
رئیس جمهور هدف از تحریم ظالمانه و غیر قانونی آمریکا 
را فشار به مردم، کارگران و اقشار ضعیف جامعه دانست 
و با تاکید بر اینکه کارگران با تالش در عرصه تولید و 
افزایش صادرات غیرنفتی ، در خط مقدم مقابله با تحریم 
های آمریکا هستند، اظهارداشت: هر واحدی که ظرفیت 
تولید را توسعه دهد بیشتر از منابع صندوق توسعه بهره 

مند می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم و المسلمین  
حسن روحانی دیروز در سی امین جشنواره ملی قدردانی 
از کارگران نمونه،  قدرت دولت را نتیجه پشتیبانی مردم 
و تالش کارگران خواند و با اشاره به صادرات غیرنفتی 
40 میلیارد دالری کشور تاکید کرد: هدف آمریکا از قطع 
صادرات نفت کاهش درآمد ارزی ماست و راه مقابله با 
آن تولید و صادرات غیرنفتی است.رئیس جمهور با بیان 
اینکه بسیار خوشحالم در آستانه ماه مبارک رمضان؛ ماه 
میهمانی خداوند، در جمع کارگران عزیز در هفته کارگر 
هستم به دو موضوع مهم در مقطع فعلی و با توجه به 

شرایط خاص و ویژه کشور اشاره کرد و گفت:  در حال 
حاضر در برابر تحریم ظالمانه و غیرقانونی آمریکا هستیم 
که فشار این تحریم به طور مستقیم بر مردم عزیز کشور و 
بویژه کارگران، اقشار متوسط و پایین جامعه است.روحانی 
در این مراسم که در مجموعه ورزشی شهید معتمدی 
انجام شد، با تأکید بر اینکه دولت، کارفرمایان، کارگران، 
کارآفرینان و بخش های مختلف تولیدی جامعه امروز بار 
از طریق  آمریکا  داد:  ادامه  دارند،  بر دوش  سنگین تری 
اعمال تحریم های ظالمانه به دنبال کاهش درآمد ارزی 
کشور است و منبع بزرگ درآمد ارزی همواره فروش نفت، 
میعانات و برخی صنایع وابسته به تولید نفت و گاز بوده 
است.روحانی بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی تأکید کرد 
و گفت: این بدان معنی است که ارزش ریال در برابر ارز 
نیابد و این در صورتی است که میزان  خارجی کاهش 
ارز را افزایش دهیم.رئیس جمهور افزود: برای رسیدن به 
این مهم یا باید عرضه افزایش یابد و یا تقاضا کم شود تا 
نیاز مردم به ارز خارجی کاهش یابد.روحانی همچنین به 

چهارمین سال خودکفایی و بی نیازی کشور در محصول 
گندم اشاره و تأکید کرد: این همان بی نیازی از ارز است 
که در سال اول دولت در حدود 6 میلیون تن گندم وارد 
می کردیم اما در طول 4 سال گذشته نیازی به تولید گندم 
ارز کاسته شده است.  نیاز به  نداشتیم و در این زمینه 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هر جا به سمت خودکفایی 
حرکت کردیم نیاز به ارز کاسته شد، اظهار داشت: اگر 
امروز 95 درصد دارو در داخل تولید می شود و بتوانیم 5 
درصد مابقی مواد اولیه دارو را در کشور تولید کنیم، نیاز 
ارز کاهش یافته است.روحانی با بیان اینکه برای حفظ 
ارزش پول یا باید قیمت ارز خارجی کاهش یابد و یا ارز 
بیشتری به دست آوریم، گفت: در زمینه کم شدن نیاز 
به ارز ، کارگران، کارفرمایان و تولیدکنندگان کار بزرگی 
انجام می دهند و بخشی از نیازهای جامعه توسط شما 
قشر عزیز برطرف می شود و امروز در برخی از بخش ها 
تبدیل به صادرکننده شده ایم و البته در کشاورزی هم 
صادرات و واردات انجام می شود.          ادامه در صفحه2

رییس جمهور: دولت با همه توان در کنار کارگران است

کارگران در خط مقدم مقابله با تحریم های آمریکا  ۱۰ تا ۱۶ آذر؛ زمان ثبت نام در انتخابات مجلس
سخنگوی وزارت کشور اعالم کرد: تاریخ زمان ثبت نام انتخابات 
مجلس شورای اسالمی، ۱0 آذرماه لغایت ۱6 آذرماه سال 9۸ است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت 
کشور دیروز در نشست خبری پیرامون فرآیند برگزاری انتخابات 
داخلی،  سیاست  رویداد  مهمترین   9۸ سال  در  گفت:  مجلس، 
برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس و میان دوره ای مجلس 
ستاد  نشست  نخستین  امروز  گفت:  است.وی  رهبری  خبرگان 
انتخابات با حضور وزیر کشور برگزار شد و مهمترین محورهای مورد 
تاکید از سوی وزیر کشور موضوع سالمت رقابت، امنیت و مشارکت 
به عنوان ارکان اصلی برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور بود.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: حفظ بی طرفی وزارت کشور و 
اجرای دقیق قانون در انتخابات پیش رو از دیگر محورهای اصلی 
افزود: موضوع آموزش مجریان و عموم  امروز بود.سامانی  نشست 
مردم یکی دیگر از موضوعات محوری در برگزاری انتخابات مجلس 
انتخاباتی  برگزاری  شرط  پیش  گفت:  است.وی  اسالمی  شورای 
قانون مند وجود مجریانی است که به قانون انتخابات اشراف داشته 
باشند که این از طریق آموزش به فعلیت می رسد و این امر در سطح 
استان ها آغاز شده است.سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه منابع 
مالی انتخابات در بودجه سال 9۸ و در تعامل با سازمان برنامه و 
بودجه پیش بینی شده است، اظهار داشت: انشااهلل در بحث تأمین 
مالی انتخابات پیش رو مشکلی نخواهیم داشت.سامانی تصریح کرد: 
جهت تسهیل حضور مردم، پیش بینی افزایش شعبات اخذ رأی را 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی داشتیم که در سراسر کشور 
این اقدام انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه امنیت انتخابات از دیگر 
موضوعات مهمی است که مورد تاکید وزیر کشور هم قرار گرفت 
تاکید کرد: شوراهای تأمین استان ها موظف شدند که فضایی امن 
و بانشاط را در شهرها و استان های مختلف کشور جهت برگزاری 
وزارت کشور  آورند.سخنگوی  فراهم  انتخابات  در  باشکوه  هر چه 
فرمانداری ها  به  امروز  انتخابات  زمانبندی  برنامه  خاطرنشان کرد: 
ابالغ می شود که این مهم مبتنی بر قانون فعلی است و البته با 
هماهنگی شورای نگهبان انجام می شود.سامانی با بیان اینکه در 

این برنامه ۱۷ اقدام قانونی پیش بینی شده است، افزود: تاریخ زمان 
ثبت نام انتخابات بر اساس این برنامه، ۱0 آذر ماه لغایت ۱6 آذرماه 
سال 9۸ است.وی در خصوص موضوع استعفاهایی که در قانون 
پیش بینی شده است، افزود: متصدیان برخی مناصب که مشخص 
انتخابات استعفای آنان مورد  از  باید از شش ماه قبل  هم هست 
پذیرش قرار بگیرد. یعنی حداکثر تا ۱6 خرداد ماه فرصت داریم 
که طبق لیستی که موجود است، افرادی که در آن لیست هستند 
و قصد شرکت در انتخابات را دارند استعفا داده و آن استعفا هم 
مورد پذیرش قرار گیرد.سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: برخی 
از شرایط شرکت کنندگان در انتخابات که بر اساس اصالحیه سال 
95 الزم االجرا است و مربوط به ماده 2۸ می شود شامل اعتقاد و 
التزام به اسالم، التزام به نظام جمهوری اسالمی، تابعیت ایرانی، ابراز 
وفاداری به قانون اساسی و اصل والیت فقیه، برخورداری از مدرک 
کارشناسی ارشد یا معادل آن که ارزش استخدامی داشته باشد، 
نداشتن سو شهرت، سالمت جسمی و برخورداری از حداقل ۳0 و 
حداکثر هفتاد و پنج سال سن از دیگر شرایط کاندیداهای انتخابات 
است.سامانی در خصوص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی 
گفت: موضوع الکترونیکی برگزار شدن انتخابات در قانون صراحت 
آن قید شده که وزارت کشور باید با هماهنگی شورای نگهبان از 
فناوری های نوین استفاده کند. جلسات مشترکی میان ما و شورای 
نگهبان انجام شده و همچنان هم ادامه دارد.وی افزود: احراز هویت 
شرکت کنندگان در تمام شعبات اخذ رأی باید الکترونیک انجام 
شود و در هر یک از فرآیندهای انتخابات هم که شورای نگهبان 
با آن موافقت کند را می توانیم به صورت الکترونیکی انجام دهیم. 
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی موجب جلوگیری تکراری 
وزارت  کرده اند.سخنگوی  فوت  که  است  افرادی  شناسنامه  در 
کشور در پایان در خصوص برگزاری انتخابات در مناطق سیل زده 
خاطرنشان کرد: ما در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
مناطق سیل زده با توجه به زمان برگزاری آن که در دوم اسفند ماه 
خواهد بود مشکلی را نخواهیم داشت، هرچند که پیش بینی های 

الزم را هم برای آن مناطق انجام دادیم.

برنامه  اینکه  بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
قیمت بنزین در مراحل نهایی قرار دارد، از آغاز به کار 

بازار متشکل ارزی از هفته آینده خبر داد.
دژپسند،  فرهاد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مجمع  با  اندیشی  هم  نشست  دومین  حاشیه  در 
هیأت  برگزاری  زمان  با  رابطه  در  بزرگ  کارآفرینان 
واگذاری، اظهار داشت: جلسات هیأت واگذاری برای 
آسیب های  از  رفت  برون  راهکارهای  سازی  نهایی 
فعلی برگزار شده است که البته تاکنون ۳ جلسه به 
خاطر عدم حضور برخی از اعضا، تشکیل نشده است.

وی افزود: دوشنبه هفته آینده جلسه هیأت واگذاری 
برگزار خواهد شد.این عضو کابینه دولت دوازدهم در 
رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: این طرح 
ارسال  خردادماه  در  و  است  شدن  نهایی  آستانه  در 

می شود.دژپسند در خصوص اصالح نظام بانکی اظهار 
برای  ساختار  »تنظیم  بر  مبنی  پیشنهادی  داشت: 
در  دولتی«  بانک های  دارایی های  واگذاری  و  فروش 
دولت مطرح خواهیم کرد که البته از قَِبل آن شیوه 
مطرح  نیز  غیره  و  دیجیتال  بانکداری  برای  نامه ای 

خواهد شد.
این  گفت:  نیز  نظامی  بانک های  ادغام  مورد  در  وی 
طرح در دست اجرا است؛ البته ادغام بانک های نظامی 
کار بزرگی است که نمی توان یک شبه انجام داد اما 
بر اساس آخرین گزارش مشکل خاصی در این مسیر 
همچنین  دارایی،  و  اقتصادی  امور  ندارد.وزیر  وجود 
در رابطه با بازار متشکل ارزی نیز گفت که این بازار 
اندازی خواهد شد.دژپسند در رابطه  هفته آینده راه 
با رقم 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان گفت: در 

رابطه با عدد یارانه پنهان بحث است. اما در خصوص 
داریم  برنامه ای که  اساسی  و کاالهای  یارانه سوخت 
این است که فعالیت ها به گونه ای سازمان دهی شوند 
که فشاری بر دهک های پایین و متوسط جامعه وارد 
بر  خسران  ورود  عدم  اصلی  هدف  افزود:  نشود.وی 
اما  است.  درآمد  کم  اقشار  خصوص  به  جامعه  رفاه 

باید از آن طرف هم از سرمایه کشور محافظت کنیم 
هدررفت  از  مانع  که  باشد  گونه ای  به  سیاست ها  و 

سرمایه شود.
آخرین وضعیت  درباره  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
قیمت بنزین نیز گفت: برنامه ای در این رابطه آماده 

کرده ایم که در حال نهایی شدن است.

دژپسند خبر داد: برنامه قیمت بنزین درمراحل نهایی

تشکیل بازار متشکل ارزی ازهفته آتی

مصوبه جدید دولت برای مهار 
رشد قیمت خودرو

۱۰ تا ۱۶ آذر؛ زمان ثبت نام 
در انتخابات مجلس 

ضرورت سوق دادن نقدینگی 
به سمت تولید 

به گزارش زمان، در جلسه کمیته خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب شد که سهم فروش فوری 
خودروسازها ۱0 درصد افزایش یابد. با این حساب، خودروسازان موظف شدند ۳0 درصد از تولیداتشان را به 

فروش فوری اختصاص دهند.

به گزارش زمان، سخنگوی وزارت کشور اعالم کرد: تاریخ زمان ثبت نام انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، ۱0 آذرماه لغایت ۱6 آذرماه سال 9۸ است. وی ادامه داد: در سال 9۸ مهمترین رویداد سیاست 

داخلی، برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری است.

به گزارش زمان،  رئیس قوه قضاییه، سوق دادن حجم باالی نقدینگی در کشور به سمت تولید را دومین 
نکته مورد اتفاق همگان دانست و افزود: هر چه تسهیالت به سمت تولید برود و از فضای داللی فاصله 

بگیرد، قطعا بخش عمده ای از مشکالت اقتصادی کشور حل خواهد شد.
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کارگران در خط مقدم مقابله 
با تحریم های آمریکا
۱
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سپاه، سیاسیون و همبستگی ملی

*سیدعمادالدین محمودی

در دهه اخیر از دوره حیات نظام جمهوری اسالمی، سیاست خارجی 
به عنوان مهم ترین رکن شکل دهنده فضای حوزه عمومی جامعه ایران 
شناخته می شود. به این معنا که تحوالت عرصه بین المللی، تأثیرات 
جدی و مستقیمی بر وضعیت سیاست داخلی و اقتصاد کشور گذاشته 
 است. بالطبع این تأثیر و تأثر خود را در سایر وجوه جامعه، خصوصا 
وضعیت اجتماعی نیز بازتولید می کند.از نظر مقایسه ای همان طور که 
مارکس در تشریح ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، اقتصاد 
را زیربنا و سیاست، فرهنگ و مسائل اجتماعی را روبنا و تحت تأثیر 
زیربنا قلمداد می کند، به نظر می رسد امروز سیاست خارجی به عنوان 
امر زیربنایی حوزه عمومی ایران باید شناخته شود.شاهد مثال چنین 
وضعیتی، گذار آرایش نیروهای سیاسی امروز از دوگانه چپ – راست 
اقتصادی دهه شصت و هفتاد، یا اصالح طلب – اصولگرای سیاسی دهه 
هفتاد و هشتاد، به دوگانه محافظه کاری – رادیکالیسم در حوزه سیاست 

خارجی است؛ 
دوگانه ای که برخی آن را به برجامیان و غیربرجامیان تعبیر می کنند. 
یکی از عوامل آشفتگی آرایش جدید سیاسی ایران هم نشأت گرفته 
از همین موضوع است. سیاست ورزان داخلی که حدود سه دهه در 
چارچوب مسائل داخلی اعالم موضع می کردند، به دلیل عدم اشراف 
نسبت به مسائل سیاست خارجی و عدم برخورداری از اطالعات شفاف 
درخصوص چالش ها و توانمندی های نظامی کشور، بعضا از دکترین و 
راهبرد مشخصی نسبت به مسائل سیاست خارجی برخوردار نیستند.

چنین شرایطی سبب ایجاد نوعی تشتت در میان نیروهای سیاسی و 
عدم اعتماد جامعه به مواضعی است که از سوی این نیروها اتخاذ می شود. 
نمونه واضح این وضعیت، نوع مواجهه نیروهای سرشناس اصالح طلب 
نزاع های  در  اسالمی  جمهوری  تأثیرگذاری  و  ورود  نوع  درخصوص 
منطقه ای و همچنین نوع برخورد نیروهای سیاسی اصولگرا در مورد 
برجام بود. در واقع وجود اختالفات عمیق نسبت به این دو مسأله در هر 
یک از جبهه های سیاسی، سبب شده تا امروز تصویر روشنی از فضای 

سیاسی و نگاه و گفتمان جریانات سیاسی به چشم نخورد.
با این وجود، علی رغم همه اختالفات ذکر شده، عمده نیروهای سیاسی 
به این اصل واقف اند که پشتوانه سیاست خارجی منسجم برای هر کشور، 
برخورداری از انسجام داخلی و اتحاد نیروهای سیاسی و همگرایی و 
وحدت اجتماعی است؛ مسأله ای که می تواند بدون برخورداری از وحدت 
ایدئولوژیک در هر نظام سیاسی شکل بگیرد. کما اینکه اتحاد سیاسی 
و اجتماعی در طی چهل سال اخیر، کشور را از دل بحران های جدی 
همچون جنگ تحمیلی و اعمال تحریم های ناجوانمردانه نجات داده  
است.پس از فشارهای دولت ایاالت متحده در راستای وارد آوردن ضربات 
سیکل وار به ساختار اقتصادی کشور، این دولت در اقدام اخیر خود سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را به عنوان نیروی نظامی رسمی کشور، در 
لیست موسوم به گروه های تروریستی قرار داد؛ واقعه ای که تقریبا تمام 
نیروهای سیاسی و فعاالن اجتماعی کشور – اعم از منتقد یا موافق – و 
حتی برخی از اپوزیسیون جمهوری اسالمی را به واکنش و محکومیت 
این اقدام کشاند. بسیاری از احزاب فعال اصالح طلب هم نسبت به این 
موضوع در حمایت از سپاه پاسداران بیانیه صادر کردند، به عنوان نمونه 
حزب اتحاد ملت در محکومیت اقدام ماجراجویانه دولت ترامپ علیه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای اظهار کرد: این کار نقض حاکمیت 
ملی ایران، حقوق بین الملل و بحران زاست.در بیانیه حزب اتحاد ملت 
آمده است: اقدام ماجراجویانه دولت ترامپ در قرار دادن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در فهرست گروه های تروریستی، نقض حاکمیت ملی، 
حقوق بین الملل و تالشی تازه برای تشدید بحران در منطقه و جهان 
است.حزب توسعه ملی ایران اسالمی هم در بیانیه ای که صادر کرد، آورد: 
»ما بر این واقعیت تأکید می کنیم که در داخل ایران، علی رغم تمامی 
اختالف نظرات و سلیقه ها و انتقاداتی که به رفتار نهادهای مختلف ممکن 
است موجود باشد، حفظ امنیت و منافع ملی و دفاع از ساختارهای مقوم 
نظام سیاسی کشور، نقطه اشتراک کلیه کسانی است که دل در گرو 
تعالی این کشور دارند و تمامی اهداف و آرمان های خود را در گستره 
جغرافیایی کشوری مستقل و دیرینه به نام ایران جستجو می کنند.«  
عالوه بر احزاب سیاسی، بسیاری از نیروهای سیاسی که طی سال های 
بعد از ۸۸ توسط بخشی از نیروهای همین نهاد و یا سایر نهادهای امنیتی 
کشور بازداشت و بعضا محکوم به حبس های حتی طوالنی مدت هم شده 

بودند، این اقدام آمریکا را در شبکه های اجتماعی محکوم کردند. 
در کنار این، شمار زیادی از نمایندگان مجلس که قبال نسبت به برخی 
اقدامات نیروهای سپاه لب به انتقاد علنی گشودند، این بار خود، لباس 
پاسداری بر تن کردند تا اعالم کنند اگر اختالف و بحثی هم هست، 
داخل خانواده است و برابر تهدید خارجی همه نیروها همدل  هستند.این 
موضع گیری ها به ویژه در زمانی که بسیاری به دلیل شرایط و مشکالت، 
نارضایتی هایی دارند، با واکنش های منفی به ویژه از سوی کاربران متمایل 
به براندازان مواجه و موجب نقد و طعنه هم شد و نمایندگان و سیاسیونی 
که چنین مواضعی گرفتند، هزینه اقدام خود را نیز پرداختند. با این حال 
مجموعه این موارد، یکی از اصلی ترین اهداف تروریستی اعالم کردن 
سپاه را به شکست کشاند.واقعیت آن است که بعد از اقدام بی سابقه دولت 
ترامپ در تحریم نیروی رسمی نظامی یک کشور، بسیاری از تحلیلگران 
با توجه به تحریم های شدید موجود علیه ایران و نیروهای نظامی کشور، 
تأثیر بیرونی این تحریم ها را کم و هدف جدی آن را فشار در داخل بر 

سپاه پاسداران ارزیابی می کردند. 
این تحلیل با سخنان مقامات آمریکایی که آشکارا به دنبال تحریک 
نیروهای داخلی علیه سپاه بودند، قوت می یافت و البته این راهبرد آمریکا 
با موضع گیری های سیاسی داخل کشور به نتیجه نرسید.در پی این 
حمایت ها، سردار جعفری، فرمانده پیشین سپاه نیز در نامه هایی جداگانه، 
»از ابراز محبت و حمایت« »در محکومیت تصمیم شیطانی آمریکایی ها 
که با موضع گیری های قاطعانه، مصاحبه های هوشمندانه و نیز پوشیدن 
جامه مقدس سبز پاسداری همراه و در کنار آحاد ایرانیان عزیز ،مراجع 
عظام تقلید ، مسئولین کشوری و لشکری، احزاب و جریان های مختلف 
سیاسی، نخبگان و شخصیت های حوزوی و دانشگاهی؛ داللت بر وحدت 
و یکپارچگی ملی – به عنوان رمز موفقیت و غلبه بر چالش های مصنوع 
جبهه دشمن- دارد«، قدردانی و سپاسگزاری نمود.توجه داشته باشیم 
ابالغ پیام همراهی و اتحاد از سوی نیروهای سیاسی ای مطرح شد که 
بعضا به صورت سنتی با رویکرد گفتمانی سپاه پاسداران در جامعه همراه 
نبوده اند و با لحاظ کردن شرایط حساس حاکم بر کشور، تالش کردند در 
مسیر همدلی حرکت کنند. به نظر می رسد رویه مسووالن ارشد سپاه نیز 
می تواند در تداوم نامه قدردانی فرمانده وقت سپاه و گسترش پاسخهای 

همدالنه باشد. 
روشن است که اتفاق نظر جریانات سیاسی در حراست از کیان نظام 
جمهوری اسالمی می تواند انسجام و همراهی بیشتری در فضای سیاست 
داخلی ایران به دست دهد. همچنین تأکید بر اتخاذ رویه همدالنه از 
سوی مجموعه فرماندهان سپاه پاسداران، موضوعی است که می تواند 
مانع خدشه به عزت این نهاد انقالبی در میان افکارعمومی شود. شروع 
دوره مدیریت جدید نهاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی و آغاز دوره 
فرماندهی سردار سالمی فرصتی فراهم کرده تا باز هم شاهد رویکردی 

همدالنه تر در این خصوص باشیم.
طبعا این رویه، آثار جدی به سود منافع ملی کشور دارد و می تواند 
تهدیدی که از سوی دشمن انجام شده را به فرصت تبدیل کند؛ سیل 
سال 9۸ در این زمینه درس های خوبی دارد؛ سیلی که زمینه ساز سیل 
مهربانی مردم ایران از امدادگر و سپاهی و دولتی و فعاالن اجتماعی شد.

Email: Info@zamandaily.ir

حمایت ایران از هرگونه روند صلح 
در افغانستان

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران 
از هرگونه روندی که به نفع صلح در افغانستان 

باشد حمایت می کند.
عباس  سید  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به 
گشایش »لویی جرگه صلح« در کابل اعالم کرد: 
جمهوری اسالمی ایران از هر روند و گفت وگویی 
در  پایدار  امنیت  و  ثبات  صلح،  نفع  به  که 

افغانستان باشد، استقبال و حمایت می کند.

تغییرات ساختاری نیروی زمینی 
ارتش در گام دوم انقالب

نیروی  گفت:  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده   
دستخوش  انقالب  دوم  گام  در  ارتش  زمینی 
تغییرات ساختاری شد و یگان های خود را به 
هجومی،  متحرک  سریع،  واکنش  یگان های 

مخصوص تغییر ماهیت داده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در دوازدهمین گردهمایی بزرگ 
فرماندهان یگان های عمده و مستقل این نیرو 
گفت: به منظور تحقق برنامه ها و طرح های رفاهی 
در سال جاری ۳0 هزار واحد مسکن سازمانی در 
نقاط مختلف کشور احداث و تحویل کارکنان 
شد.امیر  خواهد  ارتش  زمینی  نیروی  غیور 
کیومرث حیدری بابیان اینکه انقالب به تکامل 
رسیده است گفت: انقالب اسالمی ایران مسیر 
تکاملی خود را به خوبی طی می کند، در چهل 
سال آغازین انقالب بدون توقف با پیشرفت های 
مهم در عرصه های گوناگون جلو رفتیم، اکنون 
در جهان اثرگذار هستیم و در مقابل قدرت های 
می زنیم. را  حق  حرف  و  می ایستیم  جهانی 

فرمانده نیروی زمینی تاکید کرد: نیروی زمینی 
ارتش در گام دوم انقالب دستخوش تغییرات 
ساختاری شد و یکان های خود را به یگان های 
واکنش سریع، متحرک هجومی، مخصوص و ... 
تغییر ماهیت داده و توانسته است در حوزه های 
دفاعی، امنیتی، حفظ و ارتقای توان رزمی به 
جایگاه مطلوبی برسد.امیر سرتیپ حیدری ادامه 
داد: موضوع مهم دیگر در گام دوم انقالب برای 
نیروی زمینی ارتش تجهیز یگان هایی است که 
باید  و  دادند  ماهیت  تغییر  جدید  ساختار  در 
نوین  تهدیدات  با  مقابله  در  روز  تجهیزات  با 
ایستادگی نمایند.وی خاطرنشان کرد: به منظور 
تحقق بخشیدن طرح های معیشتی و رفاهی در 
سال جاری ۳0 هزار واحد مسکن سازمانی در 
نقاط مختلف کشور که یگان های این نیرو در 
آنجا مستقر هستند احداث و تحویل کارکنان 

غیور خواهد شد.

شورش گروهی از نظامیان ونزوئال

از  گروهی  شورش  درباره  ونزوئال  دفاع  وزیر   
نظامیان در ونزوئال اعالم کرد: ارتش به مادورو 

وفادار است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، وزیر دفاع ونزوئال 
دیروز سه شنبه تالش برای کودتای نظامی علیه 
و  قانونی  جمهوری  رئیس  مادورو«  »نیکالس 
منتخب این کشور را رد و تاکید کرد این قبیل 
سوی  می شود.از  خشونت  ساز  زمینه  اقدامات 
رئیس  مادورو  نیکالس  رسانه ای  معاون  دیگر، 
شورش  با  دولت  کرد:  اعالم  ونزوئال  جمهوری 
است.  روبرو  خائن  نظامیان  از  کوچکی  گروه 
خائنانی صورت  از سوی  عملیات شورش  این 
می گیرد که در پل »تامیرا« مستقر هستند.وی 
در ادامه افزود: گروه کوچکی از نظامیان خائن به 
دنبال کودتا علیه قانون اساسی و صلح در کشور 
هستند.به گزارش رویترز، والدیمیر پادرینو وزیر 
کرد:  تأکید  این خصوص  در  نیز  ونزوئال  دفاع 
از  دفاع  راستای  در  شدت  به  مسلح  نیروهای 
دولت مشروع مادورو به وی وفادار خواهد ماند.

بر اساس اعالم وی، همه واحدهای نظامی در 
سراسر کشور وضعیت عادی را در پادگان ها و 
مقرهای نظامی مورد تأئید قرار داده اند.گفتنی 
است، خبرگزاری آناتولی پیشتر اعالم کرده بود 
که گروهی از نظامیان ونزوئال به شورش علیه 

دولت قانونی خود مبادرت ورزیده اند.

اخبار

سرمقاله

دینش  که  کسیست  شده  غارت 
ربوده شده باشد

کالمامیر

ادامه از صفحه۱
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ابتدای 
دالر  میلیارد   ۸ ما  واردات  میزان  دولت، 
اکنون  رقم  این  اما  بود  صادرات  از  بیشتر 
به ۳ میلیارد رسیده که بیانگر حرکت ما به 
سمت خودکفایی است ، تأکید کرد: وقتی 
برای 4  گندم  در محصول  اعالم می کنیم 
سال خودکفا شدیم، بدان معنی است که 
کشاورزان عزیز کشور را خودکفا کردند و 
به  را  ما  کارگران  نیز  محصوالت  سایر  در 
همچنین  و  رسانده اند  خودکفایی  مرحله 
از  بیش  تسلیحاتی  نیازمندی  رفع  در  اگر 
90 درصد روی پای خود ایستاده ایم بدان 
طراح  و  مهندس  کارگر،  که  است  معنی 
ایرانی ما را به چنین مرحله ای از خودکفایی 
رسانده است.روحانی افزود: هر جا به دنبال 
که  است  معنی  بدان  برویم  خودکفایی 
ارزش پول ملی افزایش یافته و نیاز به ارز 
هر  همچنین  و  است  شده  کمتر  خارجی 
چه صادرات افزایش یابد درآمد ارزی برای 
جمهور  شد.رئیس  خواهد  بیشتر  کشور 
غیرنفتی  صادرات  رقم  امروز  کرد:  تصریح 
دالر  میلیارد   40 به  و  توجه  قابل  بسیار 
بهبود کیفیت،  بیشتر  با تالش  که  رسیده 
صادرات  افزایش  و  داخلی  مصرف  کاهش 
در محصوالت غیرنفتی می توانیم بازارهای 
در  که  کنیم  تصاحب  را  جهان  و  منطقه 
نتیجه درآمد ارزی کشور افزایش می یابد و 
یکی از قدم های مهم برای مبارزه با آمریکا 
اینکه  بیان  با  همین موضوع است.روحانی 
طریق  از  که  است  این  دنبال  به  آمریکا 
فشار به صادرات نفتی، درآمد ارزی کاهش 
تولید  برای  داخلی  نیازمندی های  تا  یابد 
کاالهای اساسی و واردات برخی محصوالت 
مورد نیاز دچار مشکل شود، تصریح کرد: 
و  آمریکا  با  مقابله  راه های  از  یکی  پس 
مبارزه شما کارگران عزیز  این  خط مقدم 
هستید که بتوانید با کار بیشتر محصوالت 
خالی  ظرفیت  و  کنید  تولید  بیشتری 
اشاره  با  پرشود.رئیس جمهور  کارخانجات 
امنای  هیأت  مهم  مصوبات  از  یکی  به 
اگر  اینکه  بر  مبنی  ملی  توسعه  صندوق 
افزایش  را  خود  تولید  ظرفیت  کارخانه ای 
دهد و یا تأسیس شود، ظرفیت تولید برای 
در  ملی  توسعه  صندوق  از  پول  دریافت 
اولویت خواهد بود، گفت: این به معنای آن 

شود،  اضافه  تجهیزات  و  سالن  که  نیست 
کاری،  شیفت های  افزایش  با  باید  بلکه 
و  دهیم  افزایش  را  ظرفیت  برابر،  چند  تا 
ارتقاء  نسبت  همین  به  نیز  کاالها  کیفیت 
کشورهای  در  وقتی  گفت:  روحانی  یابد. 
کاالهای  می کنیم،  مشاهده  همسایه 
این  مغازه های  در  ایرانی  کارگران  ساخت 
به  انسان  می رسد،  فروش  به  کشورها 
کاالهای  جای  ما  کاالی  که  می بالد  خود 
یا شرقی را پر می کند و  کشورهای غربی 
است. انجام شده  شما  به دست  مهم  این 

رئیس جمهور با طرح این موضوع که شاید 
شما به دولت خطاب کنید که چرا قیمت 
کارگران  به  خطاب  نمی آید،  کاهش  ارز 
سراسر کشور، تأکید کرد: هر چقدر تولید 
افزایش یابد و به سمت خودکفایی حرکت 
کنیم، قیمت ارز کاهش می یابد.روحانی با 
اشاره به اینکه آمریکا فشار می آورد تا نفت 
به صادرات  باید  البته  و  نکنیم  خام صادر 
همه  کرد:  تصریح  دهیم،  ادامه  خام  نفت 
تصمیم  که  دارند،  نظر  اتفاق  مسئوالن 
ایران  نفت  صادرات  رساندن  برای  آمریکا 
به صفر تصمیمی غلط و نادرست است که 
اجازه نخواهیم داد اجرایی و عملیاتی شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکایی ها در 
ماه های آینده متوجه می شوند که صادرات 
تصریح  داد،  خواهیم  ادامه  را  خود  نفت 
بر  را  درها  راه  یک  از  است  ممکن  کرد: 
ندارد  وجود  باب  یک  اما  ببندند،  ما  روی 
که آمریکا فشار می آورد تا بسته شود، بلکه 
هنوز 6 درب وجود دارد و ما با قدرت به 
صادرات نفت ادامه خواهیم داد.روحانی با 
فشار  برابر  در  کشورها  برخی  اینکه  بیان 
همین  که  کردند  عقب نشینی  آمریکا 
شود،  بیشتر  آمریکا  فشار  شده  باعث  امر 
تصریح کرد: اما ملت ایران در طول انقالب 
اسالمی روبروی آمریکا ایستادگی کرد و به 

پیروزی رسید.
لطف  البته  که  نیز  طبس  حادثه  در   
بود،  بیشتر  ملت  مقاومت  از  پروردگار 
جمهور  ایستادیم.رئیس  آمریکا  روبروی 
مقدس  دفاع  دوران  در  اینکه  بر  تأکید  با 
همه  و  آمریکا  برابر  در  ایران  ملت  نیز 
به صدام کمک می کردند،  قدرت هایی که 
می کنیم،  ایستادگی  نیز  امروز  و  ایستادند 
اجازه دهیم که جامعه  نباید  تصریح کرد: 

در فشار باشد و رسیدن به این مهم، اتحاد 
در  ملت  اگر  و  می طلبد  را  ملت  و  دولت 
هر جا پشتیبان دولت نباشد، دولت ناموفق 
توان  اینکه  به  اشاره  با  بود.روحانی  خواهد 
و  پرتوان  بازوان  سایه  در  دولت  قدرت  و 
تأکید  است،  تولید  در  ماهر شما  انگشتان 
مردم  یابد،  افزایش  تولید  چه  هر  کرد: 
اقتصادی  قدرت  و  می گیرند  قرار  رفاه  در 
به  اشاره  با  جمهور  بود.رئیس  خواهیم 
از  بسیاری  در  آمده  بوجود  مشکالت 
استان های کشور بخاطر جاری شدن سیل، 
گفت: در فروردین امسال، با معضل سیل 
در کشور مواجه شدیم که در یکصد سال 
که  چند  هر  است.  نداشته  سابقه  اخیر 
همزمان بارش رحمت خداوند، نعمت های 
و  داشت  همراه  به  کشور  برای  را  فراوانی 
امروز سدها، تاالب ها و قنوات کشور، پرآب 
شده و نعمت خدا برای ملت بوجود آمده 
این سیالب ها مشکالتی  در عین حال  اما 
با  روحانی  آوردند.  بوجود  مردم  برای  را 
اشاره به اینکه هیچ زمانی در ایران به طور 
با معضل سیل  استان  همزمان حدود 2۸ 
کردن  اداره  افزود:   ، است  نبوده  مواجه 
استان ها  این  همه  در  امور  ساماندهی  و 
مشکالت  که  استان هایی  برخی  در  بویژه 
آسانی  کار  داشتند،  زیادی  خرابی های  و 
نبود.روحانی برنامه ریزی برای سهیم کردن 
صادرات  و  بیشتر  تولیدات  در  کارگران 
محصوالت را مورد تأکید قرار داد و افزود: 
کارگر باید بداند که اگر کیفیت محصولی 
جنس  این  یابد،  ارتقاء  می کند  تولید  که 
از  حاصل  سود  در  می تواند  و  شده  صادر 
با  این صورت  باشد، در  آن سهمی داشته 
انگیزه بهتر و بیشتری تالش خواهد کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه در جلسه های 
از  پیشنهادی  هر  از  اقتصادی  مختلف 
اجتماعی،  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر  سوی 
کاهش  و  کارگران  از  حمایت  راستای  در 
گفت:  می شود،  حمایت  آنها  مشکالت 
افزایش  معنای  به  تنها  کارگر  از  حمایت 
بسیاری  در  باید  بلکه  نیست  آنان  حقوق 
که  کنیم  برنامه ریزی  گونه ای  به  موارد 
کارگران در سود حاصل از تولید و صادرات 

محصوالت سهیم و شریک شوند.
امکانات  برابری  چندین  افزایش  روحانی 
دولت  در  کارگران  برای  رفاهی  مسایل  و 

تدبیر و امید براساس گزارش ارایه شده از 
را  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر  سوی 
اینکه  مایه مباهات دولت دانست و گفت: 
 ۱.6 دولت  این  در  کارگری  تشکل های 
درصد افزایش داشته موجب افتخار دولت 
طریق  از  کارگران  معتقدیم  که  چرا  است 
تشکل های صنفی باید به دنبال منافع خود 
باشند و تشکل های کارگری باید از منافع 
کارگران در بخش های مختلف دفاع کنند.

همه  با  دولت  کرد:  تأکید  جمهور  رئیس 
توان و امکانات خود در کنار کارگران است 
و  تولید  رشد  که  ندارد  تردید  هیچ کس  و 
قدرت کشور و مبارزه در برابر دشمنان تنها 
بنابراین  است؛  امکان پذیر  تولید  و  کار  با 
افزایش  راستای  در  تا  است  دولت  وظیفه 

تولید و اشتغال تالش کند.
 روحانی با اشاره به ضرورت بهره گیری از 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزارت  توان 
اظهار  روستایی،  اشتغال  توسعه  مسیر  در 
کمیته  سوی  از  گزارشی  براساس  داشت: 
امداد امام خمینی)ره(، در یکسال گذشته 
هزار شغل جدید  بانک ها ۱۳6  با حمایت 
از جمله در زمینه اشتغال روستایی ایجاد 
امیدوارکننده  بسیار  این  که  است  شده 

است. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بانک ها باید 
در مسیر توسعه اشتغال به صحنه بیایند، 
گفت: تولید و افزایش اشتغال بدون حضور 
بانک ها و حمایت آنها امکان ندارد، در عین 
حال باید مراکز آموزش فنی و حرفه ای هم 
به روز شده و به گونه ای برنامه ریزی کنیم 
از  پس  ما  دانشجویان  و  دانش آموزان  که 
دوران تحصیل خود صاحب مهارت باشند 
و این از وظایف وزارتخانه های »کار، تعاون 
و  پرورش«  و  اجتماعی«، »آموزش  رفاه  و 
»علوم، تحقیقات و فناوری« است.روحانی 
با بیان اینکه باید سطح اطالعات کارگران، 
قبل و حین انجام کار افزایش یابد، خاطر 
تالش  هم  کنار  در  همه  اگر  کرد:  نشان 
را  خود  یاری  و  نصرت  نیز  خداوند  کنیم 
نصیب ما خواهد کرد و می توانیم دشمنان 

را به زانو در بیاوریم.
غیور  کارگران  کرد:  تأکید  جمهور  رئیس 
نخواهند  جوانان  و  مردان  زنان،  کشور، 
قطعاً  ما  و  شود  پیروز  آمریکا  که  گذاشت 

آمریکا را به زانو در می آوریم.

رییس جمهور: دولت با همه توان در کنار کارگران است

کارگران در خط مقدم
 مقابله با تحریم های آمریکا

وزیر اطالعات:

 اکنون به آسایش و آرامش مردم نیازمندیم
 وزیر اطالعات با تقدیر از حمایت ها و دلگرمی های نماینده 
ولی فقیه در استان زنجان، گفت: هدف از این سفر، تکریم 
از مدیرکل اطالعات استان زنجان و معارفه مدیرکل جدید 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم و المسلمین 
سیدمحمود علوی دیروز با حضور در دفتر نماینده ولی  فقیه 
را مصداق  ایشان، آیت اهلل خاتمی  با  استان و در دیدار  در 
یکی از کشتی بانان خوب انقالب دانست که آن  را در امواج 

پرتالطم به خوبی هدایت می کند و اظهار کرد: به لطف خدا 
شایستگی  و  درستی  به  وظیفه خود  به  ائمه  جمعه  اغلب 
عمل می کنند و در جهت تحکیم و وحدت جامعه و انگیزش 
مسئوالن در خدمت به جامعه، نقش تأثیرگذار دارند.وزیر 
و  دارند  ائمه  جمعه در دل جامعه جایگاه  اطالعات گفت: 
به جامعه آرامش بخشیده اند؛ چرا که اکنون به آسایش و 
آرامش مردم نیازمندیم.علوی از نقش مثبت و هدایت خوب 
اراده مسئوالن در جهت خدمت به مردم  و تقویت عزم و 

افزود:  و  کرد  قدردانی 
نظر  از  زنجان  استان 
سخت کوشی  دیانت، 
و دانش پروری سرآمد 
در  حضور  و  است 
جمع مردم عاشورایی 
سعادت  تاسوعایی  و 

است.

هماهنگی  ستاد  جلسه  سومین  و  چهل 
مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون 

اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ارائه  گزارش  جلسه،  این  در  جهانگیری 
نظارتی  دستگاه های  اقدامات  از  شده 
مفاسد  با  مبارزه  موضوع  در  قضائی  و 
گفت:  و  کرد  توصیف  مثبت  را  اقتصادی 
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
در جلسات خود، مسائل کالن را مطرح و 
مورد بررسی قرار می دهدو به عنوان یک 
دستگاه  به  مسائل  کننده  هماهنگ  نهاد 
تا مورد رسیدگی  ارجاع می شود  مربوطه 
این  ستاد  این  تالش  گیرند.  قرار  نهایی 
است که با ایجاد هماهنگی های الزم بین 
دستگاه های مختلف کمک کند تا لکه ننگ 
فساد از دامان جمهوری اسالمی ایران پاک 
شود و همه باید برای رسیدن به این هدف 
تالش کنیم.معاون اول رئیس جمهور افزود: 
زمینه  در  قضائیه  قوه  اخیراً  که  مجوزی 
از  اقتصادی  مفاسد  به  رسیدگی  تسهیل 

منشاء  کرد،  دریافت  رهبری  معظم  مقام 
اکنون  و  این عرصه شد  حرکت خوبی در 
الزم است از مجموعه اطالعات پرونده های 
تشکیل شده برای اصالح نقاط ضعفی که 
نظام  برای  بهره گرفت.  فسادخیز هستند، 
مهم تر از برخورد با یک فساد، چه بزرگ 
و چه کوچک این است که چگونه از تکرار 
گلوگاههای  همان  از  آنها  مشابه  موارد 
فسادزا در آینده جلوگیری شود.جهانگیری 
با اشاره به اینکه از سالها قبل شاهد بوده 
و هستیم که فسادهای بزرگ رخ داده در 
دوره  در  تر  بزرگ  ابعاد  با  ای،  دوره  هر 
داشت:  اظهار  است،  شده  تکرار  بعد  های 
باید به گونه ای عمل شود که دیگر شاهد 
اول  نباشیم.معاون  ها  زنجانی  بابک  تکرار 
کمیته  باید  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس 
گانه  سه  قوای  نمایندگان  از  متشکل  ای 
و  شود  تشکیل  مسئول  دستگاههای  و 
و  ضعف  نقاط  رفع  و  شناسایی  متولی 
می  فساد  ایجاد  به  که  باشد  گلوگاههایی 
مسائل  به  اشاره  با  انجامند.جهانگیری 

مطرح شده در این جلسه درباره فسادهای 
مترتب بر صدور کارتهای بازرگانی، مسائل 
مربوط به خصوصی سازی و واگذاری اموال 
دولت به بخش خصوصی، معوقات بانکی و 
دیگر گلوگاههای فساد خیز بسیار مهم و 
با  مبارزه  دبیر ستاد هماهنگی  از  حساس 
مفاسد اقتصادی خواست تا موارد مطروحه، 
در دستور جلسات آینده ستاد قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری 
آستانه  در  اینکه  به  اشاره  با  سخنانش  از 
ای  ماده  هشت  مهم  پیام  صدور  سالروز 
با مفاسد  مقام معظم رهبری برای مبارزه 
ابتدای  از  کرد:  تصریح  هستیم،  اقتصادی 
مسئوالن  برخی  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
اند  ایستاده  قدم  ثابت  مسائل  برخی  در 
مبارزه  موضوع  مصادیق  این  از  یکی  که 
راس  در  که  است  اقتصادی  مفاسد  با 
در  همواره  رهبری  معظم  مقام  مسئوالن، 
تمام سالهای سپری شده از استقرار نظام 
فساد  با  مبارزه  پرچم  اسالمی  جمهوری 
اند.جهانگیری  نگذاشته  زمین  هیچگاه  را 

اضافه کرد: متاسفانه باید اعتراف کنیم که 
وقتی به دوره های مختلف گذشته نگاه می 
کنیم، می بینیم که با وجود همه حساسیت 
ها و تاکیدات، فساد در کشور توسعه یافته 
است؛ لذا امروز وقت آن است که جدی تر 
و موثرتر از هر زمان دیگری از شکل گیری 
با آن مقابله  مفاسد اقتصادی جلوگیری و 
شود.معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: 
در حال حاضر دو مساله مردم را خیلی آزار 
از  ناشی  سنگین  فشارهای  اول  دهد.  می 
تحریم های گسترده آمریکاست که زندگی 
مردم را از هر جهت با مضیقه مواجه کرده 
که  است  این  تر  مهم  و  دوم  مساله  است. 
نیز  شرایط  این  از  ای  عده  ببینند  مردم 
می  سوءاستفاده  خود  منافع  کسب  برای 
که  است  این  ها  آمریکایی  امید  کنند. 
بگذارد  اثر  مردم  روی  اقتصادی  فشارهای 
و آنها را به ابراز نارضایتی عمومی بکشاند، 
در این شرایط همه ما باید تالش کنیم تا 
فشارها از روی دوش مردم برداشته شود و 

شرایط زندگی آنها تسهیل گردد.

جهانگیری تاکید کرد:

همه تالش کنیم تا ننگ فساد از دامان جمهوری اسالمی پاک شود
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مجلس از سازمان خصوصی سازی شکایت می کند

رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از جلسه 
کمیسیون متبوعش با رئیس سازمان خصوصی سازی، وزیر اقتصاد و 
رئیس دیوان محاسبات برای بررسی پرونده های تخلف در واگذاری 

ها خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حمیدرضا فوالدگر با اشاره به فرمایشات 
مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران و انتقاد ایشان نسبت به نوع 
واگذاری ها و تعطیلی کارخانه ها و فروش زمین کارخانجات، گفت: 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های 
اصل ۴۴ قانون اساسی در سال جاری جلساتی را با کارشناسان مرکز 
پژوهش ها برای بررسی نحوه واگذاری ها داشته است.وی اظهار داشت: 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در راستای بررسی راهکارهای رفع 
موانع تولید و رونق تولید جلساتی را با وزرای مربوطه با توجه به نام 
گذاری سال ۹۸ آغاز کرده است.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملی گفت: هفته آینده کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر 
اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی جلسه ای را با حضور رئیس 
دیوان محاسبات، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی برای 
بررسی برخی واگذاری های جنجالی جهت تهیه گزارش نظارتی و ارائه 
به صحن علنی برگزار خواهد کرد.فوالدگر با بیان اینکه کمیسیون در 
مورد خصوصی سازی، قانون گذاری های خوبی داشت، گفت: ما در 
مجلس اختیارات هیئت داوری که فقط محدود به زمان واگذاری ها بود 
را به بعد از واگذاری ها گسترش دادیم.وی اظهار داشت: کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی نامه ای به هیئت رئیسه مجلس نوشت و اعالم کرد 
قصد تهیه گزارشی از روند واگذاری هایی که مصداق تذکر مقام معظم 

رهبری است را طبق ماده ۲۳۴ و ماده ۴۰ آئین نامه داخلی دارد.

ادعای کمیته موسوم به »کمیته یمن« علیه ایران

 کمیته چهارجانبه متشکل از وزیر خارجه انگلیس، وزیر خارجه امارات، 
وزیر مشاور عربستان در امور خارجه و دستیار وزیر خارجه آمریکا در 
امور خاور نزدیک ادعاهای بی اساسی علیه جمهوری اسالمی ایران 

مطرح کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کمیته چهارجانبه موسوم به »کمیته یمن« 
که متشکل از جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس، عبداهلل بن زائد وزیر 
امور خارجه و  امارات در  الجبیر وزیر مشاور  امارات، عادل  خارجه 
دیوید سترفیلد، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک 
است در بیانیه ای به مناسبت نشست لندن در روز ۲۶ آوریل در رابطه 
با یمن ادعاهای بی اساسی علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح کردند.
در بیانیه این کمیته چهارجانبه ادعا شده است که انصاراهلل یمن با شلیک 
موشک های بالستیک ایرانی به کشورهای همسایه و همچنین حمالت 
پهپادی با کمک ایران امنیت منطقه را تهدید می کند.مقامات چهار کشور 
اینکه عربستان حق  به  اشاره  با  آمریکا  و  انگلیس  امارات،  عربستان، 
دارد نگران امنیت ملی خود باشد افزودند: ما خواستار توقف فوری 
تجاوزهای حوثی ها و هم پیمانان آن ها هستیم.این کمیته در ادامه تاکید 
کرد که به ایجاد راه حل سیاسی فراگیر در یمن پایبند است.این ادعاها 
می کنند  تاکید  همواره  کشورمان  مقامات  که  می شود  مطرح  درحالی 
جمهوری اسالمی ایران هیچگونه دخالتی در امور یمن ندارد و برای 
حل بحران این کشور تالش های فراوانی کرده است.ائتالف متجاوز 
عربی به رهبری عربستان بیش از چهار سال است که زنان و کودکان 
یمنی را به قتل می رساند، مدارس و بیمارستان های آنان را بمباران می کند 
و از رسیدن غذا و دارو و کمک های بشردوستانه به آن ها ممانعت می کند 
و به دلیل تجاوزهای وحشیانه اش در یمن در لیست سیاه سازمان ملل 

قرار گرفت.

سامانه ثبت و ضبط دارایی های 
مسئوالن راه اندازی می شود

معاون قوه قضائیه گفت: نظر ریاست قوه قضائیه 
توسعه در حوزه پابند الکترونیک است که بر این 
اساس طرح مطالعاتی برای تولید ۳۰ هزار پابند 

الکترونیک در حال بررسی قرار دارد.
السالم  حجت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حمید شهریاری معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز 
آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه در حاشیه 
بازدید از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران در جمع خبرنگاران درباره پابند الکترونیک 
گفت: طبق سیاستگذاری انجام شده مقرر گردید 
یک  مطالعات  و  تولید شود  پابند  حدود ۱۰۰۰ 
نیز در  پابند  برای ۳۰ هزار  برنامه کسب و کار 
دستور کار قرار دارد.وی ادامه داد: نظر ریاست 
الکترونیک  پابند  حوزه  در  توسعه  قضائیه  قوه 
است و ما درصدد هستیم طرح مطالعاتی برای ۳۰ 
هزار پابند بررسی و بعد از اتمام این طرح ظرف 
قابلیت  این  آینده و برطرف شدن موانع،  ماه   ۶
میزان  این  تولید  بعدی  عملیات  که  دارد  وجود 
پابند الکترونیک باشد.رئیس مرکز آمار و فناوری 
اطالعات در پاسخ به اینکه مرکز آمار و فناوری 
قوه  رئیس  اظهارات  قضائیه طبق  قوه  اطالعات 
دادگستری ها  کل  با رؤسای  نشست  در  قضائیه 
و دادستان ها چه برنامه ای دارد؟ گفت: مرکز آمار 
نقش جدی  موارد  اکثر  در  اطالعات  فناوری  و 
یا خیر  دارد  دادرسی وجود  اطاله  اینکه  و  دارد 
توسط این مرکز و به دلیل راه اندازی سامانه ها 
شناسایی می شود.حجت السالم شهریاری افزود: 
قضائی،  توسعه  برنامه  شاخص های  از  یکی 
دستیابی به زمان های مشخص در حوزه کیفری و 
حقوقی است که ما در حال مطالعه آن هستیم و 
با توجه به اینکه دستگاه قضائی با چالش هایی در 
حوزه اطاله دادرسی مواجه است، شاخص های 
السالم  شود.حجت  تحول  دچار  باید  متعددی 
شهریاری با اشاره به حوزه نشر اطالعات گفت: 
به دلیل اینکه نشر احکام قضائی مربوط به حریم 
وجود  قانونی  مالحظات  است  افراد  خصوصی 
دارد که نام اشخاص افشا نشود، اما با حذف نام 
را  قضائی  آرای  بررسی  و  نقد  اشخاص سامانه 
رئیس  اندازی خواهیم کرد.معاون  راه  به زودی 
قوه قضائیه گفت: در صدد هستیم در برخی از 
همچون  قضائیه  قوه  وظایف  حیطه  در  موارد 
ثبت و ضبط دارایی های مسئولین بر مبنای قانون 
اساسی سامانه ای طراحی کنیم و به زودی با ابالغ 
دستورالعمل ریاست قوه قضائیه این سامانه راه 
اندازی می شود و مسئولین در حوزه تعیین شده 
توسط قانون موظف هستند دارایی های خود را 
ثبت و ضبط کنند.وی درباره تأسیس برند کاله 
را  کشور  هکرهای  از  مجموعه ای  گفت:  سفید 
تحت نام تجاری کاله سفید مدیریت کردیم و در 
حقیقت اتصال هکرهای ایرانی به نهادهایی است 
که ممکن است خدمات کاالهای آنان هک شود.

خبرخبر

ایران  اسالمی  امور خارجه جمهوری  وزیر 
فارس  خلیج  ملی  روز  گرامیداشت  ضمن 
یادآور شد که عنوان ›خلیج فارس‹ تا همیشه 

پایدار خواهد ماند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدجواد 
ظریف با انتشار یک فایل ویدیویی از اظهارات 
اخیر خود در ›انجمن آسیا در نیویورک‹ در 
صفحه اینستاگرام خود اهمیت حیاتی خلیج 
فارس و نام تاریخی آن )۱۰ اردیبهشت روز 
ملی خلیج فارس( را گرامی داشت. ظریف 
در این نشست که چهار اردیبهشت برگزار 
شد، عنوان کرد: خلیج فارس رگ حیاتی و 
جریان زندگی ماست؛ رگ حیاتی همه جهان 
نیز هست؛ ما تأکید می کنیم که خلیج فارس 
همواره خلیج فارس است و خلیج مکزیک 

نیست. باید بین خلیج فارس و خلیج مکزیک 
فرق قائل شد؛ چرا این کلمه را به کار می برم 
زیرا پادشاه سعودی در ریاض نیز آن را خلیج 

فارس گفته، کویت هم به خلیج فارس اشاره 
دارد، پس چرا باید بچگانه رفتار کنیم. اسم 
آن خلیج فارس است و اسناد و نشانه هایی 

هست که همواره خلیج فارس بوده و همه 
می دانند که در مرز کشور ما قرار دارد و در 
است.  جهان  و  ما  کشور  حیاتی  رگ  واقع 
جزیره  آزادسازی  سالروز  اردیبهشت  دهم 
است.  پرتغالی  اشغالگران  دست  از  هرمز 
سردار امام قلی خان در این روز )۲۱آوریل 
۱۶۲۲میالدی( موفق شد به ۱۱7 سال تسلط 
پایان  بر سواحل جنوبی کشور  ها  پرتغالی 
دهد.این روز در سال ۱۳۸۴ به نام روز ملی 
خلیج فارس نامگذاری شد. نشست انجمن 
آسیا در نیویورک به پیشنهاد جنبش عدم تعهد 
و تصویب مجمع عمومی برگزار می شود که 
با توجه به تصمیم دولت ترامپ علیه چند 
عضو این جنبش و پیمان ها و نهادهای بین 

المللی امسال اهمیت ویژه ای داشت.

ظریف: خلیج فارس رگ حیاتی و جریان زندگی ماست
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رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز حفظ 
ارزش پول ملی از مهم ترین حقوق عامه است، 
به  کشور  نقدینگی  دادن  سوق  ضرورت  بر 

سمت تولید تاکید کرد.
عمومی  روابط  کل  ازاداره  زمان  گزارش  به   
قوه قضاییه، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در 
دیدار جمعی از مدیران عالی بانک های کشور، 
با تبریک ایام ماه معظم شعبان،ازتالش های 
اقتصادی،  همه کسانی که در حوزه مسائل 
پروژه  به  کمک  در  جمله  از  بانکی  و  پولی 
پرداخت  و  زدگان  سیل  مشکالت  حل  ها، 
ارائه  ارزشمندی  خدمات  ازدواج  تسهیالت 
در  امروز  کرد:  تصریح  و  قدردانی  می کنند 
کشور با چند موضوع مواجهیم که همگی بر 

آن اتفاق نظر داریم و اختالفی در آن به چشم 
نمی خورد. موضوع اول، وظیفه ای است که 
همه دستگاه ها در زمینه رونق تولید دارند 
مشکالت  از  رفت  برون  راه  معتقدیم  زیرا 
تهدیدها،  و  ها  تحریم  نظیر  دشمن ساخته 
تمرکز بر رونق تولید و اشتغال زایی است که 
مقام معم رهبری )مدظله العالی( نیز با درایت 
و هوشمندی، امسال را به نام »رونق تولید« 
نامگذاری کردند تا به این ترتیب تمام جهت 
گیریها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها 
بر مبنای این امر مهم باشد.رئیس قوه قضاییه، 
سوق دادن حجم باالی نقدینگی در کشور به 
سمت تولید را دومین نکته مورد اتفاق همگان 
دانست و افزود: هر چه تسهیالت به سمت 

بگیرد،  فاصله  داللی  فضای  از  و  برود  تولید 
قطعا بخش عمده ای از مشکالت اقتصادی 
کشور حل خواهد شد.آیت اهلل رئیسی ادامه 
داد: سومین موضوع، مبارزه با فساد است که 
به عقیده ما هیچ جناح، جریان یا فرد خاصی 
نمی شناسد زیرا فساد در هر جا رخنه کند، 
امنیت اقتصادی به خطر می افتد.رئیس قوه 
قضاییه با بیان اینکه اقدامات نظام بانکی نباید 
به نحوی باشد که کارآفرین و سرمایه گذار از 
کارآفرینی و سرمایه گذاری خود در کشور 
پشیمان شود، بر ضرورت اعتبارسنجی دقیق 
افراد متقاضی تسهیالت و وثایق آنها، حمایت 
از سرمایه گذاری سالم و تقویت نظارت های 
درون سازمانی بانک ها برای جلوگیری از فساد 

تاکید کرد.آیت اهلل رئیسی ادامه داد: پرداخت 
تسهیالت ارزی و ریالی و یا صدور ضمانت 
نامه های بانکی بیش از سقف مجاز توسط 
شعب بانکها و بدون تضامین کافی صرفا یک 
تخلف نیست بلکه مصداق تقصیر است.رئیس 
قوه قضاییه همچنین حفظ ارزش پول ملی را 
از حقوق مهم عامه برشمرد و با بیان اینکه 
همه در این زمینه وظیفه داریم، اظهار کرد: با 
گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت ماده 
ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با 
فساد، این پیام همچنان زنده است و باید نصب 
العین مسئوالن هر سه قوه قرار گیرد.وی با 
بیان اینکه نظام پولی و بانکی امروز در خط 
مقدم جبهه جنگ اقتصادی حضور دارند، بر 
ضرورت کار جهادی برای حل مشکالت و رفع 
تهدیدها تاکید کرد و گفت: مجموعه دستگاه 
و سالم  از مدیران شجاع، خطرپذیر  قضایی 
که در جهت رشد خالقیت ها، کارآفرینی و 
جلوگیری از تعطیلی و بیکاری مراکز تولیدی 
گام برمی دارند، تمام قد حمایت می کند.آیت 
اهلل رئیسی همچنین  با اشاره به تهیه آیین 
نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئوالن 
در دستگاه قضایی تصریح کرد: ان شاء اهلل این 
آیین نامه به زودی ابالغ خواهد شد و معتقدیم 
که با اجرای این قانون و همکاری مدیران و 
مسئوالنی که مشمول این قانون هستند،این 
مسئوالن در برابر حاشیه ها،شایعات و مسائلی 
که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان 
ها در مورد آنان مطرح شود مورد صیانت قرار 

خواهند گرفت.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد:

ضرورت سوق دادن نقدینگی کشور به سمت تولید 

روز ملی خلیج فارس ؛
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همت در اتمام پروژه های نیمه تمام 
نسیم شهر

اهتمام  شهرداری و شورای نسیم شهر در سال ۹۸ 
ویژه ای بر پروژه های نیمه تمام و اجرای پروژه جدید 

خواهند داشت.
تدوین  اشاره  با  شهر  نسیم  اسالمی  شورای  رئیس 
برنامه بودجه سال ۹۸ نسیم شهر، گفت: در بودجه 
یکصدوپنجاه و سه میلیاردی شهرداری نسیم شهر 
تمام، طرح های  نیمه  پروژه های  بر تکمیل  عالوه 
متفاوتی از جمله ایجاد پارک ویژه بانوان، سرای محله، 
یک ایستگاه آتش نشانی و همچنین ادامه طرح تبدیل 
لجنزاهای رودخانه سالور به تفرجگاه در دستور کار 
قرار گرفته است. سرهنگ بابایی اجرای پروژه بزرگ 
پل روگذر روی جاده ساوه به سمت اسالمشهر را از 
دیگر برنامه های بزرگ شهرداری و شورای اسالمی 
نسیم شهر یاد کرد و اظهار داشت: امسال در حوزه 
راه سازی پروژه های چشم گیری و بزرگی در دستور 
کار قرار دارد که بی شک نسیم شهر را از ترافیک 
نجات می دهد. به گفته وی: حدود هفتادوسه میلیارد 
از بودجه شهرداری نسیم شهر به کارهای عمرانی و 

شهرسازی تخصیص یافته است.

برگزاری ازدواج دانشجویی ۸۰ زوج 
در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: طی مراسمی 
۸۰ زوج دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

راهی خانه های بخت شدند. 
 حجت االسالم یوسف خیری در حاشیه مراسم 
اکثر  با  کرد: همزمان  اظهار  دانشجویی  ازدواج 
دانشگاه های کشور امروز بیست و دومین مراسم 
ازدواج دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
نیز برگزار شد.    وی با بیان این که امسال ۸۰ 
زوج جوان دانشجو راهی خانه بخت می شوند، 
ادامه داد: این مراسم ازدواج با حضور ۱۶۰ نفر 
برگزار و هدایایی ازجمله سفر به مشهد مقدس، 
لوازم خانگی و تسهیل در  هدیه نقدی، هدیه 
خوابگاه دانشجویی از طرف دفتر نهاد رهبری در 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز به این زوج ها اهدا 
خواهد شد.    وی عنوان کرد: همچنین عالوه 
بر وام ازدواج که به این زوجین تعلق می گیرد؛ 
تسهیالت دیگری از طرف دانشگاه برای این افراد 
در نظر گرفته شده و در اختیار آن ها قرار می گیرد.   
تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  مقام  قائم 
نیز در این مراسم گفت: خانواده نقش مهم و 

تعیین کننده ای در تربیت فرزندان ایفا می کند. 

خبر

تحقق 1۰۰ درصدی تولید مناطق نفت خیز جنوب 
علیرغم بحران سیل در خوزستان

خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  فر-اهواز:مدیرعامل  وحیدی 
شرکت  این  نفت  تولید  برنامه  درصدی   ۱۰۰ تحقق  از  جنوب 

همزمان با مدیریت بحران سیل در استان خوزستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
در   )۱۳۹۸ اردیبهشت  دوشنبه)۹  روز  محمدی  احمد  مهندس 
آخرین نشست ستاد مدیریت بحران این شرکت اظهار داشت: 
مناطق نفت خیز جنوب از ابتدای سال جاری و همزمان با باال 
آمدن سطح رودخانه های دز، کرخه و کارون و بروز سیالب در 
خوزستان در دوجبهه امدادرسانی به مردم و مراقبت از تاسیسات 

و راهبری تولید نقش آفرینی کرد.
خطوط  و  تاسیسات  از  بسیاری  که  این  وجود  با  گفت:  وی 
و  مارون  کارون،  گاز  و  نفت  برداری  بهره  های  شرکت  لوله 
سیالب  محاصره  در  یا  و  شده  آبگرفتگی  دچار  مسجدسلیمان 
قرار گرفتند اما با تالش و کوشش شبانه روزی همکاران، تولید، 
توزیع و صادرات نفت خام از ابتدای سال جاری تا کنون مطابق 
برنامه ابالغی شرکت ملی نفت ایران به طور ۱۰۰ درصدی محقق 

شد.
مهندس محمدی با بیان اینکه بحران سیل در استان خوزستان کم 
سابقه بوده است گفت: صنعت نفت با هم افزایی دستگاه های 
اجرایی استان خوزستان آنچه را که در توان داشت به میدان آورد 

و در هر دو جبهه با موفقیت اقدامات الزم را انجام داد.
های  مسئولیت  حوزه  در  این شرکت  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
ضبط  و  ثبت  خوزستان،  سیل  بحران  مدیریت  در  اجتماعی 
فعالیت همکاران و مستند سازی آنها برای استفاده در رخدادهای 

احتمالی آینده را مورد تاکید قرار داد.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به پایان 
بحران سیل در خوزستان خاطرنشان کرد: با عنایت به نامگذاری 
این است که حداکثر  ما  تولید، وظیفه  نام رونق  به  سال جاری 
و  کار  و  کسب  فضای  ایجاد  تولید،  رونق  برای  را  خود  توان 

حمایت از ساخت داخل بکار گیریم.
مهندس محمدی، در پایان از زحمات و تالش های همه مدیران، 
روسا، کارشناسان و دست اندرکاران مدیریت بحران در شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت های تابعه قدردانی کرد.

در این نشست اعضای ستاد مدیریت بحران شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب گزارش جمع بندی از اقدامات انجام شده در 

حوزه مسئولیت خود ارائه داند.

خبر

عملیات  معاون  زمان؛   خبرنگار  کرج- 
البرز گفت: سال گذشته  انتظامی  فرماندهی 
پلیس  با  مردمی  های  تماس  از  درصد   ۶۰

۱۱۰ در این استان عملیاتی شد.
خبرنگاران  درجمع  صفایی  جواد  سرهنگ 
افزود: در این مدت روزانه به طور متوسط 
بین پنج الی ۶ هزار تماس مردمی با فوریت 
های پلیسی البرز برقرار شده که بیش از یک 
پلیس  عملیات  به  ها  آن  مورد   ۸۰۰ هزارو 

انجامیده است. 
تماس  مجموع  از  پارسال  کرد:  اضافه  وی 
مربوط  هزارمورد   ۱۰۸ شده  حاصل  های 
۱۱هزارمورد  و  ای  مشاوره  های  تماس  به 
به  که  بود  پلیس  با  غیرمرتبط  خدمات 

واحدهای مربوطه ارجاع داده شده است.
مدت  این  در  همچنین  گفت:  صفایی 
پلیس  حوزه  به  مربوط  ماموریت  ۱5۰هزار 

به  مربوط  ماموریت  مورد  هزار   ۱۹۰ و  راه 
حوزه راهور استان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین فراوانی تماس 
مبارزه  تصادفات،  سرقت،  جرائم  شامل  ها 
برخورد   ، درگیری  و  نزاع  مخدر،  مواد  با 
نوامیس مردم و کاالی  مزاحمین  اوباش،  با 

قاچاق بوده است. 
های  ازتماس  خواست  ازمردم  صفایی 
پلیسی  های  فوریت  مرکز  با  غیرضروری 
درسایر  پلیس  تا  کرده  خودداری   ۱۱۰

ماموریت های خود خدمات رسانی کند.
البرز  انتظامی  فرماندهی  عملیات  معاون 
تماس  درصورت  که  یادآورشد  همچنین 
دور  به   ۱۱۰ پلیسی  های  فوریت  مرکز  با 
اطالعات و آدرس  ازشتاب زدگی و عجله 

کامل را ارائه کنند.

60 درصد تماس های پلیس 110 البرز عملیاتی شد

مفقودی
شماره  با   ۹۲ ۸۶۳ج۳۴ایران  پالک  شماره  ۸7با  BKl۳مدل  مزدا  کمپانی  سند   
موتور LF۱۰۸۱5۱۰7و شماره شاسی NAGBSX7CC۱۱C۰۳۳۸۴بنام افشین 

حبیبیان نقیبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
پالک  شماره  با  قرمز  رنگ  ۸۹وبه  مدل   ۱۲5 آترک  سیکلت  موتور  سبز  برگ 
5۸۶_۲557۶با شماره موتور ۱۰۶5۹۳7۶و شماره شاسی ۸۹۲۳۸۴۱مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده 7۱7/۹۶/ش۲

 بدینوسیله به   ۱- ایمان فقیه نیا ۲-علیرضا مرادی ۳-حسن الهویی  نظری۴-امید 
فقیه نیا5-آزاد فقیه نیا )مجهوالمکان (       به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  
میگردد. بموجب  رای شماره ۸7۰مورخ  ۹7/۱۰/۱۸ از شعبه دوم   شورای حل 
اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت 
مبلغ  و  خواسته    اصل  بابت  ریال     ریال    ۱۲۸/۳۲۰/۰۱۸ مبلغ     تضامنی  
۲/۹۳۰/۰۰۰ ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  و خسارت تاخیر  از 
مورخه ۹۶/۱۰/۲ به ازای هر سال ۳۳ درصد ، در حق خواهان  بانک سینا با وکالت 
لیال اکبر ثانی         به نشانی : تنکابن - ساختمان آریا   صادر و اعالم میگردد. 
به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
آگهي  انتشار  از  روز  ده  مهلت    از ظرف  پس  علیه   محکوم  فرهنگی  اجتماعی 
فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت پرونده جهت اقدام 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم ام الحبیبه شاهپوری فرزند ولی   بشرح درخواستی که به شماره ۹۸۰۰۳۲/
ش۴،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که : ولی شاهپوری فرزند مرتضی قلی  شماره شناسنامه  ۳۳۱۹صادره 
از  تنکابن  در  تاریخ5/۱۲/ ۹۴دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن  بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱- ذکریا شاهپوری فرزند متوفی
۲-یحیی شاهپوری فرزند متوفی

۳-محمد علی شاهپوری فرزند متوفی
۴- علی شاهپوری فرزند متوفی

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

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به شماره  که  درخواستی  بشرح  فرزند محمد حسن        مجید الکتراشی  آقای 
وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ۸۲۱/۹۶/ش۱،این 
شماره  اله  سیف  فرزند  الکتراشی  حسن  :محمد  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
خود  دائمی  ۹۴دراقامتگاه  تاریخ۳/۲۰/  در   تنکابن    از   صادره   ۸۶ شناسنامه  
مرحوم   آن   الفوت  حین  وورثه/وراث  گفته  زندگی  بدرود  تنکابن   شهرستان   

منحصر است به: 
۱- پرویز الکتراشی فرزند متوفی

۲-علی محمد الکتراشی فرزند متوفی
۳-سیف اله الکتراشی فرزند متوفی
۴-شهربانو الکتراشی فرزند متوفی

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

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

رای شورا
 شماره  دادنامه :  ۶۸۴مورخ ۹7/۱/۲۸۲۴

شماره پرونده :۹7/۱۹۳/ش۳
در خصوص دعوی آقای ساسان رفعتی    بطرفیت  ۱- داود سلیمی)مجهوالمکان 
(۲-محمود رحیمی به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به استرداد وسائل امانی 
مقوم به سه میلیون و ده ریال ۲- مطالبه اجاره بهای  وسا یل امانی  از تاریخ ۹7/۱/۱۹ 
و ۹7/۲/۱ به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان   و محاسبه بعدی تا صدور اجرای حکم به 
انضمام کلیه خسارات قانونی  و هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده  و تصویر 
دو فقره برگ اجاره  و قالب چیوست دادخواست  که برگ اول  به امضای خوانده 
ردیف اول  و برگ دوم به امضای هر دو خوانده رسیده  و هیچ یک از خواندگان با 
وصف ابالغ در جلسه رسید گس حضور نیافته و دلیلی بر استرداد  وسایل امانی ارائه 
ننموده اند  لذا شورا دعوی خواهان  را در خصوص خواسته اول  وارد دانسته  و با 
استناد به مواد ۱۹۸ و 5۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام  خواند ردیف اول 
به استرداد ۶۰ عدد قالب  دو متری۳۰ دو متری و ۳۰ قالب یک متری  و همچنین الزام 
خوانده ردیف دوم به استرداد تعداد ۲۰ عدد جک کوتاه سه متری  و پرداخت هزینه 
دادرسی محکوم بطور مشترک  در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. در خصوص 
خواسته دوم مبنی بر مطالبه اجاره بهای وسایل امانی اگر چه مستندات  ارائه شده 
توسط خواهان  عنوان اجاره جک و قالب  قید شده اما نظر به آنکه حسب مندرجات  
اسناد خواندگان   وسایل  را بطور اجاره و امانت  تحویل گرفته اند  و مال االجاره  
ای نیز برای این اموال تعیین نشده  و خواهان دلیلی مبنی بر استحقاق اجاره بها ارائه 
ننموده است . لذا شورا دعوای نامبرده را وارد  و ثابت ندانسته  و با استناد به ماده 
۱۹7 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید.د 
.  رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا 
و با انقضاء مدت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در  دادگاه حقوقی 
شهرستان تنکابن می باشد. در بخش دوم رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدید نظر در  دادگاه حقوقی شهرستان تنکابن می باشد
قاضی  شعبه  سوم   شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم حمیده سرائی فرزند مرتضی درخواستی که به شماره ۹7/۴۸۳ش۳،این شورا 
که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت 
شادروان علی جهاندار الشکی فرزند علیجان  به شماره شناسنامه ۱۳7 صادره از   
تنکابن    در  تاریخ ۱۹/۹/۹7 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان... بدرود زندگی گفته 

وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-محمود جهاندار فرزند متوفی

۲-حمید رضا جهاندار الشکی فرزند متوفی
۳-سوسن جهاندار فرزند متوفی

۳-معصومه جهاندار الشکی فرزند متوفی
۴-فروغ جهاندار فرزند متوفی

5-فاطمه جهاندار الشکی فرزند متوفی
7-حمیده سرائی همسر متوفی

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

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
/۹7۰۰۳۹ شماره  به  که  درخواستی  مرتضی  علی  فرزند  زاده  رمضان  جلیل  آقای 
ش۴،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته  که شادروان  علی مرتضی رمضان زاده فرزند محسن به شماره شناسنامه  یک 
صادره از   تنکابن    در  تاریخ .   ....دراقامتگاه دائمی خود شهرستان تنکابن بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-اسمعیل رمضان زاده فرزند متوفی

۲-جلیل رمضان زاده فرزند متوفی
۳-محمد رسول  رمضان زاده فرزند متوفی

۴-عقیل  رمضان زاده فرزند متوفی
5-خلیل  رمضان زاده فرزند متوفی
۶-عذرا  رمضان زاده فرزند متوفی

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

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

آگهی رای هیات قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 
وسیله  بدین  لذا  گردیده  تایید  ذیل  متقاضیان  مالکانهبالمعارض  سنندجتصرفات 
روزنامه  در  عموم  جهتاطالع  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  امالک  مشخصات 
کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
آگهی و در  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  مالکیتمتقاضیان 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدتیک ماه از تاریخ تسلیماعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. 
بدیهی استدر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سندمالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 
فرزند  زندان  خسروی  هیبت  آقای  مزروعیبنام  زمین  باب  یک  ششدانگ  نیست. 
رحمت اله صادره سنندج تحت پالک ۱7 فرعی از ۴5 اصلی بخش ده به مساحت 

5۲۳۸ متر مربع به آدرس سنندج – روستای زندان
تاریخ نوبت اول: ۲۸ / ۱ / ۹۸   تاریخ نوبت دوم: ۱۱ / ۲ / ۹۸

م/الف: 9232  جالل شجاعی –رئیس ثبت منطقه یك سنندج

اجرائیه
مشخصات محکوم له :فاتح عینی تبار نام پدر:طاهر–نشانی محل اقامت:جوانرود 

خیابان ابن سینا کوی اردیبهشت 5 – شماره تماس ۰۹۱۸۴7۱۴5۴۳
اقامت:مجهول  محل  پدر:کریم–نشانی  نام  مرادی  :هادی  علیه  محکوم  مشخصات 

المکان
اختالف  مورخ ۹7/۱۱/۳۰ شورای حل  دادنامه شماره 57۶  به:به موجب  محکوم 
جوانرود شعبه اول  محکوم علیه محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و تنظیم و انتقال سند سیمکارت شماره ۰۹۱۲5۰۲۱۴۸۸ بنام خواهان فاتح 

عینی تبار می باشد. و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی دادنامه
رسیدگی:۹۸/۱/۲۱-شماره  پرونده:۸۲۹/۲/۹7-تاریخ  کالسه  شماره 
شعبه۲،خواهان:کریم  اختالف  حل  شورای  رسیدگی:قاضی  احکام:55/۹۸،مرجع 
یک  طبقه  مهراستاواحدیک  چهارراه،آدرس:سربندرفاز۴مجتمع  شکری 
خودرو. خسارت  المکان،خواسته:مطالبه  جعفری،آدرس:مجهول  ،خوانده:رحیم 
به  احمد  فرزند  کریم شکری چهارراه  آقای  دعوی  قاضی شورا:درخصوص  رای 
طرفیت آقای رحیم جعفری فرزند جلیل به خواسته مطالبه خسارت خودروی خود 
پرونده  ومحتویات  دراوراق  بامداقه  دادرسی  وخسارت  مبلغ۸۹/۸۰۰/۰۰۰ریال  به 
تامین  ایشان،ازجمله  ارائه شده  ومستندات  تقدیمی خواهان  دادخواست  وبررسی 
دلیل انجام شده وهمچنین نظریه کارشناس مربوطه درخصوص خسارت واردشده 
برمحکومیت  شورامبنی  اعضای  مشورتی  نظریه  وهمچنین  خواهان  خودروی  به 
خوانده و اینکه خوانده عالرغم ابالغ به ایشان در جلسه رسیدگی حاضرنشده و 
وارد ومدیونیت خوانده،محرز  لذا خواسته خواهان  است  نکرده  تقدیم  ای  الیحه 
و مسلم است وبه استناد مواد۱-۲و۳قانون مسئولیت مدنی و ماده۳۳۱قانون مدنی 
به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  مواد۱۹۸-5۱5و5۱۹قانون  و 
پرداخت مبلغ۸۹/۸۰۰/۰۰۰ریال)بابت اصل خواسته و هزینه کارشناس و قرارتامین 
اعالم  تعرفه)۱/۳۹۲/5۰۰ریال(درحق خواهان صادرو  طبق  دادرسی  هزینه  دلیل(و 
می نمایدحکم صادره غیابی وظرف مهلت ۲۰روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراین 
عمومی  دردادگاه  نظرخواهی  تجدید  قابل  ۲۰روزدیگر  ظرف  ازآن  پس  و  مرجع 

امیدیه می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان امیدیه-سلمان سوقی

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی

ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  که  این  نظربه 
آقای  ۹7/۱۱/۲۹تصرفات  ۴۳۱۲-۱۳۹7مورخ  رای  برابر  سندرسمی  فاقد  های 
دارای  مهدی  فرزند  ازاهواز  شناسنامه ۴۸7صادره  زاده شماره  ناصحی  عبدالکریم 
به مساحت ۲77مترمربع  کدملی شماره ۱75۲۶5۶۰۱۶ششدانگ یکباب ساختمان 
از  پس  لذا  گردیده  ۲اهواز  دربخش  ۲۶۹۰/۱۱واقع  پالک  ازششدانگ  درقسمتی 
اخبارخروجی دفتر ۱۳۴صفحه ۴۹۲شماره ۲۴77۶عبدالکریم ناصحی زاده برابرماده 
پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی  به فاصله  ۳قانون مزبور مراتب دردو نوبت 
می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد 
ازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا مستقیما به اداره 
ثبت اسنادو امالک اهوازتسلیم ورسید دریافت نماییدومعترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم وگواهی 
نمایند.بدیهی است درصورت  اداره ثبت محل تحویل  تقدیم دادخواست اخذوبه 
صدورسند  به  اقدام  مقررات  برابر  ثبت  مقرراداره  درموعد  اعتراض  وصول  عدم 
اول:۱۳۹۸/۱/۲۶- نوبت  انتشار  الف:5/۱77-تاریخ  م  خواهدنمود.شماره  مالکیت 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۸/۲/۱۱
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادو امالک ناحیه دو اهواز

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح   ۲۶۶۰۱ شماره  شناسنامه  دارای  زاده  آقاجان  حمید  آقای 
کالسه۳/۹7۲۳۹۱ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان جعفرصادق آقاجان زاده بشناسنامه ۹۸۸ در تاریخ   ۹۰/۳/5 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  وحید  
متوفی/۲-  حمید   –ش ش۳7۶۴تهران–  پسر  فرزند   جعفرصادق  زاده  آقاجان 
آقاجان زاده فرزند   جعفرصادق –ش  ش  ۲۶۶۰۱   -تهران -  پسر متوفی/۳-  
مهدی  آقاجان زاده فرزند   جعفرصادق -ش  ش   ۳۲5-تبریز -  دختر متوفی/۴-  
صغری زینالی    فرزند   صادق  ش ش۸5۳ -خوی- همسر  متوفی/5-   فاطمه 
کارگر فرزند محمدعلی ش ش5۹5 خوی- مادر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

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

)اصالحی ۸7/۶/۱۱(
بدینوسیله به  خانم فاطمه بقالی خطیبی نام پدر عباس  به کدملی ۱۳7۲7۶۲۳۹۶ 
به ش.ش ۴7۹۹۶ به نشانی تبریز راه آهن محله خطیب کوی اشکان کوچه شهید 
علی عطری )آدرس اظهاری( و خوی کوی شهانق _)آدرس متن سند( و ۲- اقای 
نام پدر عباس به کدملی ۱۳۸۰7۴7۰۰7 به ش.ش ۳۶۴ به  بقائی خطیبی  رحمان 
نشانی تبریز راه آهن محله خطیب کوی اشکان کوچه شهید علی عطری )آدرس 
اظهاری( و خوی کوی شهانق _)آدرس متن سند( و ۳- خلیل بقالی خطیبی نام 
آهن  راه  تبریز  نشانی  به   ۸۴۸ به ش ش  کدملی ۱۳7۸۹۶۲۶7۲  به  عباس   پدر  
محله خطیب کوی اشکان کوچه شهید علی عطری )آدرس اظهاری( و خوی کوی 
شهانق _)آدرس متن سند( و۴- خانم بتول بقائی خطیبی نام پدر عباس به کدملی 
۱۳7۲۶۶5۶۱7 به ش ش ۳۸۳۱5 به نشانی تبریز راه آهن محله خطیب کوی اشکان 
متن  _)آدرس  شهانق  کوی  خوی  و  اظهاری(  )آدرس  عطری  علی  شهید  کوچه 
سند( و 5-  کریم بقائی خطیبی نام پدر عباس به کدملی ۱۳۸۰۶۶۶۲5۲ به ش ش 
۱۲۳  به نشانی تبریز راه آهن محله خطیب کوی اشکان کوچه شهید علی عطری 
)آدرس اظهاری( و خوی کوی شهانق _)آدرس متن سند( و ۶- خانم معصومه 
بقالی خطیبی نام پدر عباس به کدملی ۱۳۸۰7۲5۹۹۲ به ش ش ۴ به نشانی تبریز راه 
آهن محله خطیب کوی اشکان کوچه شهید علی عطری )آدرس اظهاری( و خوی 
کوی شهانق _)آدرس متن سند(   ابالغ میشود که   خانم حبیبه تقی نوه سی برای 
وصول  مبلغ هشتصد هزار ریال )بدون احتساب با شاخص بهای بانک مرکزی ( 
به انضمام ۱5 عدد سکه تمام بهار آزادی  بموجب  مستند ازدواج به شماره ترتیب 
5۰۳۰-۱۳۶۰/۶/۳ مستند پرونده اجرایی۹7۰۰۹۴۳ که از طریق اجرای ثبت خوی 
اجرائیه  صادر نموده چون طبق گزارش اداره اجرای اسناد رسمی تبریز ادرس شما 
بشرح فوق شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی 
نماید لذا طبق درخواست وارده بشماره  ۱۳۹7/۱۱/۲۹-۱۳۹7۰5۰۱۳۴۴7۰۱۰7۰7 
بستانکار و باستناد ماده ۱۸ –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب 
کثیراالنتشار  اجرائیه یک مرتبه در جراید  مفاد  تیرماه ۱۳55 )اصالحی۸7/۶/۱۱(  
اگهی میشود و ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد 
یافت وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات 

اجرایی پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
از طرف رئیس  اداره ثبت اسناد وامالک خوی-  علی یحی اوغلی 

 رئیس پلیس آگاهی گلستان تاکید کرد:

رشد 23 درصدی سرقت در استان

سلیمانی- گلستان: سرهنگ مجتبی مروتی 
نشست  در  گلستان  آگاهی  پلیس  رئیس 
خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سامانه نما 
یک اپلیکیشن تلفن همراه است که در کل 
کشور عملیاتی شده است و تمام اموالی که 
توسط پلیس کشف شده است در این سامانه 
بارگزاری میشود و مردم میتوانند مشخصات 
اموال مورد سرقت خود را در این سامانه وارد 
کنند تا نسبت به کشف یا عدم کشف مال 

مفقود شده خود آگاهی پیدا کنند.
وی ضمن بیان اینکه معموال در اواسط بهار 
کیف قاپی افزایش می یابد و مردم تا حد 
با خود  اموال گران قیمت و طال را  امکان 
حمل نکنند، همچنین افزود: برای ماشین های 
مدل پایین که امکان به سرقت بردن انها بسیار 

باالست ردیاب نصب کنند.
وی به کاله برداری های کارت به کارت نیز 
اشاره کرد و افزود: کشف این چنین پرونده 
ها به دلیل پولشویی حساب ها بسیار هزینه بر 
و زمان بر است و مردم بایستی نسبت به این 

قبیل کاله برداری ها هوشیار باشند.
در  را  خود  پول  مردم  کرد:  توصیه  وی 
پرداخت  بانکی  از طریق سیستم  معامالت 
نمایند تا غیر قابل انکار باشد و دچار مشکل 

نشوند.

وی ضمن بیان اینکه در سال ۹7، ۳7.5 میلیارد 
تومان کاالی قاچاق کشف شد. تصریح کرد: 
بیشترین حجم کاالهای قاچاق وارد شده به 
استان مربوط به لوازم خانگی، لوازم مصرفی 
مثل چای، موادغذایی، البسه و کفش می باشد 
و کاالهای قاچاق که از استان خارج میشود 
شامل سوخت، منابع طبیعی مانند چوب و 

محصوالت جنگلی می باشد.
به سال ۹۶  نسبت  در سال ۹7  افزود:  وی 
شاهد رشد ۱۰ درصدی وقوع قتل در استان 
بوده ایم و اکثر قتل های استان ناشی از عوامل 

قومی قبیله ای بوده است.
درصدی   75 کاهش  از  همچنین  مروتی 
نسبت  سال ۹7  در  مسلحانه  های  سرقت 
سال ۹7  در  افزود:  و  داد  خبر  سال ۹۶  به 
همچنین هیچ مورد آدم ربایی گزارش نشده 
و در تجاوز به عنف با کاهش ۳5 درصدی 

نسبت به سال ۹۶ روبرو بوده ایم.
رییس پلیس آگاهی استان خاطر نشان کرد: در 
مجموع کل سرقت ها در سال ۹7 افزایش ۲۳ 

درصدی را نسبت به سال ۹۶ شاهد بودیم.
اینکه گرگان ۱7 درصد و  بیان  وی ضمن 
گنبدکاووس ۱۹ درصد افزایش وقوع سرقت 
داشتند، یادآور شد: در سال ۹7، ۱۲ درصد 

افزایش سرقت  نسبت به سال ۹۶ داشتیم.

»نمایشگاه یادگیری« به تحقق یادگیری 
پایدار کمک می کند

آموزش  مدیرکل  علیزاده:  سامان  ساری- 
افتتاح  مراسم  در  مازندران  پرورش  و 
معاون  حضور  با  که  یادگیری«  »نمایشگاه 
پرورش  و  آموزش  ابتدایی وزارت  آموزش 
پرورش  و  آموزش  اداره کل  میزبانی  به  و 
شد،  برگزار  آمل  شهرستان  در  مازندران 
تحّقق  به  یادگیری«  »نمایشگاه  افزود: 
گزارش  به  می کند.  کمک  پایدار  یادگیری 
اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش 
نیکزاد«  »عسکری  مازندران،  پرورش  و 
افتتاح »نمایشگاه یادگیری« گفت:   درمراسم 
ما رسالت خود را به عنوان متولّیان تعلیم و 
تربیت انجام می دهیم و با تالش بی وقفه و 
در  را  کشوری  برتر  رتبه های  شبانه روزی 
رشته های مختلف کسب کردیم. وی افزود: 
از زمانی که سرکار خانم حکیم زاده، معاونت 
پرورش  و  آموزش  ابتدایی وزارت  آموزش 
را برعهده گرفتند، تغییرات جدی و رویکرد 
جدیدی در آموزش و پرورش ایجاد شد و 
امیدواریم این تغییرات، شرایطی ایجاد کند 
تا حسرت کشورهای توسعه یافته را نخوریم 
کشورهای  ما  مصداق  و  مثال  همیشه  و 

توسعه یافته نباشد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان 
مسیر  نمایشگاه هایی،  چنین  برگزاری  اینکه 

امروزه  افزود:  می کند،  روشن  ما  برای  را 
می توان  و  است  فراهم  دانش  انتقال  امکان 
و  خدمت  ضمن  دوره های  برگزاری  با 
همکاران  به  را  دانش  و  اطالعات  غیره، 
اما دشوارترین بخش  انتقال دهیم  فرهنگی، 
کار، داشتِن نگرش درست به آن کار است 
دانش  به  را  خود  نگرش  بتوانیم  اینکه  و 
امیدواری  ابراز  نیکزاد ضمن  اضافه کنیم.   
از اینکه برپایی چنین نمایشگا هایی موجب 
ایراد خود را اصالح و خود را به روز  شود 
به  نگرش  نزدیکی  کرد:  خاطرنشان  کنیم، 
دانش، ازجمله مأموریت های دشوار آموزش 
ابتدایی است به ویژه اینکه وزارت آموزش و 
پرورش نیز روش نوینی در آموزش را آغاز 
کرد و دانش آموزان را از روش تکالیف محور 
مهارت و  آموزش  به سمت   و سختگیرانه 

مهارت محوری سوق داد.
وی با بیان اینکه مراوده اطالعات و تجربیات 
در چنین نمایشگاه هایی موجب به روز رسانی 
دانش و ظرفیت سازی برای معلم، دانش آموز 
اقدامات  از  یکی  گفت:  می شود  مدرسه  و 
تحسین برانگیز آموزش ابتدایی وزارت خانه، 
حذف تکالیف نوروزی بود که دانش آموزان 
به جای اینکه وقت خود را با خانواده و فامیل 

بگذراند.
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 بازسازی و آغاز فعالیت 1۳۰۰ مدرسه
 سیل زده از مهر ۹۸

 وزیرآموزش و پرورش تاکید کرد که در سیل اخیر ۱5۰۰ مدرسه آسیب 
دیدند و از این تعداد ۲۰۰ مدرسه باید تخریب و بازسازی شوند و 

۱۳۰۰ مدرسه با تعمیر و بازسازی در مهر ۹۸ آماده می شوند.
سیدمحمد بطحایی در همایش خیرین مدرسه ساز در بازسازی مناطق 
سیل زده که در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزاری شد، با 
تشکر از تالش های خیران مدرسه ساز گفت: یادمان نمی رود که در سال 
۹7 کالس هایی که به بهره برداری رسید نیمی از آن ها به دست خیرین 
ساخته شد، یادمان نمی رود اگر امروز مدارس زیادی ساخته شده است 
به کمک خیران بوده است. این از افتخارات ما است که خیرانی داریم که 
ساختن فضای آموزشی برایشان مهم است و به درستی اهمیت می دهند، 
زیرا بچه ها باید در مدارس زندگی کردن را یاد بگیرند. ما در مدارس به 
عنوان خانه دوم آن ها زندگی کردن و از خودگذشتگی را یاد می دهیم 
تا بچه ها یاد بگیرند دست افتاده ای را بگیرند. از این منظر می توان گفت 
مدرسه از مقدس ترین مکان ها است که شما خیران سهم بسیار مهمی 

را در این مسیر دارید.
وی ادامه داد: اگر مدرسه خوبی نداشته باشیم نسل آینده ما کجا تربیت 
شود. در سیل اخیر ۱5۰۰ مدرسه آسیب دیده است و از این تعداد۲۰۰ 
و  تعمیر  با  مدرسه   ۱۳۰۰ و  شود  بازسازی  و  تخریب  باید  مدرسه 

بازسازی در مهر ۹۸ آماده می شوند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات این وزارت خانه بعد از 
سیل افزود: بچه ها از لحاظ روحی آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند. 
بزرگترها تجربه دیده هستند ولی بچه نمی تواند این سختی را تحمل 
کند. بنابراین در گام اول مهم بود برای ترمیم روحیه بچه ها کارهایی 
را انجام دهیم و به همین خاطر بالفاصله کارهای فرهنگی را در مناطق 
انجام دادیم و در کوتاه مدت تاثیر بسزایی گذاشتیم . اتاق های بازی را 

برای کودکان راه انداختیم و تاثیر زیادی در روحیه بچه ها گذاشت.
بطحایی گفت: در حوزه فضاهای آموزشی هم تالش های خوبی صورت 
گرفت. در گلستان مدارس را بالفاصله راه انداختیم. راه انداختن مدرسه 
فقط تدریس شیمی و ریاضی نیست بلکه جریان زندگی و نشاط را در 
جامعه راه انداختیم و خوشبختانه در ۱7 فروردین مدارس را در این 

استان راه انداختیم.

رونق تولید بر خدمات تامین اجتماعی موثر است

سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه شعار ما رونق تامین 
اجتماعی در گرو رونق تولید است گفت: اگر واحدهای تولیدی در 
کشور فعال باشد، عملکرد و خدمات دهی تامین اجتماعی نیز هم قوی 

است.
به گزارش پیام زمان ، محمدحسن زدا در آیین افتتاح درمانگاه تامین 
اجتماعی شهرستان راور با بیان اینکه تامین اجتماعی در کنار تولید است 
افزود: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان 
رونق تولید؛ این سازمان یک بسته حمایتی را ظرف ۲ روز آینده به 

کارفرمایان و کارآفرینان کشور تقدیم می کند. 
وی ادامه داد: در این بسته انواع و اقسام تسهیالت برای رونق تولید از 
قبیل تقسیط و بخشودگی جرائم و کمک به کارگاه های دارای بحران 

در نظر گرفته شده است. 
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: با ارائه بسته حمایتی جامعه 
تولید کننده کشور بدانند که سازمان تامین اجتماعی حامی آن ها در 

زمینه تولید است. 
زدا با اشاره به اینکه این درمانگاه هدیه ناقابلی از سوی سازمان تامین 
اینکه 7۰  بیان کرد: با وجود  اجتماعی به مردم شهرستان راور است 
درصد جمعیت این شهرستان بیمه است، سال ها مردم منطقه از درمان 
مستقیم تامین اجتماعی بی بهره بودند که بابت این تاخیر عذرخواهی 

می کنم. 
و جدیدترین  بهترین  از  راور  شهرستان  مردم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
امکانات درمانی در این درمانگاه استفاده خواهند کرد تاکید کرد: نگاه 
ویژه ای به استان کرمان داریم زیرا دارای پوشش بیمه ای مناسبی در 

سازمان تامین اجتماعی است. 
سرپرست سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: هدف ما این است که 
گسترش خدمات ما منصفانه و عادالنه باشد و در زمینه ارتقا و تکمیل 

واحدهای درمانی نیز اقدام خواهد شد. 
زدا ادامه داد: در هر جایی که احساس کمبود شود، جبران می شود اما در 
کنار آن نیز به محدودیت منابع مالی سازمان باید توجه شود و بر اساس 

بودجه ساالنه باید رفتار کنیم. 
چالش  گفت:  درمانی  واحدهای  در  انسانی  کرامت  بر  تاکید  با  وی 
مهربانی یکی از ابتکارات مرحوم نوربخش در سازمان تامین اجتماعی 
بود که رفتار و عملکرد پرسنل در سامانه ای با مراجعه کنندگان ثبت و 
به آن ها امتیاز داده می شود که این امر در کشور در حال گسترش است.
پروژه درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان راور که با زیر بنای ۲هزار 
و 7۶۲ متر مربع در زمینی به مساحت ۳هزار و 55۰ متر مربع ساخته 

شده است. 
پزشکی،  های  بخش  شامل  درمانگاه  این  تجهیز  و  ساخت  برای 
دندانپزشکی، مامایی، داروخانه، تزریقات و آزمایشگاه تامین اجتماعی 

افزون بر ۱5 میلیارد تومان هزینه کرده است.
شهرستان راور در ۱۴۰ کیلومتری شمال کرمان قرار دارد.

خبر

افزایش 1.۲ درصدی تلفات حوادث 
رانندگی در سال ۹7

سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد که در 
حوادث  در  نفر   ۱۸۳ و  هزار   ۱7  ،۱۳۹7 سال 
تعداد  این  که  شده اند  کشته  ترافیکی  رانندگی 
نسبت به سال قبل از آن ۱.۲ درصد افزایش را 
در سال ۱۳۹7  بیشترین کاهش  نشان می دهد. 
مربوط به ماه فروردین با ۱۲.۸ درصد و بیشترین 
افزایش مربوط به ماه بهمن با ۱۹.۲ درصد بوده 

است.
کشور،  قانونی  پزشکی  سازمان  از  گزارش  به 
 ۹7 سال  رانندگی  حوادث  کشته های  بیشترین 
مربوط به ماه شهریور با هزار و ۸۶۳ نفر و پس 
از آن تیر با هزار و ۶۶۹ نفر و کمترین آن مربوط 
به ماه دی با ۱۱۶۰ نفر بوده است. همچنین به 
ترتیب روزهای ۱5 شهریور با ۹۰ کشته، ۱۶ و 
۲۶ شهریور با 7۹ کشته و ۱۳ فروردین و پنجم 
مرداد با 7۸ کشته پرتلفات ترین روز های سال 

۹7 بوده است.
در این گزارش با تأکید بر اینکه بیشترین تلفات 
آمده  است،  شهری  برون  مسیرهای  به  مربوط 
است: ۶۴.۲ درصد کشته های تصادفات مربوط به 
جاده های برون شهری، ۲۴.۹ درصد در راه های 
درون شهری، ۶.۴ درصد در جاده های روستایی و 
محل تصادف یک درصد در راه های اختصاصی 

و ۳.5 درصد در سایر راه ها بوده است.
نفر   ۲۹ و  هزار   ۱۱  ،۹7 سال  در  دیگر  بیان  به 
در محورهای برون شهری )۲.۶ درصد افزایش 
در  نفر  به سال ۹۶(، چهار هزار و ۲7۶  نسبت 
مسیرهای درون شهری )۲.۳درصد کاهش نسبت 
به سال ۹۶(، هزار و ۹5 نفر در مسیرهای روستایی 
)۴.۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶( و ۱75 نفر 
در راه های اختصاصی و ۶۰۸ نفر در سایر راه ها 

جان خود را از دست داده اند.
 بر اساس این گزارش در سال گذشته استان های 
فارس با ۱۳57 نفر، تهران با ۱۳۱۹ نفر و اصفهان 
با ۱۱۲7 نفر بیشترین و استان های ایالم با ۱۴7نفر، 
کهگیلویه و بویراحمد با ۱۸۶ نفر و اردبیل با ۲۳۱ 
ازحوادث  ناشی  های  کشته  تعداد  کمترین  نفر 
رانندگی را داشته اند.بیشترین افزایش در مرگ های 
ناشی از حوادث رانندگی درسال۹7 نسبت به سال 
قبل از آن در استان های اردبیل )۴۸.۱ درصد( 
و زنجان )۳۱.۶درصد( و بیشترین کاهش مربوط 
به استان های خراسان شمالی )۱۹.۶- درصد( و 
یزد )۱7- درصد( بوده است.این بررسی ها نشان 
از  ناشی  از کشته های  می دهد که 7۸.۳درصد 
حوادث رانندگی در سال ۹7 مرد )۱۳۴5۸ نفر( و 
۲۱.7 درصد زن )۳7۲5 نفر( بوده اند. همچنین در 
افراد ۱۸ سال به باال، 7۱.5 درصد متأهل و ۲7.۲ 
درصد مجرد بودند و وضعیت تأهل ۱.۳ درصد 
نیز نامشخص بوده است.در زمان وقوع تصادف 
نقلیه،۲۱.۱  وسیله  راننده  افراد،  از  درصد   ۴۲.۹
درصد عابر پیاده و ۳۴.۸ درصد سرنشین یا ترک 
وسیله نقلیه بوده اند.از مجموع تلفات رانندگی 
درصد   ۲۱.۱ نفر(،   ۱۸۳ و  هزار   ۱7(  ۹7 سال 
)سه هزار و ۶۳۰ نفر( عابر پیاده و ۲۱.۸ درصد 
)سه هزار و 7۴5 نفر( موتورسیکلت سوار بودند.
در  شده  فوت  افراد  درصد  سنی، 7.۴  لحاظ  از 
حوادث رانندگی سال گذشته ۱۰ سال و کمتر، 
۶ درصد ۱7-۱۱ سال، ۲5 درصد ۲۹- ۱۸ سال، 
۳۱.۲ درصد ۴۹-۳۰ سال، ۳۰.۴ درصد کشته های 

تصادفات 5۰ سال به باال داشته اند.
نحوه وقوع تصادف ۴۴.۴ درصد از افراد متوفی 
درصد  نقلیه، ۲۱.۱  وسیله  دو  برخورد  از  ناشی 
ناشی از برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی و ۲5.۶ 
بوده است. وسیله  نقلیه  درصد واژگونی وسیله 
متوفی  افراد  از  استفاده ۴5.۳ درصد  مورد  نقلیه 
خودرو سواری، ۲۱.۸ درصد موتورسیکلت، 5.۸ 
درصد وانت بار، ۲.۸ درصد کامیون، کامیونت و 
بوده  بوس  مینی  و  اتوبوس  تریلی و۱.۱ درصد 
است. همچنین بر اساس این آمار سه هزار و ۶۳۰ 
نفر از متوفیان تصادفات )۲۱.۱ درصد( عابر پیاده 

بودند.
ضربه  افراد  از  درصد   ۴۲.۹ مرگ  اصلی  علت 
متعدد، 7.7  به سر، ۲۸.7 درصد شکستگی های 
درصد به دلیل خونریزی و ۱۳.۹ درصد به دالیل 
از یک علت(، ۱.۶  اشتراکی )موارد دارای بیش 
درصد سوختگی، دو دهم درصد نرسیدن اکسیژن 

و 5 درصد سایر موارد بوده است.
 محل فوت 5۲.۳ درصد از افراد در محل حادثه، 
۶.۱ درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت 
است.  بوده  بیمارستان  در  افراد  از  درصد   ۴۰.7
همچنین نحوه انتقال ۹۱.۳ درصد افراد متوفی از 
طریق آمبوالنس ، ۶.۲ درصد توسط وسایل نقلیه 
عبوری، ۰.۲ درصد خودروی پلیس، یک درصد 

سایر خودروها و ۱.۳ درصد نامعلوم بوده است.
در سال ۹7، ۳۶7 هزار و ۴۴۰ مصدوم تصادف 
به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند که این 
تعداد نسبت به سال گذشته ۹.۴ درصد افزایش 

یافته است.

خبر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در 
کشور 5۰ تا ۶۰ هزار معتاد متجاهر داریم، گفت: 

فقط ۱5 هزار معتاد متجاهر در تهران است.
شوراهای  دبیران  همایش  در  مومنی  اسکندر 
مواد مخدر سراسر کشور  با  مبارزه  هماهنگی 
که با حضور سردار اشتری فرمانده ناجا، نمکی 
وزیر بهداشت و حجت االسالم منتظری دادستان 
کل کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار 
با هدف ارزیابی  این نشست دو روزه  داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     
اقدامات و برنامه ریزی های الزم برای سال ۹۸ 
برگزار شده است و مسؤوالن استانی ستاد مبارزه 

با مواد مخدر برنامه ها را ابالغ می کنند.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت:                                                                                                                                            
                                                                                                         مهمترین برنامه برای سال ۹۸ موضوع معتادان 
افزایش ظرفیت نگهداری و  متجاهر است که 
درمان این معتادان در دستورکار قرار گرفته و 

شرایط الزم مهیا شده است.
مؤمنی خاطرنشان کرد: با توجه به برخوردهایی 
است  گرفته  صورت  متجاهر  معتادان  با  که 
بسیاری از مردم مناطق درگیر با این معضل ابراز 
خوشحالی می کنند و این موضوع یک دغدغه 
جدی است.وی گفت: در این نشست بحث و 
این خصوص صورت گرفته و  در  نظر  تبادل 

شرایط اجتماعی برای درمان و بازپروری معتادان 
فراهم شده است. در طرح جدید مهارت آموزی 
را برای معتادان انجام می دهیم که حتماً شغلی 
یاد بگیرند و با خروج از کمپ های ترک اعتیاد 
بتوانند مشغول به کار شوند.دبیر کل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر اظهار داشت: باید در حوزه مواد 
مخدر اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد؛ چراکه 
ما همسایه کشوری هستیم که ۱۰ هزار تن تولید 
مواد مخدر دارد و از زمان ورود آمریکایی ها به 
این کشور تولید مواد مخدر 5۰ درصد بیشتر 

شده است.مؤمنی تصریح کرد: طرح یاری گران 
برای  مردم  و  تمامی خانواده ها  با مشارکت  را 
این  در  و  کردیم  ایجاد  مخدر  مواد  با  مبارزه 
خصوص کارهای مقدماتی صورت گرفته است.
وی با اشاره به این که مقابله به تنهایی ما را به 
جایی نمی رساند، اضافه کرد: کارهای فرهنگی و 
پیشگیرانه باید صورت گیرد و به زودی جزئیات 
این طرح را در زمینه مشارکت نهادها و مردم  

اطالع رسانی می کنیم.
پاسخ  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  کل  دبیر 

به پرسشی مبنی بر این که با معتادان متجاهری 
برخوردی  چه  دارند  واگیردار  بیماری های  که 
خواهد شد، گفت:  این معتادان نیز قطعا تحت 
مداوا قرار می گیرند و امسال برای این موضوع 

تصمیم های جدی گرفته شده است.
با مراکز غیرمجاز ترک  مومنی درباره برخورد 
اعتیاد افزود                                                                                                                                                                                                                   : وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی 
در این خصوص متولی هستند و هماهنگی های 
مراکز  با  برخورد  برای  انتظامی  نیروی  با  الزم 
مراکز  این  با  به زودی  و  انجام شده  غیرمجاز 

برخورد خواهد شد.
وی درباره ترانزیت مواد مخدر از طریق راه های 
آبی کشور اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     جمهوری اسالمی در 
خط مقدم مبارزه بین المللی با مواد مخدر قرار 
خواهد  ادامه  مبارزه  این  ابعاد  همه  در  و  دارد 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  کل  داشت.دبیر 
پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این که چه 
تعداد معتاد متجاهر در کشور داریم، بیان کرد: بر 
اساس آمار در حال حاضر 5۰ تا ۶۰ هزار معتاد 
متجاهر در کشور داریم که ۱5 هزار معتاد در 
تهران است و ظرفیت های الزم در این خصوص 
فراهم شده و به زودی ظرفیت های نگهداری 
معتادان متجاهر در کشور افزایش خواهد یافت.

۶۰ هزار معتاد متجاهر در کشورداریم

ایران در خط مقدم مبارزه بین المللی با مواد مخدر 

برای  نام  ثبت  کشوری،  بازنشستگی  اعالم صندوق  بنابر 
ازدواج  تومانی  میلیون   ۲۰ وام  فقره   ۱۰۰۰ پرداخت 
فرزندان بازنشستگان ازدیروز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه 

آغاز شد.
در این اطالعیه ضمن اشاره به انتشار خبر پرداخت ۱۰۰۰ وام 
ازدواج ۲۰ میلیون تومانی به فرزندان بازنشستگان کشوری، در 
روز میالد حضرت ولیعصر )عج(، آمده است: با تالش صورت 
گرفته از سوی همکاران صندوق بازنشستگی کشور، ضمن 
کاهش درصد کارمزد این وام از ۹ درصد به ۸ درصد، ثبت نام 
این وام از »روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ راس ساعت 
 ۱۲ ظهر« در سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی

 www.cspf.ir آغاز خواهد شد.
بنابر اعالم مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، اولویت 
را  حقوق  میزان  کمترین  که  است  بازنشستگانی  با  وام  این 
دریافت می کنند. همچنین منابع این وام از محل صرفه جویی 

در هزینه های جاری صندوق تامین شده است.
طبق این گزارش، این وام با مدت بازپرداخت ۶۰ ماه )پنج 
سال( و کارمزد ۸ درصد با مبلغ نهایی اقساط ماهیانه به میزان 

۴ میلیون ریال خواهد بود.
همچنین جهت ثبت نام وام، بارگذاری ۴  صفحه اول عقدنامه 
مربوط به سال ۱۳۹7 و تصویر تمامی صفحات شناسنامه و 
کارت ملی بازنشسته و فرزند )شامل زوج و زوجه( در سامانه 

ثبت نام اینترنتی وام، مورد نیاز است.

اعالم زمان آغاز ثبت انم »وام 
ازدواج« فرزندان ابزنشستگان کشوری

برای  مرکزی  ساخت  برای  اقدامات  آغاز  از  بهداشت  وزیر 
نگهداری معتادان متجاهر دارای بیماری خاص و زخم های باز 

خبر داد.
هماهنگی  شوراهای  دبیران  همایش  حاشیه  در  نمکی  سعید 
مبارزه را مواد مخدر استان های سراسر کشور با حضور در جمع 
خبرنگاران گفت: در نشستی که با مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با 
موادمخدر داشتیم، ایشان مطلبی را در رابطه با معتادان متجاهر 
دارای بیماری هایی نظیر ایدز و زخم های باز مطرح کردند، پس 
از آن ابالغ شد تا محلی را برای این بیماران تدارک ببینند که تا 

دو ماه آینده حرکت ما در این خصوص انجام می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در زمینه متادون تراپی با مشکالتی 
مواجه هستیم، خاطر نشان کرد: در همین راستا دو داروخانه 

خاص را برای این مسئله در نظر گرفتیم.
وزیر بهداشت درباره تحت پوشش قرار دادن مراکز ترک اعتیاد 
با  زمینه  این  در  کرد:  نشان  بهداشت خاطر  از سوی وزارت 
بهزیستی مداخالتی وجود دارد که باید در جلسه مشترک میان 
وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان بهزیستی این مسائل را 
حل و فصل کنیم. نمکی با بیان اینکه سیاست های حمایتی ما در 
مورد معتادان دو دسته است، گفت: یکی سیاست های پیشگیرانه 
و دیگری سیاست های درمانی است. سیاست های درمانی ما 
مربوط به این است که ما بتوانیم معتادان متجاهر که متبال به 
اچ ای وی و… هستند را در مراکز خاص بستری کنیم که این 

موضوع همان طور که گفتم در حال انجام است.

تدبیر وزیر هبداشت برای رفع 
مشکالت متادون ترایپ معتادان

منصور غالمی )وزیر علوم، تحقیقات و فناوری( درباره خبری 
مبنی بر اینکه اعزام دائمی دانشجو به خارج از کشور قطع شده 
است، گفت: فرصت های مطالعاتی سر جای خودش هست 
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای فرصت های مطالعاتی 
همچنان می توانند به خارج از کشور بروند و هیچ مشکلی در 

این زمینه نیست.
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: اگر منابع مالی اجازه 
بدهد، هرچه متقاضی داشته باشیم برای فرصت مطالعاتی به 

خارج از کشور می فرستیم.
جمهوری  برهه ای  یک  در  مثال  عنوان  به  داد:  ادامه  غالمی 
اسالمی سه هزار بورسیه در خارج از کشور داشت که کل دوره 
اینکه  به دلیل  را در آنجا درس می خواندند، در حال حاضر 
دانشگاه های داخلی ما همه مقاطع را پوشش می دهد، از این 
رو دانشجویان می توانند بخشی از تجربیات الزم را از طریق 

فرصت مطالعاتی شش یا ۹ ماهه در مقطع دکتری کسب کنند.
وی ادامه داد: با توجه به دالیلی که گفته شد ضرورتی ندارد 
که دانشجویان کارشناسی ارشد برای تحصیل در مقطع دکتری 
آن هم به صورت کامل به خارج از کشور اعزام شوند، البته به 
جز رشته هایی که جدید هستند و یا رشته های میان رشته ای و 
کماکان دانشجویان این رشته ها را همچنان به خارج از کشور 

می فرستیم و تعدادشان هم تقریبا کم است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان تاکید کرد: فرصت های 

مطالعاتی سر جای خودش هست و قطع نشده است.

 قطع اعزام دانشجو به خارج
 از كشور صحت ندارد

شاخص  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
گفت:  کشور،  سطح  در  سالمت  خدمات  پوشش 
شاخص کشور ما از نظر پوشش خدمات سالمت 
تقریباً کمی از سطح متوسط باالتر است، با این حال 
شاخص کاتاستروفی یا هزینه های کمرشکن درمانی 

ما هنوز بسیار باالست.
در  بهداشت  وزارت  کل  معاون  حریرچی،  دکتر 
علوم  دانشگاه  آموزشی  جشنواره  چهاردهمین 
پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اهداف آموزش و 
پژوهش و ارائه خدمات در کشور، اظهار کرد: چند 
سالی است که دنیا در این رابطه بر سر یک تعریف 
تحقق  برای  آن تالش  و  توافق رسیده  به  مشترک 
به هدف غایی  پوشش همگانی سالمت است که 
تمام نظام های سالمت در سطح دنیا تبدیل شده و 
ما نیز برای تحقق این هدف تا سال ۱۴۱۴ برنامه 

ریزی کرده ایم.
وی با اشاره به تعریف پوشش همگانی سالمت، گفت: پوشش 
کلیه  به  اقشار جامعه  که همه  معناست  این  به  همگانی سالمت 

و  درمانی  تا  پیشگیرانه  خدمات  از  سالمت  نیاز  مورد  خدمات 
توانبخشی و تسکینی بدون اینکه دچار سختی مالی شوند، دست 
یابند. حریرچی با بیان اینکه امروزه پوشش همگانی سالمت با یک 
شاخص ترکیبی اندازه گیری می شود، تصریح کرد: این شاخص ها 

شامل تمامی خدمات باکیفیت سالمتی می شود که مردم 
باید برای ارتقای سطح سالمت در اختیار داشته باشند.

وی با بیان اینکه دستیابی به خدمات مورد نیاز و حفاظت 
مالی سالمت برخی از این شاخص هاست، گفت: شاخص 
کشور ما از نظر پوشش خدمات سالمت حدود ۶5 است 
که تقریباً کمی از سطح متوسط باالتر است، با این حال از 
سوی دیگر شاخص کاتاستروفی یا هزینه های کمرشکن 
درمانی ما بسیار باالست که اگر تغییری در سیاست های 
خود ایجاد نکنیم تا سال ۲۰۲۰ اگرچه خدمات بیشتری 
ارائه می شود ولی وضعیت شاخص کاتاستروفی ما به همین 
صورت باقی می ماند. معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه 
برای اصالح شرایط و تحقق پوشش همگانی سالمت باید 
مسیر خود را تغییر دهیم، گفت: متأسفانه ما تصور غلطی 
از سطح ارائه خدمات در کشور داریم، فکر می کنیم سطح 
ارائه خدمات ما خیلی باالست در حالی که اینگونه نیست 
و سطح خدمات سالمت ما درست در حد متوسط جهانی است 
ولی از لحاظ شاخص کاتاستروفی یا هزینه های کمرشکن درمانی 

رقم ما بسیار باالست و باید اقدامات اصالحی را در نظر بگیریم.

معاون کل وزارت بهداشت:

هزینه های درمانی، کمرشکن است

سردار حسین اشتری در در بیست و سومین همایش 
فرماندهان، روسا و مدیران ناجا با بیان اینکه اعمال 
قانون و مدیریت صحنه باید با اقتدار توأم با رأفت باشد، 
اظهار داشت: ارتباط و برخورد با مردم باید حکیمانه، 

مدبرانه و بر مبنای اخالق اسالمی باشد.

وی تأکید کرد: اقتدار ناجا برای متجاوزان به عنف، 
در  و  است   ... و  سارقان  شرور،  افراد  قاچاقچیان، 
برخورد با اشرار مسلح، قاچاقچیان، متخلفان به هیچ 
عنوان کوتاهی و چشم پوشی نمی کنیم. فرمانده ناجا با 
اشاره به تعیین اولویت های مأموریتی نیروی انتظامی در 
سال جاری، یادآور شد: اولویت های نیروی انتظامی در 
سال ۹۸ تعیین و به فرماندهان انتظامی استان ها و پلیس 
های تخصصی و ستادی ابالغ شده که در این میان 
مبارزه با سرقت و مواد مخدر از برنامه های اولویت دار 
است. فرمانده ناجا با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه باید 
در خط مقدم اقدامات انتظامی باشد، تأکید کرد: باید 

وقوع سرقت را به حداقل ممکن برسانیم از طرفی الزم 
است که کشف وقوع جرم در حوزه سرقت ارتقاء یابد.
سردار اشتری با اشاره به اهمیت مبارزه با مواد مخدر، 
تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر یکی از مطالبات مقام 
معظم رهبری است و باید در اولویت مأموریتی ما نیز 
باشد؛ امروز در رأس ستاد مبارزه با موادمخدر نهاد 
ریاست جمهوری، سردار اسکندر مومنی حضور دارند 
و سردار منتظرالمهدی و سایر دوستان نیز در این حوزه 
فعالیت دارند، وجود این عزیزان را فرصت بدانیم و 
با همدلی و تعامل به جد با مواد مخدر مقابله کنیم.  
سردار اشتری با تأکید بر اینکه هرگز اجازه نمی دهیم 

کسی امنیت ما را خدشه دار کند، ادامه داد: برخورد 
با ناهنجاری ها و دفاع از ارزش های دینی و انقالبی 
نیز از اولویت ها است؛ نیروی انتظامی حافظ ارزش 
های انقالب اسالمی است و با هر ناهنجاری مطابق 
قانون برخورد می کنیم. وی با اشاره به اهمیت برخورد 
با موضوع کشف حجاب، تأکید کرد: بر مبنای قانون، 
کشف حجاب جرم است و با چنین مواردی قطعا 
برخورد می کنیم و باید بگویم اجرای طرح های امنیت 

اخالقی به جد دنبال می شود.
نیروی  کرد:  تأکید  کشور  انتظامی  مقام  ترین  عالی 
انتظامی وظایفش را بر مبنای قانونی، به دور از هیاهو، 

مدبرانه و هوشمندانه اجرایی و عملیاتی می کند و در 
این میان اشراف اطالعاتی باید مورد توجه قرار بگیرد؛ 
اشراف اطالعاتی در فضای حقیقی و نیز فضای مجازی 
از الزامات است. سردار اشتری در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به برگزاری دوره های بصیرت 
با عنوان نسیم معرفت برای کارکنان و خانواده هایشان، 
عنوان کرد: تاکنون ۱۳ هزار خانواده کارکنان ناجا طی 
دوره ۴ روزه در این طرح شرکت کرده اند که برگزاری 
چنین طرح هایی به همت سازمان عقیدتی سیاسی 
نیروی انتظامی صورت می گیرد البته اعزام کارکنان به 

مشهد مقدس نیز اجرایی و دنبال می شود.

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
ثبت  به شماره ۹۸۰۰۲۹/ش۴،این شورا  فرزند شعبان   بشرح درخواستی که  فیروزه دریائی  خانم 
ناصر شمسی   : که  داده  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده 
فرزند قربانعلی  شماره شناسنامه  5۲7 صادره از  تنکابن  در  تاریخ۱/۲۱/ ۹۸دراقامتگاه دائمی خود 

شهرستان   تنکابن  بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱- فیروزه دریائی همسر متوفی
۲-فرشته شمسی فرزند متوفی
۳-سعید شمسی فرزند متوفی

۴-قربانعلی شمسی پدر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   چهارم   شورای حل اختالف تنکابن

 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای سیروسی رزاقی فرزند حسن       بشرح درخواستی که به شماره ۹۸۰۰5۲/
و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ش۴،این 
چنین توضیح داده که : حسن رزاقی فرزند حسین شماره شناسنامه  ۳5۴۰ صادره 
از  رودسر  در  تاریخ۱۲/۲۲/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن  بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱- سیروس رزاقی فرزند متوفی
۲-شهربانو رزاقی فرزند متوفی

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

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

رونوشت آگهی حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۱۰۴۶5۶۹ دارای ش ش  امیری   رجبی  شاهپور 
۱۰/۱۰5/۹۸این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نگین رجبی امیری با ش ش ۲۰5۰۱۱۱۰۳۴7تاریخ ۹7/۱۲/۲5اقامتگاه 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  بابل     شهرستان  دائمی خود 

منحصر است به 
شاهپور رجبی امیری فرزند حسن و بیگم به ش ش ۶5۶۹متولد ۱۳5۱محل تولد 

تهران پدر متوفی 
حکیمه براری مقری فرزند یداهلل و شهربانو به ش ش ۲۲۹ متولد ۱۳۶۰ محل تولد 

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

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

آگاهی ابالغ مفاد اجرائیه
به موجب دادنامه شماره ۹۳۹-۴-۱۰-۹7محکوم علیه بهروز سلیمی 
گلشن محکوم است به پرداخت مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰به عنوان اصل 
اوراق  و  دادرسی  هزینه  عنوان  به   ۱/۱75/۰۰۰ مبلغ  و  خواسته 
تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در حق 
محکوم له و نیز پرداخت مبلغ میزان5 درصد محکوم به از بابت نیم 
عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر 
در مادتین ۱۱۹و ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی آگهی میگردد و ده 
روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته میشود و بر اساس ماده ۹ قانون 
مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه 
نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید. خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک ۹۶/۱۱/۲5 لغایت اجرا در حق 

خواهان. ۱۲/ خ / م الف
رئیس حوزه شورای ۶ حل اختالف 

فرمانده نیروي انتظامي:

با خودروهاي بي حجاب 
برخورد مي کنیم
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کارت های بانکی کارت سوخت می شوند 

از ساعت ۲۴ نهم اردیبهشت ماه دور جدید ثبت نام 
برای دریافت کارت سوخت آغاز شد و این مرحله 
از ثبت نام مخصوص افرادی است که سال گذشته 

نتوانسته بودند این کار را انجام دهند. 
به گزارش زمان به نقل از فارس، از ساعت ۲۴ روز 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  ماه  اردیبهشت  نهم 
فرآورده های نفتی ایران کار ثبت نام از متقاضیان کارت 
سوخت در یک سال اخیر را برای بار دوم آغاز کرد 
که این مرحله از ثبت نام مخصوص افرادی است که 
سال گذشته در جریان ثبت نام کارت سوخت نتوانسته 

بودند این کار را انجام دهند.
اقتصادی سران  براساس تصمیم شورای هماهنگی 
سه قوه به زودی قرار است عرضه بنزین به صورت 
بنزین صورت  قالب عرضه دو نرخی  کارت و در 
گیرد هرچند هنوز از میزان افزایش قیمت ها خبری 
در دست نیست ولی ظاهرا به نظر می رسد قیمت 
بنزین در این روش فقط حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر 
افزایش نخواهد یافت و اختالف بنزین سهمیه ای با 

بنزین آزاد نیز زیاد نخواهد بود.
در این گزارش به برخی از سواالتی که برای مخاطبان 
در خصوص نحوه ثبت نام کارت سوخت مطرح شده 

است، پاسخ داده ایم:
دارندگان کارت سوخت ثبت نام نکنند

ابتدا باید تاکید داشت ثبت نام کارت سوخت تنها 
برای افرادی است که کارت سوخت خودرویشان به 
هردلیلی در دسترس نیست و احیانا مفقود شده است 
بنابراین آن دسته از صاحبان خودرویی که دارای کارت 
سوخت هستند نیازی نیست که در این سامانه ثبت 

نام کنند.
سال  که  سوخت  کارت  نام  ثبت  ابتدایی  دوره  در 
گذشته صورت گرفت حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که انتظار می رود 

در دوره جدید ثبت نام به این تعداد افزوده شود.
کارت های بانکی تبدیل به کارت سوخت می شوند

موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است 
که افرادی که در سامانه ثبت نام می کنند باید یک 
کارت بانکی خود را به سامانه معرفی کنند زیرا در 
این طرح کارت سوخت جدیدی برای این دسته از 
افراد صادر نخواهد شد و همان کارت بانکی معرفی 
شده در سامانه، کار کارت سوخت را در جایگاه های 

عرضه سوخت برایشان انجام می دهد.
این اقدام وزارت نفت، اقدام هوشمندانه ای در راستای 
مشخص شدن میزان دقیق مصرف بنزین هر خودرو 
است زیرا عمال افرادی که کارت بانکیشان به عنوان 
کارت سوخت معرفی شده است هرگز حاضر نیستند 

که این کارت را در اختیار افراد دیگری قراردهند.
 VIN برای ثبت نام کارت سوخت شماره 

خودرو نیاز است
اما موضوع مهم دیگری که در اینجا برای مخاطبان 
مطرح شده است این موضوع است که برای ثبت نام 
کارت سوخت آیا سند محضری نیاز است یا سند 
سبزی که توسط نیروی انتظامی صادر می شود که 
در پاسخ به این سوال باید گفت برای ثبت نام  در 
سامانه ثبت کارت سوخت شماره VIN خودرو نیاز 
است که این شماره در کارت خودرو و یا سند سبز 

موجود است.
کارت سوخت خریداران خودرو جدید صادر می شود

همچنین این نکته را باید گفت که کسانی که اقدام 
به خرید خودروی جدید می کنند در مرحله شماره 
این  گذاری  شماره  سیستم  اتصال  دلیل  به  گذاری 
خودروها به سامانه کارت سوخت، کارت سوخت 
آنها صادر می شود و نیازی نیست که مالکان این 
دست از خودروها اقدام به ثبت نام در سامانه کنند فقط 
کافی است منتظر باشند تا کارت سوخت خودرویشان 

از طریق اداره پست تحویل گیرند.
 در پایان نیز یادآور می شود مالکان خودرو و موتور 
سیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت ندارند می توانند  
با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir ، اپلیکیشن 
دولت همراه و یا کد دستوری *۴# به منظور دریافت 

کارت سوخت، تقاضای خود را ثبت کنند.

خبر

تشکیل کمیته مشترک راهبردی آب ایران و آلمان

مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل با اشاره به تشکیل کمیته مشترک 
راهبردی آب ایران و آلمان، گفت: نخستین نشست این کمیته به منظور 
بررسی آخرین وضعیت طرح های پیشین دو کشور و تعریف پروژه های 
آبی جدید برگزار شد. به گزارش زمان به نقل از تسنیم، فرهاد یزدان دوست 
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل با بیان این مطلب افزود: بخش آب و 
برق وزارت نیرو از دیرباز با مجموعه های اروپایی به ویژه با متخصصان 
آلمانی فعالیت های مشترک زیادی در دستور کار داشته اند بدین منظور 
در جهت توسعه فعالیت ها و نتیجه بخشی فعالیت های گذشته مقرر شده 
است تا در شاخه های مشخص آب و برق کمیته های فعالی را با کشورهای 

اروپایی داشته باشیم.
وی ادامه داد: در همین راستا یکی از کمیته های فعال در این زمینه مربوط 
به کمیته همکاری های حول محور آب با کشور آلمان است که با توجه به 
اینکه در سال گذشته مسئولیت راهبری کمیسیون مشترک همکاری های 
ایران و آلمان به وزارت نیرو سپرده شده است، فعالیت های مربوطه نیز 
قوت بیشتری پیدا کرده تا ما بتوانیم این کمیته ها را با یک برنامه ریزی 
جدید به پیش ببریم.یزدان دوست با اشاره به برگزاری اولین نشست کمیته 
مشترک همکاری های آبی ایران و آلمان، گفت: این نشست هم اکنون با 
حضور مدیران وزارت محیط زیست فدرال آلمان از جمله رگینا دوب، 
مدیر دپارتمان مدیریت آب و حفاظت منابع آبی این وزارتخانه و همچنین 
مدیران ارشد بخش آب و بین الملل وزارت نیروی ایران در محل ستاد این 

وزارتخانه در حال برگزاری است.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل تاکید کرد: اتفاقات بسیار خوبی برای 
آینده فعالیت های ایران و آلمان در این زمینه متصور است و در این نشست 
نیز ضمن بررسی فعالیت های انجام شده گذشته و شرایط موجود طرح ها 

در حال بررسی پروژه های جدید میان دو کشور هستیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پشتیبانی دو کشور از نوع فعالیت های 
انجام شده و کسب حمایت ها از اتحادیه اروپا در دستور کار ماست که 
امیدواریم مجموعه پروژه های بررسی شده که با همکاری مدیران ارشد 
آب ایران و آلمان به توافق خواهد رسید راهگشای فعالیت های بسیار بیشتر 

دو کشور در زمینه همکاری های آبی باشد.

 افت شدید عرضه نفت در جهان با تحریم های 
ایران و ونزوئال

تشدید تحریم های آمریکا بر علیه ایران که برای ماه می برنامه ریزی شده 
است به مجموعه عوامل محدود کننده عرضه نفت خام سنگین افزوده و 

باعث باال رفتن قیمت این نوع نفت شده است.
بر اساس این گزارش، تشدید تحریم های آمریکا بر علیه ایران که برای ماه 
می برنامه ریزی شده است به مجموعه عوامل محدود کننده عرضه نفت 
خام سنگین افزوده شده و با باال بردن قیمت این نوع نفت، تقابلی بین 

خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است.
محدودیت های جدیدی که برای ایران در نظر گرفته شده است، پس از 
تحریم هایی است که آمریکا قباًل برای صادرات نفت خام ونزوئال در نظر 
گرفته بود. این در شرایطی است که آنگوال هم با اختالالتی در تولید نفت 
خود روبرو شده است. این کشورها ۳ مورد از بزرگترین تولیدکنندگان 
نفت سنگین هستند که بهترین و گران ترین محصوالت پاالیشگاهی، نظیر 
سوخت جت را به دست می دهند. مقامات آمریکایی می گویند میزان 
عرضه نفت جهانی علی رغم تحریم ها باال خواهد بود و تولید نفت شیل 
این کشور شکوفا خواهد شد. اما باال رفتن عرضه نفت جهان، از سوی 
آمریکا، عربستان و روسیه خواهد بود که دارای نفت خام سبک هستند.
قیمت نفت خام سنگین شامل نفت گرین و هیدران نروژ، در چند ماه 
گذشته در حال باال رفتن بوده است. تنها در ماه آوریل، قیمت نفت سنگین 
گرین، از قیمت شاخص برنت به عالوه ۱۰ سنت، به قیمت شاخص 
عراق، سوموی  شرکت  ماه  است.این  رسیده  دالر،  عالوه ۱  به   برنت 
۲ میلیون بشکه نفت خام سنگین بصره را به شرکت یونیپک چین فروخت 

که قیمت هر بشکه آن ۲ دالر از قیمت رسمی گران تر بوده است.

 فروش 7۰ هزار بشکه نفت خام سنگین 
در بورس انرژی

با همکاری شرکت ملی نفت ایران، 7۰ هزار بشکه نفت خام سنگین 
عرضه شده در بورس انرژی با قیمت ۶۰.۶۸ دالر به ازای هر بشکه 
معامله شد.بر اساس این گزارش، ساعت ۱۴:۳۰ دیروز، دومین مرحله 
عرضه نفت خام سنگین در بورس انرژی صورت گرفت و یک میلیون 
با قیمت هر بشکه  الملل این بورس  بشکه نفت خام در رینگ بین 
۶۱.۶7 دالر عرضه شد.در دقایق ابتدایی این عرضه، دو پیشنهاد خرید 
۳5 هزار بشکه نفت خام با قیمت 55 دالر به ازای هر بشکه بر روی 
تابلو نشست. دقایقی بعد، متقاضی خرید نفت، قیمت پیشنهادی خود را 

به ۶۰.5 دالر افزایش داد.

کوتاه از انرژی

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  سخنگوی 
هزار  ثبت نام ۱۰۰  از  ایران  نفتی  فرآورده های 
نفر در سامانه دولت همراه برای دریافت کارت 
سوخت خودرو خبر داد و گفت: افرادی که در 
نخستین فراخوان ثبت نام کارت سوخت نسبت 
بودند،  کرده  اقدام  خود  درخواست  ثبت  به 

مجددا به سامانه مراجعه نکنند.

از وزارت نفت، زیبا  نقل  به  به گزارش زمان 
دوشنبه  روز  از  اینکه  به  اشاره  با  اسماعیلی 
تاکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه دولت 
نام  ثبت  سوخت  کارت  دریافت  برای  همراه 
و  دارد  ادامه  همچنان  ثبت نام  گفت:  کرده اند، 
افرادی که کارت سوخت آنها مفقود شده است، 
می توانند با مراجعه به سامانه دولت همراه به 

آدرس اینترنتی www.mob.gov.ir نسبت 
به ثبت درخواست دریافت کارت سوخت خود 

اقدام کنند.
و  پاالیش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  رئیس 
پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: افرادی 
که در نخستین فراخوان ثبت نام کارت سوخت 
شرکت و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام 
کرده و کارت بانکی خود را معرفی کرده اند و 
تایید نهایی درخواست آنها صورت گرفته است، 
نیاز به اقدام دیگری نداشته و ثبت نام آنها انجام 
شده است و نیاز نیست دوباره به سامانه مراجعه 

کنند.
میلیون  هم اکنون ۱7  اینکه  بیان  با  اسماعیلی   
و 7۰۰ هزار کارت سوخت شخصی فعال در 
هزار  از ۳7۸  بیش  افزود:  دارد،  وجود  کشور 
خودرو از این تعداد، خودروهای عمومی مانند 
تاکسی ها و ۱۹۶ هزار دستگاه نیز خودروهای 
از  درصد   ۹۰ حدود  واقع  در  است،  دولتی 

خودروهای بنزین سوز کشور شخصی هستند.
وی همچنین از وجود 5 میلیون کارت سوخت 
موتورسیلکت فعال در کشور خبر داد و گفت: 
خودروهای  سوخت  کارت  هزار   7۰۰ تعداد 

باجه های  در  که  تا ۹۶  نوشماره سال های ۹۳ 
به آدرس  بازتوزیع و  بود،  مانده  پست معطل 
صاحبان آن ارسال شده و تعدادی نیز در حال 

ارسال است.
پخش  ملی  شرکت  گزارش،  این  اساس  بر 
اطالعیه  نخستین  در  ایران،  نفتی  فرآورده های 
کرد:  اعالم  ماه  فروردین  هشتم  روز  در  خود 
»مالکان خودرو و موتورسیکلت که به هر دلیلی 
کارت سوخت ندارند، می توانند از ساعت ۲۴ 
یکشنبه، هشتم اردیبهشت ماه با مراجعه به سامانه 
اپلیکیشن  همچنین  و   www.mob.gov.ir
به منظور   *۴# دستوری  کد  یا  همراه،  دولت 
دریافت کارت هوشمند سوخت، تقاضای خود 

را ثبت کنند.
مالکان  بود:  شده  تاکید  اطالعیه  این  در 
خودروهای عمومی، دولتی و مالکان خودروها 
در استان سیستان و بلوچستان که پیش از این 
در دفاتر پلیس +۱۰ درخواست خود را ثبت 
کرده اند، الزم نیست به این سامانه مراجعه کنند 
ارسال  ایشان  نشانی  به  آنها  و کارت سوخت 
خواهد شد و مراحل ثبت نام تنها غیرحضوری 

و از طریق سامانه دولت همراه انجام می شود.

ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر برای دریافت کارت سوخت

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده 5۳/۹7/ش۸

ابالغ   پرچمی     علی   -۳ پرچمی  محمود   -۲ غالمی  ۱-رضا  به    بدینوسیله   
از شعبه هشتم شورای حل  رای شماره ۱۹7مورخ  ۹7/۴/۱۶  بموجب   میگردد. 
اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن محکوم  می باشید به:   پرداخت تضامنی  مبلغ    
۱۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال  ریال    بابت اصل خواسته    خواهان ال احتساب خسارت 
تاخیر به ازادی هر ده هزار ریال مبلغ ۸/5 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست ۹7/۲/۳  
لغایت زمان اجرای حکم در واحد اجرای احکام مدنی  و پرداخت ۱۲۰/۰۰۰  /۳  
هزینه دارسی  و حق الوکاله  وفق تعرفه قانونی در حق خواهان  فاطمه جعفری 
: تنکابن - بلوار جمهوری -نبش کوچه  با وکالت بانک سینا          به نشانی 
عترت   صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   
ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این 
دادگستری  یا  داداگاه  احکام  اجرای  برای  قانوني    اقدام  جهت  پرونده  صورت 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
بابک طالشی فرزند سبحان درخواستی که به شماره ۹7/۳۱/ش۳،این شورا  آقای 
که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت 
تنکابن     از    شادروان سبحان  طالشی فرزند مهدی به شماره شناسنامه ۳ صادره 
در  تاریخ ۹7/۱۲/۲۰دراقامتگاه دائمی خود شهرستان... بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-بابک طالشی فرزند متوفی             ۲-مهرزاد طالشی فرزند متوفی
۳-مهرداد طالشی فرزند متوفی           ۴-مهران طالشی فرزند متوفی
5-محمد زمان طالشی فرزند متوفی      ۶-مهیار طالشی فرزند متوفی

7-آتکه طالشی فرزند متوفی              ۸-بهجت یاوری همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

قاضي شعبه   سوم  شورای حل اختالف بخش نشتاءگواهی صادر خواهد شد . 

رای شورا
 شماره  دادنامه :  ۲۴مورخ ۹۸/۱/۲۴ شماره پرونده :77۲/۹7۶/ش۱

در خصوص دعوی خانم فاطمه جعفری بوکالت بانک سینا فرزند سلمان   بطرفیت  
اسماعیل کشاورزان ۲- فرزاد گلناری  فرزند فریدون ۳- حشمت طالشی فرزند 
 : بشماره   چک  فقره  یک   وجه   مطالبه  بخواسته  مجهوالمکان    فعال  حسین  
بمبلغ   تنکابن    بانک کشاورزی  شعبه مرکزی  بعهده   7۸۳۶۸۶ مورخ ۹۲/۳/۲۹ 
۸۶/۰۰۰/۰۰۰و خسارت تاخیر تادیه  با عنایت به مجموع محتویات پروند و استماع  
بانک  پرداخت  فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم  ارایه   اظهارات خواهان و 
محال علیه تقدیمی از ناحیه خواهان  که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته 
در عهده خوانده داشته  و بقای اصول  مستندات  ابرازی  در ید مدعی  داللت 
بر بقا ء دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان  در مطالبه وجه آن را 
الرغم ابالغ قانونی  اخطاریه  در جلسه شورا حاضر  اینکه خواند ه علی  دارد و 
نشده  ونیز الیحه ای  از وی واصل نشده است. لذا شورا دعوی خواهان را ثابت 
تشخیص  و مستندا به بند ۱ الف ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه 
چهارم توسعه  و مواد ۳۰۴و ۳۱۰ و۳۱۳و ۳۱۴ قانون تجارت  و مواد 5۲۲ و 5۱5و 
۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی   حکم به محکومیت خوانده  بمبلغ ۴5/۰۰۰/۰۰۰   
بابت اصل خواسته  وهزینه دادرسی بمبلغ  ۱/7۶5/۰۰۰ ریل و حق الوکاله وکیل   
،  و خسارت تاخیر تادیه  ازتاریخ   ۹۲/۳/۲۹تا زمان  پرداخت قابل محاسبه  در 
واحد  اجرای احکام   مدنی   در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  .رای صادره 
غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس 
از انقضاء مدت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

شهرستان تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه  اول  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

رونوشت آگهی حصر وراثت
ملی ۳7۲۰۲۹۴۴7۱به شرح  دارای شماره شناسنامه - شماره  اسدپور  کیانوش  آقای 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  ۸/۹۸۰۰5۰از  کالسه  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیق اسدپور به شناسنامه ۸۴و شماره ملی 
۳7۲۶۳۹۹۴۲۳در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
۱-ستاره شاکری ش ش ۱ ت ت ۱۳۲7/۱/۲ شماره ملی ۳7۳۲۸۰۹۳7۴ همسر متوفی.
۲-محمد اسدپور ش ش ۲۱ ت ت ۱۳۶5/۸/5 شماره ملی ۳7۳۳۲۴۶۲۰۹پسر متوفی.

۳-رحمت اله اسدپور ش ش ۴۳ ت ت ۱۳۶7/۹/۲5 شماره ملی ۳7۳۳۲۴۶۴۲۱ پسر 
متوفی.

۴-کیانوش اسدپور ش ش - ت ت ۱۳7۰/۱۲/۱۴ شماره ملی ۳7۲۰۲۹۴۴7۱ پسر 
متوفی.

دختر  ملی ۳7۳۱۴۰۱۱۴۲  اسدپور ش ش ۲55 ت ت ۱۳۴۴/۴/۶ شماره  5-سویل 
متوفی.

۶-حفصه اسدپور ش ش ۳55 ت ت ۱۳۴۹/۶/۱ شماره ملی ۳7۳۱۴۰۲۱۳۰ دختر 
متوفی.

7-صدیقه اسدپور ش ش ۳5۶ ت ت ۱۳5۱/7/۱ شماره ملی ۳7۳۱۴۰۲۱۴۹ دختر 
متوفی.

دختر  ملی ۳7۳۱۴۰۲۱57  اسدپور ش ش ۳57 ت ت ۱۳57/۶/۱ شماره  ۸-ثروت 
متوفی.

اسدپور ش ش ۳5۸ ت ت ۱۳57/۶/۱ شماره ملی ۳7۳۱۴۰۲۱۶5 دختر  ۹-مروت 
متوفی.    به غیر از نامبردگان وارث 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 باشداز تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف ۴۴۴7 
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر شماره...۱۳۹7۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۰۰.... هیات اول موضوع قانون 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در  تعیین تکلیف وضعیت 
واحد ثبتی حوزه ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای باقر سیاه 
منصور فرزند علی بشماره شناسنامه ۳ صادره از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۶۶۰/۸۳ متر مربع پالک 5۴ فرعی از ۱۴ اصلی واقع 
در قریه کتالن خریداری از مالک رسمی اقای علی سیاه منصوری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز اگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و  پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: تاریخ انتشار نوبت دوم:
محمد رحیم پور راینی  رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت آگهی حصر وراثت
بشرح      ۳7۴۳۸ شماره   شناسنامه  دارای  خوئی   غفارپور  معصومه  خانم   
دادخواست به کالسه ۳/۹۸۰۱57ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده که شادروان حسین غفارپور خوئی بشناسنامه ۲۰5 در 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر  را  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ   ۹7/۱۲/۶ 
–ش ش۳7۴۳۸    خوی  است به/۱-  علیرضا غفارپور خوئی  فرزند   حسین 
 ۱۱۶۴ ش   –ش   حسین  فرزند  خوئی   غفارپور  رحیم   متوفی/۲-   پسر    –
فرزند    حسین -ش  ش  غفارپور خوئی   محمد  متوفی/۳-   پسر    - -خوی 
۴5۸۴۲ –خوی -  پسر متوفی/۴-  معصوم غفارپور خوئی  فرزند  حسین ش ش 
۱55۶     -خوی- پسر  متوفی/5-  معصومه  غفارپور خوئی  فرزند حسین ش 
ش ۳7۴۳۸ خوی- دختر متوفی/۶-  سکینه غفارپور خوئی  فرزند   حسین ش 
ش  ۱۶۰۱ خوی –دخترمتوفی/7-   زینب   غفارپور خوئی   فرزند  حسین ش 
ش ۲۴۳۲خوی - دختر متوفی/۸-   فاطمه  غفارپور خوئی  فرزند  حسین ش ش 
۶7۲ 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 ابالغ  
پرونده:۹۴۰۹۹۸۶۱۱۰7۰۰۳۳۰-شماره  نامه:۹۸۱۰۱۱۶۱۱۲۳۰۰۳۱۳-شماره  شماره 
بایگانی شعبه:۹7۰۶7۰-تاریخ تنظیم:۱۳۹۸/۲/۹.بدینوسیله به آقایان علی خاکسار-
محسن خاکسار حسن خاکسار حسین خاکسار-عباس خاکسار و خانمها خیری 
محل  آدرس  به  دسترسی  عدم  به  باتوجه  میگردد  ابالغ  خاکسار  خاکسار-حبیبه 
سکونت شما جهت انتقال اجرایی ملک به شماره پالک ثبتی5/55۶۶ظرف مهلت 
مقرر به این اجرا مراجعه نمایید درغیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد گردید.

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان اهواز-سرخان زاده

رونوشت
آقای حامد کسرائی  دارای شناسنامه شماره   ۱۳۳۱   بشرح دادخواست به کالسه 
۹۸۰۱7۱/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان فریدون کسرائی بشناسنامه۶۶۱ در تاریخ  ۸5/۸/۱7اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  حامد کسرائی  فرزند    
فرزند    کسرای   یوسف  متوفی/۲-   پسر    – خوی    ۱۳۳۱ ش  –ش  فریدون  
فریدون –ش  ش  ۳۶۰7 -خوی -  پسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

در سبد محصوالت پاالیشگاه های مجتمع گازی پارس جنوبی، گاز 
طبیعی دارای بیشترین سهم است. 

پارس  گاز  مجتمع  مدیرعامل  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جنوبی با بیان این مطلب توضیح داد: در حال حاضر گاز طبیعی 
بیش از 7۶ درصد سبد محصوالت این مجتمع از نظر درآمدی را 

در بر می گیرد. 
هادی هاشم زاده فرهنگ اظها ر کرد: از این منظر میعانات گازی 
 با ۱۰ درصد در رتبه دوم قرار دارد و گوگرد تولیدی نیز بیش از

۶ درصد درآمدهای پارس جنوبی را در بر می گیرد. 
وی در ادامه سهم گاز مایع را نیز نزدیک به ۶ درصد، عنوان و اظهار 
کرد: یکی از مهمترین محصوالت تولیدی در پارس جنوبی استان 
است که سهم ۱.۶ درصدی را در سبد محصوالت این مجتمع از 

نظر درآمدی داراست.
 فرهنگ با اشاره به توانمندی نیروی انسانی پارس جنوبی گفت: 
در  مجتمع  نیروهای  توانایی  و  دانش  انتقال  فنی،  خدمات  ارائه 
سال های اخیر باعث شده این بخش نیز سهمی در حدود ۰.۲ درصد 

از درآمدهای مجتمع گاز پارس جنوبی داشته باشد.

معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر 
اخیر  بارش های  به  توجه  گفت:با 
توسط  برق  تولید  میزان  کشور  در 
نیروگاه های برقآبی به ۱۰ هزار مگاوات 

می رسد.
مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هماهنگی  معاون  حسینی-  سیدزمان 
انتقال شرکت توانیر در پاسخ به اینکه 
با توجه به گرم شدن هوا و در پی آن 
افزایش مصرف برق، این شرکت چه 
این  مدیریت  برای  طرحی  و  برنامه 
حوزه دارد، گفت: توانیر و وزارت نیرو 
برنامه ریزی هایی انجام داده اند و این 
برنامه به تمام بخش های ذی ربط ابالغ 
شده است. در همین ارتباط، طرح هایی 
را برای حوزه تولید، انتقال و مدیریت 

مصرف مد نظر داریم.

در  اخیر  بارش های  به  اشاره  با  وی 
ذخیره  آب  رفتن سطح  باال  و  کشور 
شده پشت سدهای برقآبی، ادامه داد: 
سال گذشته به دلیل پایین بودن سطح 
از  مگاوات  هزار  سدها 5  پشت  آب 
دست  از  را  سدها  این  تولید  ظرفت 
با توجه به بارش های اخیر  دادیم که 
در کشور میزان تولید این سدها به ۱۰ 
هزار مگاوات افزایش می یابد. البته این 
برق  به مصرف  تفاوتی  بی  معنای  به 
نیست. به این ترتیب که در صورت 
صرفه جویی ۳ هزار مگاواتی در ایام 
پیک  این  از  می توانیم  مصرف  اوج 

بدون خاموشی و مشکل عبور کنیم.
به گفته این مقام مسئول، پروژه هایی 
در  برق  مدیریت مصرف  راستای  در 
تأمین  و  تعریف  مصرف  پیک  ایام 

اعتبار شده و در حال اجرا هستند که با 
کمک آنها در ۲ ماه آینده می توانیم از 
پیک مصرف برق عبور کنیم. از جمله 
سازی  بهینه  و  توسعه  به  می توان  آن 
نیروگاه ها و در بخش انتقال، به توسعه 
و بهینه سازی شبکه های توزیع و فوق 

توزیع اشاره کرد.
بخش  در  برق  تلفات  میزان  حسینی 
و  کرد  اعالم  درصد   ۱۱ را  توزیع 
این  پیش  سال  چند  داشت:  اظهار 
عدد بیش از ۱5 درصد بوده است. در 
تالش هستیم با توجه به رشد ۳ تا 5 
پیک  از دوران  برق  درصدی مصرف 
مصرف عبور کنیم چرا که بررسی ها 
نشان می دهد که در پیک مصرف برق 
5۸ تا ۶۱ هزار مگاوات برق در کشور 

مصرف شود.

افزایش تولید برق نیروگاه های برقآبی
 به 10 هزارمگاوات

سهم ۷6 درصدی گاز طبیعی در سبد 
محصوالت مجتمع گازی پارس جنوبی

توانایی  گفت:   CNG توسعه  و  طرح  مدیر 
 CNG عرضه حدود ۴۶ میلیون مترمکعب گاز
در روز را داریم البته اگر مصرف کننده ای با این 

حجم از تقاضا وجود داشته باشد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، حمید 
برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه  قاسمی در 
۲سیما افزود: ارزان بودن سوخت CNG اولین 
مؤلفه و توجیه جایگزینی آن برای بنزین است؛ 
استاندارد  فاز  دارای ۲۸  ایران  حاضر  حال  در 
تولید و استخراج گاز در پارس جنوبی است که 

به زودی در مدار قرار می گیرد. 
گاز  توزیع  شبکه  بزرگترین  داد:  ادامه  وی 
کشوری به ایران تعلق دارد و به جرأت می توان 
لوله کشی  این میزان  گفت در هیچ جای دنیا 

فشار قوی و متوسط و ضعیف وجود ندارد.
قاسمی در ادامه گفت: در شرایط فعلی در مقابل 
نرخ هزار تومانی بنزین، قیمت یک متر مکعب 
است.  تومان  چهارده  و  چهارصد   CNGگاز
این بدان معناست که اگر به جای ۲۰ لیتر بنزین 
متر مکعب گاز مصرف  تومان( ۲۰  )۲۰ هزار 
کنیم رقمی برابر با هشت هزار و دویست تومان 

خواهد بود.
مدیر طرح و توسعه CNG در شرکت پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی گفت: در حال حاضر 
۳ هزار و پانصد جایگاه بنزین و ۲ هزار و پانصد 
و نود جایگاه CNG در کشور فعال هستند، 
جایگاه های  در  درصد  نسبت 7۰  تقریباً  یعنی 
کشور به CNG تعلق دارد. در طول روز هم 
می توانیم حدود ۴۶ میلیون متر مکعب عرضه 
مصرف  اگر  البته  باشیم  داشته   CNG گاز 
کننده ای با این حجم از تقاضا وجود داشته باشد 
با این حال، در شرایط فعلی حدود ۲۰ و نیم 
میلیون متر مکعب گاز CNG در حال عرضه 

و توزیع است.
قاسمی با اشاره به اینکه سوخت سی. ان. جی 
ضرری برای خودرو ندارد، گفت: میزان اکتان 

سوخت سی. ان. جی حدود ۱۳۳ است.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار، خودروی سی. 
ان. جی امن ترین خودرو است، افزود: از ابتدای 
سال ۱۳۸۲ تاکنون کاًل ۸۳ انفجار سی. ان. جی 
داشتیم که از این تعداد 5۰ مخزن سی. ان. جی 

دستکاری شده بود.

هستند  مایل  که  کسانی  کرد:  اضافه  قاسمی 
کنند می توانند  دوگانه سوز  را  خودروی خود 
به سامانه ثبت نام دوگانه سوز کردن خودرو به 

نشانی www.irngv.ir مراجعه کنند.
مدیر سی. ان. جی شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی گفت: حدود ۳۰۰ هزار مخزن 
خودروی گازسوز آماده توزیع داریم که بهترین 
استانداردها در این مخازن رعایت شده است. 
کردن خودروها  دوگانه سوز  برای  افزود:  وی 

تسهیالتی هم اعطا می شود.

 CNG قابلیت توانایی افزایش ظرفیت استفاده از
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وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:
تسهیل صادرات با سامانه صدور نشان 

حد مجاز آالینده ها

وزیر جهاد کشاورزی گفت:حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی 
با ایجاد سامانه صدور آشکار می شود و دریافت نشان استاندارد در 

تسهیل صادرات موثر است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمود حجتی دیروز سه شنبه در مراسم 
رونمایی از سامانه صدور نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت 
کشاورزی در محل وزارت جهاد کشاورزی افزود: ایجاد چنین سامانه 
ای این امکان را می دهد تا مردم بدانند غذایی که مصرف می کنند از 
مزرعه تا سفره چگونه تهیه شده و آیا ایمنی و سالمت دارد،یا قابل قبول 
نیست. وی اظهار داشت: شورای عالی بهداشت با تاکید رئیس جمهوری 
و برای رفع دغدغه مردم در دولت یازدهم تشکیل شد تا مسئله ایمنی و 
سالمت غذایی مردم به نحوی پیگیری و حل شود. حجتی تصریح کرد: 
این سامانه با مشارکت چند جانبه وزارت جهادکشاورزی، سازمان ملی 
استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه 
به کار کرده است. وزیر جهاد کشاورزی گفت:  های متولی شروع 
همزمان با ثبت کاال در این سامانه، عالوه بر شناسنامه دار شدن غذا با 
صدور گواهی و کد استاندارد، کاال نشان استاندارد می گیرد و این کار 
بزرگ در کشور در حال انجام است. وی اضافه کرد: ادامه این روند در 
نشانه گذاری کاالها برای صادرات موثر و در پروتکل ها و موافقتنامه 

های دولت ها مورد پذیرش است. 

مدیرعامل شهرک های صنعتی ایران:
پیش بینی ۳6 هزار میلیارد تومان تسهیالت 

رونق تولید 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران از پیش بینی حدود ۳6 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت در راستای رونق تولید واحدهای صنعتی کشور برای سال 

جاری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محسن صالحی نیا غروب افزود: عالوه 
بر میزان معمول که واحدهای صنعتی برای سرمایه ثابت و سرمایه 
در گردش دریافت می کنند ، حدود ۳6 هزار میلیارد تومان از محل 
صندوق توسعه ملی و بانک ها با یارانه ای که در سه محور بازسازی 
و نوسازی، تکمیل طرح و سرمایه در گردش پیش بینی شده ، از 
طریق ثبت نام در سامانه بهین یاب پرداخت می شود. وی تصریح 
کرد: 6۸ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که 42 هزار واحد از 
این تعداد، مستقر در شهرک های صنعتی هستند و باید برای بهبود 
وضعیت واحدهای راکد، اهتمام داشته باشیم. صالحی نیا خاطرنشان 
کرد: تسهیالت در استان ها بر اساس توجیه فنی و اقتصادی در اجرای 
طرح ها ، نوسازی و بر اساس گردش نقدینگی که در جریان است و 
براساس ضوابط ، پرداخت می شود. وی تاکید کرد: این تسهیالت برای 
تامین سرمایه در گردش ، تامین منابع برای اصالح ساختار، نوسازی و 
بازسازی، تامین منابع واحدهایی که در حال ساخت و ساز برای رسیدن 
به بهره برداری هستند و البته با اولویت واحدهای بیشتر از 60 درصد 

پیشرفت فیزیکی، تعلق می گیرد.

»چک آزاد« وارد سیستم بانکی شد

 مشتریان سیستم بانکی می توانند سه بار در سال از »چک آزاد« 
برای برداشت وجه در شعب بدون همراه داشتن دسته چک استفاده 

کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در بخشنامه ای استفاده از چک آزاد را به شبکه بانکی ابالغ کرد؛ چک 
آزاد که با عنوان چک »امنیبوس« نیز شناخته می شود، در قانون 
قدیم صرفاً برای هر مشتری یک بار در سال قابل استفاده بود، اما با 
ابالغ قانون جدید، مشتریان صاحب دسته چک می تواند تا ۳ بار در 
سال از چک آزاد استفاده کنند و میزان برداشت از حساب های جاری 
بدون ارائه برگه چک با استفاده از چک آزاد، سه برابر افزایش پیدا 
کرده است و مشتریان می توانند از گزینه ساتنا و پایا بهره مند شوند.

چک آزاد زمانی مورد استفاده است که صاحب دسته چک بخواهد 
چکی را صادر کند و با استفاده از آن وجهی را از بانک دریافت کند، 
اما دسته چک همراه ندارد؛ در این زمان مشتری حقیقی یا حقوقی 
می تواند از بانک تقاضای یک برگ چک عمومی آزاد کند تا رفع 
احتیاج کند و عملیات بانکی و برداشت وجه را انجام دهد؛ چک آزاد 
مانند چک عادی به جریان گذاشته می شود، اما به هیچ عنوان ظهر 
نویسی و یا انتقال نمی پذیرد.هنگام مراجعه مشتری به منظور دریافت 
چک عمومی، باید متصدی مربوطه شماره حساب وی را در پایین 
چک یادداشت و مشخصاتی از قبیل مبلغ و شماره سریال چک و نام 
استفاده کننده )صاحب حساب( را در دفتر و ته سوش چک ثبت کند 
و مشتری باید دفتر و ظهر ته سوش چک را به عنوان رسید امضا کند؛ 
چک آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته می شود، اما به هیچ 
عنوان ظهرنویسی و یا انتقال نمی پذیرد و متصدیان حساب جاری 
نیز باید شماره چک را با ذکر کلمه »امنیبوس« در دفتر و کارت 
حساب جاری مشتری قید کنند که با شماره سری دسته چک های 
دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمایز باشد.مشتریان برای هر 
بار استفاده از چک آزاد باید مبلغ 5 هزار تومان را به عنوان کارمزد 

به بانک پرداخت کنند.
چک آزاد یکی از خدمات سیستم بانکی است که تا به امروز معموالً 
در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به ندرت استفاده شده و با 
تغییراتی در استفاده از چک آزاد انتظار می رود استفاده از چک آزاد 
افزایش پیدا کند.استفاده از چک آزاد به صورت سالیانه سه بار ابالغ 
شده و مشتریان می توانند از این خدمت که یکی از تغییرات قانون 

جدید چک به شمار می رود، بهره مند شوند.
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خالفی خودرو را با »بله« استعالم 
و پرداخت کنید

اپلیکیشن »بله« به کاربرانش این امکان را داده 
است که به صورت غیرحضوری، میزان تخلفات 

رانندگی خودروها را استعالم کنند.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، بازوی پرداخت قبض جریمه خودرو 
به نشانی @driving_bill اپلیکیشن »بله« تنها 
با دریافت شماره بارکد مندرج بر روی کارت 
ماشین، در کوتاه ترین زمان میزان جریمه خودرو 
نیاز،  صورت  در  کند.همچنین  می  اعالم  را 
فهرست و میزان تخلفات در یک فایل اکسل 
در اختیار کاربران قرار می گیرد.این بازو، امکان 
پرداخت قبض خالفی را هم فراهم کرده است. برای 
پرداخت قبض خالفی، کاربر می تواند با وارد کردن 
شناسه قبض و پرداخت یا اسکن بارکد، عملیات 

پرداخت را انجام دهد.

ایجاد گمرک اختصاصی در محل 
فعالیت شرکت های بزرگ

رئیس کل گمرک گفت: در راستای کمک به 
اختصاصی  گمرک  ایجاد  آماده  رونق،  و  تولید 
در محل فعالیت شرکت های بزرگ هستیم که 
کاهش هزینه ها و آسیب کمتر به کاالها از جمله 

مزایای این طرح است.
مهدی  ازگمرک،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
میراشرفی تراز تجاری سال گذشته را مثبت ۱.۷ 
میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: صادرات غیرنفتی 
سال گذشته 44.۳ و واردات 42.6 میلیارد دالر 
بود.به گفته وی در بحث صادرات نسبت به سال 
قبل از آن 5.6 درصد کاهش داشتیم که بیشتر 
ناشی از تحریم ها بود.میراشرفی ادامه داد: در 
بحث واردات نیز نسبت به سال 96، 2۱.۷ درصد 
کاهش داشتیم و عمده کاهش کاالهای وارداتی 
مربوط به گروه کاالهایی مصرفی و لوکس بود 
که به طور یقین مصوبه هیات وزیران مبنی بر 
ممنوعیت ورود یک هزار و ۳۳9 قلم کاال در این 
امر موثر بود.وی با اشاره به شرایط تحریم و تاثیر 
آن بر صادرات ادامه داد: در صورتی که مدیریت 
را  دستگاه  ها  بین  هماهنگی  و  داشته  بهتری 
افزایش دهیم، می  توانیم آثار تحریم را به حداقل 
از آنچه که وجود دارد، تجارت  رسانده و بهتر 
خارجی را مدیریت کنیم.میر اشرفی خاطر نشان 
کرد: توسعه صادارت غیرنفتی، تولید و صادرات و 
درخواست واردات در کمترین زمان از مهمترین 

مباحث در توسعه گمرک های کشور است.

درآمد ۲6۰ میلیارد دالری بخش 
خصوصی از صنعت ماهواره در جهان 

لزوم  بر  تاکید  با  ایران  فضایی  سازمان  رئیس 
توسعه خدمات ماهواره ای در کشور توسط بخش 
خصوصی گفت: درآمد بخش خصوصی از صنعت 
ماهواره در جهان به بیش از 260 میلیارد دالر 

رسیده است.
براری  مرتضی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در اینستاگرام نوشت: در سال 20۱6 میالدی، 
بخش خصوصی که مدیریت ۷6 درصد اقتصاد 
حوزه فضایی جهان را در اختیار داشته، درآمدی 
حدود 260 میلیارد دالر در صنعت ماهواره کسب 
کرده است که بیش از ۱50 میلیارد دالر از این 
درآمد در حوزه مخابرات ماهواره ای محقق شده 
و ۸0 درصد این مبلغ مربوط به خدمات ارتباطی 
ماهواره ای بوده است.وی گفت: با توجه به رشد 
اهمیت  و  دنیا  در  حوزه  این  بازار  توجه  قابل 
توسعه این خدمات در کشور، نشستی با مدیران 
خدمات  دهنده  ارائه  خصوصی  شرکت های 
ماهواره ای در کشور داشتیم. در این نشست نحوه 
ارتقا این بازار در کشور و مشکالت و موانع بر سر 
راه این شرکت ها به بحث و تبادل نظر گذاشته 
و  موانع  رفع  برای  مناسب  راهکارهای  و  شد 
توسعه خدمات بخش خصوصی در حوزه فضایی 
تاکید  ایران  بررسی شد.رئیس سازمان فضایی 
کرد: در تالش هستیم تا با شناسایی بازارهای 
بالقوه کشور و همکاری و تعامل با دیگر نهادهای 
ذیربط، بتوانیم بازار صنعت فضایی را بالفعل کنیم 
و با توسعه بازار و جلب مشتریان، زمینه توسعه 
خدمات مطلوب در این حوزه و به دنبال آن رشد 
گفته  کنیم.به  فراهم  را  شرکت های خصوصی 
معاون وزیر ارتباطات در بحران سیل اخیر کشور 
و تخریب برخی زیرساخت های ارتباطی زمینی، 
شرکت های ارائه دهنده خدمات ماهواره ای خوش 
درخشیدند و با ارائه خدمات ارتباطی ماهواره ای، 
برقراری ارتباطات در مناطق سیل زده را پایدار 

نگاه داشتند.
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صنعت،  وزارت  خودروی  کمیته  جلسه  در 
معدن و تجارت مصوب شد که سهم فروش 
فوری خودروسازها ۱0 درصد افزایش یابد. 
شدند  موظف  خودروسازان  حساب،  این  با 
۳0 درصد از تولیداتشان را به فروش فوری 

اختصاص دهند.
صنعت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
معدن و تجارت، در جلسه کمیته خودرو، بر 
این نکته تاکید شد که هرگونه افزایش قیمت 
اقتصادی  دلیل  هیچ  تولیدی،  خودروهای 
ندارد زیرا تولید و تحویل خودروها بر اساس 
برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دالالن 
اساس  بر  نکنند.  توجه  مجازی  فضای  در 
تصمیم این کمیته، کسانی که قصد خرید 
دارند  را  سایپا  و  خودرو  ایران  محصوالت 
به  اقدام  شده  اعالم  شرایط  با  می توانند 
این  در  این،  بر  عالوه  کنند.  خودرو  خرید 
جلسه خودرویی افزایش ۱0 درصدی سهم 

خودروسازان در فروش فوری تصویب شد.

خاک خوردن ۱۰۵ هزار 
خودرو ناقص در کارخانه ها

یک مقام مسئول در وزارت صنعت با تأکید 
افزایش  که  کرده اند  القا  وزیر  به  براینکه 
قیمت خودرو آن هم در این شرایط به نفع 
جامعه نیست، گفت: آزادسازی قیمت خودرو 
خطراتی را به دنبال دارد اما باید انجام شود.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت در گفت 
وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه مدیریت بازار 
خودرو امروز به سازمان حمایت برنمی گردد، 
عجیبی  پول  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
به بخش خودرو هدایت شده به نحوی که 
عدم توجه بانک مرکزی به تخصیص ارز به 
کاالهای سرمایه ای و  مصرفی بادوام عاملی 
شده تا رشد قیمت این کاالها از قیمت ارز 
پیدا  روند صعودی  روز  هر  و  گرفته  پیشی 
کند. وی با بیان اینکه امروز عدم تعادل در 

افزود:  دارد،  تقاضای خودرو وجود  و  عرضه 
امروز خودروساز تولید می کند اما بخشی از 
این تولیدات به سمت انبارها می رود چرا که 
کسری قطعه دارند. از جهتی قطعه ساز نیز 
خودروسازان  از  پول  دریافت  عدم  دلیل  به 
خودروساز  به  جدید  قطعه  ارائه  به  تمایلی 
ندارد.این مقام مسئول در وزارت صنعت با 
اعالم اینکه در حال حاضر 65 هزار دستگاه 
خودروی ناقص در ایران خودرو و 40 هزار 
دارد،  قرار  سایپا  انبار  در  ناقص  خودروی 
مجوزهای  باید  من  اعتقاد  به  کرد:  تصریح 
فروش فوری و پیش فروش خودرو در اسرع 
به  خودروسازان  تمرکز  تمام  و  لغو  وقت 
ایفای تعهدات خود باشد. توجه کنید ایران 
خودرو و سایپا در سال 9۷ و اوایل 9۸ در 
مجموع ۷۸0 هزار تعهدات معوق دارند که 
باید تمام تمرکز خود را به تحویل آنها انجام 
دهند.وی با تأکید براینکه امکان پذیر نیست 
برای پرداخت معوقات  بیشتری  دولت پول 

خودروسازان به قطعه سازان پرداخت کند، 
بازار  در  کاذب  تقاضای  امروز  کرد:  تصریح 
بوجود آمده و فقط منفعت این موضوع به 
جیب دالالن می رود البته خودروسازان نیز 
از این شرایط سود می برند.وی به امضاهای 
تا  کارخانه  قیمت  اختالف  بروز  و  طالیی 
بازار خودرو اشاره کرد و گفت: این امضاءها 
عاملی شده تا بالتکلیفی بازار خودرو بیشتر 
از گذشته شود. باید قیمت خودرو آزاد شود 
تا این مشکالت برطرف گردد.البته باید توجه 
کنید که خودروسازان ما تولیدکننده نیستند 
بلکه خودروسازی هستند.وی با اعالم اینکه 
آزادسازی قیمت خودرو خطراتی را به دنبال 
دارد اما باید انجام شود، گفت: باید مدیریت 
توسط  خودرو  گذاری  قیمت  برای  الزم 
خودروسازان انجام شود تا ضمن رفع شکاف 
قیمتی کارخانه تا بازار مصرف کننده نهایی 
بتواند محصول مورد نیاز خود را خریداری 

کند.

سهم فروش فوری خودروسازها 1۰ درصد افزایش یافت؛

مصوبه جدید دولت
 برای مهار رشد قیمت خودرو

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  شماره۱۳۹7۶۰۳۱7۰۰5۰۰۶۶۸۶مورخه۹7/۱۲/۲۶هیات  برابررای 
وساختمان های فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی شهرستان رامهرمزتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای علی 
خانه  یکباب  به ششدانگ  ازرامهرمزنسبت  بشناسنامه577صادره  کدملی۱۹۱۱۱۳5۳۹۲  دارای  نژادفرزندنصراله  رسولی 
بمساحت۲7۳/۴۸مترمربع قسمتی از پالک57فرعی از۴اصلی واقع دربخش دورامهرمزبه آدرس رامهرمزمیدان ارشادخیابان 
ذوالفقار۳ عرصه ازمالکیت رسمی ورثه عبدالرحیم ایزدی واعیان ازمالکیت رسمی حسین روغنی تائیدگردید. لذابه منظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله۱5روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی رابه این اداره 
ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد 
شد.وبرابرماده۳قانون مذکورصدورسندمالکیت مانع مراجعه متضرربه مراجع قضائی نخواهدشد.شماره م.الف)۱۲/۴۰(تاریخ 

انتشارنوبت اول:۹۸/۱/۲7-تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۸/۲/۱۱
باغدار-کفیل ثبت اسنادوامالک رامهرمز

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك ساوجبالغ
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰5۰۶۶- ۱۳۹7/۹/۱۹  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
غالمحسین تقی زاده اطهری فرزند غفور به شماره شناسنامه ۹۹7 شماره ملی ۰۰۴۱5۸۶۱7۴درقسمتی از 
صادره از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۲۹۹۰/۰۹ مترمربع  پالک ۳۲۰اصلی واقع در ولیان حوزه ثبتی 
ساوجبالغ از مالکیت قربانعلی نیازاده فرزندعلی موضوع سند ۱۱۲۸۱-۳۲/7/۱۹ دفتر ۱5کرج و با توجه به 
نامه شماره ۲۱/۲/۹۶/۳7۲۴- ۱۳۹۶/۳/۶ اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبالغ)صدور سندعرصه  به 
صورت ششدانگ (تایید و رای هیئت صادر گردیدلذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف:۱۲
مهران رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررأی شماره ۱۳۹۸۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۰۱۶5هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
همتی فرزند نجفقلی به شماره شناسنامه ۲کد ملی 5۳۹۹۹۳۶۳۴۸صادره ازطارم )زنجان (درششدانگ یک  قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱۸۹ متر مربع پالک ۲7۰۸فرعی از ۱۶۳اصلی واقع در فردیس سه راه حافظیه ابتدای بلوار 
طالقانی کوچه نسیم پ5۰خریداری از مالک رسمی ضیاء لذین فرسیو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 

۱۴۱۶ تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۲/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۲/۲5
محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

مفقودی
پروانه تاسیس گلخانه سیفی به شماره 7۰۹۲۰۱۲۲۱۲۰۱۲۱۰ به تاریخ ۱۳۹5/۴/۱۲ بنام علی اکبر بوربور مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
 برگ سبز سمند ایکس 7 مدل ۸۲ با شماره شهربانی 57۱ج۱۱ایران 7۲ با شماره موتور ۳۲۹۰۸۲۲۹۹۲۰و شماره 

 بابل شاسی ۸۲۲۳۰7۳5مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

فعالیت بیش از ۶هزار استارت آپ در کشور
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری از فعالیت بیش از 6500 هزار  

استارت آپ در کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دکتر اسماعیل قادری فر در خصوص آخرین وضعیت استارت 
آپها در کشور گفت: استارت آپ ها باید در بازار فعالیت کنند و با الگوهای های نوآورانه و 
پرهیز از ایده های تکراری فعالیت کنند.وی خاطر نشان کرد: استارت آپ شرکتی است که 
خدمات مقیاس پذیری را بر پایه فناوری های نوین در بستر فناوری اطالعات ارائه می دهد؛ آنها 
می توانند فعالیت خود را به گونه ای پیش ببرند که به شرکت های دانش بنیان نوپا، صنعتی و 
یا تولیدی تبدیل شوند.رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی با تاکید بر اینکه اکثر استارت 
آپها در حال حاضر ایده نوآورانه یا محصول قابل ملموسی دارند و مردم از این محصوالت بهره 
می برند، بیان کرد: رشد استارت آپها هفته ای است و به گونه ای فعالیت می کنند که بتوانند در 
قالب یک شرکت به فعالیت های خود ادامه دهند.قادری فر به شکل گیری نسل دوم استارت 
آپ های فناوری محور پس از بلوغ استارت آپهای حوزه خدمات اشاره کرد و گفت: زیست بوم 
استارت آپی کشور از بزرگترین و کم نظیرترین زیست بوم های استارت آپی در منطقه آسیای 
جنوب غربی به شمار می رود که به محل فعالیت و توسعه کسب و کارها این غول های بزرگ 
اقتصاد آینده کشور تبدیل شده است.وی به فعالیت ده ها شتابدهنده تخصصی برای حمایت و 
توسعه بازار استارت آپها اشاره کرد و افزود: عناصر این زیست بوم در بستر مراکز و کارخانه های 
نوآوری در خدمت رونق تولید فناورانه و ارتقای معنی دار اقتصاد دانش بنیاد در منظومه 
اقتصادی کشور هستند.رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی با بیان اینکه بیش از 6500 
هزار استارت آپ در کشور فعالیت می کنند، خاطر نشان کرد: معاونت علمی به عنوان حامی و 
تسهیل گر جریان نوآوری در کشور خود را مکلف به حمایت از کسب و کارهای نو می داند و در 
این راستا برنامه ها و ابزارهای سیاستی متناسبی را برای تقویت این زیست بوم به کار می گیرد.

فقط 3۰ هزار زوج ایرانی با وام مسکن یکم 

خانه دار شدند
 

بانک عامل بخش مسکن از خانه دار شدن ۳0 هزار زوج در سراسر کشور با تسهیالت 
صندوق پس انداز یکم طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از بانک عامل بخش مسکن، طبق اعالم این بانک در ۱2 ماه 
سال 9۷ تعداد 55 هزار و 299 فقره تسهیالت خرید مسکن به سپرده گذاران واجد 

شرایط صندوق پس انداز یکم مسکن پرداخت شده است.
با  متقاضیان  قطعی  دار شدن  منزله خانه  به  یکم  تسهیالت خرید مسکن  پرداخت 
این تسهیالت است و با توجه به اینکه امکان خرید خانه با تسهیالت زوجین از این 
صندوق امکان پذیر است و همچنین با لحاظ نسبت تسهیالت زوجین به تسهیالت 
انفرادی سال گذشته ۳0 هزار زوج خانه اولی توانستند با استفاده از خدمات صندوق 

پس انداز مسکن یکم در شهرهای مختلف کشور خانه دار شوند.
افزایش قیمت مسکن در تهران و سایر کالن شهرها طی یکسال اخیر تا حدودی مانع 

از نقش آفرینی کامل تسهیالت یکم در بازار مصرفی شد.
 بانک مذکور در ۱2 ماهه سال 9۷ از محل صندوق پس انداز مسکن یکم 4 هزار و 
44۳ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به زوج های خانه اولی برای صاحب خانه 

شدن پرداخت کرد.
بر اساس آخرین اطالعات آماری، مانده سپرده ها در صندوق پس انداز مسکن یکم 
تا پایان اسفند سال 9۷ تعداد ۳62 هزار و ۸2۳ فقره گزارش شده که موجودی پس 

انداز این تعداد سپرده رقمی معادل 6 هزار و 54 میلیارد تومان است.

که  کرد  اعالم  استاندارد  سازمان  رئیس 
دریافت نشان استاندارد حد مجاز آالینده ها در 
محصوالت کشاورزی کامالً برای بهره برداران 
این بخش رایگان خواهد بود و براساس آنچه 
در مجامع داخلی و بین المللی مطرح کرده ایم، 
نگرانی ما درباره محصوالت کشاورزی بیش 
از آن که در زمینه بی کیفیتی باشد، از تقلب 
ایرانی  اعتبار  آمدن  پایین  باعث  که  است 

خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، نیره پیروزبخت 
در مراسم رونمایی از سامانه دریافت نشان حد 
مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی اظهار 
از جمله  ایمنی غذا  و  اصالت  کرد: کیفیت، 
نکات مهمی است که همواره جزو دغدغه ها و 
نگرانی های ما در زمینه محصوالت کشاورزی 
بوده است. به گونه ای که در زمینه کیفیت 
روی ضایعات، خواص مختلف مثبت و منفی 
آلودگی ها، رنگ، طعم و دیگر معیارهای کیفی 

یک محصول کشاورزی و غذایی تاکید می کنیم 
و در زمینه ایمنی غذا همه پارامترهای درگیر 
در این زمینه را مورد توجه ویژه قرار می دهیم. 
و  می شود  رعایت  دنیا  همه  در  مسئله  این 
بعضی از محصوالت کشاورزی به همین سبب 

اجازه ورود به کشورها را پیدا نمی کنند.رئیس 
سازمان استاندارد، با اشاره به بهداشت ضعیف 
در زنجیره غذایی، استفاده از مواد شیمیایی، 
نگهداری نامناسب و غیره به عنوان دغدغه های 
اصلی در زمینه ایمنی غذا گفت: آنچه همواره 

روی آن تاکید ویژه داشتیم، توجه به اصالت 
غذاست که در همین زمینه نیز با پیشنهاد 
توانسته ایم استانداردهای غذایی  به کدکس 
مربوط به اصالت در دستور کار قرار دهیم که 
ما از ایران نیز مسئولیت آن را برعهده داریم 
زیرا بیشتر از آنکه از بی کیفیتی محصوالت 
غذایی رنج ببریم و نگران باشیم از تقلب در 

این زمینه رنج می بریم.
وی گفت: از طریق این سامانه همه کشاورزان 
و بهره برداران می تواند به صورت رایگان نسبت 
به دریافت نشان حد مجاز آالینده ها تولیدات 
خود اقدام کنند و اگر کشاورزی به این موضوع 
ورود پیدا نکند و در برابر آن مقاومت کند، در 
آینده با مشکل فروش محصول خود مواجه 
خواهد شد و مجبور است با فرهنگ سازی به 
این عرصه وارد شود، چراکه خود بهره برداران، 
کشاورزی  محصوالت  کنندگان  مصرف 

هستند.

رئیس سازمان استاندارد اعالم کرد:

تقلب بیش از بی کیفیتی نگرانمان می کند



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

فردوسی خردمند

سخن حکیمانه

مرا چشمی است خون افشان ز دست آن کمان ابرو 
 جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو

غالم چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی 
نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو

امروز با حافظ

جشن امضای کتاب »سه قصه« با 
حضور غالمرضا امامی

»سه  کتاب  امضای  جشن 
قصه« نوشته اومبر تو اکو با 
حضور مترجم این کتاب، 
محسن  امامی،  غالمرضا 
هجری و بیوک ملکی  روز 
اردیبهشت   ۱۱ چهار شنبه 
در غرفه انتشارات چکه در 

نمایشگاه کتاب برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی انتشارات 
چکه، رونمایی و جشن امضای کتاب »سه قصه« 
نوشته اومبر تو اکو با حضور مترجم این کتاب، 
غالمرضا امامی، محسن هجری، نویسنده و بیوک 
ملکی، شاعر  روز چهار شنبه ۱۱ اردیبهشت در 
غرفه انتشارات چکه در نمایشگاه کتاب برگزار 

می شود.
کتاب »سه قصه« با دیباچه ترجمه غالمرضا امامی 
از زبان اصلی ایتالیایی و پرداخت حق کپی رایت 

که به فارسی منتشر شده است.
این اثر شامل سه قصه از اکوست و با نقاشی هایی 

از اوجینو کارمی نیز همراه است. 
کتاب »سه قصه« که مدتی نایاب بود به مناسبت 
این  است.  شده  چاپ  تجدید  کتاب،  نمایشگاه 
بخش  در  واقع  چکه  انتشارات  غرفه  در  کتاب 
ناشران کودک و نوجوان، سالن B، غرفه شماره 
۱۱۸ در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت 
رونمایی خواهد شد. شرکت در این مراسم برای 

عموم عالقه مندان آزاد است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

سریال »گیله وا« آنتن گرفت

زمان پخش سریال »گیله وا« مشخص شد.
مجموعه تلویزیونی »گیله وا« به کارگردانی 
اردالن عاشوری و تهیه کنندگی امیر بنان از 
نخستین شنبه بعد از عید فطر، ۱۸ خرداد هر 

شب روی آنتن شبکه سه خواهد رفت.
»گیله وا« عنوان یکی از تازه ترین محصوالت 
مرکز فیلم و سریال سازمان اوج است که  با 
موضوعی عاشقانه در تالش است با نگاهی 
در  ایران  شمال  مردم  زندگی  به  عاطفی 
بستر اتفاقات تاریخی سال ۱۲۹7 بپردازد و 

روایتگر سبک زندگی و روابط اجتماعی و عاطفی مردم ایران و به خصوص مردم 
خطه گیالن در صد سال گذشته باشد.

بهروز شعیبی، حمیدرضا پگاه، مهران رجبی، مهدی زمین پرداز، امیرحسین هاشمی، 
علی عطایی، پریا مردانیان، امیرحسین صدیق، حسین توشه، ستاره اسکندری و 

ستاره حسینی بازیگران این مجموعه هفت قسمتی بوده اند.
 

»بچه مهندس ۳« با بازیگران جدید می آید

تصویربرداری فصل سه سریال »بچه مهندس« 
اوایل خرداد ماه  به کارگردانی علی غفاری 
در  جدیدی  بازیگران  و  شد  خواهد  آغاز 
داشت.پیش  خواهند  حضور  سریال  این 
به  مهندس«  »بچه  تولید فصل سوم سریال 
کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی سعید 
سعدی به روزهای پایانی نزدیک می شود و 
تصویربرداری از اوایل خرداد ماه آغاز خواهد 

شد.
هنوز بازیگر نقش جواد جوادی انتخاب نشده 

است و گروه در حال بازنگری در نگارش متن های این سریال هستند.
به گزارش فارس، در فصل یک و دو این سریال بازیگران مشترکی حضور داشتند 
که بنا به فاصله زمانی بین این دو فصل، گریم شده بودند. اما برای فصل سه »بچه 
مهندس« همه بازیگران جدید هستند و هیچ بازیگر مشترکی با فصل های قبلی در 

این فصل حضور ندارد.
داستان سریال »بچه مهندس« به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی سعید 
سعدی در تاریخ معاصر و در سه فاز کودکی، نوجوانی و جوانی شخصیت اصلی 

مطرح می شود.

نمایش و نقد »آندرانیک« در شیراز

مهکام  حسین  کارگردانی  به  »آندرانیک« 
در  ماه  اردیبهشت  یازدهم  چهارشنبه  روز 

سینماگلستان شیراز نقد می شود.
روز  آندرانیک«   « فیلم  رسیده،  گزارش  به 
 ۱۸ ساعت  اردیبشهت  یازدهم  چهارشنبه 
در سینما گلستان شیرازنمایش داده می شود. 
پس از نمایش فیلم نیز نشست نقدو بررسی 
و  کارگردان  مهکام  حسین  همراهی  با  آن 
حمید شیخ محمدی سرمایه گذار و مجری 

طرح این فیلم برگزار می شود.
»آندرانیک« دومین ساخته سینمایی مهکام است که داستان آن در اواخر دهه بیست 
می گذرد:»بهار ۱۳۲۸، ارومیه، یک کشیش سالخورده در منزلش میزبان یک سروان 
اداره نظمیه است که سال ها پیش درجه های خود را به دلیل فرار یک شاعر انقالبی 
به نام آندرانیک از دست داده است. سروان در پی آندرانیک است که شنیده 

می شود به تازگی از مرزهای شمالی وارد کشور شده است.«

جان سینگلتون، کارگردان نامزد اسکار درگذشت

جان سینگلتون کارگردان، بازیگر، تهیه کننده و نویسنده معروف آمریکایی در  5۱ 
سالگی درگذشت. به گزارش از دیلی میرور، جان سینگلتون که از هفته گذشته 
به دلیل بروز سکته مغزی در بیمارستان بستری شده بود، در زادگاهش شهر لس 

آنجلس کالیفرنیا، دار فانی را وداع گفت.
او در سال ۱۹۹۲ برای کارگردانی و نویسندگی فیلمنامه فیلم درام جنایی »پسرا و 
محله« نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود. زمانی که تنها ۲۴ سال سن داشت و به 
همین دلیل لقب جوانترین کارگردان تاریخ که توانسته نامزد جایزه اسکار بهترین 
کارگردانی شود را دریافت کرد و رکورد اورسن ولز )۲۶ سال( را شکست. او 
سال ۱۹۹7 نیز برای کارگردانی فیلم Rosewood نامزد دریافت خرس طالیی 

برلین شده بود. او صاحب ستاره ای در پیاده روی مشاهیر هالیوود نیز بود.
از دیگر فیلم های جان سینگلتون در مقام کارگردان می توان به »۲سریع، ۲خشن«، 
»شفت«، »عدالت شاعرانه« و … اشاره کرد که این فیلم آخر نیز سال ۱۹۹۴ در 

رشته بهترین موسیقی نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
خلیج فارس به عنوان شناسنامه ایران 
زمین و نمادی از هویت ایرانی تلقی 

می شود.
سید عباس صالحی  در بدو ورود 
به بندرعباس به منظور شرکت در 
برنامه های روز ملی خلیج فارس 
جشنواره  نهمین  پایانی  مراسم  و 
روز ملی خلیج فارس افزود: استان 
هرمزگان نیز به عنوان استانی که در 
طول تاریخ در نماد سازی از هویت 
خلیج فارس داشته همچنان دارای 

جایگاه خاصی است.
وی بیان داشت: امیدوارم مردم استان 
طول  در  که  همانگونه  هرمزگان 
)خلیج  هویت  این  پاسدار  تاریخ 
این  در  بویژه  اند،  بوده  فارس( 
زمانی که دشمنان به گمان خود می 
خواهند اتفاق هایی را رقم بزنند تا 
این هویت آسیب ببیند باید.بیش از 
گذشته از این هویت پاسداری کنند.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اظهارداشت: مردم هرمزگان همیشه 

ایران بوده  امنیت  برای  امنی  حریم 
نیز  دشمنان  داد:  ادامه  اند.صالحی 
ایران  مردم  با  که  گذشته  مانند  به 
در زمینه های مختلف دشمنی کرده 
ناکام  اند، همواره در دشمنی خود 

خواهد شد.
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
ملی  روز  برای  کرد:  اشاره  پایان 
خلیج فارس در همه نهادها و ارگان 

ها برنامه های متنوعی اجرا می شود.
در  سالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
هرمزگان  استان  به  روزه  یک  سفر 
پایانی  آیین  در  شرکت  بر  عالوه 
جشنواره خلیج فارس از طرح های 
خانواده  با  و  بازدید  فرهنگی  های 
گروه  و  پیشکسوتان  از  تعدادی 
های فرهنگی و هنری استان دیدار 

می کند.

بین  جشنواره  نهمین  پایانی  آیین 
المللی فرهنگی هنری خلیج فارس 
ماه  اردیبهشت  دهم  شنبه  سه  روز 
خلیج  ملی  روز  با  همزمان  جاری 
فارس ساعت ۱7 با حضور مقامات 
بلند پایه کشوری و استانی در تاالر 
برگزار  بندرعباس  آوینی  شهید 
شد. برای انعکاس این رویداد مهم 
از  المللی  بین  سطح  در  فرهنگی 

شبکه های تلویزیونی برون مرزی 
صدا و سیما وهمچنین رسانه هایی 
از کشورهای فرانسه، چین، لبنان و 

غیره نیز دعوت شدند.
اهتزاز پرچم جمهوری اسالمی ایران 
اجرای  و  ناوشکن سهند  بر عرشه 
پرتغالی  قلعه  امتداد  سرود ملی در 
ها درهرمز و گلباران خلیج فارس از 
محوری ترین برنامه های روز ملی 

خلیج فارس بود.
رژه همزمان قایق ها، پایان شناگری 
توسط  فارس  خلیج  تا  خصب 
محمد امیری رودان شناگر معروف 
ملی  تور  پایان  و  رودان  شهرستان 
دوچرخه سواری جانبازان کویر تا 
خلیج فارس بخش دیگری از برنامه 
های صبح روز دهم اردیبهشت ماه 

بود.
مناسبت  به  ماه  اردیبهشت  دهم 
از  هرمز  جزیره  آزادسازی  سالروز 
قلی  امام  بوسیله  بیگانگان  اشغال 
خان در دوره صفویه به نام روز ملی 

خلیج فارس نامگذاری شده است.

کاریکاتور

لگواگه عبور انرژی جهان در دستان ایران!

 وزیر فرهنگ: خلیج فارس شناسنامه هویتی ایران زمین است

 اکران »دختر شیطان«
در عید فطر

به  با ثبت قرارداد فیلم سینمایی »دختر شیطان« 
از  فیلم  این  اکران  محمدپور  قربان  کارگردانی 
۱۶خرداد به عنوان برنامه عید فطر گروه سینمایی 

فرهنگ آغاز می شود.
»دختر شیطان« دومین محصول مشترک سینمای 
ایران و بالیوود پس از »سالم بمبئی« است و چند 
بازیگر سرشناس سینمای هند در آن ایفای نقش 

می کنند.
موسیقی »دختر شیطان« توسط دلشاد شیخ ساخته 
شده و سونو نیگام و آریجیت سینک دو خواننده 
دختر  ترانه  شش  از  ترانه  دو  هندی  سرشناس 

شیطان را خوانده اند.
حمید فرخ نژاد، ایشا روات، جکی شروف، گلشن 
گروور، سیمران میشکروتی، محمدرضا شریفی نیا 

و فردین حفیظی از بازیگران اصلی فیلم هستند.

خبر

مدیریت دفتر انتشارات و پژوهش اداره  کل هنرهای   نمایشی، 
نشست  »آسیب شناسی جشنواره  بین المللی تئاتر فجر« را در 
روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت  ماه 
سال جاری در تاالر مشاهیر مجموعه  تئاترشهر برگزار می کند.
نظر  نمایشی،  اداره کل هنرهای  به گزارش روابط عمومی 
نیز حساسیت  تئاتر فجر و  بین المللی  اهمیت جشنواره   به 
با  هنری  فرهنگی  حرکت  این  به  عالقه مندان  و  هنرمندان 
قدمتی ۳7 ساله، این جشنواره از زوایای مختلف و از سوی 
و  رسانه  اصحاب  کارشناسان،  منتقدان،  هنرمندان،  مدیران، 

عالقه مندان مورد واکاوی و بررسی قرار خواهد گرفت.
به همین منظور شش نشست در دو روز )پنجشنبه و جمعه 
۱۹ و ۲۰ اردیبهشت( و یک گفت وگو در روز آخر )شنبه 
سه  نشست  هر  در  است.  شده  پیش بینی  اردیبهشت(   ۲۱
کارشناس، نظرات خود را به مدت ۶۰ دقیقه ارائه خواهند 
داد و سپس ۴5 دقیقه به بحث و گفت وگو مابین مخاطبان 
و کارشناسان اختصاص پیدا می کند. همچنین گفت وگوی 
روز آخر، معطوف به ارتباط بی واسطه  رییس و دبیر جشنواره  
اصحاب  کارشناسان،  عالقه مندان،  با  فجر  تئاتر  بین المللی 
این  برنامه  و شرح  بیشتر  جزئیات  بود.  و... خواهد  رسانه 

نشست ها در موعد مقرر اطالع رسانی خواهد شد.

آسیب شنایس جشنواره  
بین امللیل تئاتر فجر در سه روز

طی حکمی از سوی سرپرست سازمان سینمایی، علیرضا تابش 
فیلم های کودکان و  دبیر سی و دومین جشنواره  به عنوان 

نوجوان منصوب شد.
در حکم حسین انتظامی خطاب به تابش با اشاره به سابقه 
ایشان در مدیریت فرهنگی و سینمایی آمده است: امیدوارم با 
توجه به اهمیت این جشنواره در ارتقاء سطح کیفی آثار مرتبط 
با کودکان و نوجوانان که نقش مهمی در مناسبات جامعه امروز 
و فردا ایفا می کنند و همچنین بهره مندی از توانایی و مشارکت 
همه فعاالن حوزه های مرتبط در برگزاری شایسته جشنواره 
از مشارکت شهرداری  باشید. ضمن قدردانی  موفق و موید 
اصفهان در برگزاری این جشنواره، امید می رود این الگوی هم 

افزایی به سایر فعالیت های فرهنگی هنری تسّری یابد.

علیرضا اتبش دبیر جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوان شد

سینمایی«  فیلم های  سنی  »درجه بندی  جدید  آئین نامه 
ابالغ شده از سوی سازمان سینمایی از دیروز »الزم االجرا« 

شد.
به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی 
بصری، در آئین نامه »درجه بندی سنی فیلم های سینمایی« 
سازمان  سرپرست  انتظامی  حسین  ی  امضا  از  بعد  که 
سینمایی ابالغ شده، چگونگی اجرایی شدن درجه بندی 
با خاطیان مشخص شده  برخورد  نحوه  و  فیلم ها  سنی 

است.
این آئین نامه روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه برای تمامی 
»الزم االجرا«  پخش کنندگان  و  تهیه کنندگان  سینماها، 

است.

 »دره بندي سين« فيلم ها 
الزم االجرا  شد

دبیر جشنواره جهانی  میرکریمی  رضا 
احضارش  خبر  تکذیب  با  فجر  فیلم 
این  از  اطالعی  گفت:  مجلس  به 
احضار ندارم و می دانم منشا این اخبار 

کجاست.
میرکریمی  رضا  تسنیم،  گزارش  به 
جشنواره  دبیری  که  سینما  کارگردان 
جهانی فیلم فجر را هم بر عهده دارد 
در واکنش به خبر احضارش به مجلس 
خبر  این  از  اطالعی  من  داد:  توضیح 
ندارم اما می توانم حدس بزنم منشا  این 
اخبار کجاست و دلیلش چیست. وی 
افزود: من بعد از برگزاری این جشنواره 
جانب  از  نباشید  خسته  یک  منتظر 

مسئوالن بودم نه شنیدن این اخبار.
میرکریمی تصریح کرد: اگر قرار باشد توضیحی هم به کمیسیون فرهنگی مجلس 
ارائه شود مسئوالن دولتی سینما باید در راستای این پاسخگویی اقدام کنند. اما شنیدن 

این اخبار هم برای من ناراحت کننده است.
وی افزود: اگر حاشیه های برگزاری یک جشنواره در این سطح می تواند اینقدر زیاد 

باشد عطای جشنواره برگزار کردن را به لقایش می بخشم.

میرکریمی: اگر حاشیه ها اینقدر زیاد باشد، 
عطای جشنواره را به لقایش می بخشم!

به  نه  البته  دوباره حاشیه ساز شده،  افشار  مهناز 
واسطه فعالیتهایش در عرصه بازیگری و هنر که 
اظهار نظرات نامتعارف در فضای مجازی. تا حدی 
که امروز شایعه تأیید نشده ممنوع الخروجی او به 
گوش رسید و توئیت عجیبش نیز واکنش معاون 

دادستان کل کشور را در پی داشت.
هنوز یکی دو روز از انتقاد تند بهروز افخمی از 
ازدواج  درباره  مطلبی  انتشار  بابت  افشار  مهناز 
کودکان که در برنامه تلویزیونی اش )نقد سینما(
گفت:»ما بازیگرانی داریم که در هرموردی اظهارنظر 
می کنند اما به درستی نمی توانند فکر کنند«، نگذشته 
که دوباره نام مهناز افشار با یک توئیت جنجالی بر 
سر زبانها افتاده است. به گزارش بانی فیلم ،او به 
تازگی در توئیتی با اشاره به قتل طلبه ای در همدان 
با عنوان درشت »قاتل مجازی« نوشت:»واقعیت اینه 

که ماشه رو فقط بهروز حاجیلو نکشیده، ماشه رو همه کسانی 
کشیدن که در فضای مجازی اذهان مردمو تحریک می کنن تا 

اثراتش رو در فضای حقیقی ببینیم.«
توئیتی که موجب شد تا معاون دادستان کل کشور درباره اش این 
طور واکنش نشان دهد:»قطعا سلبریتی ها تاثیر جدی در این قضایا 
دارند و باید خیلی در مطالبی که منتشر می کنند، دقت کنند. آنها 
باید در منابع خبری خود  دقت کنند زیرا می دانند کوچکترین 
صحبتی که داشته باشند، تاثیرگذار است. ایسنا نوشته، جاویدنیا 
در پاسخ به این سوال که  توییت مربوط به منافقین بوده و مهناز 
افشار بازنشر کرده است و اینکه آیا قرار نیست پرونده ای تشکیل 
شود، ادامه داد: »بله متاسفانه و اقدامات الزم در دستگاه قضایی 
در حال انجام است و بیان برخی موارد باعث می شود کار لطمه 
بخورد و قطعا در این فضا دنبال اجرای قانون هستیم و هر کسی 

هر اقدامی انجام می دهد باید پاسخگوی اعمال و رفتارش باشد. 
علی القاعده دستگاه قضایی تا زمانی که پرونده ای تشکیل نشده 
باشد و برخوردی انجام نشود، مجاز به بیان نیست زیرا در جامعه 
التهاب ایجاد می شود و باید اجازه دهیم این موضوع طبق روند 
منطقی خود پیش برود. قطعا خود این شخصیت ها نیز متوجه 
حساسیت های موضع گیری های خود در فضای مجازی هستند و 
باید در منابع خبری خود دقت کنند. معاون دادستان کل کشور در 
امور فضایی مجازی تاکید کرد: باید سواد فضای مجازی افزایش 
یابد و هر خبری را منتشر نکنیم زیرا باید هم پاسخگوی قانون و 
هم وجدان عمومی باشیم«. وی در پاسخ به این سوال که توییت 
مهناز افشار قاتل را برای قتل تحریک کرده است ؟ گفت: »اینها 
مسائل قضایی است و باید بررسی شود و در مسائل قضایی 
نمی توان بر مبنای موجی که راه افتاده اقدام کرد.ممکن هم است 
این موج صحیح باشد اما باید بررسی شود و به عنوان دستگاه 

قضایی نمی توانیم برمبنای  آنچه که در اذهان عمومی به 
وجود آمده حکم صادر کنیم. تمام این موارد باید بررسی 
کارشناسی و دقیق شود و اگر بنابر برخورد قضایی باشد، 

روند اطالع رسانی خاص خود را دارد.«
به گزارش بانی فیلم، مخالفان افشار اما در فضای مجازی 
در تدارک برپایی دادگاهی برای او هستند و در این راه 
از هیچ اقدامی حذر نمی کنند. از جمله تشکیل کمپین 
بازیگر. کمپینی  این  توئیت  به  برای رسیدگی قضائی 
کرده  امضا  آنرا  نفر  تاکنون صدها  شود  می  گفته  که 
اند. امضاکنندگان اعتقاد دارند اظهارات حاشیه ساز این 
سلبریتی در فضای مجازی زمینه ساز کشته شدن طلبه 
همدانی شده است. رسانه ها به نقل از یکی از دوستان 
دروغ  خبر  قتل،  علت  که  نوشتند  همدان  طلبه  قاتل 
مربوط به توصیه یک روحانی برای ازدواج زنان ایرانی با 
نیروی های حشدالشعبی بوده است که افشار آنرا بازنشر 

کرده.
این بازیگر چند ماه پس از درگیری های قضایی و برگزاری دادگاه 
همسرش، به نظر حاال با اظهارنظرهایی خارج از حوزه فعالیتش 
خود در کانون حاشیه ها قرار گرفته.  مخالفان این بازیگر به زعم 
خود او را عامل غیر مستقیم قتل طلبه همدان می دانند و او نیز 
با حاشیه سازی های اخیرش به شدت گرفتن این موج دامن 

می زند.
لحظاتی پیش حتی شایع شد که او در فرودگاه امام هنگام خروج 
از کشور به مقصد آلمان متوجه شده ممنوع الخروج است. خبری 

که نمیتوانیم آنرا تأیید یا رد کنیم.
بازیگری که در فیلم های اخیرش مسیری نسبتاً رو به پیشرفت را 
طی کرده، ولی عملکردش در فضای مجازی، نحوه فعالیت او را 

در هنرش بشدت به چالش کشیده.

حاشیه سازی به سبک افشار؛ از توئیت عجیب  تا شایعه ممنوع الخروجی


