: این وام با سود 9 درصد بوده 
و به 1000 نفر از بازنشستگان محترم کشوری که عقدنامه  فرزند آنها در 

سال 97 به ثبت رسیده است، اعطا خواهد شد.
صالحی افزود: اولویت دریافت این وام با بازنشستگانی است که کمترین 

میزان دریافتی حقوق را دارند.
وی تصریح کرد:  منابع این وام از محل صرفه جویی در هزینه های جاری 
صندوق تأمین شده است. گفتنی است که شیوه ثبت نام و اعطای این 

تسهیالت به زودی اعالم می شود.

جریمه ۴۰ هزار تومانی برای استفاده از بوق های 
نامتعارف در خودروها

یا  نامتعارف  تولید صدای  بزرگ گفت:  تهران  راهور  پلیس  جانشین 
ناهنجار از بوق های شیپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلندگوی 

نصب شده در وسایل نقلیه، مبلغ 400 هزار ریال جریمه دارد.
سرهنگ حسن عابدی جانشین پلیس راهور تهران بزرگ در گفت وگو 
با فارس  اظهار داشت: برخورد با صداهای ناهنجار، بوق های نامتعارف 
و غیراستاندارد و صدای اگزوز خودرو از جمله اولویت های ماموران 

پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت است. 
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: بنا بر بند 2125 جدول 
جرایم رانندگی، تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق های شیپوری، 
لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه مبلغ 

جریمه 400 هزار ریالی را به خود اختصاص خواهد داد. 
وی اعالم کرد: عالوه بر اعمال قانون، این دسته از وسایل نقلیه نیز 

توقیف خواهند شد. 

 تمهیدات شهرداری برای برگزاری
 »نمایشگاه کتاب بدون خودرو«

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تمهیدات حمل و نقلی 
برگزاری نمایشگاه کتاب را تشریح کرد.

برای  تهران  شهرداری  تمهیدات  تشریح  با   ، پورسیدآقایی  محسن 
اردیبهشت  چهارم  روز  از  که  کتاب  نمایشگاه  نقل  و  حمل  پوشش 
کار خود را در مصلی تهران آغاز می کند، با بیان اینکه امسال براساس 
سیاست گذاری های اتخاذ شده مقرر شد که نمایشگاه کتاب باز هم در 
مصلی تهران برگزار شود، به ایسنا  گفت: اما امسال شعار نمایشگاه کتاب 

بدون خودرو را در دستور کار قرار دادیم.
وی با بیان اینکه بر همین اساس همه مسئوالن ذی ربط تأکید داشتند که 
امسال هیچ خودرویی به غیر از تاکسی وارد نمایشگاه نشود، گفت: تمام 
پارکینگ های اطراف مصلی به حمل و نقل عمومی اختصاص داده شده 
است و حتی برای ناشران نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است که آن ها 

هم با حمل و نقل عمومی به نمایشگاه بیایند.
وی با بیان اینکه مترو دو خط در اطراف مصلی دارد که همشهریان 
می توانند از آن استفاده کنند، افزود: همچنین اتوبوس در میادین اصلی 

شهر مستقر است تا عالقه مندان را به نمایشگاه کتاب بیاورد.
قطعًا  اینکه  بیان  با  تهران  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
ارزیابی های ما از نمایشگاه امسال موجب آن می شود که سال آینده نیز 
سیاست های اجرایی در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه 
کتاب را در این محدوده اتخاذ کنیم، گفت: امسال تدابیر برای کنترل 
ترافیک در این محدوده شدیدتر شده و حتی محدودیت هایی نیز برای 
ناشران در نظر گرفته شده است تا آن ها هم از حمل و نقل عمومی 

استفاده کنند.
پورسید آقایی با بیان اینکه مردمی که با استفاده از حمل و نقل عمومی 
به نمایشگاه می آیند در داخل نمایشگاه با خودروهای سبک تر و برقی 
جابه جا می شوند، گفت: همچنین افرادی که کتاب خریده اند نیز می توانند 
با مراجعه به غرفه های باربری که داخل نمایشگاه است کتاب هایشان را 

به منازلشان پست کنند.
تنها  اینکه  بیان  با  تهران  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
افزود:  هستند،  تاکسی  شوند  مصلی  وارد  می توانند  که  خودروهایی 
و  بود  خواهد  دقیقه  چهار  خطوط  این  در  نیز  مترو  سرویس دهی 

شهروندان می توانند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
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ساالنه ۴۳۰ نفر به  دلیل هزینه های 
درمانی زیر خط فقر می روند

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: در ایران ساالنه 
430 نفر بخاطر هزینه های درمانی زیر خط فقر 

می روند.
افتتاح  مراسم  در  حریرچی  ایرج  دکتر 
تخصصی  فوق  بیمارستان  جدید  بخش های 
آنژیوگرافی،  شامل  علوی  عروق  جراحی 
آنژیوپالستی، عروق محیطی، تخت های ممتاز 
و BICU با بیان اینکه نظام های سالمت چهار 
که  است  این  اول  هدف  گفت:  دارند،  هدف 
به  توجه  با  دهند.  افزایش  را  مردم  سالمت 
گران  دنیا  تمام  در  سالمت  هزینه های  اینکه 
است، سازمان بهداشت جهانی هدف دوم نظام 
برابر  در  مردم  از  مالی  محافظت  را  سالمت  
مخاطرات ناشی از بیماری ها قرار داده که این 
بخاطر  مردم  اینکه  اول  دارد؛  معیار  هدف سه 
هزینه های بهداشت و درمان فقیر نشوند، دوم 
اینکه دچار هزینه های کمرشکن نشوند و سوم 
اینکه پرداختی از جیب مردم به حداقل برسد.

سالمت،  نظام های  سوم  هدف  داد:  ادامه  وی 
کسب رضایت مردم است که بخشی از آن به 
مسائلی مالی ربط دارد و هرچه میزان هزینه ها 
پایین تر باشد، رضایت مردم بیشتر است. هدف 
چهارم کارایی است یعنی با پول کمتر، سالمت 

بیشتر بدست آوریم.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مقام  قائم 
پزشکی با تاکید بر اینکه بدترین نوع فقر، فقر 
بیماری،  وقتی  گفت:  است،  بیماری  از  ناشی 
کند،  کار  نمی تواند  فرد  است،  فقر  علت 
هزینه های باالیی را متحمل می شود و در حلقه 
جهانی  سازمان  اعالم  طبق  می افتد.  معیوب 
میلیون   100 حدود  ساالنه  دنیا  در  بهداشت، 
زیر  درمانی  و  بهداشتی  هزینه های  بخاطر  نفر 
مردم  نصف  که  حالی  در  می روند،  فقر  خط 
دریافت  ناقص  درمانی  بهداشتی  دنیا خدمات 

می کنند.
حریرچی با اشاره به اینکه این آمار در کشور 
  0٫83 سالمت  تحول  طرح  اجرای  از  قبل  ما 
 0٫83 ساالنه  یعنی  کرد:  تصریح  بود،  درصد 
درصد مردم ما زیر خط فقر می رفتند. این آمار 
طرح  اجرای  از  بعد  می شود.  نفر   680 شامل 
آمار  این  افتاد.  مهمی  اتفاقات  سالمت  تحول 
در حال حاضر 0٫51 درصد رسیده که شامل  

حدود 430 نفر می شود.
وی ادامه داد:  بدترین نوع تامین منابع در نظام 
سالمت پولی  است که موقع دریافت خدمت، 
به  فقیر  سوبسید  واقع  در  و  می شود  دریافت 
غنی است. بدترین نوع پرداخت در تمام دنیا 
پرداختی از جیب است که متوسط آن  در دنیا 
قبل  ما  کشور  در  آمار  این  است.  درصد   18
اجرای طرح تحول سالمت 54 درصد بود و 
بود.  رسیده  هم  درصد   58٫6 به   89 سال  در 
رسید.  درصد   35٫1 به   95 سال  در  آمار  این 
اما هنوز هم این آمار خیلی باالست. یعنی یک 
سوم هزینه های سالمت را مردم از جیب خود 
ششم  برنامه  طبق  رقم  این  می کنند.  پرداخت 

توسعه باید به زیر 25 درصد برسد.  
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مقام  قائم 
پزشکی در مورد راه حل برای این هزینه های 
عنوان  مردم  جیب  از  پرداختی  و  کمرشکن 
کرد: معموال در کشورهای مشابه ما نمی توانند 
و  اروپا  در  حتی  کنند  تامین  را  هزینه ها  تمام 
آمریکا هم اینگونه است. برخی ایاالت آمریکا 
در  است.  خیریه  بیمارستان هایشان  درصد   70
کشور ما سه درصد بیمارستان ها خیریه است.  

خبر

وزیر علوم از قطع اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد و 
شرایط  و  محدود  رشته های  تعداد  برای  فقط  اعزام  این  گفت: 
خاص صورت خواهد گرفت به گونه ای که در سال جاری کمتر 

از 20 نفر اعزام دائمی خواهیم داشت.
دکتر منصور غالمی ضمن بیان این مطلب به برنامه وزارت علوم 
در حوزه ارز دانشجویی و فرصت مطالعاتی در سال جاری اشاره 

و همان  نکرده  تغییری  زمینه  این  در  ما  کرد: سیاست  اظهار  و 
برنامه حمایت  این  از  برنامه سال گذشته است و تالش داریم 
کنیم، اگرچه بیشتر، اعزام دانشجویان به فرصت مطالعاتی داخل 
را توصیه می کنیم چرا که این نوع فرصت مطالعاتی مزیت های 

زیادی دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: حضور دانشجویان در فرصت مطالعاتی 
و  امکانات  با  آن ها  که  شد  خواهد  موجب  داخل  دانشگاه های 
تجهیزات این مراکز و پژوهشگاه های داخل کشور آشنایی کافی 
پیدا کنند همچنان که بعضاً مشاهده می کنیم دانشجویانی که از 
فرصت های مطالعاتی خارج از کشور برمی گردند اذعان دارند که 
تصور نمی کردند در داخل دانشگاه در رشته خود امکانات فعلی در 
دانشگاه ها وجود داشته باشد. بنابراین حضور در فرصت مطالعاتی 
داخل کشور ارتباطات علمی دانشجویان را توسعه می دهد ضمن 

اینکه مشکلی برای اعزام دانشجویان به خارج از کشور نداریم.
وزیر علوم از قطع اعزام دائمی دانشجویان به فرصت مطالعاتی 
خارج از کشور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تمامی رشته های 
دانشگاهی در داخل کشور نیز وجود دارد بنابراین اعزام دائمی به 
خارج از کشور قطع می شود و این اعزام فقط برای برخی معدود 
رشته ها صورت خواهد گرفت به طوری که در سال 98 احتماالً 

چیزی کمتر از 20 نفر اعزام دائمی داشته باشیم.

اعزام دانشجو به خارج از کشور قطع مي شود

در عصر دیجیتال ،ورود تکنولوژی و فضاهای 
در  کاربران  توسط  آن  از  استفاده  و  مجازی 
و  ها  فرصت  آمدن  بوجود  باعث  حالیکه 
دیجیتال  فضای  با  مناسب  اقتصادی  امکانات 
شده است،ولی در عین حال با ایجاد فاصله بین 
خانواده ها و تاثیر بر فرهنگ و نگرش کاربران 
با عث بوجود آمدن دل نگرانی در جامعه و 

همچنین تهدید فرهنگ ما شده است.
از بین تمام اپلیکیشن های پیام رسان تلگرام 
یکی از برنامه هایی است که جایگاه ویژه ای در 
بین  کاربران دارد،این اپلیکیشن توسط دو برادر 
برنامه نویس روسی در سال 2013 طراحی شد 
و در  اختیار کاربران موبایل قرار گرفت.چون 
امکانات منحصر به فردی دارد مورد استقبال 
ویژه قرارمی گیرد و محبوب ترین برنامه در 

دنیا می شود.
 100 از  بیشتر  تلگرام  برآوردها  آخرین  طبق 
میلیون کاربر فعال دارد و روزانه بیش از 15 
میلیارد پیام ارتباطی دراین برنامه رد و بدل می 
شود.نکته جالب تر اینکه کاربران ایرانی بیش 
از 20 میلیون نفر هستند که از تلگرام استفاده 

می کنند.
باعث  که  است  هایی  ویژگی  دارای  تلگرام 
جلب توجه مخاطبانش شده است،مانند ارسال 
عکس ،پیام صوتی،تشکیل گروههای دوستانه 
و یا خانوادگی و همینطور داشتن کانال هایی که 
این روزها شاهدفروشگاههای الکترونیکی از 
طریق تلگرام هستیم و قابلیت دیگر آن سکرت 
چت یا گفتگوی مخفی بالک یا آنبالک کردن 

کسانی که با آنها در ارتباطیم را دارد.
طبق تحقیقاتی که در مورد تمدن دیجیتال و 
متخصصان صورت  توسط  مجازی  فضاهای 
گرفته به این نتیجه رسیدند که فضای مجازی 
باعث ایجاد شکاف بین خانواده ها شده و بر 

فرهنگ جامعه اثر منفی داشته است.
در این بین در کنار اثار خوبی که این فضای 
مجازی در ارتباط برقرار کردن دارد اثرات منفی 
بوسیله  افراد  فریب  زمینه  کردن  فراهم  مانند 
هویت جعلی ، تهدید حریم خصوصی و یا 
تهدید امنیت افراد که موارد ذکر شده بیشترین 

آسیب را به نوجوانان وارد می کند.
دکتر محمد ذکایی جامعه شناس و عضو هیات 
علمی دانشگاه عالمه طبا طبایی بعد از برشمردن 
نکات منفی تلگرام به برخی از مزایای این پیام 
رسان اشاره می کند و از بعد جامعه شناسی به 
این شرایط نگاه می کند. به نظر ایشان شکاف 
های اجتماعی و فاصله طبقاتی با داشتن این 
پیام رسان  کم می شود وا کمپین هایی برای 

کارهای خیر صورت میگیرد.
ایشان به این نکته مهم اشاره می کند  با ایجاد 
گروههای تخصصی و علمی که دغدغه شرایط 
اجتماعی را دارند فرصت خوبی است که نباید 
از دست بدهندو نخبگان باید بیشتر وارد این 
عرصه ها بشوند و شبکه سازی کنند تا مردم 

را در جهت درست استفاده کردن از این شبکه 
ها هدایت کنند و در این صورت می توانیم 
شهروندان مسئول تر و مدیرانی پاسخگو تر 

داشته باشیم.
در اینجا الزم است به ویژگی های این شبکه 
زمانی  محدودیت  کنیم:1  اشاره  رسان  پیام 
ندارد. 2 کاربران دراطالعات سهیم  و مکانی 
هستند.3 گفت و گوی دوطرفه، ایجاد مشارکت 
،فعال کردن همکاری بین کاربران ،تولید محتوا 
در قیاس بارسانه های جمعی از دیگر ویژگی 

های این پیام رسان است.
های  رسانه  با  اساسی  های  تفاوت  تلگرام 
می  نام  را  آن  از  مورد  چند  که  دارد  جمعی 
هزینه  با  تلگرام  آساندر  دسترسی  برم:قابلیت 
ناچیزو یا رایگان در دسترس عموم قرار دارد 
در حالیکه رسانه های جمعی به طور  معمول 

در اختیار  دولت یا شرکت خصوصی است. 
سهولت استفاده در رسانه های اجتماعی نیازی 
به آموزش ندارد و فقط به تجدید برداشت از 
مهارت های موجود نیاز داردولی رسانه های 

اجتماعی نیاز به آموزش و مهارت دارند. 
 استاد مجید رضاییان که در نشست تخصصی 
رسانه های اجتماعی و اطالع رسانی شبکه ای 
شرکت داشتند اینطور اظهارنظر می کنند که بین 
دو واژه اطالع رسانی شبکه ای و اطالع رسانی 
حرفه ای تفاوت ویژه ای وجود دارد و توضیح 
دادند که بسیاری ازمحافل آکادمیک دنیا شبکه 
اجتماعی رسانه نیست اما می تواند اطالع رسان 
باشد در واقع رسانه شبکه ای با اطالع رسانی 

حرفه ای تفاوت زیادی دارد.
ویژگی   4 ای  حرفه  رسانه  ایشان  گفته  به 
،آموزش  جامع  معنای  به  رسانی  اطالع  دارد 
،سرگرمی و نقد است؛ در واقع اطالع رسانی 
حرفه ای متمایز از رسانه است و اطالع رسانی 
شبکه ای یک واقعیت قطعی  و به قول کاستلز 

مبنای قدرت است.
دکتر نمکدوست کارشناس ارتباطات در مورد 
فیلترینگ تلگرام مخالفت خود را اعالم می کند 
و به اعتقاد ایشان فیلترینگ نخستین عالمتی که 
به جامعه می دهد این است که بدان و آگاه 
باش چیزی هست که من می خواهم تو نبینی 
وندانی و نخوانی! این نخستین نشانه ترغیب 
فیلترینگ  زدن  دور  برای  نشانه  ترین  کننده 

است.
 در نتیجه با توجه به عمر مفید اطالعات و 
محتوا در شبکه های مجازی که خیلی طوالنی 
هم نیست و بعد از زمان کوتاهی جذابیت خود 
را از دست می دهد و از طرفی دیگر با توجه 
به از بین رفتن زمان و مکان در این شبکه ها و 
ارتقاء سواد و فرهنگ استفاده از فضای مجازی 
نیاز به تدبیر مدیران  متخصص و آگاه و به 
باعث  مجازی  های  نبودشبکه  زیرا  دارد  روز 
دور ماندن کاربران از دنیای تکنولوژی و مدرن 

امروزی و همچنین توقف رشد آنان را دارد.

فضای مجازی شکاف بین خانواده ها را بیشتر می کند 
*محبوبه بیدگی

با  ایران  رادیولوژی  کنگره  پنجمین  و  دبیر سی 
اشاره با بهترین زمان غربالگری زنان باردار گفت: 
جنین  ناهنجاری های  میزان  تشخیص  درصد 
هنوز صددرصد نشده ولی به طور کلی برخی از 

مشکالت اسکلتی_ عضالنی، عصبی، مغزی، قلبی 
امروزه در جنین قابل شناسایی از طریق سونوگرافی 
است. به گزارش پیام زمان از روابط عمومی انجمن 
رادیولوژی ایران ، دکتر مرتضی صانعی طاهری، 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  شهید 
بهشتی در آستانه برگزاری سی و پنجمین کنگره 
رادیولوژی ایران اظهار داشت: این کنگره سوم تا 
ششم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور اساتید 
و صاحبنظران برجسته در مرکز همایش های برج 
میالد برگزار می شود و جدیدترین دستاوردهای 

علمی در آن مورد بحث و گفت و گو قرار خواهد 
گرفت.  وی با اشاره به اینکه موضوع سونوگرافی 
حاملگی و تشخیص ناهنجاری های جنین از جمله 
مباحث اصلی در این کنگره است که مورد بحث 
و گفتگو قرار خواهد گرفت و افزود: با پیشرفت 
دستگاه های سونوگرافی و متبحر شدن پزشکان 
میزان  دنیا  سراسر  در  تصویربرداری  حوزه  در 
به  تولد  از  قبل  جنین  های  ناهنجار   تشخیص 
صورت چشمگیری افزایش یافته است.  دبیر سی 
و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران ادامه داد: هرچند 

که افزایش تشخیص ناهنجاری های جنین قبل از 
تولد را شاهد بوده ایم ولی هنوز این تشخیص ها 
به 100 درصد نرسیده و برخی از ناهنجاری ها 
قابل تشخیص نیست که بیماری های متابولیک و 
آنزیمال از جمله این بیماری ها و ناهنجاری ها به 
شمار می رود.  صانعی طاهری گفت: طی هفته 
های مختلف بارداری شناسایی نقایص مادرزادی 
جنین قابل انجام است که به طور مثال  در مواردی 
کالب فوت یا پاچنبری به دلیل کم بودن مایع 

آمنیوتیک در اواخر ماه های بارداری ایجاد میشود.

آگهی مفقودی
شهربانی شماره  به   1386 مدل  آریان   206 پژو  سواری  ماشین  و  سبز   برگ 
 72-653ق87 و شماره موتور 13385009966 و شماره شاسی 18910451 به نام 

بابلمجید کاشانی مطلق مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
 المثنی بلوک سیلندر و اتاق نوبت اول 

به  کامل  اتاق  یا  سیلندر  بلوک  به  شماره 11111111مربوط  فاکتور  میشود  گواهی 
شماره شاسی بدنه AA222222مفقود گردیده است لذا درخواست صدور فاکنور 
المثنی دارم الزم به ذکر میباشد هر گونه مسولیت در خصوص مفقودی فاکتور قبلی 

 ساری برعهده اینجانب می باشد

آگهی فقدان سند مالکیت
 دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ پالک ثبتی بشماره 2365/1 اصلی بخش یک 
خوی بنام اقای علی پشمی در جلد 101 صفحه 349 ثبت و سند مالکیت آن صادر 
و تسلیم گردیده سپس نامبرده  با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  
بعلت اسباب کشی  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا 
مراتب  به استناد ماده 120- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : 
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است 
که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  
ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ، مورد 
ثبت برابر دستور  شماره 1398035000034189 مورخه 98/1/15  شعبه اول  دادگاه 
عمومی در قید بازداشت می باشددر ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد 

و تجدید نخواهد شد.
آگهی ابالغرئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

بدین وسیله به خانم خدیجه قاسمخانی فرزند نقد علی شناسنامه شماره 105 صادره 
از بیجار ساکن بیجار ابالغ می شود که خانم مستوره فتحی جهت وصول مهریه به 
استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 4148 دفتر 46 سنندج علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9701778 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1398/1/20 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
م الف: 9270 حسین مالمیرزائی معاون اداره اجرای اسناد رسمی سنندج

آگهی فقدان سند مالکیت 
نماینده سازمان ملی زمین و مسکن طی درخواست وارده بشماره 114/1/18965 
مورخ 1397/12/12 و با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره 114/1/669 
مورخ 1398/1/25 گواهی شده دفتر خانه اسناد رسمی شماره 38 خرم آباد که هویت 
و امضاء شهود رسما تایید شده مدعی است که سند مالکیت عرصه پالک 4971 
فرعی از 2091 اصلی واقع در بخش 1 خرم آباد با شماره دفتر امالک الکترونیکی 
139520325001004372 به نام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی سازمان 
ملی زمین و مسکن به شناسه ملی 14000180063 صادر و تسلیم شده بعلت سهل 
انگاری مفقود گردیده است که در قید رهن نمی باشد و با جستجوی کامل پیدا نشده 
لذا درخواست صدور سند المثنی نموده علیهذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و 
یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار 
گیرد و در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت 

یه صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – ملک نیاز اسداللهی  آگهی

آگهی تاسیس شعبه شرکت تهران برکلی)سهامی خاص(به شماره ثبت18193وشناسه 
ملی 10100626222.به استنادآگهی شماره139830400901001750مورخ98/1/18اد
اره ثبت شرکت های تهران شعبه شرکت درمنطقه آزاداروندبه نشانی خرمشهر،بخش 
مرکزی دهستان شرقی، حفارشرقی همکف کدپستی 6438173651وخانم شهره نیک 
پوربه شماره ملی004356064به عنوان مدیرشعبه دراین اداره به ثبت رسید. شماره 

م.الف)9/32(
عبدالرضامقدمی-رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه 9703724 وفق ماده 18 آیین نامه اجرا

آقای حسن ایوبی راد ساکن نشانی متن سند : جاده مالرد مقابل تربیت معلم – کوچه 
قره داغی پالک 193

مرتضی طاهرخانی ساکن نشانی متن سند : 45 متری- گلزار غربی – م بسیج – 
باشگاه شب قهرمانان

بدینوسیله به آقایان مرتضی طاهرخانی و حسن ایوبی راد بدهکاران پرونده کالسه 
فوق که برابر سند شماره 621107 مورخ 1381/03/20 بین شما و بانک ملی ایران 
 : از  است  عبارت  ریال  االجرا 40/000/000  الزم  مبلغ  جمعا  کرج  مهرویال  شعبه 
از  تادیه  تاخیر  ریال خسارت  مبلغ 24/500/000  و  اصل  ریال  مبلغ 15/500/000 
تاریخ 1397/11/23 مبنای محاسبه خسارت اضافه می شود و روزانه مبلغ 13/333 
ریال خسارت تاخیر روزانه از تاریخ 1397/11/24 بدهکار می باشید، که بر اثر عدم 
پرداخت، بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد. به علت عدم شناسایی آدرس 
اعالمی لذا حسب تقاضای بستانکار و طبق ماده 18 آئین نامه اجرا به شما ابالغ می 
گردد پس از ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اجرائیه ابالغ شده محسوب و فقط یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت پس از گذشت مدت مذکور نیم عشر دولتی نیز تعلق 
می گیرد و بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. 98/76751/ف م/الف
رئیس اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کرج - مریم ایرانی بجندی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح  شماره45735   شناسنامه  دارای  کالبی  گلناز  خانم   
3/980125ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه  تاریخ  96/11/8  در  بشناسنامه 28672  کالبی   اسکندر  شادروان  که  داده 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   جلیل گالبی فرزند   
اسکندر –ش ش45734    خوی –  پسر متوفی/2-  گل کز کالبی فرزند    اسکندر 
–ش  ش  1208 -خوی -  دختر متوفی/3-  اقدس کالبی فرزند   اسکندر -ش  
ش 1207 –خوی -  دختر متوفی/4-   گلناز کالبی فرزند  اسکندر ش ش 45735-
خوی- دختر  متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

آگهی
آگهی اخطارماده101:بدینوسیله به آقای احمدیالمی فرزندعبدالحسن)مدیون(بنشانی 
خرمشهرخیابان شهیدجهان آراجهان آرا11غربی سمت بوستان فعالمجهول المکان ابالغ 
شماره134542-93/11/8وسندمتمم134544تنظیمی  سندرهنی  گرددموردوثیقه  می 
کشاورزی  بانک  کالسه9700153له  اجرایی  پرونده  موضوع  دفترخانه11آبادان 
به  حالفی  مسلم  آقای  پالک497/11ناحیه21بخش2خرمشهرملکی  اروندکنارتحت 
ارزیابی معترض می  مبلغ  به  لذاچنانچه  ارزیابی گردیده  مبلغ2/334/480/000ریال 
باشید،اعتراض کتبی خودراظرف مدت پنج روزازتاریخ انتشاراین اخطاریه به ضمیمه 
اجراتسلیم  دفتراین  به  مبلغ6/300/000ریال  بانکی دستمزدکارشناس مجددبه  فیش 
دستمزدکارشناس  بانکی  ازموعدیافاقدفیش  خارج  که  اعتراضی  نمایید.ضمنابه 
تجدیدنظرباشدترتیب اثرداده نخواهدشد.                                  شماره م.الف)9/29(

احمدی زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر

آگهی حصروراثت
آقای داوودحسین غانمی نام پدرسلمان بشناسنامه1710صادره ازماهشهردرخواستی 
داده که مرحوم شهنازسلمان  تقدیم وتوضیح  بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
دائمی  درتاریخ97/2/21دراقامتگاه  آبادان  از  304صادره  بشناسنامه  غانمی 
)فرزندمتوفیه(2-زینب  فوق  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت 
2416ماهشهر4-لیالبشناسنامه  2112ماهشهر3-زهرابشناسنامه  بشناسنامه 
متوفیه((5-لیله  غانمی)فرزندان  حسین  همگی  1940276705ماهشهر)شهرت 
زاهداری زن بشناسنامه 193آبادان)مادرمتوفیه(والغیر.اینک باانجام تشریفاتی قانونی 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه 
مرکزی ماهشهرشعبه2تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)16/35(
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه2

آگهی مزایده نوبت اول
حسینی  فوزیه  علیه  970864محکوم  کالسه  اجرائی  درپرونده  اینکه  به  باتوجه 
وهزینه  خواسته  اصل  بابت  271/942/660ریال  مبلغ  پرداخت  به  فرزندیوسف 
دادرسی وهزینه یک سفرحج عمره و تعداد14)چهارده(قطعه سکه تمام بهار آزادی 
درحق محکوم له:راضیه کاویانی فرزندمحمدرضا و مبلغ 13/597/133ریال بابت نیم 
عشردولتی محکوم گردیده که محکوم له جهت استیفای مطالبات خوددرخواست 
مزایده امتیازتاکسی تلفنی)بهروز(واقع دربندرماهشهر-خیابان باهنربعدازخیابان ابوذر 
رانموده که مراتب به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی ارجاع که نظریه 
کارشناس وارزش امتیازآژانس به شرح ذیل می باشدمحل دفترآژانس استیجاری می 
بنابرنظریکی  آژانس  محل  باشداجاره  می  متوسط  درحد  مشتری  باشد.ازنظرکسب 
ازمطلعین درحدود 8/000/000ریال هزینه پرداخت به منشی ماهیانه 7/000/000ریال 
می  پایه430/000/000ریال  باشدوقیمت  می  کانکس  دستگاه  دریک  دفترآژانس 
تعیین   12:00 مورخ1398/2/17ساعت11:00الی  شنبه  روزسه  مزایده  باشدوتاریخ 
بندرماهشهرمی باشد. ومحل مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 
درصدقیمت  وده  نموده  رااعالم  قیمت  باالترین  که  است  کسی  مزایده  برنده 
شماره  بندرماهشهربه  دادگستری  سپرده  حساب  به  المجلس  رافی  پیشنهادی 
نمایدوپس  پرداخت  ماه  یک  مدت  راظرف  2171292303009واریزومابقی 
مجوزرانمایددرصورت  انتقال  تقاضای  رای  دادگاه صادرکننده  توسط  ازتاییدمزایده 
واریزی  درصدپیشنهادی  ده  مبلغ  رای  صادرکننده  دادگاه  توسط  مزایده  تایید  عدم 
مزایده  وجه  خریدارمابقی  تاییدچنانکه  صورت  خریدارمستردخواهدشدودر  به 
کندمبلغ  انصراف  ننمایدویااعالم  واریز  دادگستری  مقرربه حساب سپرده  رادرزمان 
ده درصدپیشنهادی واریزی به نفع دولت ضبط خواهدگردیدوخریدار حق هیچ گونه 
اجرای  مواد113الی129قانون  بارعایت  مزایده  رانخواهدداشت.تشریفات  اعتراضی 
احکام مدنی اجراخواهد شدوبه استنادماده131قانون اجرای احکام مدنی درصورت 
عدم حضورخریدار،طلبکار می توانددرقبال طلب خودامتیازمورد مزایده راقبول نماید.
نمایید(             تماس حاصل  کاویانی  خانم  نام  باشماره:09178192983به  بازدید  )جهت 
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 بیماری هایی که از طریق 
سونوگرافی در جنین 
قابل شناسایی است
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قیمت نفت با احتمال عدم تمدید 
معافیت  از تحریم ایران جهش کرد

با اعالم این که آمریکا در حال آماده سازی برای 
اعالم پایان تمام معافیت ها برای واردات نفت از 
ایران است، قیمت نفت بیش از 2 درصد جهش 
کرد. بر اساس این گزارش، روز دوشنبه، پس از 
اینکه واشنگتن پست اعالم کرد آمریکا در حال 
آماده سازی برای اعالم پایان تمام معافیت ها برای 
واردات نفت از ایران است، قیمت نفت بیش از 
2 درصد جهش کرد و به باالترین سطح خود از 
نوامبر 2018 تا کنون رسید. طبق مقاله واشنگتن 
پست، آمریکا اعالم خواهد کرد که واردات نفت 
از ایران باید به کلی متوقف شود و یا در معرض 

تحریم قرار بگیرد.
تا ساعت 7:05 به وقت تهران، قیمت پیش خرید 
هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ مارک 
بین المللی قیمت نفت، 2.5 درصد جهش کرد و به 

73.77 دالر رسید.
قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام نیمه سنگین 
تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی آی، با 1.34 دالر یا 

2.09 درصد افزایش به 65.41 دالر رسید.
این اولین بار از ماه نوامبر گذشته تا کنون است که 

قیمت های نفت تا این حد باال می روند.
و  خارجی  سیاست  ستون  مؤلف  روگن،  جاش 
امنیت ملی واشنگتن پست، یکشنبه شب در مقاله 
خود نوشت: ایاالت متحده آمریکا آماده می شود 
تا در روز دوشنبه اعالم کند تمام خریداران نفت 
ایران باید ظرف مدت کوتاهی خرید نفت از این 
کشور را متوقف کنند، یا با تحریم های آمریکا روبرو 
شوند. جاش روگن می نویسد: وزیر خارجه آمریکا، 
مایک پمپئو، اعالم خواهد کرد که از 2 می به بعد، 
وزارتخانه او هیچ معافیتی برای کشورهایی که در 
حال حاضر از ایران نفت خام یا میعانات گازی 
اینس،  استفان  وارد می کنند، صادر نخواهد کرد. 
مدیر تجارت شرکت مدیریت سرمایه اس پی آی، 
آمریکا،  ایرانی  ضد  مقامات  بزرگترین  گفت: 
توانسته اند حرف خود را به رئیس جمهور ترامپ 
بولتون  و  خارجه(  )وزیر  پمپئو  چراکه  برسانند، 
)مشاور امنیت ملی( تنها بر روی به زانو در آوردن 
همانطور  گفت:  او  کرده اند.  تمرکز  ایران  اقتصاد 
که پیش بینی می شد، قیمت نفت جهش کرد. این 
اختالل احتمالی در صادرات ایران در حالی رخ 
خواهد داد که بازارهای نفت جهان همین حاال هم 
به سوی کمبود عرضه پیش می روند. طبق اعالم 
شرکت خدمات انرژی بی کر هیوز، هفته گذشته 
شرکت های انرژی آمریکا تعداد چاه های نفت فعال 

خود را به 825 حلقه کاهش داده اند.

خبر

دو نرخی شدن بنزین، سیل َو باقی ماجرا!
* الهام آمرکاشی

مباحِث  که  است  متواتری  های  هفته  و  ها  ماه 
یارانه  و  شدن  دونرخی  بنزین،  قیمت  افزایش 
اهالی  میان  خاموش  چراغ  صورت  به  انرژی 
رسانه و کارشناسان به گفتگو گذاشته می شود و 

رویکردهای متفاوت از این سه رأِس مطرح شده به واکاوی می رسد.
به  نسبت  گذشته،  سال  اسفندماه  حالی  در  اسالمی  شورای  مجلس 
هرگونه افزایش نرخ بنزین و یا دونرخی شدن آن در سال جاری رأی 
منفی داد که این روزها بعد از ماجرای سیل و خسارت های متعددی 
که با مبالغ هنگفت به تأسیسات نفت وارد شد، حدس و گمان ها از 
ارائه پیشنهاد دولت برای رسیدن به راهکاری درجهت بازگشت سهمیه 

بندی بنزین به نقطه قوت خبر می دهد.
اقشار  نفع  به  ماندگار  چالشی  هرفرد؛  به  بنزین  بندی  سهمیه  طرِح 
از  بعد  این روزها  از زمستان 97 مطرح گردید که  ضعیف!در حالی 
گذشت چندماه از این طرح و رد و تقاضاهایی که از سوی نمایندگان 
مجلس صورت پذیرفت، مبحث افزایش قیمت بنزین و دونرخی شدن 

آن به گوش می رسد.
مبحث  درکنار  روزها  این  هرفرد  به  انرژی  یارانه  اختصاص  طرح 
دونرخی شدن بنزین درحالی در دوراهِی واکنش ها متوقف مانده که 
عده ای از مشاوران و کارشناسان نفتی در کنار مسئولین و معاونین 
وزیر نفت از رد این ماجرا سخن می گویند و بسیاری از نمایندگان 
مجلس و کارشناسان با ادله های گوناگون این موضوع را اتمام شده 

می دانند و طرح دونرخی شدن را کلید زده اند.
در طرح پیشین، همت عالی برای اختصاص سهمیه بنزین به هر ایرانی، 
های  طرح  از  یکی  ملی  کد  درج  با  ایران  ساکن  افراد  برای  هم  آن 
نمایندگان مجلس برای بنزین بود که طبق آن دولت موظف می شود 
به هر ایراني دارای کد ملی به جز ساکنین خارج از کشور بنزین به 
قیمت سال97 اختصاص دهد. در این طرح، اجرای تحقق عدالت در 
توزیع یارانه میان اقشار ضعیف، مطمح نظر بود که عموما افرادی که 
فاقد خودرو هستند و بالتبِع آن، مصرف بنزین هم  ندارند یا کم مصرف 
هستند، بتوانند با فروش سهمیه خود به صورت مستقیم از این طرح، 
منتفع شوند. این طرح که به ارائه سهمیه بنزین به همه افراد جامعه 
اعم از دارندگان خودرو و غیره اشاره می کند و در نظر دارد به هرفرد 
این سهمیه،  از  بیش  لیتر تخصیص داده شود و مصرف  روزانه یک 
پذیرفته شده است که  نه  نه رد  آزاد محاسبه گردد، درحالی  نرخ  با 
دونرخی شدن بنزین و استفاده از کارت سوخت- راه حل مبارزه با 
قاچاق- در درگاه سایت های متفاوت و فضاهای مجازی متنوع در 

حال بارگذاری است.
در این راستا غالمرضا شرفی- عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان 
اینکه موضوع سهمیه بندی بنزین بررسی شده است، گفت: با این حال 
هنوز به نتیجه ای نرسیده که در مجلس قابل طرح باشد. به گفته شرفی، 
فضای مجازی بخشی از تحلیل ها و اخبار را کنار هم گذاشته بنابراین 

اطالعات اعالم شده موثق نیست.
این صحبت ها درکنار سخناِن اسداهلل قره خانی- سخنگوی کمسیون 
انرژی که مطرح شدن دوباره موضوع سهمیه بندی بنزین در کمیسیون 
انرژی را رد کرد، مطمح نظر است هنگامی که وی در این باره توضیح 
داد: در حالی که وزیر نفت دوشنبه هفته گذشته در کمیسیون حضور 
داشت اما چیزی در این زمینه بیان نشد و کمیسیون هم تصمیمی در 
این موضوع ندارد مگر اینکه دولت الیحه ای به مجلس ارائه کند. وی 
ادامه داد: دولت اگر الیحه دهد، کمیسیون و مجلس بررسی می کنند و 

در نهایت با تصمیم مجلس، اقدام اجرایی و عملی صورت می گیرد.
ادله  به  بیان می شود که بعضی کارشناسان  این صحبت ها درحالی 
مطمِح  را  سیل  مانند  موضوعاتی  و  اند  آورده  روی  دیگری  های 
عبداهلل  میان  این  در  کنند.  می  عنوان  بنزین  شدن  گران  برای  نظری 
از  را  بودجه  کسری  و  سیل  اقتصادی،  مسائل  کارشناس  مشکانی- 
دیگر مسائل اقتصادی مطرح می کند و با مطرح کردن این موضوع 
که دولت برای جبران این خسارات اگر بخواهد به چاپ پول دست 
بزند تورم ایجاد خواهد شد، بنابراین اصالح یارانه حامل های انرژی 
و سهمیه بندی می تواند منبع مالی خوبی برای جبران خسارات ناشی 
از سیل و همچنین جبران کسری بودجه دولت هم باشد، معتقد است: 

سهمیه بندی حامل های انرژی با عدالت سازگاری بیشتری دارد.
محسن دالویز- مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز با 
به قیمت  با عرضه سوخت  بهینه کردن مصرف  این موضوع که  بیان 
واقعی، می تواند راه حلی برای کاهش شدت انرژی و قاچاق سوخت 
عرضه  مصرف،  بهینه کردن  برای  مطلوب  نقطه  است:  معتقد  باشد، 

سوخت به قیمت واقعی، فارغ از سهمیه و یارانه است.
مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز در این میان 
درحالی صراحتا اعالم کرد که دو نرخی کردن بنزین بهترین راه است 
که معتقد است جامعه کشش افزایش نرخ بنزین را ندارد و با توجه به 

این  امر، بهترین راهکار دو نرخی کردن آن است.
هرچند در این راستا نیز سامری- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی با بیان این مبحث که نمایندگان در اسفندماه سال گذشته در 
جریان بررسی بودجه 98 با هرگونه افزایش قیمت بنزین و بازگشت 
سهمیه بندی مخالفت کرده بودند و این طور نیست که بتوان این تصمیم 
نمایندگان مجلس را در جلسه ای بیرون از مجلس تغییر داد، معتقد 
است: هرگونه افزایش نرخ بنزین، مشکالت موجود اقتصادی کشور 
را متأثر از خود کرده و مزید بر بحران موجود می شود«؛ اما همچنان 
گزینه های افزایش قیمت بنزین، دونرخی شدن و یارانه انرژی میان 
مسئولین و کارشناسان نفتی دست به دست می شود و برخی صحبت 
ها از احتمال سهمیه بندی بنزین و دو نرخی شدن آن حکایت دارد که 
باقِی ماجرا را روزها و هفته های آتی مشخص می کند که کدام گزینه 

به منصه ظهور گذاشته خواهد شد!
elhamamerkashi@ymail.com

ایران در سال ۹۶ بالغ بر ۱.۲ میلیارد دالر گاز مجانی 
به ترکیه تحویل داد 

بر اساس گزارش تفریغ بودجه 96، ایران در این سال از مجموع 1.8 میلیارد 
دالر ارزش گاز صادراتی به ترکیه، 1.2 میلیارد دالر از گاز صادر شده را 
به دلیل رای دیوان داوری بین المللی به رایگان در اختیار طرف ترک قرار 
داد.  به گزارش زمان به نقل از فارس، بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 
96 که به تازگی متن کامل آن از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده 
است، بخشی از ارزش گاز صادراتی به ترکیه در سال 1396 به مبلغ یک 
میلیارد و 112 میلیون و 296 هزار و 206 یورو معادل یک میلیارد و 275 
میلیون و 372 هزار و 653 دالر بابت تعدیالت ناشی از رای دادگاه داوری 
بین المللی اختصاص یافته است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه 96، کل 
میزان گاز صادراتی ایران در سال 96 بالغ بر 1 میلیارد و 885 میلیون و 505 
هزار و 313 دالر بوده است. حمیدرضا عراقی معاون سابق وزیر نفت 
درباره شکایت گازی ترکیه از ایران و رای داوری بین المللی در این باره به 
دو شکایت ترکیه اشاره کرده و گفته بود: »ترکیه در شکایت نخست خود با 
ادعای کم فروشی گاز برای سال های 2004 تا 2015 ادعای خسارت کرده 
بود که در صورت محکومیت باید 20 میلیارد دالر پرداخت می کردیم، اما 

دادگاه به نفع ایران رای داد.
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است از تاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده34قانون 
اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که 
مفاد  اجرای  به  قادر  باشد.چنانچه خودرا  میسر  ازآن  به  محکوم  استیفا  و  اجرا حکم 
همه  یامقداروقیمت  تعداد  شامل  خودرا  اموال  کلیه  روز  سی  نداندبایدظرف  اجراییه 
اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال 
مذکوراز زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده34قانون اجرای 
مالی1394(5- اجرای محکومیت  نحوه  ماده 16قانون  و  ماده20ق.م.ا  و  مدنی  احکام 
انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 
خواهدبود.)تبصره 1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.                                                       

شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)17حقوقی سابق(

آگهی حصروراثت
ازرامهرمزدرخواستی  پدرجعفربشناسنامه2291صادره  پورنام  بانوسهیالفریدون 
فریدون  مرحوم جعفر  که  داده  وتوضیح  تقدیم  بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
رامهرمزدرتاریخ1387/7/28دررامهرمزاقامتگاه  پوربشناسنامه4متولد1318صادره 
دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی سهیال فریدون پورفرزندجعفربشناسنامه 
)دخترمتوفی(2- ازرامهرمز  2291کدملی1911751451متولد1365/3/25صادره 
بشناسنامه22وکدملی1911727354متول جعفر  پورفرزند  فریدون  یاسر 
بشناسنامه  جعفر  پورفرزند  فریدون  ازرامهرمز3-یاسین  12/17/ 1363صادره  د      
فریدون  اله  رامهرمز4-ربیع  از  1900013029متولد1368/3/21صادره  وکدملی 
از  1900260018متولد1372/12/3صادره  کدملی  و  بشناسنامه  جعفر  فرزند  پور 
بشناسنامه689وکدملی  عبدشاه  فرزند  پور  علی  جان  متوفی(5-گلی  رامهرمز)پسران 
با  متوفی(والغیر.اینک  باغملک)همسردائمی  از  4819141279متولد1343/7/2صادره 
انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه از متوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم 
داردواال گواهی صادروهر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابرازشود 

از درجه اعتبار ساقط است .شماره م الف)12/46(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی
پرونده:9309986122800001-شماره  نامه:9710116122800087-شماره  شماره 
مفاددادخواست  ابالغ  تنظیم:1397/11/28.آگهی  شعبه:930002-تاریخ  بایگانی 
بناپور  ایران  های1-خانم  بنام  هایه)آقامیر(یوسفی  ورثه  تجدیدنظربه  وضمائم 
المکان. فعالمجهول  نازیوسفی  وآقایان2-خسرویوسفی3-فرهادیوسفی4-حوری 
گورتانی  احمدمستاجران  تهران.خواهان:آقای  تجدیدنظراستان  رسیدگی:دادگاه  مرجع 
فرزندتقی باوکالت آقای عیسی سگور براوی ساکن شهرستان شوش هفت تیرساختمان 
های1-ایران  بنام  )آقامیر(یوسفی  هایه  مرحوم  واحد3.خواندگان:ورثه  اول  وکالطبقه 
المکان5- مجهول  فعال  یوسفی  همگی  نازشهرت  بناپور2-خسرو3-فرهاد4-حوری 
میهن  نبش  سوم  فلکه  پارس  اهوازکیان  ساکن  وفافرزندسیدصالح  سیدسعدموسوی 
دادنامه شماره  به  نسبت  پاساژ سیامک طبقه1واحد4.خواسته:تجدیدنظرخواهی  غربی 
9709976122800012مورخ 1397/6/31صادره ازشعبه اول دادگاه انقالب اسالمی ویژه 
اصل 49قانون اساسی مستقردر خوزستان خواهان دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به 
دادنامه شماره 9709976122800012در پرونده کالسه9309986122800001بطرفیت 
الی4مجهول  یک  های  ردیف  خواندگان  اینکه  نظربه  است  داشته  تقدیم  خواندگان 
المکان می باشندبدینوسیله به نامبردگان مجهول المکان درمتن آگهی ابالغ می شودبه 
ظرف10روز  تجدیدنظرخواهان  اعتراضیه  والیحه  وضمائم  دادخواست  منظوررویت 
جنب  شرقی  اسفند  دراهوازخیابان  واقع  اصل49خوزستان  دفتردادگاه  به  ازابالغ  پس 
دبیرستان دخترانه مراجعه ضمن اعالم آدرس خودپاسخ الیحه اعتراضیه راظرف همان 
مقرردادخواست  مهلت  وانقضاء  درغیراینصورت  نمایند  تحویل  دفتردادگاه  به  مدت 
تجدیدنظرابالغ تلقی و پرونده جهت رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواهی خواهان 

به دادگاه تجدیدنظراستان تهران ارسال خواهدشد.
قبادزاده-دفتردادگاه اصل49خوزستان

رونوشت حصر وراثت
شرح  به   3810205291 ملی  شماره  و   -- شناسنامه  شماره  به  صوفی  سارا  خانم 
دادخواست به کالسه 8/980046 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان پرویز پری پور به شماره شناسنامه 905 و شماره ملی 
3732680712 در تاریخ 97/12/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. فانوسه زندی سرابسور ش ش 1275 ت ت 1340/9/12 و شماره ملی 3731257807 

مادر متوفی
2. سارا صوفی ش ش  -- ت ت 1370/8/2 و شماره ملی 3810205291 همسر متوفی
3. پرسا پری پور ش ش  -- ت ت 1389/11/23 و شماره ملی 3721583159 دختر 

متوفی
4. آرمان پری پور ش ش  -- ت ت 1392/1/27 و شماره ملی 3721753291 پسر 

متوفی
به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 1397603180160001256 – مورخ 1397/10/23 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  
ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای نادر آقایی شفیعی  فرزندان  قربان به شماره  
شناسنامه  297  صادره  از رحیم  آباد به شماره  ملی 6319642701 در ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل 
بر یکباب خانه   به  مساحت 243/88  متر مربع پالک227فرعی  از 174  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  
از پالک  - فرعی  از  174  اصلی  واقع  در قریه  جعفرسرا  خریداری  شده از  مورد مالکیت سازمان 
اموال وامالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  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.
4- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:98/02/03 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/02/17

آگهی حصروراثت
ازرامهرمزدرخواستی  پدرمریدبشناسنامه1900270171صادره  نام  محمدحلچی  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم مریدحلیچی 
بشناسنامه198وشماره ملی 4819069500صادره باغملک درتاریخ98/1/3دراهوازاقامتگاه 
غیردائمیش فوت ورثه اش عبارتند از1-متقاضی1-محمدحلچی فرزندمریدبشناسنامه/کد
ملی1900270171متولد1372/1/22صادره از رامهرمز2-منصورحلیچی فرزندمریدبشناسنا
مه4وکدملی1911527061متولد1350/3/1صادره از رامهرمز3-یحیی حلیچی فرزندمرید
متوفی(4- ازرامهرمز)پسران  بشناسنامه37وکدملی1911543407متولد1360/3/10صادره 
1353/10/2صادره  فرزندمریدبشناسنامه6وکدملی1911532693متولد  حلیچی  زینب 
فرزندمریدبشناسنامه1321وکدملی1910544711  حلیچی  ازرامهرمز5-سکینه 
فرزندمریدبشناسنامه594وکدملی  حلیچی  ازرامهرمز6-نجات  متولد1355/6/15صادره 
ازرامهرمز7-خدیجه حلیچی فرزندمریدبشناسنامه  1911734482متولد1364/3/7صادره 
متوفی(8-علیه  ازرامهرمز)دختران  1900083280متولد1369/4/1صادره  وکدملی 
بشناسنامه16وکدملی1911456660متولد1329/2/1صادره  فرزندعبدالسید  زارعی 
ازرامهرمز)همسرمتوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهر وصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف)12/47(
رئیس شعبه دودادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 17 فرعی از 45 اصلی بخش 10 
قریه حسن آباد که در تصرف خانم/آقا هیبت خسروی زندان قرار دارد بموجب رای/ 
محترم حل  اول/دوم  هیات  مورخه 95/6/24  )شماره 139560332118005739  آراء 
اختالف مستقر در ثبت شهرستان سنندج مستند به تبصره 5 ماده 148 اصالحی قانون 
ثبت و مواد 14و15 قانون ثبت در مورخ 98/2/23 راس ساعت 8 صبح بعمل خواهد 
آمد لذا بدین وسیله از مجاورین و صاحبان حقوق دعوت می شود که در ساعت تعیین 
شده فوق در محل حاضر و در صورتیکه اعتراض به حدود و یا حقوق ارتفاقی داشته 
باشند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود لغایت سی روز اعتراض خود را 
کتبا و مستقیما باین اداره تسلیم نمایند ضمنا متذکر میگردد که مطابق ماده 86 آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض باین ادارع می بایست 
با مراجعه به مرجع ذیصالح قضائی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و گواهی را باین 
اداره تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی را به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نماید 

اداره ثبت بدونه توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار:98/2/3

م الف: 9251 رئیس ثبت منطقه دو سنندج

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 139760318016001444 و 1397603180160001445 – مورخ 1397/12/26 هیات  
اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقایان صادق نظرتواسانی 
و ناصر حکیمی خانسر  فرزندان  قاسم و محمدولی به شماره  شناسنامه  366 و 2671  صادره  از رحیم  
آباد به شماره  ملی 6319526351- 6319359072 در ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی 
ساختمان به  مساحت 200/21 متر مربع ) مشاعا  بالسویه (پالک 526  فرعی  از 163  اصلی  مفروز  و 
مجزی  شده  از پالک  - فرعی  از  163  اصلی  واقع  در قریه  اشکلک خریداری  شده از  مورد مالکیت 
سازمان اموال وامالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
15  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.
7- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:98/02/03 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/02/17

سازمان بین المللی انرژی اعالم کرد: ایران در 
صدر کشورهای پرداخت کننده یارانه سوخت 

در دنیا قرار دارد.
بر  سیما،  و  از صدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 

آژانس  گزارش  در  شده  ارائه  آمار  اساس 
کشورهای  صدر  در  ایران  انرژی،  بین المللی 
پرداخت کننده یارانه سوخت های فسیلی در 
جهان قرار دارد. آژانس بین المللی انرژی، یارانه 
پرداختی انرژی در ایران را معادل 45.1 میلیارد 
 16.5 شامل  میزان  این  که  کرده  اعالم  دالر 
 12.3 نفتی،  فرآورده های  یارانه  دالر  میلیارد 
دالر  میلیارد   16.3 و  برق  یارانه  دالر  میلیارد 

یارانه گاز طبیعی بوده است.
بر پایه این آمار، یارانه یادشده، 10 و 4 درهم 

درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود 
اختصاص داده است که این مسئله باعث شده 
کننده  پرداخت  کشورهای  صدر  در  ایران  تا 

یارانه مصرف سوخت های فسیلی قرار گیرد.
بر اساس ارقام اعالم شده در گزارش آژانس 
از 934  امسال دولت بیش  انرژی،  بین المللی 
پنهان  یارانه  عنوان  تومان تحت  میلیارد  هزار 
دوبرابر  تقریباً  میزان  این  که  پرداخت می کند 
رقم 478 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی 
کل کشور است. یکی از مصادیق یارانه پنهان، 

قیمت بنزین و یارانه آن است که با توجه به 
تفاوت نرخ بنزین در ایران )12 سنت( و نرخ 
متوسط بین المللی بنزین )52 تا 54 سنت(، بر 
تومان  هزار  نیمایی حدود 8  ارز  نرخ  اساس 
است و این تفاوت ها در بودجه دیده نمی شود.
پرداخت این رقم قابل توجه عالوه بر اتالف 
منابع مالی، غیرواقعی شدن تعرفه های انرژی و 
مصرف بی رویه را به دنبال دارد. موضوعی که 
ضرورت اصالح الگوی تخصیص یارانه انرژی 

را بیش از هر زمان دیگری گوشزد می کند.

 ایـران در صـدر
 کشورهای پرداخت 
کننده یارانه سوخت

سرپرست معاونت تولید شرکت ملی نفت ایران 
با قدردانی از فعالیت های شرکت های تابع این 
شرکت در مدیریت بحران سیل  استان خوزستان 
در قالب پنج حوزه اصلی، بر استمرار این اقدام ها 
تاکید کرد. به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، فرخ علیخانی در نشست 
گفت:  اهواز  در  شرکت  این  بحران  مدیریت 
شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران به ویژه 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب همزمان با 
آغاز بحران سیل در خوزستان، با برنامه ریزی و 
مدیریت منسجم، ضمن انجام فعالیت های مرتبط 
با نگهداشت تولید، در پنج حوزه که در حین مقابله 
مهم هستند، خدمات  اساسی و  بحران سیل  با 

ارزنده ای به مردم و مناطق سیل زده ارائه کردند.
وی گفت: این پنج حوزه شامل پشتیبانی و ارسال 
تجهیزات و ماشین آالت ترابری، تأمین امکانات 
اسکان اضطراری و موقت، ارائه خدمات پزشکی 
در  مشارکت  و  غذایی  مواد  تأمین  بهداشتی،  و 

بازگشایی راه های ارتباطی است.
سرپرست معاونت تولید شرکت ملی نفت ایران 
با بیان اینکه شرکت های نفتی در زمینه پشتیبانی 
و ارسال تجهیزات و ماشین آالت ترابری، عملکرد 
بسیار مطلوبی داشتند و هر آنچه در توانشان بود 
با هماهنگی ستاد بحران استانداری خوزستان به 
میدان آوردند، ادامه داد: فعالیت های پشتیبانی و 
از  امدادرسانی  ماشین آالت  و  تجهیزات  تامین 
به  فعالیت های راهبردی مدیریت بحران  جمله 
شمار می آید که در این باره اقدام های قابل توجهی 
انجام شده است. علیخانی عنوان کرد: در خصوص 

اسکان سیل زدگان نیز شرکت های تابع شرکت 
ملی نفت ایران با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز، 
نسبت به اسکان اضطراری و موقت سیل زدگان 
اقدام کردند. خدمات پزشکی و بهداشتی نیز از 
با  اهواز  نفت  درمان صنعت  و  بهداشت  سوی 
استقرار اکیپ های مختلف ارائه شد که ضروری 
است این خدمات با استقرار کمپ های موقت و 

سیار استمرار یابد.
وی به تأمین غذای مورد نیاز سیل زدگان از سوی 
مردم و دستگاه های مختلف نیز اشاره کرد و گفت: 
در این مدت، غذای بسیاری به مناطق سیل زده 
توزیع،  و  تأمین  در  است  الزم  و  شده  ارسال 

برنامه ریزی بهتری صورت گیرد.
سرپرست معاونت تولید شرکت ملی نفت ایران 
بر  نفت خیز جنوب  مناطق  ملی  گفت: شرکت 
اساس تصمیم ستاد بحران استانداری خوزستان 
در بازگشایی راه های ارتباطی در شهرستان های 
شوش، شوشتر و کارون مشارکت فعال داشت 
و درکنار همکاران راه و شهرسازی و همیاری 
صمیمانه آنها که در حقیقت دانش و تخصص 
اصلی این کار را به عهده داشتند، نسبت به در 
باال در  با قطر  فلزی  لوله های  دادن  قرار  اختیار 
دو سمت  به  آب  انتقال  درباره  یادشده،  مناطق 
جاده نقش مهمی ایفا کرده است. علیخانی با اشاره 
به اینکه این شرکت در 11 شهرستان خوزستان 
درباره  کرد:  تاکید  است،  امدادرسانی  مشغول 
نیز برنامه ریزی های الزم  بازسازی پس از سیل 
صورت گرفته که به محض عادی شدن شرایط 

اقدام های الزم آغاز خواهد شد.

پخش  و  پاالیش  ملی  سخنگوی شرکت 
فرآورده های نفتی ایران گفت: هنوز هیچ 
دستورعملی درباره قیمت و سهمیه بندی 

بنزین به این شرکت ابالغ نشده است.
زیبا  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ملی  شرکت  اینکه  بیان  با  اسماعیلی 
نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش 
و  سیاست ها  اجراکننده  تنها  ایران 
درباره  تاکنون  افزود:  دستورعمل هاست، 
قیمت  برای  جدید  گذاری های  سیاست 
بنزین و سهمیه بندی آن برای اجرا به این 

شرکت ابالغ نشده است.
منتشر شده در  به خبرهای  اشاره  با  وی 
رسانه ها  برخی  در  کرد:  اظهار  باره  این 
اعداد و ارقامی برای قیمت بنزین مطرح 
در  حتی  و  ندارد  واقعیت  که  می شود 
بررسی  حال  در  پیشنهادی  سناریوهای 
هم نیست و تنها گمانه زنی هایی نادرست 

است.

دستور جدیدی 
درابره بزنین ابالغ نشده 

است
با وارد مدارشدن چاه D-6 میدان دورود 
در منطقه خارک، تولید نفت در این منطقه 

عملیاتی افزایش یافت.
نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حفاری،  از  پس  دورود  میدان   6-D چاه 
احیا شد و در مدار تولید قرار گرفت. بر 
اساس این گزارش، با برنامه ریزی امور فنی، 
دکل حفاری WELL TARGET-2 در 
آبان ماه 97 در قسمت دریایی میدان نفتی 
آغاز  را   6-D چاه  مجدد  دورود، حفاری 
کرد. این چاه که در یال جنوبی این میدان 
قرار دارد، تا عمق 4588 متری حفاری شده 
است. این پروژه پس از پایان موفقیت آمیز 
و  برنامه ریزی  با  چاه،  تکمیل  و  حفاری 
نظارت مهندسی بهره برداری منطقه عملیاتی 
و  سیار  مغزی  لوله  استقرار  با  خارک 
تجهیزات اسید کاری و احیا عملیاتی شد و 
با تالش شبانه روزی در نخستین روز امسال 

در مدار تولید قرار گرفت.

تولید نفت میدان 
نفیت »دورود« افزایش 

یافت
خدمت رسانی نفتی ها به سیل زدگان 

خوزستان در 5 حوزه اصلی
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پرونده گرانی گوشت طی 10 سال گذشته ؛

چه شد که گوشت نجومی شد؟

باوجود افزایش قیمت گوشت قرمز تا 100 هزار تومان طی یک 
سال گذشته، همچنان رکورد گرانی این کاال به نام دولت نهم و دهم 
است اما باید دید دولت دوازدهم این رکورد را به نام خود ثبت 

خواهد کرد یا نه!
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، سال گذشته رکوردهای جدیدی 
در افزایش قیمت و گرانی ارزاق عمومی به ثبت رسید. کاهش ارزش 
ریال در مقابل دالر یکی از مهم ترین عوامل این افزایش قیمت ها بود. 
اگرچه نمی توان از عوامل مهم تر ولی پنهان در اقتصاد همانند افزایش 
چندین برابری نقدینگی، رشد انتظارات تورمی، افزایش صادرات و 
عدم توازن بین سهم بازارهای داخلی، عدم تناسب بین واردات و 
تقاضا و درنهایت قاچاق کاالی ارزان قیمت داخلی به دلیل سودآوری 
نجومی درآمدهای ارزی چشم پوشی کرد.در بین کاالهایی که عنوان 
ارزاق عمومی بر آن ها ثبت شده است، گوشت شاید بیشترین سهم 
را در گرانی سبد تغذیه خانوار به خود اختصاص داده باشد.بررسی 
مرکز آمار ایران نشان می دهد طی 12 ماهه سال 97 بیشترین رشد 
قیمت مربوط به گوشت گوسفند و گاو بوده است.فعاالن حوزه 
تولید گوشت و همچنین مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی برای 
گرانی گوشت چند عامل را مقصر اصلی می دانند. به اعتقاد آن ها 
در کنار افزایش قیمت دالر که بر نهاده های تولید و داروهای دامی 
تأثیر چندین برابری داشت قاچاق دام زنده به کشورهای اطراف نیز 
تقاضای داخل را بی پاسخ گذاشت و باعث رشد چند برابری قیمت 
گوشت شد.افزایش قیمت گوشت از حدود 40 هزار تومان در هر 
کیلو در سال 96 به بیش از 100 هزار تومان در سال 97، باعث 
شد تا میزان واردات گوشت افزایش یابد و واردات انواع گوشت 
ایرانی  خانواده های  سبد  از  بود  سال ها  که  یخی  گوشت  ازجمله 
حذف شده بود، در دستور کار مسئوالن دولتی قرار گیرد.موسوی 
الرگانی نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی در رابطه 
با تأثیر قاچاق بر قیمت گوشت می گوید: اگر به موقع خوراک دام 
را به دامدار رسانده بودند، محال بود که بسیاری از دامداران که دام 
خود را بفروشند، اما متأسفانه ده ها دامدار، دام خود را باقیمت پایین 
فروخته اند و خریداران نیز دام ها را به صورت قاچاق از کشور خارج 
کرده اند و در حال حاضر همان دامدار باید به پیشه دامداری خود 
ادامه دهد، اما نمی تواند حتی یک چهارم از میزان دام گذشته را به 
دلیل افزایش سرسام آور قیمت ها خریداری کند.سید جواد حسینی 
معادن مجلس شورای  و  کیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع 
کاالهای  تأمین  برای  مناسب  راهکارهای  به  اشاره  با  نیز  اسالمی 
اساسی موردنیاز مردم، گفت: باید از قاچاق دام جلوگیری شود از 
سوی دیگر تسهیالت موردنیاز دامداری های سنتی تأمین شود.وی 
تصریح کرد: در سال 96، 132 هزار تن گوشت وارد کشور شد 
درحالی که در سال 97، 138 هزار تن واردات در این زمینه انجام 
گرفت اگرچه واردات گوشت بیشتر شد، اما به دلیل نقص در نظام 
توزیع این گوشت ها به دست مصرف کننده واقعی نرسید در این 
شرایط نقش دستگاه های نظارتی بیشتر از قبل احساس می شود.
کاهش عرضه گوشت در بازار و نرخ های عجیب وغریب اعالمی از 
سوی فروشندگان درنهایت منجر به حذف تدریجی آن از فهرست 
نیز  به طوری که حتی در رستوران ها  اقدام خوراکی خانوارها شد. 
مشتریان غذاهای گوشتی کاهش پیدا کردند. در این رابطه علی اصغر 
این  به  اشاره  با  تهران،   رستوران داران  اتحادیه  رئیس  میرابراهیمی 
مشکالت از تعطیلی یک چهارم رستوران ها به دلیل گرانی مواد اولیه 
گفت:  و  داد  خبر  رستوران داران  مشکالت  افزایش  و  رستوران ها 
وضعیت به گونه ای است که امسال به طرز بی سابقه ای، شاهد کاهش 
مشتری در رستوران ها هستیم به طوری که از 700 رستوران ثبت شده 
و دارای مجوز در تهران، 180 رستوران تقاضای انصراف از مجوز 
و ابطال مجوز خود را به ما اعالم کرده اند.این شرایط باعث شد تا 
دولت و نهادهای ناظر همچون تعزیرات به بازار ورود کرده و با 
افزایش واردات و قیمت گذاری به تنظیم بازار گوشت بپردازند؛ اما 
باوجود توزیع گسترده گوشت در بازار همچنان قیمت گوشت قرمز 
روند صعودی داشت. در این رابطه منصور پوریان رئیس شورای 
تأمین کنندگان دام کشور گفت: در شرایط فعلی، قیمت گوشت قرمز 
در خرده فروشی ها به دلیل سو استفاده خرده فروشان با نرخ های قبلی 
عرضه می شود، این در حالی است که قیمت دام زنده و الشه در 
عمده فروشی ها کاهش چشمگیری داشته است که از دستگاه های 
ذی ربط انتظار می رود در بازار نظارت جدی داشته باشند چراکه 
قیمت دام به حد گسترده ای در میادین کاهش یافته است.گام بعدی 
بر  نظارت  قرمز  قیمت گوشت  گران شدن  با  مقابله  برای  دولت 
صادرات و مقابله با قاچاق بود. مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، 
توزیع و تنظیم بازار در این خصوص اظهار کرد: وزارت کشور، 
گمرک و سایر دستگاه های مسئول در حوزه قاچاق باید اقدامات 
خود در حوزه قاچاق دام را تشدید کنند تا با مشکل خروج دام 
زنده و درنتیجه کاهش عرضه داخلی مواجه نشویم.از سوی دیگر 
بانک مرکزی هم در راستای اقدامات کنترلی دولت در خصوص 
اقالم ضروری خانوارها بحث کوپن الکترونیک را با سرعت بیشتری 
دنبال کرد تا شاید از این طریق بتوان سهم گوشت را در سبد خرید 
خانوارها حفظ کرد. در این رابطه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی خبر داد: ازلحاظ نرم افزاری بانک مرکزی آمادگی الزم را 
برای اختصاص کاالبرگ الکترونیکی به مردم را دارد اما زمان اجرای 
واجد  افراد  درواقع  است.ازاین طریق  دولت  تصمیم  به  منوط  آن 
شرایط اخذ سهمیه گوشت با مراجعه به یکی از فروشگاه های مجاز 
و با استفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر اقدام به ارسال تراکنش 
ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه 
می کنند و درصورتی که به کد ملی فرد موردنظر سهمیه تعلق گرفته 
باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه ای وجود خواهد داشت.با این 
اقدامات نرخ گوشت در بازارهای اصلی و خرده فروشی ها قدری 
کاهش پیداکرده و در اواخر ماه فروردین سال جاری تقریباً به ثبات 
رسید.اگرچه گران شدن گوشت قرمز در کنار سایر اقالم ضروری 
از تبعات کاهش ارزش پول ملی است اما شاید بد نباشد با مرور 
خاطرات و آمار سال های گذشته و یادآوری افزایش بیش از 500 
درصدی نرخ گوشت در دولت نهم و دهم ریشه برخی مشکالت 
را شناسایی کنیم.طبق آمار در سال 84 قیمت گوشت گوساله 4580 
تومان بود؛ این قیمت در سال 94 به 31000 تومان رسید که این 
رقم رشد 575 درصدی را نشان می دهد. رشد بی رویه نقدینگی و 
افزایش چشمگیر تورم طی آن سال ها بستر بسیاری از نامالیمات 
اقتصادی حال حاضر را فراهم آورد به گونه ای که بعد از روی کار 
آمدن دولت یازدهم این روند قطع نشد. اگرچه مدیران اقتصادی 
کشور طی سال های 92 تا 96 با کنترل و کاهش تورم توانستند شیب 
و سرعت رشد قیمت ها را کنترل کنند اما درنهایت شرایط اقتصادی 
کشور به جایی رسید که شوک نرخ ارز بازهم همان اتفاقات را رقم 
زد. در کنار این شوک بازگشت تحریم ها یا همان کاغذپاره ها نیز به 
تشدید شرایط سخت دامن زد. طی سال های گذشته روند افزایش 
قیمت گوشت شیبی مالیم و سرعتی متوسط داشت اما با تحریم های 
ظالمانه امریکا از یک سو و کاسب کاری دالالن ارز از سوی دیگر این 
کاال نیز دچار شوک قیمتی شده و همچون سایر اقالم روند صعودی 

قیمت را در پیش گرفت. 

نگاه روز

حضور بانک ملی در دوازدهمین 
نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 
با شعار مشارکت بیشتر، اقتصاد بهتر دیروز با حضور 
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که غالمرضا 
سلیمانی امیری رییس کل بیمه مرکزی، شاپور محمدی 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، سورنا ستاری 
عباس  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
معمارنژاد معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی 
مرکزی  بانک  مقام  قائم  کمیجانی  اکبر  و  دارایی  و 
نیز حضور داشتند، مباحث روز مالی، تعمیم بخشی 
بازارهای مالی، نقش بازارهای مالی بر تحقق اهداف 
رشد اقتصادی، حضور فین تک ها در نظام بانکی و 

بورس و... مطرح شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از غرفه بانک 

ملی ایران در این نمایشگاه بازدید کرد.
آخرین  سداد  ورزی  داده  و شرکت  بانک  غرفه  در 
الکترونیک از جمله  دستاوردها در حوزه بانکداری 
و...  منظوره در جایگاه های سوخت  دو  کارتخوان 
این  ایران در  بانک ملی  تشریح می شود. همچنین 
نمایشگاه کارگاه های آموزشی را برای عالقه مندان به 

حوزه بانکداری الکترونیک برگزار می کند.
 دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 
از دوم تا پنجم اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه 
های بین المللی تهران برپاست و بانک ملی ایران در 
سالن 38B  از ساعت10 تا 18 پذیرای بازدیدکنندگان 

خواهد بود.

 رشد 5۰ درصدی تامین مالی
 در بازار سرمایه   

 رئیس سازمان بورس با اشاره به رشد 80 درصدی 
ارزش بورس تهران در سال گذشته گفت: ارزش 
تأمین مالی در بازار سرمایه 50 درصد رشد داشته که 
نشان می دهد بازار سرمایه جایگاه خوبی در تامین 

مالی دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شاپور محمدی در 
مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و 
بیمه  گفت: نمایشگاه بانک، بورس و بیمه محدود به 
بازار سرمایه نیست و یک رویداد مهم در بازار مالی 
به شمار می رود. این نمایشگاه ارتقای سواد مالی، 
فرهنگ سازی و آشنایی اقشار مختلف جامعه با 
بازار سرمایه و نیز انتقال آخرین اطالعات در حوزه 
تکنولوژی های مالی را دنبال می کند.وی افزود: نقش 
بانک ها در بازارهای مالی هر کشوری مهم است و 
بانک ها در حقیقت بستر توسعه مالی بازارها هستند؛ 
با توجه به اینکه بازار سرمایه نقش کمی در تأمین 
مالی بلندمدت دارد، بانک ها ورود کرده اند اما ما نیز 
در بازار سرمایه گام های خوبی در این زمینه برداشته 
ایم و البته صنعت بیمه نیز در انتشار اوراق بیمه ای 
در بازار سرمایه فعال شده است.این مقام مسئول 
ادامه داد: ارزش بورس تهران و فرابورس ایران در 
سال 97 معادل 80 درصد رشد کرد؛ این در حالی 
بود که در 5 سال قبل ارزش بورس تهران هر سال 
17.5 درصد و فرابورس بالغ بر 19 درصد رشد 
داشته است. ارزش تأمین مالی در بازار سرمایه در 
5 سال اخیر بالغ بر 50 درصد رشد داشته و نشان 
می دهد بازار سرمایه در تأمین مالی اکنون جایگاه 
خوبی دارد ولی راه درازی پیش رو داریم. شاخص 
به طور  نیز  فرابورس  تهران 80 درصد و  بورس 
متوسط هر سال 34 درصد رشد داشته است.وی 
به کاهش  بازار سرمایه موفق  افزود: در سال 97 
هزینه های معامالتی شد و این به نقدشوندگی بازار 
کمک کرد؛ ضمن اینکه اعمال نرخ صفر برای سود 
توزیع نشده از سوی سران سه قوه در سال قبل مورد 
تصویب قرار گرفت که منجر به افزایش سرمایه 63 
بازار سرمایه شد؛ ضمن  تومانی در  میلیارد  هزار 
اینکه از تعداد 66 نماد متوقف در سال های اخیر 
به 12 نماد رسیدیم که منجر به افزایش نقدشوندگی 
بیشتر شد.محمدی با اشاره به گسترش ابزارهای 
مالی اسالمی در سال 97 گفت: عرضه نفت خام، 
انتشار اطالعات 360شرکت زیرمجموعه شرکتهای 
عمومی غیردولتی، انتشار صورتهای مالی به روش 
IFRS، معامالت الگوریتمی از جمله عملکرد سال 
قبل است ضمن اینکه راه اندازی بورس بین المللی 
در کیش، بازنگری چارچوب های شفافیت و تأمین 
مالی مبتنی بر اوراق، اصالح فرایندهای پذیرش، 
سرمایه  صندوق های  جامع  دستورالعمل  تدوین 
گذاری از جمله برنامه های سال 98کل کشور است.
وی همچنین از پیگیری معافیت مالیات نقل و انتقال 

سهام خبر داد.

آغاز ساخت ۶۰۰۰ مسکن امید با 
مشارکت قرارگاه خاتم

مدیرعامل شرکت عمران پردیس با اعالم این که 
قیمت مسکن این شهر با قیمت برخی مناطق تهران 
برابری می کند و بیان این که ساخت 6000 واحد 
مسکن مهر امید با ورود قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
می کنم  توصیه  مردم  به  گفت:  است،  شده  آغاز 

مسکن مهر خود را نفروشند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، مهدی هدایت در 
اولین نشست خبری خود به تشریح جدیدترین 
پردیس  شهر  مهر  مسکن  پروژه های  وضعیت 
پرداخت.وی با بیان این که شهر جدید پردیس و 
مسکن مهر آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، 
گفت: حدود 3 درصد از مسکن مهر در شهر پردیس 
صورت گرفته  بررسی های  با   اما  شده،  بارگذاری 
حدود 97 درصد اخبار مسکن مهر در کشور مربوط 
به این شهر است و این نشان می دهد که باید این 

طرح را در پردیس با نگاه ویژه تری ببینیم.

خبر

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: بر 
اساس اولویت بندی های مشخص شده کمبود 
نقدینگی و فشار مالیاتی بیشترین اثر را بر میزان 

تولید دارند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، زرندی معاون 
طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: با توجه 
صنعت  بخش  در  آمده  بوجود  تالطمات  به 
سال 97، حفظ وضعیت  در  سرمایه  بازار  و 
موجود مهمترین سیاست این وزارتخانه بود.

وی افزود: نیمه دوم سال از آبان ماه با توجه به 
اینکه بسیاری از جریانات از بیرون امید داشتند 

ضربه مهلکی بر صنعت کشور وارد شود که با 
رویکرد مناسب و برنامه ریزی های درست 
موفق به رفع تالطمات بوجود آمده در بازار 
شدیم. دوران بسیار سختی برای صنعت کشور 
از  بودیم و تالطمات گذشت.  اما موفق  بود 
به  کاری  داشتند ضربه  امید  کشور  از  بیرون 
مناسب  رویکرد  با  که  بزنند  کشور  صنعت 
وزارت صنعت بسیاری از آنها رفع شد.او گفت: 
در چند سال گذشته وضعیت ارزش افزوده در 
کشور مثبت بود اما در شش ماهه دوم سال 97 
شاهد کاهش دو درصدی ارزش افزوده نسبت 

به سال 96 بودیم. در مدت 11 ماهه سال 97، 
تعداد 6100 واحد صنعتی در کشور موفق به 
اخذ پروانه بهره برداری شدند که 3200 واحد 
درصد   6 حدود  زمینه  این  در  و  بود  جدید 
افزایش داشتیم.در بخش صادرات 40 میلیارد 
درصد   1 حدود  که  داشتیم  صادرات  دالر 
رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم. 
همچنین مصرف برق در 10 ماهه سال گذشته 
حدود 7 درصد باالتر رفته است که نشان از 
فعالیت بیشتر واحدهای صنعتی دارد.زرندی 
برخی  آمده  بوجود  تالطمات  با  البته  افزود: 

افت  هم  کوچک  صنایع  بخصوص  صنایع 
جدی داشتند.وی گفت: براساس گزارش اتاق 
بازرگانی بیشترین دغدغه مردم در سال 97 به 
ترتیب 76 درصد در حوزه قیمت گذاری، 63 
درصد در حوزه تامین اجتماعی، 55 درصد در 
حوزه مدیریت مالیات،47 درصد در حوزه ارز، 
43 درصد در حوزه گمرکات و 38 درصد هم 
در حوزه تامین مالی بوده است.زرندی گفت: 
بندی های مشخص شده  اولویت  اساس  بر 
کمبود نقدینگی و فشار مالیاتی بیشترین اثر را 

بر میزان تولید دارند.

معاون وزیر صنعت عنوان کرد: 

کمبود نقدینگی و مالیات 2 مشکل اصلی تولید است

و  کار  تعاون،  وزیر  کار  روابط  امور  معاون 
رفاه اجتماعی از پیگیری وضعیت بنگاه های 
راهکارهای  و  سیل  از  ناشی  دیده  آسیب 
حمایت  از آنها، با قید فوریت در ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حاتم شاکرمی 
درباره حمایت از بنگاه ها و کارگران آسیب 
بیمه  مورد  در  گفت:  سیل  از  ناشی  دیده 
شدگانی که 6 ماه و بیشتر سابقه بیمه پردازی 
دارند مطابق جدول پیش بینی شده در آئین 
تناسب  به  بیکاری،  بیمه  قانون  نامه اجرایی 
می کنند.وی  دریافت  مقرری  خود  سوابق 
ناشی  که  کارگرانی  اما در خصوص  افزود: 

اخیر  سیل  جمله  از  غیرمترقبه  حوادث  از 
حادثه دیدند، طبق مجوز قانون و همچنین 
توافق با سازمان بیمه تأمین اجتماعی، بیمه 
سابقه  نیز  ماه  از 6  کمتر  که حتی  شدگانی 
به مدت  باشند، حداقل  بیمه پردازی داشته 
بیکاری  بیمه  حمایت  پوشش  تحت  ماه   6
قرار می گیرند تا به زودی مشاغل کارگران 
شود.معاون  احیا  سیل  از  ناشی  شده  بیکار 
امور روابط کار اظهار داشت:  وزیر کار در 
کارشناسان ما برای بررسی وضعیت کارگران 
بیکار شده و همچنین بنگاه های آسیب دیده 
به استان ها اعزام شدند و بعد از بررسی ها با 
هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

برنامه های حمایت از بنگاه های آسیب دیده 
در دستور کار قرار می گیرد.شاکرمی با بیان 
بنگاه هایی که ناشی از سیل  اینکه وضعیت 
آسیب دیدند در ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید با قید فوریت بررسی می شوند، افزود: 
کارگران  خصوص  در  که  خوبی  تصمیم 
که  است  این  شده،  گرفته  دیده  آسیب 
بیکاری  بیمه  مقرری  برقراری  اداری  فرایند 
این کارگران، خارج از تشریفات اداری در 
استان ها پیگیری می شود.وی درباره آخرین 
و  دیده  آسیب  بنگاه های  میزان  از  برآورد 
سیل  حادثه  از  ناشی  شده  بیکار  کارگران 
گفت: به دلیل اینکه موضوع ساماندهی اولیه 

این مناطق در  زندگی روزمره و اسکان در 
دستگاه های  همچنین  و  خانواده ها  اولویت 
از  تجمیعی  آمار  هنوز  بود،  رسان  خدمات 
وضعیت بنگاه های آسیب دیده نهایی نشده 
از ساماندهی وضعیت  پس  قطعاً  اما  است، 
تمام  با شناسایی  آمارهای تجمیعی  اسکان، 
تعاون،  وزیر  می شود.معاون  نهایی  بنگاه ها 
کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: البته قطعاً ما 
نباید منتظر خوداظهاری کارگران بیکار شده 
و بنگاه های آسیب دیده باشیم بلکه قطعاً این 
وظیفه کارشناسان و بازرسان ما خواهد بود 
که این کارگاه ها و کارگران را شناسایی کنند 

که قطعاً این اقدام صورت می گیرد.

معاون وزیر کار خبر داد:

بررسی بنگاه های آسیب دیده ازسیل با»قیدفوریت« درستاد رفع موانع تولید

 100 هزار میلیارد یارانه  پنهان 
در دخل و خرج دولت

در بودجه امسال بیش از 100 هزار میلیارد 
تومان یارانه پیش بینی شده است که حدود 
تشکیل  را  بودجه  منابع  کل  درصد   24

می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اقتصاد ایران 
طی دهه های اخیر با توجه به حجم باالی 
یارانه ای که با آن اداره شده، اکنون به مرحله ای 
رسیده که با افزایش سطح یارانه های پنهان و 
به نوعی اختالل در کارکرد قیمت های نسبی 
که  است  حالی  در  است.این  شده  مواجه 
سازمان برنامه و بودجه در آخرین گزارش 
خود اعالم کرده که ساالنه بیش از 900 هزار 
دولت  سوی  از  پنهان  یارانه  تومان  میلیارد 
و  معیشتی  اثرگذار  می شود.ابعاد  پرداخت 
تولیدی این موضوع در کنار محدودیت های 
درآمدی دولت در شرایط تحریمی موجب 
پنهان،  یارانه های  قالب  در  که  منابعی  شده 
فرابودجه ای و بودجه ای تخصیص می یابد، 
گیرد.هر  قرار  توجه  مور  گذشته  از  بیش 
چند در سال های اخیر طرح هایی همچون 
هدفمندسازی یارانه ها و اصالح قیمت های 
وضعیت  از  خروج  راهکارهای  از  نسبی 
موجود بوده و به اجرا درآمده است، اما به 
هر صورت نتوانسته به طور مناسبی شرایط 
را اصالح کند.طبق پژوهشی که در سازمان 
برنامه و بودجه برای احصاء انواع یارانه ها 
انجام شده است، بررسی رفتارهای حمایتی 
دولت نشان می دهد که منابع از سه طریق 

برای پوشش معیشت و تولید استفاده شده 
است. بخشی در قالب ردیف های بودجه ای، 
رابطه مالی دولت و سایر فعاالن اقتصادی و 
همچنین منابع با قیمتی زیر قیمت جایگزینی 
که در اختیار آحاد اقتصادی قرار می گیرد.در 
بودجه ای مورد توجه  یارانه های  رابطه  این 
است؛ به گونه ای که بر اساس الیحه بودجه 
اعتبارات هزینه ای حدود 320  سال جاری 
هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به 
مصوب سال گذشته 9.1 درصد افزایش دارد. 
از  رقم  این  که  معتقدند  بودجه ای  مدیران 
تبعیت از سیاست کنترل و کاهش هزینه ها و 
عدم پیروی از تورم پیش بینی شده برای سال 
آینده حکایت دارد.ترکیب اعتبارات هزینه ای 
حاکی از آن است که در الیحه بودجه 1398 
سهم فصل چهارم که بخشی از یارانه های 
اعطایی دولت به بنگاه های اقتصادی است 
اینکه  به  توجه  با  دارد.  افزایش  درصد   34
غیر  اقشار  به  دولت  حمایتی  یارانه های 
از  بخشی  می شود  تلقی  یارانه  آن  کارکن 
فصول کمک های بالعوض و رفاه اجتماعی 
از  و جزئی  کرده  پیدا  یارانه ای  ماهیت  نیز 
آن محسوب می شود.بررسی سهم اعتبارات 
کارکردی  مختلف  حوزه های  در  یارانه ای 
دولت نشان می دهد که حوزه رفاه اجتماعی 
سهم  بیشترین  با 16.9  و سالمت  با 68.4 
را از کل اعتبارات با ماهیت یارانه دریافت 
می کنند.همچنین مجموع 100 هزار میلیارد 
طبق  شده  احصاء  بودجه ای  یارانه  تومان 
الیحه بودجه شامل 11 هزار میلیارد تومان 
اعتبارات یارانه ای برای دستگاه های اجرایی، 
10 هزار میلیارد تومان در ردیف های متفرقه، 
319 میلیارد تومان اعتبارات برای بخش هایی 
از جمله استان ها و 78 هزار میلیارد تومان 
اعتبارات با ماهیت یارانه ای که از مصارف 
شده  گرفته  است  اجرایی  دستگاه های 
است.با توجه به اینکه اعتبارات هزینه ای با 
ماهیت یارانه ای سهم قابل توجهی از بودجه 
عمومی کشور را دارند و در راستای اجرای 
جامعه  آحاد  برای  حمایتی  سیاست های 
عملیاتی شده است، سازمان برنامه و بودجه 
تأکید دارد که الزم است نحوه هزینه کرد آن 
با رویکرد حداکثر کردن کارایی و اثربخشی 
منابع بودجه ای بازنگری شود تا نقش مؤثری 
در ارتقای شاخص های رفاهی و اقتصادی 

داشته باشند.

سود سهام عدالت سال ۹۶ به ایستگاه 

آخر نزدیک شد

هفته  مالی96طی  سال  عدالت  سهام  سود 
جاری به حساب2میلیون نفر دیگر واریز می 
شود و به این ترتیب تنها سود مربوط به 10 
میلیون نفر از کارکنان و بازنشستگان باقی 
می ماند که آن هم طی دو ماه واریز می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سهام عدالت 
سهام  بالعوض  واگذاری  معنای  به  که 
شرکت های دولتی به مردم و افراد کم توان 
درآمدهای  در  آنها  و شریک شدن  جامعه 
دولت است، 49 میلیون و 226 هزار و 193 
ایرانی را در بر می گیرد که البته از این تعداد 
با  اما  فوت شده اند  نفر  میلیون  از 2  بیش 
توجه به اینکه افراد فوت شده نیز کماکان 
آنها  سهامدار سهام عدالت هستند و ورثه 
را  متوفیان  عدالت  سهام  از  استفاده  حق 
عدالت  سهام  مشموالن  فهرست  دارند، 
همان عدد 49 میلیون و 226 هزار و 193 
نفر است.البته تاکنون سهام عدالت نتوانسته 
است چندان در مسیر اصلی خود قرار گیرد، 
چراکه طی 12 سال گذشته این سهام ارزش 
انتقال )خرید و فروش( و ارزش مدیریت 
نداشته و اگر هم سودی به آن تعلق گرفته 
بسیار ناچیز بوده است چراکه به عنوان مثال 
برای سود سال مالی 95 برای یک میلیون 
تومان سهام عدالت فقط »150 هزار تومان« 
این  نیز  مالی 96  سال  برای  و  است  بوده 
عدد به »175 هزار تومان« رسیده است.در 
جدیدترین دور از واریز سود سهام عدالت، 
از پاییز سال 97 روند پرداخت به مشموالن 
کلید خورد و طی این سال در چهار مرحله 
سود سال مالی 96 شرکت های سرمایه پذیر 
به حساب مشموالن واریز شد که در آخرین 
مرحله که مربوط به اسفند سال 97 می شد 

مبلغ 600 میلیارد تومان به حساب 6 میلیون 
از مشموالن واریز شد.با  نفر  و 700 هزار 
افراد،  این  به  عدالت  سهام  سود  پرداخت 
در صف  سایر مشموالن  از  نفر  میلیون   2
مقرر شده  که  مانده اند  باقی  سود  دریافت 
میلیارد   165 جمعاً  جاری  روزهای  طی 
تومان سود بین این افراد تقسیم شود. این دو 
میلیون نفر شامل این گروه ها هستند: وراث 
جدید تعیین تکلیف شده، مددجویان تغییر 
وضعیت یافته، ایثارگران و خانواده های آنان، 
دست اندرکاران امر واگذاری سهام عدالت، 
خبرنگاران، طالب، بیماران خاص، کارکنان 
ستادهای نماز جمعه، خدام مساجد و اماکن 
زندانیان  ها،  حسینه  و  امامزاده ها  متبرکه، 
کارکنان  قالیبافان،  تاکسیرانان،  شده،  آزاد 
این  به  قرآنی.  فعاالن  و  خیریه  مؤسسات 
ترتیب، با احتساب سودهای پرداخت شده 
به این گروه باقیمانده از مشموالن، تا کنون 
سود سهام عدالت در مجموع به سی و یک 
میلیون نفر به طور کامل پرداخت شده است.
البته افرادی که بانک عامل معرفی شده آنان 
نیز بوده است هنوز سود  ایران  بانک ملی 
خود را دریافت نکرده اند که این سود هم 
واریز خواهد  آینده  روزهای  و  امروز  طی 
که  مانده  باقی  قشر  تنها  بین  این  شد.در 
همچنان در صف دریافت سود سهام عدالت 
سال مالی 96 باقی خواهند ماند، 10 میلیون 
نفر کارکنان و کارمندان دستگاه های اجرایی 
بازنشستگی  صندوق های  بازنشستگان  و 
کشوری، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح 
خصوصی  سازمان  اعالم  طبق  که  هستند 
سازی سود این قشر نیز طی دو ماه آینده به 

مرور واریز خواهد شد.



 عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم حقیر و 
کوچک بماند.

دیزرائیلی

سخن حکیمانه

سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ 
 که تا چو بلبل بیدل کنم عالج دماغ

به جلوه ی گل سوری نگاه می کردم 
 که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ

امروز با حافظ

برگزاری کنسرت در بزرگراه

بزرگراه«  در  »کنسرت  رمان 
رحیمی نژاد  علیرضا  نوشته 
توسط نشر پیدایش منتشر و 

راهی بازار نشر شد. 
رمان  مهر،  گزارش  به 
»کنسرت در بزرگراه« نوشته 
علیرضا رحیمی نژاد به تازگی 
توسط نشر پیدایش منتشر و راهی بازار نشر شده 

است.
»عکس  رمان های  پیش تر  رحیمی نژاد  علیرضا  از 
خصوصی« توسط انتشارات هیال و »دشت مشوش« 
و »سال های گور« توسط نشر پیدایش منتشر شده 
است. »عکس خصوصی« درباره زندگی چند جوان 
است که زندگی یکی از آن ها در صورت انتشار اسناد 
به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این جوان ها 
در ادامه داستان مجبور می شوند با مرگ دوستشان 
روبرو شوند. »دشت مشوش« هم درباره بیجه قاتل 
زنجیره ای کودکان پاکدشت است. »سال های گور« 
هم درباره کبری رحمانپور از مشهورترین متهمات 

به قتل سال های اخیر کشور بود.
زماِن داستان رمان »کنسرت در بزرگراه« زمان زوال 
است. مکان هم درهم پیچیده و نامنسجم است. باد 
هوهوییترسناک دارد و اندام ها از پیکرها گریزانند. 

دهان ضجه می زند، دست سقوط و پا فرار می کند.
این رمان در 5 فصل نوشته و منتشر شده و درباره 

سقوط یک جوان است.
این کتاب با 280 صفحه، شمارگان 500 نسخه و 

قیمت 34 هزار تومان منتشر شده است.
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اولین نمایش »سوم آذرشهر« در جشنواره جهانی فجر

»سوم آذرشهر« به کارگردانی کامبیز صفاری 
با حضور مهمانان خارجی در بخش بازار 

جشنواره جهانی فجر رونمایی شد
به گزارش از روابط عمومی فیلم، با آماده 
اکران شدن فیلم »سوم آذرشهر« اولین اکران 
خصوصی فیلم در حالی که موسیقی متن 
با  است،  ساخت  حال  در  همچنان  فیلم 
حضور مهمانان خارجی و نمایندگان توزیع 

بین المللی فیلم در سالن عباس کیارستمی در بنیاد فارابی و سالن 5 سینمای 
چهارسو برگزار شد.

فیلم »سوم آذرشهر« به کارگردانی کامبیز صفاری و تهیه کنندگی محسن امیریوسفی 
که همزمان با جشنواره فیلم فجر سال گذشته مراحل تدوین نهایی خود را طی 
می کرد اینک به بخش نمایش های بازار جشنواره سی و هفتم جهانی فجر راه 

یافته است.
مهمانان،  به  ایران  سینمای  ساله  یک  تولیدات  معرفی  برای  بازار،  نمایش های 
خریداران، مدیران جشنواره های جهانی و نمایندگان شرکت های پخش بین المللی 
حاضر در این رویداد و توسعه عرضه فرهنگی و تجاری آثار ایرانی راه اندازی شده 

و امکان نمایش فیلم ها روی پرده بزرگ را فراهم می کند.
فیلمنامه این فیلم بر اساس یک قصه واقعی و با طرح اولیه کامبیز صفاری و با 
همکاری ایثار ابومحبوب به نگارش در آمده و در آن به موضوع بازگشت از 
مهاجرت و برخورد مهاجران با خرده فرهنگ های جدیدی که در غیاب آنان شکل 

گرفتهو آسیب های اجتماعی تازه ای که متوجه آنان است اشاره می شود.
آروشا بیگی، آتیال پسیانی، بهناز جعفری، خسرو پسیانی، صدف عسگری، احسان 
امانی از جمله بازیگران درام اجتماعی »سوم آذرشهر« هستند. از جمله سرمایه 
گذاران این فیلم می توان به امیرحسین نفر )مؤسسه فرهنگی هنری دی( اشاره کرد.

مجیدمجیدي جایزه »وفا« در ترکیه را میگیرد

تنها عضو ایرانی بنیاد بین المللی موالنا در 
ایران از حضور مجید مجیدی در فستیوال 
ویژه  جایزه  اهدای  و  صوفی سین  جهانی 
این  به  وفا  تقدیر  لوح  همراه  جشنواره 

فیلم ساز خبر داد.
برگزاری  خبر  اعالم  با  اربابی،  فروزنده 
اظهار  صوفی سین  جشنواره  دوره  دومین 
تا  )یازدهم  مه  ماه  هفتم  تا  اول  »از  کرد: 

شانزدهم اردیبهشت(، به مناسبت ورود خانواده موالنا به قونیه، فستیوال جهانی 
عرفانی قونیه برگزار می شود و در آن فقط فیلم هایی که تم عرفانی و مذهبی دارند، 
پذیرفته می شوند. کارگردانان برجسته ای از ترکیه، فیلم ها و کارگردانانی را انتخاب 
می کنند.« او افزود: »پارسال که این فستیوال برای اولین بار برگزار شد، آقای رضا 
میرکریمی با فیلم »زیر نور ماه« دعوت فستیوال را قبول کردند و تنها کارگردانی 
بودند که لوح تقدیر فستیوال و وزارت فرهنگ ترکیه را گرفتند. فیلم شان هم مورد 

اقبال عمومی قرار گرفت.«
»امسال  گفت:  صوفی سین  جشنواره  در  مجیدی  مجید  حضور  درباره  اربابی 
دبیرخانه این فستیوال آقای مجیدی را با فیلم های »بید مجنون« و »بچه های آسمان« 
دعوت و ایشان نیز قبول کرده اند. ایشان در روزهای سوم تا ششم مه در قونیه 
حضور خواهند داشت و فیلم »بید مجنون« با حضور خودشان به نمایش درمی آید 
و نشست های دانشگاهی و رسانه ای دارند. امسال تنها کارگردانی که جایزه ویژه 
جشنواره همراه لوح تقدیر وفا به او تعلق می گیرد آقای مجیدی است؛ اهدای این 
لوح قدردانی از کارگردان هایی است که به ریشه ها و باورهای معنوی و مذهبی 
خود وفادار مانده اند. همچنین این فستیوال یک بخش سناریونویسی دارد که 
عالقه مندان می توانند از سال دیگر از طریق سایت صوفی سین اطالعات الزم 

را بگیرند.«

خبر

در چهارمین روز از جشنواره جهانی 
و  کارگاهی  برنامه های  فجر،  فیلم 
شد.  برگزار  متعددی  نشست های 
با  مطبوعاتی  نشست  آنها  از جمله 
فیلمنامه  پالالئورو  آندرئا  حضور 
نویس و کارگردان نیز ساعت 17:30 
تا 19:30 در گذر اجتماعات چارسو 
برگزار  شد و پس از آن در ساعت 
تخصصی  کارگاه   20:30 تا   18:30
طراح  بوئر  زیلکه  صحنه  طراحی 
 2 شماره  سالن  در  آلمانی  صحنه 

چارسو برپا گردید.
کارگاه  دارالفنون،  بخش  در    
فیلمبرداری لوکا بیگاتزی در سالن 
چارسو  سینمایی  پردیس  شماره 4 
نشست  ادامه  در  و  شد  برگزار 
با  هویت«  شدن،  جهانی  »سینما، 
حضور شهاب اسفندیاری در همین 
برای   13 تا   11:30 ساعت  سالن 

هنرجویان »دارالفنون« برگزار  شد.
در گذر اجتماعات پردیس سینمایی 
چارسو در ساعت 15 تا 17 نشست 
»استاندارد فنی ارائه برنامه ها جهت 
و  )زیرنویس  المللی  بین  فروش 
آماده سازی(« با حضور وحید قطبی 
برگزار  شد  اسدزاده  افشین  و  زاده 
سالن  در  نیز   19 تا   17 ساعت  و 
شماره 3 سینما فلسطین، پیمان قاسم 
با  تجربه«  »انتقال  کارگاه  در  خانی 

عالقه مندان گفتگو کند.
جشنواره  از  روز  چهارمین  در 
در  فیلم  هفت  و  سی  مجموعا 
بخش های مختلف به نمایش درآمد. 
در بخش سینمای سعادت، فیلم های 
زغال، گرگ نما، پیش از ژاله و جهان 

با من برقص به روی پرده رفت. 
جنگی دوباره

و  نویسندگی  به  نما«  »گرگ  فیلم 
محصول  پانک،  آدرین  کارگردانی 

کشور لهستان، آلمان و هلند در سال 
2018 است. این فیلم نگاه خاصی به 
جنگ جهانی دوم دارد. در تابستان 
از  فراری  کودک  هشت   ،1945
اردوگاه کار اجباری گروس روزن، 
یک مکان موقت برای مخفی شدن 
در نزدیکی یک یتیم خانه متروک در 
دل جنگل پیدا می کنند. اکنون به نظر 
می رسد این کودکان ناآرام، پس از 
جنگ  دوران  وحشت های  تحمل 
می توانند به زندگی عادی بازگردند. 
و  دلپذیر  فضای  این  آرامش  اما 
هم  بر  زودی  به  صلح  از  سرشار 
می ریزد. به ناگهان داستان به تنشی 
دوباره  خیزی  و  افت  وارد  دوباره 
می شود. حضور سگهایی در محیط 
زندگی آنها فضای رعب و وحشت 
را دوباره ایجاد می کند. این سگها که 
از طرف افسران اس اس مستقر در 
کمپ گروس روزن در جنگل رها 

شده اند به جان بچه ها افتاده و آنها 
می کنند.  آغاز  را  دوباره  مبارزه ای 
این فیلم در جشنواره شب های سیاه 
تالین، استونی، برنده جایزه بهترین 
فیلم و جشنواره فیلم لهستان، برنده 
بهترین  و  بلند  فیلم  بهترین  جایزه 
کنار  در  است.  شده  کارگردانی 
جلوه های  به  می توان  کارگردانی، 
ویژه، بازیگردانی و ریتم تند داستان 
فیلم اشاره کرد که تا آخرین لحظه 

مخاطب را با خود همراه می کند.
و  نویسندگی  به  »زغال«  فیلم 
منصف،  اسماعیل  کارگردانی 
از  مشترک  کاری   2019 محصول 
فیلم  داستان  است.  ایران  و  فرانسه 
از  یکی  در  است  مردی  مورد  در 
به کار  روستاهای مرزی آذربایجان 
پسر  است.  مشغول  سازی  زغال 
در  دزدیدن طال  به خاطر  یاشار  او 
زندان به سر می برد، برای عروسی 

خواهرش به مرخصی می آید. اما گم 
شدن ناگهانی یاشار، مرد را با چالش 
بزرگی روبرو می سازد.  این فیلم به 
زبان ترکی است و نخستین نمایش 
جهانی خود را در جشنواره جهانی 

فیلم فجر تجربه می کند. 
روز  چهارمین  در  که  دیگری  فیلم 
نمایش  به  بخش  این  در  جشنواره 
درآمد اولین ساخته سروش صحت 
به  برقص«  من  با  »جهان  است. 
نویسندگی سروش صحت و ایمان 
صفایی، فیلمی است در مورد مردی 
به نام جهانگیر که در آستانه مرگ 
تجربه  را  تولدش  جشن  آخرین 
از  کدام  هر  میان  این  در  می کند. 
دوستانش به زندگی و شرایط پیش 
سعی  و  می کنند  فکر  خود  روی 
و  حل  را  خود  مشکالت  می کنند 
فیلم  این  بازیگران  از  کنند.  فصل 
می توان به علی مصفا، جواد عزتی، 

جمشیدی،  پژمان  توسلی،  هانیه 
سیاوش چراغی پور، کاظم سیاحی و 

مهراب قاسم خانی نام برد. 
کارگردانی  به  ژاله«  از  »پیش  فیلم 
یسیر  نویسندگی  و  نویر  مایکل 
چهارمین  در  نویر  مایکل  و  فینک 
درآمد.  نمایش  به  جشنواره  روز 
دانمارک  کشور  محصول  فیلم  این 
ژاله  از  پیش  است.  سال 2018  در 
داستان زندگی یک کشاورز فقیر در 
دانمارک قرن نوزدهم است که تالش 
می کند دخترش را به منظور دستیابی 
به یک زندگی بهتر به ازدواج یک 
مالک ثروتمند درآورد. اما آرزوهای 
بی رحم،  تاثیر سرنوشت  او تحت 
آب  بر  نقش  دیگری  از  پس  یکی 
دریافت  نامزد  فیلم  این  می شوند. 
جایزه  برنده  و  فیلم  بهترین  جایزه 
ویژه هیٍئت داوران و بهترین بازیگر 
فیلم  بین المللی  جشنواره  از  مرد 
جایزه  دریافت  نامزد  ژاپن/  توکیو، 
بهترین فیلم و برنده جایزه بهترین 
بین المللی  جشنواره  از  مرد  بازیگر 

فیلم شیکاگو، آمریکا است. 
روز  چهارمین  مهمانان  جمله  از 
می توان به علیرضا تابش، مدیر بنیاد 
طراح  بوئر  زیلکه  فارابی،  سینمایی 
کارگردان،  پالالئو  آندرئا  صحنه، 
جونیت جبنویان داور جایزه منتقدان، 
البینا  فیلمبردار،  بیگاتزی  لوکا 
میتوسکا داور بخش مسابقه بین الملل 
اشاره کرد. تا به اینجا، چهارمین روز، 
شلوغ ترین و پر مخاطب ترین روز 
گفتنی  است.  کرده  تجربه  را  خود 
جشنواره  سی  و  هفتمین  است 
جهانی فیلم فجر از 18 تا 26 آوریل 
2019 )29 فروردین تا 6 اردیبهشت 
1398( به دبیری رضا میرکریمی در 

تهران در حال برگزاری است.

کاریکاتور

آمریاک در حال تضعیف جایاگه دالر در جهان است

گزارش پیام زمان از چهارمین روز جشنواره جهانی فیلم فجر

تالش برای جهانی شدن
* رویا سلیمی

در سال جدید افزایش قیمت بلیت 
سینما نداشتیم 

محمد قاصد اشرفی رییس انجمن سینماداران درباره 
در  جدید  سال  در  سینماها  بلیت  قیمت  افزایش 
گفتگویی عنوان کرد: در سال جدید افزایش قیمت 
بلیت نداشتیم و فقط پنجشنبه ها و جمعه ها کمی 
قیمت بلیت افزایش داشته است که با توجه به افزایش 
قیمت تمام اقالم و تجهیزات سینما از قبیل المپ و 
پروژکتور، صندلی و... که قیمت آن سه برابر شده، ما 
سینما را گران نکردیم و فقط در روزهای پنجشنبه و 
جمعه قیمت بلیت را در سینماهای مدرن کمی گران 
های جاری  هزینه  به  نسبت  داد:  ادامه  کردیم. وی 
سینما، این افزایش بسیار بسیار اندک است و اصال هیچ 
گونه محاسبه ای در این امر نمی گنجد. قاصداشرفی 
با اشاره به اینکه اصال افزایش چشم گیری در قیمت 
بلیت نداشته ایم و این امر بسیار جزیی است، اعالم 
کرد: وزارت ارشاد در زمینه قیمت بلیت در سال جدید 
دخیل بود و نمی خواستند که در سال 1398 افزایش 
قیمت بلیت داشته باشیم. اگر قرار بود رقمی را برای 
قیمت بلیت در نظر بگیریم باید رقم باالیی را مدنظر 
قرار می دادیم، ولی از آن جا که سینماداران همیشه در 
کنار مخاطبان هستند به احترام مخاطبان تمام هزینه ها 

را به تنهایی متقبل می شویم.

خبر

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری فرون آباد به استناد مصوبه شماره 9/ش ف/98 مورخ 1398/01/17 شورای محترم اسالمی شهر 

اعتبارات  از  را   اداری، شهری و عمرانی  انسانی در بخش های خدمات  نیروی  تامین  آباد ،در نظر دارد  فرون 
داخلی و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. 

بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط مورد تایید اداره کار جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.

1-محل انجام : شهرداری فرون آباد      2-مدت انجام  :12  ماه شمسی   3-میزان محاسبه پرداخت حقوق و دستمزد می بایست براساس 
جدول مزد شغل و مزایای قانون اداره کار می باشد. 4-شرایط متقاضی : افراد حقوقی واجد شرایط ، اساسنامه و آگهی ثبت شرکت، سوابق 
کار مرتبط با موضوع مناقصه- گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران-گواهی صالحیت از اداره کار –کد اقتصادی گواهینامه ثبت نامه مودیان 
مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده  5-شرایط تأمینی نیروی انسانی در شرکت نامه ،تقاضانامه یا اساسنامه شرکت قید شده باشد.

6- میزان سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی و شماره حساب : واریز مبلغ 5٪ موضوع مورد مناقصه به شماره حساب  3100005266000 
نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری فرون آباد. 7-متقاضیان می بایست حداکثر ظرف مدت 10روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم منتشر 
در روزنامه زمان جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداري بجز ایام تعطیل به واحد امورقراردادهاي شهرداري واقع در کلیومتر 20 
بزرگراه امام رضا )ع( –خیابان ولیعصر)عج(-شهرداري فرون آباد مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه 
شهرداري فرون آباد تسلیم و رسید دریافت نمایند. الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد مناقصه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک شرکت 
الزامی می باشد و متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 021-36097301  با مهر و امضاء مدیرعامل  ،معرفی نامه 
داخلی 122 تماس حاصل فرمایند. 8- سپرده شرکت کنندگان اول و دوم پس از تنظیم قرارداد با برنده اول مسترد خواهد شد. 9- در 
صورت انصراف برنده اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد. 10- شهرداري در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات  
مختار است.  11-به پیشنهادات مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد. 12- هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

13- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است
کوروش میرزایی - شهردار  تاریخ انتشار نوبت اول:1398/2/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/10 

ردیف
1

ردیف اعتبار
20511

عنوان مناقصه
تأمین نیروی انسانی خدمات اداری ،شهری و عمرانی  

میزان اعتباربه ریال
21/000/000/000 ریال

مبلغ سپرده به ریال
1/050/000/000 ریال

 نوبت اول

پیمان قاسم خانی می گوید که فیلم سینمایی »چهار انگشت« 
حال مخاطب را خوب می کند.

پیمان قاسم خانی، کارگردان و فیلمنامه نویس پس از دیدن 
فیلم سینمایی »چهارانگشت« به کارگردانی حامد محمدی 
گفت: »»چهار انگشت« فیلم گرم و جذابی شده است، حامد 
محمدی، کارگردان »چهارانگشت« به کارش تسلط دارد و 
فیلم مفرحی ساخته که تماشایش حال مخاطب را خوب 

تامی کند.«
ترکیب امیر جعفری و جواد عزتی ترکیب درخشانی هستند و 
نمی شود سهم بامزگی را میان عزتی و جعفری تقسیم کرد و 
هر دو مثل همیشه دوست داشتنی شده اند، برای ایام تعطیالت 
عید اگر سالن و سانس های بیشتری به این فیلم اختصاص 

پیدا می کرد حتما پتانسیل بیشتری برای فروش داشت.«

تعريف قامس خاين از»جواد 
عزیت« و »امري جعفری«

به  نارنجی«  »روزهای  فیلم 
کارگردانی آرش الهوتی در بخش 
جشنواره جشنواره ها و بازار فیلم 
جهانی  جشنواره  هفتمین  و  سی 

فیلم فجر حضور دارد.
اولین نمایش این فیلم که در واقع 
بیستمین حضور بین المللی خود را 

در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تجربه می کند، 
ساعت 15 دیروز )یکشنبه 2 اردیبهشت ماه( در سالن شماره 
1 پردیس چارسو بود و امروز دوشنبه 3 اردیبهشت  ساعت 14 
در سالن شماره 4 پردیس سینمایی چارسو و ساعت 19:45 
در سالن شماره 1 سینما فلسطین روی پرده خواهد رفت. 
این فیلم هم اکنون در هجدهمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم Imagineindia که این روزها در شهر مادرید کشور 

اسپانیا در حال برگزاری است نیز حضور دارد.
»روزهای نارنجی« درباره آبان، زنی 45 ساله است که واسطه 
مصفا،  علی  تهرانی،  هدیه  است.  فصلی  کارگران  استخدام 
مهران احمدی، علیرضا استادی، ژیال شاهی، رویا حسینی، 
صدف عسگری، لیلی فرهادپور، اکرم علمدار، امین گلستانه 
و سیامک ادیب بازیگران این فیلم هستند. تهیه کننده فیلم 
و  تهیه کننده  مشاور  قاسم خان،  علیرضا  نارنجی«  »روزهای 
مجری طرح شهنام شهباززاده و عرضه و پخش بین المللی 

این فیلم به عهده محمد اطبایی )مستقل های ایرانی( است.

 هديه هتراين در پوسرت 
»روزهای انرنجی«

بخشی از عواید کنسرت شب »پازل 
بند« به سیل زدگان اهدا شد.

گروه  کنسرت  ماه  اردیبهشت  اول 
نمایشگاه  میالد  سالن  در  »پازل« 

بین المللی تهران برگزار شد.
گروه با تأخیر 50 دقیقه ای در ساعت 
20:05 با خوانندگی علی رهبری و 
با اجرای قطعه »صاف و صادق« با مطلع »ما با تو صاف و 

صادق…« روی صحنه آمدند.
علی رهبری سپس قطعه »به شرطی که« را اجرا کرد و در ادامه 
گفت: طبق برنامه ریزی قرار است بخشی از عواید این کنسرت 
تقدیم سیل زدگان شود البته از شما نیز خواهش می کنم به مدت 
15 ثانیه با سکوت در اینجا برای این افراد دعا کنید. وی در ادامه 
قطعات »دالرام« با شعر »برد آرام دلم یار دالرام کو، آنکه آرام برد 
از دلم آرام کو«، »دلداده« و »معشوقه« را به طور متوالی اجرا کرد. 
این خواننده پاپ سپس خطاب به حاضران اظهار کرد: شما به 
اندازه یک دنیا برای من و آرین )بهاری( ارزش دارید. من آدم 
ُرکی هستم بنابراین این حرفم که می گویم برایمان ارزشمند 
هستید، کاماًل دلی است. گروه »پازل« در ادامه قطعات »دنیامیا« 
و »نگم برات« را برای حضار اجرا کردند. قطعات »به سرم زده« 
و »مغرور و عاشق« با شعر »گیرم رگ خواب تو توی دستاشه، 
گیرم مثل من باشه مغرور و عاشق« از دیگر ترک هایی بودند که 

این گروه به اجرای آنها پرداختند.

 عوايد كنرست اپزیل ها 
به سيل زدگان اهدا شد

با  تهی«  »جام  آلبوم  و  پوستر  امضای  مراسم 
و  شهبازیان  فریدون  علیزاده،  حسین  حضور 

بهزاد جوانبخت برگزار خواهد شد.
سیل  به  رساندن  یاری  برای  که  رویداد  این 
زدگان هم وطن تدارک دیده شده روز پنجشنبه 
)پنجم اردیبهشت ماه( از ساعت 5 تا 7 عصر 
در کافه »کارفه« اجرا می شود. آلبوم »جام تهی« 
در سال 1383 با صدای محمدرضا شجریان و 
بر مبنای ملودی های قدیمی آهنگسازان ایرانی 
منتشر شد اما فریدون شهبازیان با تنظیم مجدد 
و نوآورانه اش بر این ملودی ها بار دیگر آنها 

)در  تهی«  »جام  کرد.  ماندگار  و  جاودانه  را 
بدیعی  اهلل  حبیب  ویلن  تک نوازی  با  ماهور( 
روی شعری از فریدون مشیری، »راپسودیبرای 
تکنوازی  با  ماهور(  )در  ارکستر«  و  سنتور 
تار و ارکستر«  پایور، »راپسودی برای  فرامرز 
)در ماهور( با تکنوازی تار حسین علیزاده و 
»در کوچه سار شب« )در دشتی( روی شعری 
از هوشنگ ابتهاج قطعات این آلبوم را تشکیل 
شرقی  ضلع  در  واقع  »کارفه«  کافه  می دهند. 
پارک هنرمندان، انتهای بن بست بیژن در این 

روز میزبان عموم مردم خواهد بود.

آلبوم شجریان به نفع سیل زدگان فروخته می شود


