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پاداشوزارتبهداشتبرایشناساییمواردجدیدایدز؛

تخمین وجود ۶۰ هزار بیمار HIV در کشور

جهانگیری: توسعه 
علمی رمز بقای 

کشور و نظام است

به گزارش زمان ، معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم توجه به توسعه علمی به 
عنوان اولویت نخست کشور، اظهار کرد: توسعه علمی رمز بقای جامعه کشور و نظام 
جمهوری اسالمی است.اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم اختتامیه سومین جشنواره 
ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادین و پزشکی بازساختی با 
بیان این که کشور در حوزه علوم و فناوری های نوین نیازمند انجام اقدامات مهم و اساسی 
است، خاطرنشان کرد: در گذشته زمانی که در دولت ها قصد تشکیل ستادهایی علمی 

مانند ستاد نانو یا بایو را داشتیم، تعداد متخصصان و اساتید این حوزه ها بسیار کم بود،
2

روزانهم صبح اریان

رشد 14 درصدی 
تامین کاالهای 

اساسی تا آبان 97                       

احتمال تخصیص 
سهمیه بنزین به 

همه خانوارها                           

اجرای قانون 
جریمه مشموالن 

غایب تا پایان سال                        
7۶2

پیگیری مباحث بودجه ۹۸ در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

 وصول چک های تضمینی فقط
 با درج نام گیرنده

امیر حاتمی در همایش بسیج وزارت دفاع:

بردن ازبین  برای  فرصتی  یم ها  تحر
می شود اقتصادی  ضعف های   
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خیابان های فرانسه
 در تصرف »جلیقه زردها«

درگیریهادرپاریسادامهدارد؛

سرمقاله

رفاه اجتماعی، حلقه مفقوده 
عصر حاضر!

اجتماعی  رفاه 
 S o c i a l (
تعبیری   ،)Welfare
به  معطوف  است 
اقتصادی،  وضعیت 
اجتماعی و سیاسی که 

حفظ کرامت انسانی و مسئولیت پذیری افراد 
جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی ها، 
از اهداف آن است.واژه »Welfare«، اشاره 
به حالتی از سالمت، شادی، سعادت، خوب 
بودن و مساعدتی به ویژه به صورت پول، غذا 
و دیگر مایحتاج ضروری که به نیازمندان ارائه 
می شود، دارد. در این میان، با توجه به تعبیرِ رفاه 
اجتماعی، اولین حلقه ای که در جامعه کنونی، 
مفقود االثر شده، کاراکترها و زیرمجموعه های 
رفاه اجتماعی با عناوینی چون: سالمت، شادی، 
سعادت، خوب بودن و در معنای کلی، حالتی 
از مناسب بودن است.تمام مواردی که تحت 
عنواِن رفاه و خوبی و سالمتی و شادی معنا می 
گردد در تساوی با عدالت و برابری و آسایش 

و تأمین شدِن حداقلی...

2 الهام آمرکاشی

نگاه روز
نکاتی در خصوص موانع

 کسب و کارهای آنالین 
3

درگیری ها در پاریس ادامه دارد؛

خیابان های فرانسه در تصرف »جلیقه زردها«
معترضان موسوم به جلیقه زرد در سومین هفته 
اعتراضات به افزایش قیمت سوخت وسیاست های 
پرتاب  با  و  آمدند  فرانسه  خیابان های  به  دولت 
نارنجک های دودزا و آتش زدن الستیک به مقابله 
با پلیس ضدشورش پرداختند. خیابان شانزلیزه در 

دود و گاز اشک آور گم شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، خبرگزاری رویترز 
گزارش داد: بیش از یک هزار تن از جلیقه زردها 
در شانزه لیزه دست به تجمع اعتراضی زده و با 
خواندن سرود ملی فرانسه شعار »ماکرون استعفا 
بده« سر دادند. پلیس برای متفرق کردن معترضان 
اقدام به شلیک گاز اشک آور و استفاده از ماشین 
آبپاش کرده و براساس اعالم نخست وزیری فرانسه 
در  بازداشت شده اند.  تاکنون  تن  دست کم ۱۰۷ 
این درگیری ها همچنین ۱۰ تن زخمی شده اند 
که سه تن آنها نیروهای پلیس هستند. همچنین 
تظاهرکنندگان خیابان های منتهی به شانزلیزه را 
بسته اند.پلیس فرانسه اعالم کرده که در بحبوحه 
و چپ های  راست ها  رخنه  از  ناشی  نگرانی های 
افراطی در داخل  راهپیمایی جلیقه زردها، ۱۰۷ 

تن دستگیر شده اند.
در  هایی  راهپیمایی  برگزاری چنین  اصلی  علت 

فرانسه اعتراض به افزایش قیمت سوخت و هزین 
های باالی زندگی است.

در  زردها  جلیقه   که  است  هفته  دو  از  بیش 
اعتراضات خود خیابان ها و راه ها را بسته و تبدیل 

ماکرون،  امانوئل  برای  چالش   بزرگ ترین  به 
رئیس جمهور شده اند.صدها جلیقه زرد زیر طاق 
نصرت پیروزی در ابتدای خیابان شانزلیزه تحصن 

کرده و شعار »ماکرون استعفا« سر دادند.

 مدیرعامــل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران 
گفت: تا کنون دســتگاه های دولتی حتی یک 
بازآفرینی شــهری معرفی  بــرای  قطعه زمین 
نکرده اند که برای شناســایی اراضی دولتی به 

کمک شهرداری ها و شوراها نیازمندیم.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه 
و شهرسازی، هوشنگ عشــایری با بیان اینکه 
یکــی از فعالیت هــای کالبدی کــه در برنامه 
بازآفرینی توســعه خدمات زیربنایی اســت که 
تامیــن آن ها برعهده دولت و شــهرداری قرار 
دارد، بیــان کرد: این خدمــات عمدتا آب، برق 
و گاز اســت که طبیعتا دســتگاه های خدمات 
رسان زیرساخت های شهری باید در این حوزه 
فعالیت کنند و شــرکت بازآفرینی شــهری نیز 
در قالب برنامه اقدام مشــترک به آن ورود پیدا 
می کنــد.وی اضافه کرد: بــرای نمونه اگر در 
خدمات زیربنایی ۱۳ میلیــارد تومان منابع به 
استان کرمان داده می شود می توان با این ۱۳ 
میلیارد ظرفیتی ایجاد کرد که از سوی دستگاه 
های خدمات رسان در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد 
تومان ســرمایه دیگر نیز جذب شود.عشــایری 
گفــت: همچنیــن در خدمات روبنایــی مانند 
ســاخت درمانگاه، مدرســه، کتابخانه می توان 

از منابع اختصاصی اســتفاده کــرد و در قالب 
فعالیت های اقدام مشــترک، اقدامات مناسبی 
را در محالت هدف برنامه بازآفرینی انجام داد.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی با اشــاره به 
تخصیــص منابــع دولــت در حوزه بهســازی 
محیطــی نظیر معابر، پارک ها، فضای ســبز و 
میادین شــهری گفت: طبق آیین نامه اجرایی 
مصوبه هیئت دولت، اگر شــهرداری به موضوع 
بهســازی محیطی ورود کند، دولت نیز تا ۷۰ 
درصــد هزینه های آن را تامیــن خواهد کرد؛ 
 البتــه در مراکز اســتان به دلیــل منابع قابل 
توجهــی که شــهرداری ها دارند این نســبت 
تغییر می کند و شــهرداری ها می توانند منابع 
بیشــتری را به مواردی از این دست اختصاص 
بیان  بازآفرینی شهری  دهند.مدیرعامل شرکت 
کرد: منابع و تســهیالتی کــه دولت اختصاص 
مــی دهد بــه صــورت خــودکار آورده بخش 
خصوصــی را نیز به دنبال خواهد داشــت و در 
نهایت مجمــوع فرآیندها منتج بــه ایجاد ۱۱ 
هزار شــغل می شود.عشایری با اشاره به اینکه 
امکان تبدیل وام ۵۰ میلیون تومانی بازآفرینی 
به مبالغ بیشتر وجود ندارد گفت: زیرا این مبلغ 
از وجوه اداره شــده است که سال به سال باید 

تکرار شود. 
به طور مثال اگر در سال جاری ۲۵۰۰ میلیارد 
تومان دریافت شــده باید این رقم به سال سوم 
انتقال داده شــود تا بانک نیز بتواند همین مبلغ 

را وام بدهد.
وی با بیان اینکه نوع تبدیل شدن مبالغ بستگی 
به صندوق مسکن یکم دارد گفت: در حال حاضر 
۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کننده و ســپرده گذار در 
صندوق پس انداز مســکن یکم در سطح کشور 
وجود دارند و موضوع فروش اقســاطی می تواند 
در ایــن صنــدوق وارد شــود.معاون وزیر راه و 
شهرسازی اظهار داشــت: افراد می توانند ۱۵ 
میلیــون از ۵۰ میلیــون تومان کــه به عنوان 
تســهیالت ارئه می شــود را به عنوان سپرده 
در صندوق یکــم قرار دهند تا در پایان مراحل 
ســاخت که بازده زمانی دو ســاله است از این 
صندوق وام دریافت کنند.وی با اشــاره به ارائه 
پیشــنهاد پرداخــت، وام ۵۰ میلیونی کم بهره 
به انبوه ســازان در شــورای معاونان وزیر راه و 
شهرسازی، گفت: بانک عامل بخش مسکن نیز 
آمادگی خود را برای اعطای این وام اعالم کرده 

است.
ادامه در صفحه7

جایگاه ایران در سازمان بین المللی اوراق بهادار ارتقا یافتعدم همکاری دستگاه های دولتی برای بازآفرینی شهری
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از ارتقای جایگاه ایران در سازمان بین المللی 
کمیسیون های اوراق بهادار )آیسکو(* از حالت عضویت »پیوسته« به »عادی« 
خبر داد که اطمینان سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار کشور را افزایش 

می دهد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، شاپور محمدی توضیح داد: پس از ۱۰ سال تالش 
و پیگیری مستمر و برگزاری جلسات متعدد با دبیرکل و مقامات ارشد آیسکو و 
نیز رایزنی با مقامات سایر بازارهای سرمایه دنیا، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران 
در فروردین ۱۳9۵ به عنوان یکی از اعضای پیوسته آیسکو پذیرفته شد.وی اضافه 
کرد: تالش  های سازمان بورس برای ارتقای عضویت از »پیوسته« به »عادی« از 
همان ابتدا آغاز شد که این مهم اکنون به سرانجام رسید.دبیر شورای عالی بورس 
یادآوری کرد آیسکو 9۵ درصد بازارهای سرمایه دنیا را در برمی گیرد و حضور 
ایران به تبادل اطالعات در باالترین سطح حوزه بازار سرمایه با نهادهای ناظر بر 
بازار سرمایه عضو آیسکو منجر می شود. »ارتقای عضویت در این نهاد بین المللی 
نمایانگر رشد و تکامل جهانی بازار سرمایه ایران است و برای دستیابی به این 
جایگاه، همه قوانین و استانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران با استانداردهای 
موجود در آیسکو منطبق شد«.وی ادامه داد: همچنین انتقال فناوری، تخصص 
و استفاده از برنامه های آموزشی آیسکو فرصتی بی نظیر برای بازار سرمایه ایران 
فراهم می کند.به گفته وی، همه ارکان بازار سرمایه ایران مانند شرکت  های 
بورس تهران، بورس انرژی، بورس کاال، فرابورس و سپرده گذاری مرکزی و تسویه 

وجوه و کانون  ها نیز می توانند به عضویت آیسکو درآیند.محمدی افزود: از این پس 
بسترهای الزم برای جذب سرمایه گذاری  های خارجی بیشتر فراهم می شود و 
سرمایه گذاران خارجی قادر خواهند بود با اطمینان بیشتری در بازار سرمایه ایران 
وارد شوند. هر کشور با عضویت در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار 
به عنوان مهمترین مجمع بین المللی شناخته شده بازار سرمایه جهان، زمینه های 
ارتقای بازار سرمایه کشور خود را تسهیل می کند.با ارتقای صورت گرفته، سازمان 
بورس و اوراق بهادار می تواند ریاست و معاونت کمیته  های عضو از جمله »کمیته 
منطقه  ای شمال آفریقا و خاورمیانه« و »کمیته رشد و بازار های نوظهور« را به 

دست آورد و امکان عضویت در هیات رییسه آیسکو را نیز خواهد داشت.
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رفاه اجتماعی، حلقه مفقوده عصر حاضر!
* الهام آمرکاشی

 ،)Social Welfare( اجتماعی  رفاه 
وضعیت  به  معطوف  است  تعبیری 
حفظ  که  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
افراد  مسئولیت پذیری  و  انسانی  کرامت 
ارتقای  و  یکدیگر  قبال  در  جامعه، 

توانمندی ها، از اهداف آن است.
واژه »Welfare«، اشاره به حالتی از سالمت، شادی، سعادت، 
خوب بودن و مساعدتی به ویژه به صورت پول، غذا و دیگر 
مایحتاج ضروری که به نیازمندان ارائه می شود، دارد. در این 
اولین حلقه ای که در  اجتماعی،  تعبیِر رفاه  به  با توجه  میان، 
جامعه کنونی، مفقود االثر شده، کاراکترها و زیرمجموعه های 
رفاه اجتماعی با عناوینی چون: سالمت، شادی، سعادت، خوب 

بودن و در معنای کلی، حالتی از مناسب بودن است.
تمام مواردی که تحت عنواِن رفاه و خوبی و سالمتی و شادی 
معنا می گردد در تساوی با عدالت و برابری و آسایش و تأمین 
شدِن حداقلی در نیازهای اولیه و حقوق مکفی و شغل مفید و 
... است که متأسفانه در عصر حاضر و در ماه های گذشته با 
افزایش بی رویه در اقالم و اقسام روزانه و مایحتاج مردم، کمتر 

شاهِد رفاه اجتماعی هستیم.
در  که  »شاخص هایی  که  می شود  گفته  اینگونه  آمار  طبق  بر 
از:  عبارتند  می شود،  گرفته  نظر  در  اجتماعی  رفاه  برای  ایران 
اشتغال  مسکن،  تغذیه،  درمان،  بهداشت،  پرورش،  و  آموزش 
جمعیت و نیروی انسانی، هزینه و درآمد تأمین اجتماعی. و در 
کنار شاخص های اصلی، چند شاخص فرعی نیز برای رفاه در 
نظر گرفته می شود؛ از جمله: گذران اوقات فراغت، دسترسی 
برابر  در  فرد  امنیت  و  محیط  زیست  فرهنگی،  تسهیالت  به 
تجاوزات مالی و جانی و در این اثنا چه کسی می تواند به حق 

بگوید یکایک افراد جامعه از رفاه نسبی برخوردارند!
»در حالی که دکتر احمد میدری با اشاره به راه اندازی پایگاه 
اطالعات  پایگاه  این  در  کرده:  اظهار  ایرانیان،  رفاه  اطالعات 
می توان  طریق  این  از  و  رسیده  ثبت  به  ایرانیان  همه  هویتی 
متوجه شد که هر فرد در کجا شاغل است و چه میزان حقوق 
دریافت می کند، همچنین در صورتی که در بخش خصوصی 
میزان  و  کارگاه  فعالیت  نوع  کارگاه،  نام  باشد  کار  به  مشغول 
حقوق پرداختی به فرد اعالم می شود«؛ ناگفته پیداست که این 
پروسهء به ظاهر منسجم، در این چندساِل باقی مانده از عمر 
دولت تدبیر، پاسخ نمی دهد و اینچنین اخبارِ مبتنی بر رفاه و 
آسایش، تنها در آرشیو خبرگزاری ها و روزنامه ها خاک می 
خورد و دولت بعدی می آید و هزار اندیشه برای آبادِی این 
آبادبوم و رفاه این مردم ایران زمین؛ که بسیار از این دست راه 
اندازی های پایگاه های متعدد، شنیده ایم که بعد از گذرِ ماه ها 

به فراموشی سپرده شده است.
 2009 سال  از  که   )Legatum(لگاتوم پژوهشي  موسسه   
میالدي تاکنون، براي ارزیابي و مقایسه میزان رفاه کشورها با 
تنظیم شاخص ترکیبي رفاه که بر اساس فاکتورهاي گوناگوني 
تنظیم مي شود  کیفیت زندگي  اقتصادي و  ثروت، رشد  نظیر 
ساالنه در سطحي جهاني به رتبه بندي 142 کشور )دربرگیرنده 
96 درصد از جمعیت کره زمین( مي پردازد و پژوهشگران آن، 
شاخص رفاه را براساس ترکیبي از وضعیت کشورها در هشت 
کشورها  در  رفاه  سطح  که  اند  کرده  تعریف  مختلف  حوزه 
فرصتهاي  اقتصاد،  حوزه  هشت  در  آنها  وضعیت  مقایسه  با 
کسب و کار، حکومتداري، آموزش، سالمت، امنیت و ایمني، 
آزادیهاي فردي و سرمایه اجتماعي سنجیده میشود و در این 
میان، رتبه شاخص رفاه ایران در سال2015، بنا به ارزیابي این 
مؤسسه، 106 بوده است. رقم 106 براي کشورمان، تنزل رفاه 
در جامعه را نشان مي دهد و شاید اگر واژه سقوط رفاه را در 
این زمینه به کار ببریم، دور از واقعیت نباشد؛ چرا که وقتي در 
بین 142کشور، شاخص ایران، با تمام امکانات و توسعه هاي 
اقتصادي- شهرک هاي صنعتي،  زیرساختي در موقعیت هاي 
معدن، حوزه هاي نفت و گاز و...، 106 مي شود، حکایت از 

رفاه ندارد و سقوط در این مرحله را نشان مي دهد.
افزایش بي رویه تورم، باعث عدم قدرت خرید و خالي شدن 
با توجه به رکود در حوزه دستمزد  سفره هاي خانوار شد و 
به  را  خرید  قدرت  بازار،  در  ها  قیمت  رشد  روبه  افزایش  و 
شدت کاهش داد که جداي از هزینه هاي معیشتي، در حوزه 
هاي سالمت و بهداشت و تفریح نیز تأثیرگذار بود و نمودار و 

منحنِي رفاه، در این حوزه ها به شدت، نزولي گشت. 
خانوار  یک  هزینه  دهد:  مي  نشان  شده  انجام  هاي  بررسي 
ایراني در سال 93 به 32میلیون و 800 هزار تومان یعني ماهانه 
2میلیون و 700هزار تومان رسید؛ درحالي که قشر کارگري در 
ماه، دستمزدي 700هزار توماني دارند و باقِي حساب و کتاب، 

کامال مشخص است و نیاز به تفسیري اضافي ندارد.
جدی  عزمی  کشور،  اشتغال  و  اقتصاد  که  پیداست  ناگفته 
عدالت  راستای  در  تا  طلبد  می  را  ذیربط  مسئولین  سوی  از 
مبنای ساعات کاری  بر  براساس شایسته ساالری و  محوری، 
و سختِی پاره ای از مشاغل، نگاهی جدی در راستای افزایش 
حقوق تدبیر شود و انتظار به جایی است تا از مسئولین ذیربط 
در حوزه های اقتصاد- اشتغال و رفاه بخواهیم اقداماِت عملی 
مردم  اکثریت  تا  بیندیشند  اقتصادی  اصول  راهبرد  در  مؤثر  و 
بتوانند از ابتدایی ترین شرایط برای زندگی آسوده بهره ببرند 
و این امور ابتدایی که شامل، اشتغال و حقوق مکفی همراستا 
اقلیتی  برای  تنها  است،  جامعه  در  ها  قیمت  افزایش  روند  با 
درنظر گرفته نشود و رفاه اجتماعی، حلقه مفقوده عصر حاضر 

تلقی نگردد!
elhamamerkashi@ymail.com

افزایش تورم تولیدکننده به 26/9 درصد

بر اساس اعالم بانک مرکزی، تورم تولیدکننده در آبان ماه با 
4.5 درصد افزایش نسبت به ماه قبل 26.9 درصد و تورم نقطه 
به نقطه تولیدکننده با رشد 4.3 درصدی به 63.3 درصد رسید.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خالصه 
ایران  در  تولیدکننده  بهای  شاخص  از  آمده  به دست  نتایج 

براساس سال پایه 100=1395 به شرح زیر است:
 شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آبان 
ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1396 به میزان 

26.9 درصد افزایش یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده در  ایران در آبان ماه 1397 به عدد 
افزایش داشته  182.1 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد 
است. شاخص مذکور در آبان ماه 1397 نسبت به ماه مشابه 

سال قبل معادل 63.3 درصد افزایش نشان می  دهد.

بررسی تحوالت سیاست خارجی 
در فراکسیون امید

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس گفت: 
هیات رئیســه این فراکسیون صبح امروز با حضور 
وزیر امور خارجه آخرین تحوالت حوزه سیاســت 

خارجی کشور را بررسی می کند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، محمدعلی 
وکیلی افزود : صبح امروز و پیش از آغاز نشســت 
علنی مجلس، جلسه هیات رئیسه فراکسیون امید با 
حضور محمد جواد ظریف به منظور بررسی آخرین 
تحوالت حوزه سیاســت خارجی کشور، وضعیت 
برجام، شــرایط مذاکرات ایــران و اروپا و نیز روند 
بررسی الیحه CFT تشکیل می شود.وی افزود: این 
جلسه صرفا با حضور اعضای هیات رئیسه فراکسیون 

و وزیر امور خارجه برگزار خواهد شد.

تاکید پوتین بر حفظ
 توافق هسته ای

 والدیمیر پوتین در اجالس جی ۲۰خواستار حفظ 
توافق هسته ای شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رئیس جمهور روسیه 
در اجالس جی ۲۰ خواستار حفظ توافق هسته ای با 
ایران علیرغم خروج آمریکا از آن شد.وی خاطرنشان 
کرد این امربه منظور جلوگیری از برانگیخته شدن 
موج جدیدی از تنش ها در باره برنامه هسته ای ایران 
الزم است.اجالس جی ۲۰ در بوئنوس آیرس، پایتخت 
آرژانتین از روز گذشته در حال برگزاری است که در 
آن رهبران ۲۰ اقتصاد صنعتی بزرگ جهان حضور 

دارند.

گفت وگوی ترامپ و نخست وزیر 
استرالیا درباره ایران

رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر استرالیا در دیدار 
با یکدیگر درباره توافق هسته ای گفت وگو کردند.

بــه گزارش زمان بــه نقل ازایســنا، دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا و اسکات موریسون، نخست وزیر 
استرالیا جمعه شب در حاشیه نشست گروه ۲۰ در 
بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین با یکدیگر دیدار 
کردند.دو طــرف در این دیدار دربــاره موضوعات 
مختلف شــامل تجارت، ایران و توافق هســته ای، 
افزایش نفوذ چین در اقیانــوس آرام و تهدید کره 
شــمالی رایزنی کردند.دونالد ترامــپ پس از آنکه 
در ماه مه از توافق هســته ای خارج شد، تحریم ها 
علیه ایران را بازگرداند. این در حالی است که دیگر 
طرف های توافق، شــامل انگلیس، فرانسه، آلمان، 
روسیه و چین بر پایبندی خود به این توافق تاکید 
دارند و تالش می کنند به تجــارت با ایران پس از 
بازگشت این تحریم ها ادامه دهند  تا توافق هسته ای 

را حفظ کنند.

بریکس از یکجانبه گرایی آمریکا 
انتقاد کرد

کشورهای عضو بریکس روز جمعه در حاشیه اجالس 
جی ۲۰ با انتقاد از رویکرد یکجانبه گرایانه واشنگتن، 
خواســتار برقراری یک نظام تجــاری چندجانبه و 
قانونمند برای تضمین تجارت بین المللی شفاف، فارغ 

از تبعیض، آزاد و جامع شدند.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »نارندرا مودی« نخست 
وزیر هند، »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه، 
»شی جین پینگ«رئیس جمهوری چین، »سیریل 
رامافوسا«رئیس جمهوری آفریقای جنوبی و »میشل 
تمر« رئیس جمهوری برزیل در حاشیه اجالس جی 
۲۰ با یکدیگر دیدار و در مورد مسائل سیاسی، امنیتی 
و اقتصادی جهان وهمچنین چالش های پیش روی 
توسعه پایدار، تبادل نظر کردند. در بیانیه مطبوعاتی 
مشــترکی که پس از این دیدار منتشر شد، رهبران 
مذکور باردیگر بر تعهد خود به همکاری در راستای 
تقویت چندجانبه گرایی و ارتقای یک نظم جهانی 
عادالنه و دمکراتیک تاکید کردند. در بحبوحه جنگ 
تجاری میان آمریکا و چین، رهبران بریکس خواستار 
آن شدند تا سازمان تجارت جهانی با اتخاذ مکانیسمی 
برای رفع اختالفات، عملکرد مناسب و موثری از خود 
نشان داده و به کشورهای عضو اطمینان خاطر الزم 
برای شــرکت در مذاکرات آتــی در چهارچوب این 
ســازمان را بدهد. در بیانیه مذکور آمده است: »روح 
و قوانین سازمان تجارت جهانی با اقدامات یکجانبه 
گرایانه و حمایت از انحصار تولیدات داخلی همخوانی 
ندارد. از تمامی اعضای این سازمان می خواهیم تا با 
این دست از اقدامات متناقض سازمان مقابله کرده، 
تعهدات خود را حفظ کــرده و در برابر اقداماتی که 
ماهیت تبعیض آمیز و بازدارنده دارند، بایســتند.« 
رهبران بریکس در بخش دیگری از بیانیه خود ضمن 
تاکید بر اهمیت پرکردن فضاهای خالی زیربناهای 
جهانی در حوزه تجارت، عنــوان کردند:»ما حامی 
برقراری یک امنیت مالی جهانی قوی با مرکزیت یک 
صندوق بین المللی پول مبتنی بر سهمیه و برخوردار 
از منابع کافی، هســتیم.رهبران هند، روسیه، چین، 
آفریقای جنوبی و برزیل در ادامه این بیانیه همچنین 
به اجرای کامل معاهده اقلیمی پاریس متعهد شده و 

تروریسم را در هر نوع و شکلی محکوم کردند. 

اخبار

سرمقاله

شرط خرد حفظ تجربه ها و
 بکار بستن آنهاست

کالمامیر

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم توجه به 
توسعه علمی به عنوان اولویت نخست کشور، اظهار 
کرد: توسعه علمی رمز بقای جامعه کشور و نظام 

جمهوری اسالمی است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسحاق جهانگیری 
دیروز در مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی 
و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های 
بنیادین و پزشکی بازساختی با بیان این که کشور 
در حوزه علوم و فناوری های نوین نیازمند انجام 
کرد:  خاطرنشان  است،  اساسی  و  مهم  اقدامات 
تشکیل  قصد  دولت ها  در  که  زمانی  گذشته  در 
ستادهایی علمی مانند ستاد نانو یا بایو را داشتیم، 
تعداد متخصصان و اساتید این حوزه ها بسیار کم 
بود، همچنین رشته های دانشگاهی و دانشجویان 
امروز  اما  فعالیت می کردند،  این زمینه  کمی در 
خوشبختانه در بسیاری از بخش های فناوری های 
و  یافتیم  دست  بزرگی  دستاوردهای  به  نوین 
در  زیادی  دانشجویان  و  متخصصان  دانشگاه ها، 
کرد:  اظهار  وی  دارند.   فعال  حضور  زمینه  این 
محققان مختلف اعم از محققان ایرانی و غیرایرانی 
به  ایران  که  کرده اند  ایجاد  را  فرصت  این  امروز 
یابند و  باالیی در حوزه علوم نوین دست  سطح 
دستاوردهای ارزشمندی کسب کنند.معاون اول 
دولت  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس 
حوزه  داد:  ادامه  نوین،  علوم  حوزه  به  جامعه  و 
سلول های بنیادین از رشته هایی بود که نیازمند 
انجام اقداماتی جدی بود. خوشبختانه با توجهی که 
به این بخش شد در سال های اخیر شاهد رشد 
قابل توجهی در این زمینه بوده ایم و امروز نیز در 
حال برداشتن گام های بلند در این بخش هستیم.

جهانگیری با بیان این که حرکت قدرتمندی که 
در حوزه سلول های بنیادین آغاز شده با برگزاری 
و  شتاب  به  می تواند  علمی  مختلف  کنگره های 

سرعت بهتری دست یابد، خاطرنشان کرد: مطمئنا 
با برگزاری کنگره های علمی نظیر کنگره بین المللی 
علوم و فناوری های سلول های بنیادین که در حال 
برای  بهتر  فرصتی  آنکه  بر  است عالوه  برگزاری 
تبادالت علم و دانش و تجربه در سطح کشور و 
در  می شود حضور صاحبنظران  ایجاد  بین الملل 
این کنگره پیام قابل توجهی دارد که کشور در این 
بخش می تواند عقب ماندگی های گذشته را جبران 
نماید و شتاب مناسبی در توسعه علم و فناوری به 
ویژه در بخش سلول های بنیادین ایجاد کند.معاون 
اول رییس جمهوری سیاست گذاری های حوزه علم 
و فناوری را مکمل کار متخصصان و دانشمندان در 
حوزه های مختلف علم و فناوری به ویژه در زمینه ی 
باید در  تاکید کرد:  و  عنوان  بنیادین  سلول های 
کشور،  توسعه ای  برنامه های  و  سیاست گذاری ها 
توسعه علوم و فناوری روز مانند سلول های بنیادین 
جایگاه خود را پیدا کند. از سوی دیگر باید بتوانیم 
با برگزاری جلسات و جشنواره های مختلف عوامل 
مساعد یا نامساعد پیشرفت علم و فناوری را به طور 
دقیق شناسایی کنیم و با مسئوالن سیاست گذاری 
کشور در این زمینه به گفت وگو بنشینیم تا موانع 
پیش روی توسعه علم و فناوری را برطرف نماییم.

وی همچنین توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه را 
به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های کشور عنوان 
کرد و گفت: امروز آنچه که هم از نظر تجربی و هم 
از نظر نظری ثابت شده، آن است که توسعه پایدار 
در کشور محقق نمی شود مگر آنکه به توسعه علمی 
به عنوان اولویت اول پرداخته شود. در ایران تجربه 
کرده اید که همواره توسعه پایدار، متکی بر توسعه 
علمی بوده و توسعه علمی رمز بقای جامعه، کشور 
و نظام است.جهانگیری ادامه داد: مهم ترین عاملی 
ایران در فضای بین الملل  که می تواند از جایگاه 
حفاظت کند، پرداختن جدی به موضوع توسعه 

علمی و در دستور کار قرار دادن این موضوع است.
معاون اول رییس جمهوری گفت: توسعه علمی به 
معنای  حفاظت و حراست از ظرفیت های جدیدی 
است که متکی به علم هستند و ما باید آنها را در 

خدمت توسعه کشور قرار دهیم.
جهانگیری در بخش دیگری از صحبت های خود 
با اشاره به اعمال تحریم های جدید از سوی ایاالت 
متحده آمریکا علیه ایران و مواجه کشور با شرایط 
جدید، اظهار کرد: چه در شرایط عادی و چه در 
شرایط ویژه ای که در مقطع فعلی با آن مواجهیم 
و تحریم های ظالمانه ای که از سوی آمریکا اعمال 
شده و تالش دارد تا مانع دستیابی ما به بسیاری از 
ابزارهایی که می تواند در مسیر توسعه و پیشرفت به 
خدمت ملت ایران بیاید، شود، یکی از زمینه هایی 
که می تواند تهدید را به فرصت تبدیل نماید حوزه 
فناوری های نوین است.وی با اشاره به حضور نیروی 
کرد:  نشان  خاطر  کشور،  در  متخصص  انسانی 
جمهوری اسالمی ایران ظرفیت های نیروی انسانی 
این ظرفیت فرصت های  یقینا  کم نظیری دارد و 
این  از  بهره گیری  با  ایجاد می کند.  جدید علمی 
سرمایه نیروی انسانی در همه حوزه های علوم از 
جمله پزشکی، فنی و حتی علوم انسانی می توانیم 
با دانش بنیان کردن امور ظرفیت های بسیاری به 
روی کشور باز کنیم. همچنین باید تالش کنیم تا 
این ظرفیت ها را با سرمایه گذاران مختلف مرتبط 
نماییم.معاون اول رییس جمهوری با بیان این که 
باید در شرایط کنونی سوق  دادن سیاست گذاری ها 
و برنامه های کشور به سمت فرصت های علمی در 
کرد:  نشان  خاطر  بگیرد،  قرار  دولت  کار  دستور 
دولت دوازدهم به طور جدی، اصولی و علمی به 
این موضوع رسیده که باید به تحرک بخشی به 
پژوهش ها و کارهای تحقیقاتی، علم و فناوری را 

تبدیل به موضوع جدی در کشور کند. 

خوشبختانه امروز موضوع توسعه علم و فناوری 
در عالی ترین سطوح به اراده ای جدی تبدیل شده 
است و مساله  توسعه علم و فناوری در دستور کار 
اصلی دولت قرار گرفته است.وی با تاکید بر این که 
یکی از اصول مورد توجه دولت در حوزه توسعه 
علم و فناوری توسعه صلح آمیز علوم و فناوری های 
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  اظهار  است،  نوین 
غیراخالقی،  فناوری های  دنبال  به  وجه  هیچ  به 
تجاوزطلبانه و مخرب نخواهد رفت و خوشبختانه با 
وجود اتهاماتی که در حوزه هسته ای به کشور وارد 
شد، امروز معتبرترین  سازمان های بین المللی در 
گزارش های خود از فعالیت های هسته ای ایران، این 
فعالیت ها را کامال در چارچوب مقررات بین المللی 
می دانند و تصریح می کنند که نه تنها ایران به هیچ 
وقت به دنبال سالح هسته ای نبوده، بلکه به دنبال 
استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای در بخش های 

مختلف است.
جهانگیری تصریح کرد: دست دولت و ملت ایران 
در زمینه ی توسعه علم و فناوری به سوی همه 
هرگونه  از  ما  و  است  دراز  جهان  علمی  مراکز 
استقبال  علمی  نهادهای  با  علمی  همکاری 
می کنیم.وی همچنین با درخواست از دانشمندان 
برای  می کنند  زندگی  از کشور  که خارج  ایرانی 
محققان  و  دانشجویان، صاحبنظران  با  همکاری 
ایرانی خاطرنشان کرد: دولت تمام تالش خود را 
انجام داده تا بسیاری از موانع پیش روی دانشمندان 

ایرانی با کشور خود را برطرف نماید.
از  اعم  دستگاه ها  همه  موضوع  این  بر  عالوه   
در  باید  امنیتی  قضایی،  اجرایی،  دستگاه های 
تحقق سیاست گذاری های علم و فناوری در کشور 
همراهی کاملی با دانشمندان داشته باشند و موانع 
پیش روی توسعه علم و فناوری در کشور را برطرف 

نمایند.

جهانگیری: توسعه علمی رمز بقای کشور و نظام است

توسعه پایدار و همه جانبه یکی
 از مهم ترین دغدغه های کشور 

میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد   ۲ تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
دالر برای تامین دارو و تجهیزات تخصیص یافته است، گفت: خوشبختانه در زمینه 

تخصیص ارز در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر غالمرضا اصغری با اشاره به آخرین وضعیت 
تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: در مجموع 
۳.۵ میلیارد دالر برای تامین دارو و تجهیزات در نظر گرفته  شده است که از این 
میزان، ۲ میلیارد دالر برای تامین دارو و مواد اولیه دارویی و ۱.۵ میلیارد دالر برای 

تامین تجهیزات پزشکی در نظر گرفته  شده است.
یک  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی  دارو،  و  غذا  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
ارز  از میزان  یافته است، گفت:  دارو تخصیص   ارز  از  میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر 
موردنیاز  داروی  دالر  میلیارد  یک  و  اولیه  ماده  دالر  میلیون   ۶۰۰ تخصیص یافته 
میلیارد  یک  کرد:  خاطرنشان  دارو  و  غذا  سازمان  است.رئیس  شده  تامین  کشور 
نیز تخصیص یافته و  تامین تجهیزات پزشکی  ارز موردنیاز  از  و ۱۰۰ میلیون دالر 
به این ترتیب تنها ۸۰۰ میلیون دالر از ارز تامین دارو و تجهیزات باقی مانده است که 
به  مرور زمان تخصیص می یابد و خوشبختانه در زمینه تخصیص ارز داروی مورد 

نیاز مشکلی وجود ندارد.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: قانون جریمه مشموالن غایب تا 
پایان سال ۹۷ اجرا می شود و مشموالن واجد شرایط می بایست در فرصت محدود 

باقی مانده برای ثبت درخواست خود از طریق دفاتر )پلیس+۱۰( اقدام کنند.
جریمه  قانون  اظهارکرد:  کریمی  ابراهیم  سردار  ازمیزان،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پایان  تا  این مشموالنی که  بنابر  پایان سال ۹۷ اجرا می شود،  تا  مشموالن غایب، 
امسال بیش از ۸ سال غیبت دارند، می بایست در فرصت محدود باقی مانده برای 
ثبت درخواست خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+۱۰( اقدام 
و با پرداخت مبلغ جریمه، از این معافیت بهره مند شوند.وی بیان کرد: از آنجا که 
اجازه تردد مشموالن ایرانی مقیم خارج از کشور با بیش از ۸ سال غیبت بستگی به 
تعیین وضعیت خدمتی آنان دارد، این گروه از مشموالن می بایست با انجام خدمت 
سربازی و یا بهره مندی از قانون جریمه مشموالن غایب، وضعیت خدمتی خود را 
اینکه در سال  بیان  با  ناجا  رئیس سازمان وظیفه عمومی  مشخص کنند.جانشین 
جاری بیش از ۳۶ هزار درخواست ثبت شده است، افزود: قانون جریمه مشموالن 
غایب حدود چهار سال است که براساس قانون بودجه ساالنه، تمدید شده و تا پایان 
سال ۹۷ نیز ادامه دارد، بنابر این سال آینده این قانون اجرایی نمی شود و مشموالن 

غایب می بایست به خدمت سربازی اعزام شوند.

مشکلی درتخصیص ارز برای تامین دارو 
و تجهیزات وجود ندارد

اجرای قانون جریمه مشموالن غایب
 تا پایان سال ۹۷

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که درآمد نفتی دولت در سال ۹۷ بر 
اساس پیش بینی های بودجه در سال جاری محقق 
می شود، گفت که مجلس سال آینده تغییرات حقوق 

و دستمزد را متناسب با تورم پیگیری می کند.
پور  محمدرضا  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ابراهیمیبا بیان این که در هفت ماهه اول سال ۹۷، 
است،  شده  محقق  نفتی  درآمد  دالر  میلیارد   ۳۲
اظهار کرد: ما در سال جاری در زمینه درآمد نفتی 
تقریبا می توانیم به عدد پیش بینی شده در بودجه که 
۴۵ میلیارد دالر است، برسیم. یعنی نه خیلی مازاد 
و نه خیلی کسری خواهیم داشت.وی اضافه کرد: 

البته ما باید تعدیل میزان کمی فروش را که احتماال 
اتفاق می افتد را در نظر بگیریم. البته این بستگی به 
عملکرد دولت دارد. اگر دولت بتواند از طریق مکانیزم 
بورس نفت حجم عرضه را بیشتر کند می تواند قطعا 
به روشی  نفت  این صورت  در  باشد.  مثبتی  اتفاق 
خارج از رویکردهای سنتی به فروش خواهد رسید.

وی با بیان این که اثر تحریم بر درآمدهای نفتی در 
سال ۹۷ بسیار ناچیز است، ادامه  داد: دلیلش این 
است که قیمت نفت باال رفته است. ما در بودجه 
۵۵ دالر را برای نفت پیش بینی کرده ایم اما در حال  
حاضر تقریبا میانگین ۷۰ دالر به فروش می رسد. 
بنابراین هم از نظر عددی و هم از نظر مقدار فروش 

تحقق یافته است. بر این اساس در سال ۹۷ دغدغه  
خاصی نداریم و درآمد ارزی ما از نفت تحقق پیدا 
خواهد کرد.پورابراهیمی همچنین، خاطرنشان کرد: 
ما باید برنامه ریزی کنیم تا سال آینده روش سال ۹۷ 
مثل بورس نفت و یا روش های دیگر استمرار یابد و 
در بودجه تمهید شود. البته درآمد دولت به لحاظ 
ریالی و با تغییر تسعیر نرخ ارز بیشتر خواهد شد 
و پیش بینی ما این است که تا پایان امسال بتوانیم 
افزایش حقوق داشته باشیم که اگر دولت زیر بار آن 
برود خوب است. در حال حاضر قدری در این زمینه 
مقاومت می شود، اما سال آینده تغییرات حقوق و 

دستمزد را متناسب با تورم پیگیری خواهیم کرد.

 اثر ناچیز 
تحریم بر 

درآمدهای 
نفتی در 
سال ۹۷ 

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر 
فضای  در  موجود  تهدیدات  و  خطر جدی 
مجازی ، گفت: بسیج در دوران جنگ نرم 
، در  تولید فکرخالق و رصد خوب  با  باید 
فضای  برای  ملی  محتوای  تولید  خدمت 

مجازی باشد.
سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نخستین  در  فیروزآبادی  ابوالحسن 
گردهمایی ملی فعاالن فضای مجازی بسیج 
با تشریح و تبیین فرصت ها و تهدیدهای 
فضای مجازی و روند رو به رشد نقش این 
فضا در زندگی مردم ، افزود: به علت غفلت 
ها در دو دهه گذشته عمده قدرت اقتصادی 
بهره گیری از اینترنت و فضای مجازی در 
انحصار پنج شرکت بزرگ آمریکایی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان 
کرد : در حوزه سخت افزار و نرم افزار همه 

پردازنده ها )cpu( و هسته مدیریت مرکزی 
)server( و ابزار های پیچیده در اختیار 
آمریکاست و این خطر بسیار جدی است.

فیروزآبادی گفت : این خطر با خطر نظامی 
گره خورده است و باید در این زمینه اقدام 
ملی و شبکه ای صورت بگیرد و برای تحقق 
آن مشارکت مردم نیاز است. وی با اشاره به 
درصد باالی نفوذ آمریکا در حوزه نرم افزار 
افزار در حوزه فناوری اطالعات ،  و سخت 

این توهم  : مقامات آمریکایی  تصریح کرد 
را  مردم  های  الیه  توانند  می  که  دارند  را 
را در  هم تصرف کنند و همه تالش خود 
فضای مجازی به کار گرفته اند.فیروزآبادی 
با اشاره به اجرای طرح شبکه ملی اینترنت 
و  داخلی  مدیریت  با  ملی  شبکه   : گفت   ،
ایم  کرده  طراحی  سالم  خدمات  و  محتوا 
که در بستر شکل اصلی )پلت فورم( ملی 
تک  جهان  باید   : افزود  رود.وی  می  پیش 

قطبی را بشکنیم و برای تحقق آن همکاری 
های منطقه ای و بین المللی هم نیاز است 
.دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین 
در خصوص طراحی دشمن در حوزه رسانه 
رییس  ترامپ   : گفت  هم  اجتماعی  های 
جمهور آمریکا در اولین سفر خارجی خود 
به عربستان مرکزی را در آن کشور تاسیس 
کرد که مدعی شدد می تواند در شبکه هایی 
مثل فیس بوک و توییتر هر مطلبی به زبان 
عربی است و افراط را گسترش می دهد، به 
این مرکز اطالع دهد! اما در حقیقت آن ها 
در تولید محتوا علیه کشورمان بسیار فعال 
هستند.فیروزآبادی با تاکید بر لزوم توجه به 
جنگ نرم و جنگ سخت گفت : ماموریت 
باید در چارچوب های صحیح  های بسیج 
حرکت کند و در این مسیر از همه ظرفیت 

ها استفاده و اطالع رسانی شود.

فیروزآبادی: تهدیدات فضای مجازی جدی است 

ظرفیت باالی بسیج برای مقابله
 با تهدیدات فضای مجازی 
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 خنثی کردن اقدامات ناامن کنندگان
 منطقه با هم افزایی سپاه وارتش 

ناامن  اقدامات  افزایی سپاه و ارتش   فرمانده کل ارتش گفت: هم 
کنندگان منطقه را خنثی کرده است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
دیروز در مراسم الحاق ناوشکن سهند در منطقه یکم امامت نداجا 
در بندرعباس بیان داشت: امروز دهمین روز آذرماه 1397 در تاریخ 
نیروی دریایی روز بسیار مهمی است. روح شهیدان واالمقام سهند 
در این میدان حاضر، ناظر و شاهد هستند و شهادت می دهند بر 
اینکه شما توانسته اید و می توانید هر ناممکنی را ممکن کنید. از 
این روزهای مهم در تقویم نیروی دریایی کم نبوده است و کم هم 
انقالب  پیروزی  از  بعد  کرد: طی 40 سال  عنوان  بود.وی  نخواهد 
اسالمی نیروی دریایی یک خط روشن و پر افتخار را طی کرده است 
و در این خط نورانی نقاط عطفی وجود دارد که اشاره به این نقاط 
اشاره به عظمت انقالب اسالمی در دمیدن روح خودباوری به مردم 
ایران اسالمی است.سرلشکر موسوی اظهار داشت: نیروی دریایی در 
زمان رژیم گذشته تقریبا همه چیزش وابسته به خارج از کشور بود. 
ارتش با پیروزی انقالب اسالمی انرژی متراکم خود را آزاد کرد و 
برای نظام جمهوری اسالمی ایران افتخارات فراوان آفرید.به گفته وی، 
دفاع جانانه و فراموش نشدنی تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر و 
حماسه بزرگ 7 آذر که کمر رژیم بعثی را شکست و نیروی دریایی 
عراق را تا آخر جنگ از عرصه دریا خارج کرد و 10 هزار اسکورت 
کشتی های تجاری در هشت سال دفاع مقدس از افتخارات نیروی 
دریایی ارتش است.فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: از زمان انتصاب 
امیر سیاری به عنوان فرمانده نداجا فصل جدیدی در نیروی دریایی 
ارتش آغاز شد، تاسیس منطقه دریایی جاسک، توسعه منطقه دریایی 
چابهار، حضور در آب های آزاد و دور، ساخت شناورهای جدید با 
کمک صنایع وزارت دفاع و دانشگاه ها، اسکورت کشتی های تجاری 
و نفتی در خلیج عدن و باب المندب از فعالیت های این دوره بوده 
است.فرمانده کل ارتش ابراز داشت: با حضور امیر خانزادی فرمانده 
جدید نداجا شاهد اوج گیری نیروی دریایی با بهره گیری از تجربیات 
ارزنده گذشته و ویژگی های علمی و نظامی امیر خانزادی، نداجا 
وارد فصل جدید دیگری شده است.وی گفت: هم افزایی خوبی میان 
صنایع دریایی وزارت دفاع، نیروی دریایی ارتش و ارتش ایجاد شده 
است. این هم افزایی در راستای توسعه و ارتقای نیروهای مسلح در 
سطح منطقه و فرامنطقه ای شده است. هم افزایی دو نیروی دریایی 
ارتش و سپاه وارد فصل جدیدی شده است. این روحیه و اراده است 
که ما را حافظ و حاکم امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان 
کرده است و می توانیم اقدمات ناامن کنندگان منطقه ای را خنثی و 
امنیت را حفظ کنیم.سرلشکر موسوی افزود: نظام سلطه به سرکردگی 
آمریکا و زوج نامشروع آن، رژیم صهیونیستی و کسانی که خود را به 
آنها می سپارند، با ایجاد ناامنی در منطقه ارتزاق می کنند و به حیات 
خود ادامه می دهند و به همین علت است که نظام سربلند جمهوری 
اسالمی ایران 40 سال است که پنجه در پنجه این مستکبران انداخته 
است. دیر نیست که افول و اضمحالل این مستکبران را شاهد باشیم.

 ۱۵ آذر ماه؛ الیحه بودجه ۹۸ به مجلس
 ارائه می شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: رئیس جمهور روز پنج شنبه 
15 آذرماه برای تقدیم الیحه بودجه در صحن علنی مجلس حضور 

خواهد یافت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،  بهروز نعمتی درباره ارائه بودجه سال 
در  گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس  به  رئیس جمهور  سوی  از   98
صورتی که به دلیل سفر استانی، رئیس جمهور نتواند روز چهارشنبه  
14 آذر ماه الیحه بودجه را به مجلس تقدیم کند،  احتماال رئیس 
جمهور روز پنج شنبه 15 آذرماه  برای تقدیم الیحه بودجه در صحن 
علنی مجلس حضور خواهد یافت.طبق ماده 186 آئین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی دولت موظف است الیحه بودجه ساالنه کل 

کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم کند.

 نامه ایران به سازمان ملل درباره 
توطئه های آمریکا علیه ایران

 در پی اظهارات تحریک آمیز چندی پیش پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا علیه ملت ایران، کشورمان خواستار 

محکومیت این اظهارات غیرمسئوالنه شد.
دائم  نمایندگی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل با ارسال نامه 
ای به این سازمان، با اشاره به اظهارات اخیر وزیر 
خارجه آمریکا که طی آن ملت ایران را به قحطی 
تهدید کرده بود، اعالم نموده است اینگونه اظهارات 
بخشی از سیاست های آمریکا برای اعمال فشار و 
تهدیدی عملی برای به راه انداختن جنگ اقتصادی 
علیه مردم ایران است.در این نامه که به امضای اسحاق 
آل حبیب سفیر کشورمان در سازمان ملل به رئیس 
شورای امنیت و دبیرکل این سازمان ارسال شد، اعالم 
گردیده اینگونه اقدامات به مثابه مجازات جمعی یک 
ملت و مصداق بارز نقض اصول بنیادین حقوق بین 
الملل است.همچنین با اشاره به اینکه اعمال مجدد 
به  ایران  مردم  دسترسی  مانع  آمریکا  های  تحریم 
نیازمندیهای اساسی از قبیل دارو و لوازم پزشکی و 
درمانی می شود، اعالم گردیده اینگونه اقدامات از 
نمونه های بارز جنایات علیه بشریت است.در این نامه 
اعالم شده است اقدام آمریکا در اعمال مجدد تحریم 
های یکجانبه خود علیه ملت ایران نقض تعهدات این 
کشور تحت برجام، قطعنامه 2231 شورای امنیت و 
حکم دیوان بین المللی دادگستری است.بر اساس 
مفاد این نامه، اینگونه اظهارات نشانه دیگری است 
از اینکه سیاست زورگویانه آمریکا هیچ حد و مرز و 
اصولی نمی شناسد به گونه ای که این کشور حاضر 
است عالوه بر مجازات ملت ایران، سایر کشورها 
را نیز تنبیه کند.در نامه نمایندگی دائم ایران تأکید 
شده است همانگونه که ایران طی 40 سال گذشته 
در مقابل زورگوئی ها و اقدامات غیرقانونی آمریکا 
مقاومت کرده، در مقابل سیاست های غلط اخیر این 
کشور نیز مقاومت کرده و سربلند خواهد شد.در این 
نامه اعالم شده است سازمان ملل و اعضای آن باید 
را  آمریکائی  مقامات  زورمدارانه  اظهارات  اینگونه 
محکوم کرده و با ایستادگی در مقابل این سیاست ها 
که بنیادهای سازمان ملل و چندجانبه گرایی را تهدید 
می کنند، آمریکا را به خاطر سیاست ها و اقدامات 
غیرمسئوالنه اش مسئول بشناسند و آن را وادار کنند 

به اصول و اهداف سازمان ملل پایبند باشد.

ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ از ۱۶ آذر آغاز 
می شود

 مشاور عالی سازمان سنجش از آغاز ثبت نام کنکور 
ارشد 98 از 16 آذر خبر داد و گفت: جزئیات نحوه 
ثبت نام در این آزمون امروز11 آذرماه منتشر می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسین توکلی افزود: 
ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره های 
و  ها  دانشگاه  تمامی  در  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی 
موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله 
دانشگاه آزاد اسالمی و بیست و چهارمین المپیاد علمی 
دانشجویی کشور از روز جمعه 16 آذرماه 97 آغاز 
می شود و در روز یکشنبه 25 آذرماه پایان می پذیرد.
وی افزود: هر یک از داوطلبان برای شرکت در این 
آزمون باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی مندرج 
در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره 
های کارشناس ارشد ناپیوسته سال 98 که همزمان 
قرار  سنجش  سازمان  سایت  در  نام  ثبت  شروع  با 
اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  باشند.توکلی  گیرد،  می 
ضوابط هر یک از داوطلبان می توانند طبق ضوابطدر 
دو کدرشته امتحانی )اصلی و شناور( از رشته های 
امتحانی مندرج در دفترچه راهنما شرکت کنند.وی 
ارشد  کارشناسی  های  دوره  ورودی  آزمون  گفت: 
ناپیوسته سال 98 و اولین مرحله بیست و چهارمین 
المپیاد علمی دانشجویی کشور در روزهای پنجشنبه 5 
و جمعه 6 اردیبهشت ماه 98 در حوزه های امتحانی 
مربوط برگزار خواهد شد.مشاور عالی سازمان سنجش 
یادآور شد: کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای 
مربوط از روز دوشنبه 2 اردیبهشت ماه 98 بر روی 
سایت سازمان  سنجش قرار می گیرد و داوطلبان برای 
پرینت کارت و برگه راهنما از 2 تا 4 اردیبهشت ماه 98 

باید به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

خبرخبر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای جواد جاویدپور فرزند صفر علی 

خواهان آقای حسن بداغی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جواد جاویدپور به 
خواسته ابطال صورتجلسه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم   شعبه   9709986613400643
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/7 ساعت09:00 تعیین که حسب 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – شمسه

        آگهی مناقصه 
واگذاری امور فضای سبز و تاسیسات وابسته  

شهرداری ماهدشت در نظر دارد حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته شهرداری را 
به پیمانکاران واجد شرایط دارای : 

الف. اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی. 
ب. گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر در امور و فضای سبز. 

ج. گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی. 
د. گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده.

هـ. گواهی حداقل دو مورد سوابق اجرایی فضای سبز .
و. دارای دانش، تجربه، تجهیزات، نیروی متخصص الزم و توان مالی

تاریخ  از  شرایط  سایر  از  آگاهی  و  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  شود  می  دعوت  متقاضیان  از  لذا  نماید.  واگذار 
با ارائه اصل و رونوشت اسناد فوق  شنبه مورخ 1397/9/27  نشر آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری در روز سه 
با شماره تلفن  از واحد امور مالی اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر  الذکر نسبت به دریافت اسناد مناقصه 

37309790- 026 تماس حاصل فرمایید.  
- پرداخت مطالبات پیمانکاری بصورت نقدی و از محل منابع داخلی شهرداری می باشد. 

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری ماهدشت

مفقودی
 گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب بهناز امیرخانی فرزند چنگیز با شماره ملی 
0064717119صادره از تهران در رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد 
ناپیوسته در نظام آموزشی تمام وقت از دانشگاه آزاد اسالمی آیت اهلل آملی با شماره 
16746-95/6/21مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضا می 

شود اصل مدرک را  به آدرس دانشگاه آزاد اسالمی آیت اهلل آملی ارسال نماید 
 بابل 

مفقودی
 82 ایران   43 م   416 پالک  شماره  با   95 مدل  پارس  پژو  سواری  کمپانی  سند   
 NAAN11FE3GH705519 164با شماره شاسی B0067104با شماره موتور

بنام امیر محمد حاجی پور گنجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم اشرف آخوندی فرزند محمد به شرح درخواستی به شماره 970411 تاریخ 
97/6/7این کشور ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که کریم دیلمانی پیر بستی  فرزند حاج اسمعیل به شماره شناسنامه 
12 صادره از آستانه اشرفیه در تاریخ97/3/11 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور 

فوت نموده ورثه  حین الفوت وی عبارتند از
1-اشرف آخوندی فرزند محمد شماره شناسنامه 22 صادره از شمیران زوجه متوفی
2-مجید  دیلمانی نژاد فرزند کریم به شماره شناسنامه 7578 صادره از تهران پسر 

متوفی
3- نسرین دیلمانی نژاد پیر بستی فرزند کریم به شماره شناسنامه 1083 صادره از 

تهران دختر متوفی 
4-آذر دیلمانی نژاد پیربستی فرزند کریم شماره شناسنامه 3910 صادره از تهران 

دختر متوفی
5- حمیدرضا دیلمانی نژاد پیربستی فرزند کریم  شماره شناسنامه 13765صادره 

از تهران پسر متوفی 
6-اکرم دیلمانی نژاد فرزند کریم به شماره شناسنامه 7563 صادره از تهران دختر 

متوفی 
7-محمدرضا دیلمانی  نژاد فرزند کریم به شماره شناسنامه 893 صادره از تهران 

پسر 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 

م. الف 97/544
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف نور یوسف رضایی

آگهی
در خصوص تجدید نظرخواهی اقای حسین رستمی بوکالت  از قنبرجالل بطرفیت 
اقایان و خانم ها شعبان و منوچهر و ابوالفضل و عیسی و سکینه و ساره جملگی 
مجهوا  علت  9709971964200664به  دادنامه  به  ....نسبت  و  علی  فرزند  جالل 
المکان بودن تجدید نظرخواندگان جهت مالحظه دادنامه به شماره مذکور و تبادل 
لوایح   فرمایید در یکی از روزنامه های کثیراال نتشار  کشوری درج چنانچه پاسخی 

دارند ظرف مهلت ده روز به دفتر دادگاه ارسال نمایندم. الف 97/310
 هادی صادقی مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 

شهرداری ماهدشت

 نوبت اول

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه حمایت ایران 
از یمن معنوی است گفت: این کشور، خار چشم آمریکایی 

ها شده و در مقابل یک توطئه بزرگ، ایستادگی کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح دیروز در همایش بزرگ فرماندهان و اعضای 
علی)ع(  امام  همایش های  مرکز  در  که  دفاع  وزارت  بسیج 
برگزار شد، گفت: حضرت امام با نگاه نافذ الهی و عمقی که 
داشتند دشمنی ها را می دیدند و می دانستند انقالب اسالمی 
نیازمند چه چیزی است و به همین دلیل فرمان تشکیل بسیج را 
دادند.وی با اشاره به نقش بسیج در دفاع مقدس، ادامه داد: اوج 
نقش آفرینی بسیج در دفاع مقدس واقع شد. همین آمریکایی ها 
که امروز با تمام توان در حق ملت ایران دشمنی می کنند آن 
روز هم تمام شرق و غرب را بسیج کردند تا انقالب را از بین 
ببرند اما دالوری ملت شریف ایران و هدایتهای امام )ره( اجازه 
چنین کاری را به آن ها نداد.امیر حاتمی با اشاره به نقش بسیج 
مردمی در منطقه، گفت: هر روز که از دفاع مقدس می گذشت 
نابودکردن  از  اینکه دشمن  تا  می شد  ارزنده تر  بسبج  نقش 
انقالب بوسیله جنگ نا امید شد. پس از جنگ هم درخت 
بسیج تناور شده و تبدیل به الگویی برای جوانان جهان اسالم 
و در جبهه های مقاومت موجب شکست توطئه های دشمنان 
شد.وزیر دفاع با اشاره به تشکیل حزب اهلل لبنان به تبعیت از 

بسیج مردم ایران، تصریح کرد: با بسیج جوانان لبنان و تشکیل 
حزب اهلل ارتش رژیم صهیونیستی شکست را تجربه کرد و 
با اشاره به جنایات  شروع به دیوارکشی دور خود کرد.وی 
گروه های تروریستی در سوریه و عراق گفت: آمریکایی ها با 
جمع کردن تروریست ها از تمام دنیا آن ها را تجهیز کردند تا 
توانستند بخش عظیمی از سوریه و عراق را بگیرند. اما آنچه 
در مقابل این توطئه ایستاد همین تفکر بسیجی بود و امروز با 
تمام سرمایه گذاری ها شکست خوردند.وزیر دفاع ادامه داد: 
امروز هم یمن خار چشم آمریکایی ها شده و در مقابل یک 

توطئه بزرگ، ایستادگی کرده است. 
رژیم کودک کش سعودی با تشکیل یک ائتالف به یمن حمله 
در  یمن  تا  موجب شد  بسیجی  تفکر  همین  طنین  اما  کرد 
رسیده  جایی  به  کار  امروز  و  کرد  ایستادگی  دشمن  مقابل 
که آمریکایی ها به دروغ درحال اتهام زدن به ایران هستند 
که آنها نگذاشتند ما در یمن پیروز شویم. آنها فکر می کنند 
ما  حمایت  اما  است  ایران  حمایت  دلیل  به  ایستادگی یمن 

است  پیروزی  موجب  آنچه  اما  است  معنوی  حمایت  یک 
روحیه مقاوم خود ملت ها است که حاضر نیستند تن به ظلم 
ابتدای  آمریکایی ها بدهند.وی به تحریم های حوزه دفاع از 
پیروزی انقالب اسالمی پرداخت و با بیان اینکه ما در وزارت 
دفاع بیشتر روحیه بسیجی را درک می کنیم، گفت: روز اولی 
که بخش دفاعی کشور تحریم شد نگاه بخش دفاع به بیانات 
حضرت امام)ره( بود که با اتکا به توان داخلی می توانیم از 
مشکالت عبور کنیم. امروز با این تحریم هایی که انجام شده 
این روحیه در سایر بخش های کشور بوجود آمده است و 
بردن ضعف های  بین  از  برای  این تحریم ها هم به فرصتی 
 : پایان خاطرنشان کرد  اقتصادی کشور خواهد شد.وی در 
بسیجیان وزارت دفاع و تفکر بسیجی نقش بارزی در تولید 
جنگنده کوثر و سایر تجهیزات رزم زمینی، رادارها، موشک 
باالی  توان  با  امروز  داشتند.  دفاعی  تجهیزات  دیگر  و  ها 
نیروی انسانی که در اختیار داریم و با استفاده از این ظرفیت 

و خالقیت ها می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

امیر حاتمی در همایش بسیج وزارت دفاع:

تحریم ها فرصتی برای 
ازبین بردن ضعف های 
اقتصادی می شود

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
گزارشی »نرخ ارز« و »افزایش سرعت گردش 
پول در نقدینگی« را به عنوان دو عامل اثرگذار 

در رشد تورم در تابستان امسال معرفی کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرکز پژوهش 
های مجلس در یک گزارش تحلیلی به بررسی 
عوامل موثر در تورم تابستان پرداخت و عنوان 
کرد که نرخ تورم ماهانه در سه ماهه تابستان 
1397 در ادامه روند افزایشی خود که از بهار 
آغاز شده بود، به ارقام کم سابقه 5.5 درصد 
شهریورماه  در  درصد   6.1 و  ماه  مرداد  برای 
رسید. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه 
در شهریورماه به 31.4 درصد رسیده است. از 
توجه  قابل  افزایش  پی  در  گذشته  های  سال 
نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی )منهای 
رشد اقتصادی( از تورم، هشدارها برای افزایش 
نرخ تورم توسط کارشناسان مطرح شده بود. 
در نتیجه روند فزآینده تورم در سال 1397 به 
های گذشته  در سال  نقدینگی  افزایش  دنبال 
است.به طور کلی در خصوص روند فزآینده 
تورم در تابستان 1397 باید عنوان داشت که 
دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت بر تورم 
تأثیر گذار بوده اند. در میان عوامل بلندمدت 
رشد نقدینگی مهمترین عاملی است که باعث 
افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه مدت 
نیز نرخ ارز به عنوان مهم ترین عامل افزایش 

نرخ تورم شناخته می شود.طی سال های 1393 
نقدینگی )منهای  از رشد  تا 1396 نرخ تورم 
فاصله گرفته است طی سال  اقتصادی(  رشد 
های 1358 تا 1392 نقدینگی به طور متوسط 
این  در  و  داشته  رشد  درصد   25.27 سالیانه 
مدت نرخ تورم به طور متوسط سالیانه 19.96 
درصد بوده است. این در حالی است که طی 
طور  به  نقدینگی   1396 تا   1393 های  سال 
متوسط سالیانه 24.21 درصد رشد داشته و در 
مقابل نرخ تورم متوسط سالیانه 11.53 درصد 
بوده است.باال بودن نرخ سود بانکی حقیقی و 
افزایش سهم شبه پول از نقدینگی طی این سال 
ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از 
علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی 

بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت 
گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. 
سهم شبه پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز 
روند کاهشی طی کرده و در تیر ماه به کمترین 
مقدار خود از سال 1394 رسید، پیش بینی می 
شود که روند افزایش سرعت گردش پول در 
ماه های باقی مانده از سال 1397 نیز ادامه داشته 
افزایش  که  داشت  توجه  باید  باشد.همچنین 
سرعت گردش پول که پیش بینی می شود در 
ماه های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر 
به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی 
را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می کند. از 
اینرو حتی در کوتاه مدت نرخ تورم می تواند 
بیش از رشد نقدینگی )منهای رشد اقتصادی(، 

افزایش یابد.این گزارش تاکید می کند که عالوه 
بر عامل نخست، افزایش نرخ ارز به عنوان یک 
عامل کوتاه مدت نیز بر افزایش نرخ تورم در 
ماه های اخیر بسیار اثرگذار بوده و از آن جایی 
که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی 
کاالها تا یک سال نیز برآورده شده، می توان 
انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه 
های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش 
شاخص قیمت ها )مصرف کننده و تولیدکننده( 
در ماه های آتی شود.در مجموع بررسی های 
این مطالعه نشان می دهد که مهمترین عوامل 
افزایش  جاری  سال  تابستان  تورم  افزایش 
سرعت گردش پول نقدینگی افزایش یافته در 
سال های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است. 
نشان می  این گزارش  بررسی های  همچنین 
اساسی که  کاالهای  از  زیادی  دهد که بخش 
با ارز 4200 تومانی وارد می شوند نیز افزایش 
گزارش  این  اند.در  کرده  تجربه  را  قیمت 
همچنان عنوان شده است که تحوالت شاخص 
قیمت مصرف کننده در پاییز تا حد زیادی تحت 
تأثیر سیاستگذاری ها و انتظارات خواهد بود. 
قیمت  شاخص  شدید  رشد  دیگر  طرف  از 
تولیدکننده در تابستان، روند افزایشی شاخص 
قیمت مصرف کننده در پاییز را نشان می دهد و 
می توان انتظار داشت که در پاییز 1397، روند 
مصرف  قیمت  شاخص  برای  اخیر  ماه  چند 

کننده تداوم داشته باشد.

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد:

دو عـامل افـزایش نرخ تـورم در تـابستان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: ایران 
گوی سبقت را در علوم و فناوری سلولهای بنیادی از 
کشورهای ترکیه و رژیم اشغالگر قدس ربوده است.

ستاری،  سورنا  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بین المللی  کنگره  و  جشنواره  سومین  اختتامیه  در 
پزشکی  و  بنیادی  سلول های  فناوری های  و  علوم 
اول رییس جمهور  با حضور معاون  بازساختی که 
توسعه  برنامه  دولت،  ابتدای  از  گفت:  شد،  برگزار 
آن  اجرای  که  کردیم  شروع  را  دانش بنیان  اقتصاد 
بوده که وجود سه  یازدهم  با ورود دولت  همزمان 
هزار و 700 شرکت دانش بنیان نشان نتیجه این توجه 
شرکت های  از  برخی  کرد:  خاطرنشان  است.وی 
دانش بنیان توانسته اندصادرات داشته باشند که برنامه 

محصوالت  صادرات  توسعه  علمی  معاونت  در  ما 
کرد:  بیان  فناوری  و  علمی  است.معاون  دانش بنیان 
با ایجاد ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی 
این حوزه  مختلف  بخش های  میان  هماهنگی هایی 
ایجاد شده است.ستاری گفت: یکی از چالش های 
میان رشته ای  حوزه های  میان  هماهنگی  حوزه  این 
است.به گفته وی در حال  حاضر علوم در کشور در 
انسانی، علوم تجربی و ریاضیات  دسته های علوم 
سه  این  میان  کردن  هماهنگ  و  است  شده  تقسیم 
حوزه از بحث های جدی کشور به شمار می رود.وی 

افزود: در حال  حاضر شرکت هایی در حوزه های 
بیوتکنولوژی و پزشکی بازساختی در کشور ایجاد 
شده که از دل دانشگاه های صنعتی خارج شده اند.
ستاری با اشاره به جایگاه سلول های بنیادی ایران در 
دنیا، خاطر نشان کرد: بر اساس گزارشات اعالم شده 
ایران در زمینه تولید مقاالت رتبه 14 دنیا را کسب 
کرده است، ضمن این که تعداد ثبت پتنت های این 
حوزه نیز در حال افزایش است.ستاری با اشاره به 
تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه سلول 
های بنیادی گفت: در حال حاضر 120 شرکت که 

از این تعداد 80 شرکت، دانش بنیان شده اند و برخی 
از آنها نیز محصوالت سل تراپی را به بازار عرضه 
می  فعالیت  بنیادی  های  سلول  زمینه  در  اند  کرده 
کنند.وی بیان کرد: تاکنون چندین قرارداد همکاری 
پزشکی  حوزه  در  پزشکی  علوم  دانشگاههای  با 
فناوری  علمی  است.معاون  شده  منعقد  بازساختی 
بیان کرد:  ما در کنار فعالیت های پژوهشی وزارت 
آموزش و پرورش در حوزه سلول های بنیادی، اقدام 
بنیادی  المپیاد دانش آموزی سلول های  به برگزاری 
کرده ایم که تا دو ماه آینده این  المپیاد برگزار خواهد 

شد.ستاری تاکید کرد : تا زمانی که نتوانیم عدد قابل 
توجهی از جی دی پی داشته باشیم، کشور نمی تواند 
در حوزه اقتصاد دانش بنیان حرکتی کند.معاون علمی 
فناوری با تاکید بر ضرورت حضور بخش خصوصی 
در حوزه های پژوهشی و فناوری، گفت : تا زمانی 
که بخش خصوصی و سرمایه خصوصی وارد پروژه  
شود. نمی  موفق  دولتی  پول  با  ها  پژوهش  نشود، 
ستاری تصریح کرد: ایران گوی سبقت را در علوم و 
فناوری سلولهای بنیادی از  کشورهای ترکیه و رژیم 
اشغال گر قدس ربوده است.وی با اشاره به برگزاری 
چنین  گفت:  المللی  بین  سطح  در  جشنواره  این 
تبادل علم می شود که مزایای  حرکت هایی موجب 

بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت.

تاکید برضرورت حضور بخش خصوصی در حوزه های پژوهشی
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برگزاری  آیین تجلیل و معارفه مدیران
 صنعت نفت جنوب

 اجرای شبکه فاضالب شهرهای اصفهان
 با سرمایه گذاری بخش خصوصی

وحیدی فر-اهواز: آیین تجلیل از مدیران 
بیژن  مهندس  جنوب  نفت  صنعت  سابق 
عالی پور، سپهر سپهری و سلطان کمالی 
ملی  پیشین شرکت  مدیران  ترتیب  به  که 
مناطق نفتخیز جنوب، شرکت ملی حفاری 
و  بوده   اروندان  گاز  و  نفت  شرکت  و 
به  شرکت  سه  این  جدید  مدیران  معارفه 
ترتیب مهندس احمد محمدی، سید عبدا... 
حضور  با  پورهنگ  جهانگیر  و  موسوی 
ارشد  مدیران  از  جمعی  و  عامل  مدیر 
شرکت ملی نفت ایران، استاندار خوزستان، 
در  خوزستان  مردم  نمایندگان  از  جمعی 
سه  کارکنان  و  اسالمی  شورای  مجلس 
ملی  شرکت  میزبانی  به  مذکور  شرکت 

مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد.
عامل  مدیر   ، عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با ابراز 
خرسندی از میزبانی این آیین و تقدیر از 
حضور و سخنرانی مدیر عامل شرکت ملی 
نفت ایران، استاندار خوزستان، نمایندگان 
تالشهای  گفت:  مدیران،  سایر  و  مجلس 
ایران،  نفت  صنعت  ناپذیر  خستگی  مرد 
مهندس بیژن عالی پور که همواره الگوی 
است  بوده  تواضع  و  داری  مردم  اخالق، 
نیز  آینده  در  امیدوارم  و  نهم  می  ارج  را 
تجارب ارزنده ی خود را در حوزه های 
اختیار  در  مدیریتی  و  عملیاتی  مختلف 

صنعت نفت قرار دهند.
مهندس احمد محمدی منطقه ی خوزستان 
و مناطق نفتخیز جنوب  را بخش مهمی  از 
و   انرژی جهان خواند  کمربند  ترین  غنی 

افزود:  ارزش افزوده و زنجیره ی ارزش 
باید با استفاده از دانش نوین، جذب سرمایه 
و تدوین راهبرد های جدید  بدست آید تا 
صنعت نفت بتواند بیش از پیش  کشور را 

پشتیبانی کند.
 وی عمل به مسئولیت اجتماعی را یکی از 
اهم برنامه های خود معرفی کرد و اذعان 
به  و  مردم مسئولیم  به  نسبت  ما  داشت:  
پشتیبانی خود در بخش مسئولیت اجتماعی 
ادامه خواهیم داد  و با  تداوم حمایت از 
بخش خصوصی و پیش بینی برنامه های 
جدید در راستای  صیانت از محیط زیست،  
و  بهسازی  طرحهای  اجرای  بر   عالوه 
مشکالت  رفع  و  تاسیسات   نوسازی 
ویژه  به  سازمان  انسانی  منابع  ی  حوزه 
بانوان،   و  ثالث  ارکان  قراردادی،  نیروهای 
خواهیم  محقق  را  بزرگی  دستاوردهای 
از  پس  پور  عالی  بیژن  مهندس  ساخت.  
در خوزستان،  فقیه  ولی  نماینده  از  تقدیر 
مجلس   نمایندگان  و  خوزستان  استاندار 
عالوه بر کلیه مدیران استان گفت: از همه 
به  کنارم  در  فداکاری  با  که  همکارانم  ی 
صورت شبانه روزی خدمت کردند تشکر 
نتیجه  می کنم  و هر آنچه محقق شد را 
ی تالشهای بی وقفه، خالصانه و دلسوزانه 
ی آنها می دانم و انتصاب شایسته مهندس 
احمد محمدی، مدیر عامل جدید شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب را به او و همه ی 
کارکنان این شرکت تبریک عرض می کنم 
و امیدوارم او و همکارانش همواره موفق 

و سربلند باشند.

بهادری- اصفهان: شبکه فاضالب شهرهای 
قهدریجان  سودرجان،  کلیشاد،  ایمانشهر، 
و اشترجان  که از اردیبهشت ماه  با سرمایه 
هم  شده  اجرایی  خصوصی  بخش  گذاری 
اکنون به پیشرفت 40 درصدی رسیده است.   

فالورجان  شهرستان  وفاضالب  آب  مدیر 
گفت: تکمیل  تاسیسات فاضالب شهرهای 
فوالدشهر و ایمانشهر،کلیشاد،سودرجان،قهدر
یجان و اشترجان  با  سرمایه گذاری شرکت 
ذوب آهن اصفهان اجرا می شود این قرارداد 
سرمایه گذاری  به روش بیع متقابل  با مبلغ 

2100 میلیارد ریال منعقدشد. 
پراندوخ با بیان اینکه تکمیل شبکه فاضالب 
فوالدشهر وایمانشهر به طول 275 کیلومتراست 
خاطرنشان ساخت: با اجرای شبکه فاضالب 
سودرجان،  کلیشاد،  ایمانشهر،  فوالدشهر، 
قهدریجان و اشترجان که در مجموع به طول 
شبکه 275 کیلومتر است مردم این شهرستانها 
پس از سالها به این مطالبه خود که برخورداری 
می  است دست  فاضالب  از خدمات شبکه 

یابند. 
وی افزود:ظرفیت تصفیه خانه فاضالب شهر 
های فوالدشهر و ایمانشهر 240 هزار نفر با 

دبی 188 لیتر در ثانیه است.
پراندوخ افزود: با تکمیل تاسیسات فاضالب 
شهرهای  فوالدشهر ، ایمانشهر،کلیشاد،سودر
جان،قهدریجان و اشترجان  108 هزار و 575 
نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار 
توسعه خدمات  با هدف  امر  این  گیرند  می 

شبکه فاضالب اجرایی گردید.
و  پرداخت  آب  بازچرخانی  اهمیت  به  وی 

عنوان کرد: شرکت ذوب آهن اصفهان یکی 
از واحدهای صنعتی بزرگ در کشور محسوب 
می شود که با توجه به محدودیت منابع آبی، 
بهره گیری از پساب را به منظور رفع نیاز آبی  

در دستور کار قرارداده است.
آهن  ذوب  شرکت  نمود:  اعالم  پراندوخ 
اصفهان  در یک بازه 3 ساله اقدام به سرمایه 
در  فاضالب  تاسیسات  تکمیل  در  گذاری 
فوالدشهر وایمانشهر،کلیشاد،سودرجان،قهدری
ازای آن، در یک  جان و اشترجان نمود، در 
دوره 20 ساله پساب حاصله را  صرف رفع 

نیاز آبی در بخش صنعت می  نماید.
هدر  کاهش  فالورجان  شهرستان  آبفا  مدیر 
تصریح  و  دانست  ضروری  را  آب  رفت 
کرد: در حال حاضر میزان هدر رفت آب در 
شهرستان فالورجان حدود 19 درصد است 
این در حالیست که حدود 400 کیلومتر طول 
شبکه آب در این منطقه است که بیش از 20 

سال از قدمت این شبکه می گذرد. 
ساالنه  اگر  گردید  برآورد  گفت:  پراندوخ 
حدود 10 درصد از شبکه آب این شهرستان  
مورد بازسازی و نوسازی قرار گیرد قطعا این 
امر در کاهش میزان هدر رفت آب بسیار موثر 

واقع می شود.
وی خاطر نشان ساخت: هم اکنون 260 هزار 
نفر در شهرستان فالورجان تحت پوشش طرح 
آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند با توجه به 
نوسان تخصیص آب در فصل تابستان، حفر 
و تجهیز دو حلقه چاه به منظور تامین پایدار 
آب شرب مشترکین در این شهرستان، عملیاتی 

گردید.

 انتصاب مدیر امور اجرای 
طرح های تامین وتوزیع آب شهری 

داودی- اراک: طی حکمی از سوی مهندس خلیلی 
مرکزی،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
مهندس حسین محمودی به عنوان مدیر امور اجرای 
طرح های تامین وتوزیع آب شهری شرکت منصوب 
شد. در جلسه ای که به منظور تودیع و معارفه مدیر 
امور اجرای طرح های تامین وتوزیع آب شهری با 
حضور مدیرعامل ، معاون مهندسی وتوسعه  و جمعی 
از مدیران و کارشناسان معاونت مهندسی و توسعه 
شرکت درسالن جلسات شرکت آب وفاضالب استان 
مرکزی برگزار شد  ضمن تقدیر از خدمات ارزنده 
مهندس سید عابد مصطفوی در طول مدت تصدی 
مدیر امور اجرای طرح های تامین وتوزیع آب شهری ، 
مهندس حسین محمودی به عنوان مدیر جدید معرفی 
شد. گفتنی است هم اکنون مهندس سید عابد مصطفوی 
به عنوان مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شازند در 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی انجام وظیفه می 
نماید و مهندس حسین محمودی پیش از این به عنوان 
مدیر امور آب و فاضالب آشتیان مسئولیت خدمات 
و  آب  های  بخش  در  را  این شهر  مردم  به  رسانی 

فاضالب به عهده داشت.

برگزاری جشنواره نقاشی با موضوع 
حمایت از کاالی ایرانی در اشتهارد 

با  نقاشی  جشنواره  برگزاری  ادامه  از  اسدی  داود 
های  کتابخانه  در  ایرانی  کاالی  از  موضوع حمایت 
عمومی این شهرستان ادامه دارد و تا کنون بیش از هزار 
نفر از کودکان و نوجوانان در دو رده سنی 8 تا 11 و 12 
تا 16 سال برای شرکت در این مسابقه ثبت نام کرده 
اند. رییس اداره کتابخانه های اشتهارد با اعالم این خبر 
گفت: جشنواره نقاشی با موضوع حمایت از کاالی 
ایرانی که از 24 آبان ماه در کتابخانه های عمومی این 
شهرستان با هدف اشاعه فرهنگ استفاده از کاالهای 
ایرانی، شناخت تولیدات و برندهای ایرانی، آشنایی با 
ویژگی تولیدات ایرانی، تشویق و ایجاد عالقه جهت 
پرورش  سازی جهت  زمینه  و  ایرانی  کاالی  خرید 
نقاشی  و  هنر  به  دادن  اهمیت  استعداد و خالقیت، 

کودکان در سنین مختلف آغاز شده است.

ادامه آلودگی هوا در البرز

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: صبح امروز 
شنبه دهم آذرماه کیفیت هوای فردیس در محدوده 
ناسالم قرار گرفت. فردین حکیمی گفت: امروز شنبه 
دهم آذرماه وضعیت  شاخص کیفی هوا در کرج، 
نظرآباد و ساوجبالغ به ترتیب بر روی 127، 138 و 
128 و در محدوه ناسالم برای گروه های حساس قرار 
گرفت. حکیمی افزود: شاخص کیفی هوا در فردیس 

هم به 154 رسید و در محدوده ناسالم قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی توصیه می شود 
افراد مبتال به بیماری های قلبی و ریوی، سالمندان و 
باز  فضای  در  فیزیکی  فعالیت  هرگونه  از  کودکان 
اجتناب کرده و سایر افراد هم از فعالیت طوالنی و 

سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

خبر

باال بودن نرخ مسکن در شهرکرد

شهرسازی  و  راه  اداره کل  شهری  بازآفرینی  و  مسکن  معاونت  سرپرست 
چهارمحال و بختیاری گفت: پنج شهر در کشور شامل شهرکرد، کرمانشاه، 
همدان، سنندج و اراک باالترین قیمت مسکن را با توجه به شاخص جمعیتی 
دارند. ابراهیم علیرضایی با اشاره به اینکه طبق مطالعات صورت گرفته، تهران 
افزود: در  ایالم کمترین قیمت مسکن را دارند  باالترین قیمت مسکن و 
چهارمحال و بختیاری به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش  صنعت و صنایع 
تبدیلی پیشرفته در کشاورزی و دامداری، پول های سرگردان در بخش مسکن 
هزینه می شود و همین امر موجب شده تا شهر شهرکرد جزو پنج شهر کشور 

با باالترین قیمت مسکن باشد.
علیرضایی تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون نرخ مسکن در سطح استان هفت 
تا هشت درصد و در شهرکرد 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد کرده است. وی خاطرنشان کرد: همچنین قیمت مسکن در شهر شهرکرد 
بعد از گرانی قیمت ارز و اعمال تحریم ها علیه ایران، نسبت به ابتدای سال 

جاری 15 درصد رشد داشته است.
علیرضایی با بیان اینکه پنج کالن شهر کشور معامالت مسکن و زمین را در 
سامانه ثبت معامالت ثبت می کنند و قابل مشاهده است، تصریح کرد: این امر 
موجب کنترل قیمت شده و بنگاه های امالک موظف هستند تمام معامالت 

خود را در این سامانه به ثبت برسانند.
وی ادامه داد: پیگیر راه اندازی این سامانه در چهارمحال و بختیاری هستیم که 
این امر نیازمند تامین اعتبار بوده اما اگر انجام شود یقینا بازار مسکن از نظر ثبات 

قیمت به یک نقطه واحد می رسد و این ضرورت احساس می شود.
علیرضایی در خصوص پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال آینده، گفت: 
اگر قیمت ارز، سکه و حامل های انرژی و ... که بر بازار مسکن تاثیر دارند، 

افزایش پیدا نکند، قطعا بازار مسکن ثابت می ماند.
شهرسازی  و  راه  اداره کل  شهری  بازآفرینی  و  مسکن  معاونت  سرپرست 
چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر در شهر شهرکرد در خیابان 
دانسشرا قیمت هر متر مربع زمین یک تا یک و نیم میلیون تومان است که 
پایین ترین قیمت مسکن را در این شهر دارد و در خیابان کاشانی نیز در 
کوچه ها قیمت هر متر مربع زمین  چهار تا پنج میلیون تومان و در امالک 

»برخیابان« برای هر مترمربع 10 تا 12 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

 رشد ۱00 درصدی تعویض کنتور خراب
 در رفسنجان

تعویض کنتور خراب در شهرستان 
رفسنجان بیش از 100 درصد رشد 

داشت.
حسین  کرمان-  آبفا  خبرنگار 
و  مدیره  هیئت  رئیس  انداز  چرخ 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
طی  گفت:  رفسنجان  شهرستان 
به  جاری  سال  نخست  ماه  هفت 

در  ازهدررفت آب و دقت  درآمد، جلوگیری  بدون  منظور کاهش آب 
تعیین میزان آب مصرفی توسط مشترکین ،1791 دستگاه کنتور خراب 
در شهرهای رفسنجان )151(، سرچشمه )126(، کشکوئیه )92( ، بهرمان 
با  مقایسه  در  میزان  این  که  تعویض شد  دستگاه   )13( )69( و صفائیه 
 100 از  بیش  قبل،  سال  مشابه  زمان  مدت  در  خراب  کنتور  تعویض 

درصدرشد داشته است.
تعویض  یادآور شد:  ادامه  در  رفسنجان  آبفا شهرستان  مدیرعامل شرکت 
کنتورهای خراب عالوه بر اینکه از پرت بیش ازاندازه آب و اثرات منفی آن بر 
تأسیسات آب رسانی جلوگیری می کند، شرایط الزم جهت کنترل مصرف و 
خدمات رسانی شایسته تر به مشترکین و شهروندان را نیز فراهم می نماید و به 
همین خاطر تعویض کنتورهای خراب، از  اهداف اصلی شرکت در راستای 

کاهش آب بدون درآمد می باشد.

خبر

آیین اختتامیه جشنواره »پاییز هزار رنگ« با حضور مسئوالن، هنرمندان و 
مردم گرگان در پارک جنگلی النگدره برگزار شد.

این جشنواره طی  سه روز از تاریخ هفت تا 9 آذر با برنامه های متنوع 
فرهنگی، هنری و مسابقات ورزشی اجرا شد.

مسابقه عکاسی، مسابقه فیلم کوتاه، دوچرخه سواری خانوادگی، تورهای 
مختلف گرگانگردی و بافت قدیم، پیاده روی همگانی، جشنواره فروش 

محصوالت، جشنواره غذا بخشی از این برنامه ها بود.
مسابقه رالی خانوادگی به مناسبت جشنواره پاییز هزار رنگ گرگان نیز 
از دیگر برنامه های این جشنواره بود که  استقبال خوبی از جانب مردم 
صورت پذیرفت.این مسابقه با مشارکت 150 نفر در قالب 75 خودرو 
از مقابل ساختمان شهرداری گرگان به صورت نقشه خوانی برگزار شد.

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، نقشه خوانی صحیح و طی مسیر 

درست و رعایت زمان از جمله آیتم های برگزاری این مسابقه بوده 
است.

در مراسم اختتامیه حضور »ساالر عقیلی« خواننده معروف کشور و 
اجرای وی سبب ایجاد شور و نشاط زیادی در بین مردم شد.

عبدالرضا دادبود,شهردار گرگان به پروژه های شهرداری گرگان اشاره 
کرد و گفت: در 40 سالگی انقالب 40 پروژه را به بهره برداری رسانده 

و یا کلنگ آن را خواهیم زد.
وی ضمن بیان اینکه نگاه شهرداری بر توسعه یکنواخت و متوازن شهر 
گرگان است تصریح کرد: این پروژه ها در نقاط مختلف سطح شهر 
گرگان اجرا خواهد شد. وی همچنین در این مراسم اظهار کرد: سعی 
شد تا برنامه های متنوعی برای نشاط اجتماعی در نظر گرفت شود و 
استقبال خوبی هم از این جشنواره شد.وی افزود: نگاه ما توسعه شهر بر 
پایه صنعت گردشگری است بنابراین به دنبال این هستیم که  به منظور 
آشنایی با ظرفیت های گردشگری گرگان و استان گلستان در سال آینده 

این جشنواره را به سمت بین المللی شدن سوق دهیم.
گفتنی است، در برنامه های جشنواره پاییز هزار رنگ شهرداری گرگان، 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان، شورای اسالمی 
دوچرخه سواری،  ورزشی  هیات های  راهور،  پلیس  گرگان،  شهر 
اتوموبیلرانی و موتورسواری، اداره  ورزش و جوانان گرگان، سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان، سازمان حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری گرگان و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری گرگان مشارکت داشتند.

توسعه شهر گرگان برپایه گردشگری

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه 971001این اجرا ونیابت واصله از شعبه 11دادگاه خانواده 
مبلغ  پرداخت  به  است  علیه محکوم  امیر گودرزی محکوم  علیه  فیروز  لیال  کرج 
483عدد سکه تمام بهار بابت اصل خواسته ومبلغ 5درصد نیم عشر دولتی با توجه 
به اینکه اجراییه صادره به محکوم علیه  ابالغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای 
حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به 
وهزینه اجرایی اموال منقول متعلق به محکوم علیه شامل یکدستگاه خودروی ام 
وتوسط  توقیف  اجرا  این  انتظامی 313/68و37از سوی  شاه  مدل 1390به  ام  وی 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در 
دادگاه حقوقی  مدنی  احکام  اجرای  محل  12در  11الی  ساعت  97/10/2از  مورخ 
نظریه  ریال    140/000/000 مبلغ  از  مزایده  سد.  می  بفروش  طریق  از  فردیس 
کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی 
از خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد. و پس از 
انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد 
شد. درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.  هزینه 
پرداخت خواهد  فروش  محل  واز  است  علیه  محکوم  عهده  به  وانتقال  نقل  های 
شد طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده 
اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد 
مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا« طالبین به شرکت در مزایده می توانند 
ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع این اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان 

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

به   110 تیپ  ام  وی  ام  سیستم  سواری-  نوع   : خودرو  مشخصات  الف 
شاسی  شماره   – سفید  1390رنگ  مدل   -68 ایران  313و37  انتظامی  شماره 

mvm372FGA022878 و شماره موتورNATEBACA901004365
ج( نتیجه ارزیابی 

با عنایت به مدل وسیستم وسیله نقلیه وهمچنین وجود آثار جزئی تصادف در ناحیه 
)140/000/000(ریال  میلیون  وچهل  یکصد  مبلغ  الذکر  فوق  خودرو  قیمت  جلو 

برآورد می شود . ط  1091.
داورز اجرای احکام مدنیدادگستری فردیس – کولیوند

اخطاریه
خواهان : بهمن مرادی فرزند علی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم و انتقال  
سند رسمی یک دستگاه سواری 132 دارای شماره انتظامی 734 ص 16 ایران 81 
به طرفیت خانم سمیرا شیخی فرزند عبدالرضا به شورای حل اختالف شماره دو 
کوهرنگ تسلیم که به کالسه 970483 ثبت و به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده 
و به درخواست خواهان طبق ماده 73 آئین دادرسی مدنی وقت رسیدگی به تاریخ 
نسخه  دریافت  خواندگان جهت   . میگردد  تعیین  صبح   10 ساعت   1397/10/18
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در روز رسیدگی در جلسه شورا 

حاضر شود و در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی می نماید .
آگهی حصروراثتستاره علیخانی – مدیر دفتر شورای حل اختالف شماره دو کوهرنگ 

ازاهوازدرخواستی  پدرعلیرضابشناسنامه4213صادره  نام  نیکوبختی  بانوبهنوش 
مرحوم  همسرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
ماهشهردرتاریخ97/6/24درشهرستان  وندبشناسنامه143صادره  زراستی  کیانوش 

اهوازاقامتگاه دائم خویش فوت ورثه اش عبارتنداز
فرزندعلیرضابشناسنامه4213صادره  نیکوبختی  بهنوش  1-متقاضی 
فرزندکیانوش  وند  زراستی  ازاهواز)همسرمتوفی(2-کیارش 

بشناسنامه1746974680صادره ازاهواز)فرزندمتوفی(والغیرورثه دیگری ندارد.
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض 
که  ورسمی  جزسری  به  نامه  وصیت  صادروهر  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.         
قاضی شورای حل اختالف مجتمع3اهواز

دادنامه 
شماره دادنامه96/744  

بلوار   - خوی   شهرستان  اختالف  حل  شورای  شعبه-بیستم   : رسیدگی  مرجع 
مطهری بلوار اصفی –جنب دادسرا

خواهان آقای محمد غنی زاده  فرزند باقر با وکالت  اقای جعفرصادق دادگر- خ 
امام –کوچه مدرس –ساختمان سلیمانی ط اول واحد2

خوانده :سعید الماسی  قره قشالقی فرزند حسین مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 300/000/000 ریال 

قاضی شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضای شورا و 
با بررسی  جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به 

صدوررای می نماید
در خصوص دعوی خواهان  اقای محمد غنی زاده  وکالت  اقای جعفرصادق دادگر 
به طرفیت خوانده سعید الماسی  قره قشالقی فرزند حسین   به خواسته تقاضای 
محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال از بابت یک فقره چک  
کلیه خسارات  احتساب  با   83/11/25 سررسید  به  213041/ج-81/10  شماره  به 
خواهان  ید  در  دعوی  مستندا  چک  وجود   به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی 
حکایت از بقای دین و اشتغال ذمه خوانده را دارد  در قبال طرح  دعوی مطروحه 
به عمل نیاورده اند لذا دعوی خواهان مقرون  به صحت تشخیص و به استناد مواد 
مواد  قانون صدور چک و  ماده 2  به  الحاقی   تبصره  قانون تجارت و  310و313 
198و519 و 522 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به مبلغ 300/000/000 ریال و هزینه ابطال  تمبر  و حق 
الوکاله  وکیل خسارات  تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای احکام  
در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره  غیابی بوده و ظرف بیست روز 
قابل واخواهی در هیمین  شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظر در دادگستری خوی میباشد 
قاضی شعبه بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی-حیدرحمانی 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9609986657000214 در خصوص شکایت خانم سانازفخرایی 
فرزند فتح اله علیه حسین یوسفی فرزند بیژن دائر بر ترک انفاق به واسطه معلوم 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  راستای  در  و  متهم  اقامت  محل  نبودن 
یازدهم  شعبه  در  روز   30 ظرف  تا  آگهی  نشر  تاریخ  از  نامبرده   1392 مصوب 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد 

مقرررسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید.
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد  

متن آگهی
شاکی محمد عباس پور فرزند آقا محمد شکایتی علیه متهم محسن محمدیان هور 
فرزند حسن به اتهام دایر بر سرقت تلفن همراه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)106 جزایی سابق (واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9609986613100689 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1397/10/15 ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن متهم محسن محمدیان هور و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون 
آیین دادرسی دادگاه کیفری مصوب 1392 و دستور دادگاه کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود به دادگاه ارائه دهند و 

در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. 
 منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد 

)106 جزایی سابق (-کیومرث توحیدی فر . 

رونوشت آگهی حصروراثت
9/97/450از  کالسه  به  دادخواستی  شرح  به  درویش  فرزند  افغان  عفت  خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  این 
توضیح داده که شادروان درویش افغان قره تپه  فرزند رستم به شماره شناسنامه 
اقامتگاه دائمی خود  2180287021-660 صادره از بهشهر در تاریخ 1392/3/27 
شهرستان بهشهر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-رستم افغان قره تپه فرزند درویش به کدملی 2180289316  متولد 1337/11/5 

پسر متوفی
2-فاطمه افغان قره تپه فرزند درویش به کدملی 2181485844  متولد 1360/1/1 

دختر متوفی
3-بهرام افغان قره تپه فرزند درویش به کدملی 2180296592  متولد 1357/4/7 

پسر متوفی
متولد 1354/1/5  به کدملی 2180296363   فرزند درویش  تپه  قره  افغان  4-ژاله 

دختر متوفی
5-بهنام افغان قره تپه فرزند درویش به کدملی 2180296355  متولد 1352/1/1 

پسر متوفی
پسر   1341/1/1 متولد    2180291426 کدملی  به  درویش  فرزند  افغان  6-هاشم 

متوفی
پسر   1348/1/4 متولد    2180293739 کدملی  به  درویش  فرزند  افغان  7-مهران 

متوفی
دختر   1343/5/1 متولد  کدملی 2180291434   به  درویش  فرزند  افغان  8-عفت 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  می 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر

برگ اخطاریه
شماره پرونده 20/97/1221ش  نام اخطارشونده: زهرا اسماعیل زاده  فرزند ظهرعلی 

–مجهول المکان  محل حضور: شورای حل اختالف شعبه 20 منابع طبیعی  خوی 
وقت حضور :97/10/19 روز چهارشنبه 9 ساعت  صبح 

علت حضور:در خصوص دعویمحمود زینالی   بطرفیت  شما الزم است در موعد مقرر 
جهت رسیدگی در خصوص مطالبه وجه قراردادبانکی در دفتر شورا حاضر شوید/

اخطاریه در خصوص یک فقره چک به مبلغ 110/000/000 ریال میباشد
شعبه بیستم شوارای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سجاد جاویدپور فرزند صفر علی 

خواهان آقای حسن بداغی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سجاد جاویدپور 
به شماره پرونده  ارجاع و  این شعبه  به  ابطال صورتجلسه مطرح که  به خواسته 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم   شعبه   9709986613400643 کالسه 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/7 ساعت09:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
تاریخ  از  پس  ماه  یک  تا خوانده ظرف  گردد  می  آگهی  االنتشار  کثیر  از جراید 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – شمسه

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سیده صدیقه موسوی باالدهی فرزند سید رسول به شرح دادخواستی به کالسه 
482/97/1از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسین عادلی  فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 
1111 صادره از چهار دانگه  در تاریخ 97/7/7 اقامتگاه دائمی خود شهرستان یکه 

توت بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
  2180294506 کدملی  به  رسول  سید  فرزند  باالدهی  موسوی  صدیقه  1-سیده 

صادره از بهشهر متولد 1348 همسر متوفی
2-ساسان عادلی فرزند حسین به کدملی 2170019855 متولد 1368 فرزند متوفی 
متولد  بهشهر  از  صادره    2181823189 کدملی  به  فرزند حسین  عادلی  3-سحر 

1364 فرزند متوفی 
متولد  بهشهر  از  صادره    2170258485 کدملی  به  حسین  فرزند  عادلی  4-سارا 

1374 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  نماید  می 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سیروس صفری فرزند حسین 

خواهان آقای حسن بداغی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سیروس صفری به 
خواسته ابطال صورتجلسه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم   شعبه   9709986613400643
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/7 ساعت09:00 تعیین که حسب 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – شمسه 

آگهی مفقودی
الی  از شماره 198416  بانک ملت  به اطالع می رساند که دسته چک  بدینوسیله 
198465 و چک شماره 1599/484169/13 مربوط به شماره حساب 3294050876 

به نام سیدوریایوسفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

مفقودی
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خداحافظی با جراحی های باز و تهاجمی

دبیر علمی چهاردهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی و 
درون بین ایران انجام جدیدترین جراحی ها در قدیمی ترین بیمارستان 
باز و  از کشورها روش های  امروزه بسیاری  تهران خبر داد و گفت: 
تهاجمی را کنار گذاشته اند و خوشبختانه ایران نیز فعالیت خود را در 

این زمینه آغاز کرده و شاهد پیشرفت های زیادی در این زمینه هستیم.
بیمارستان سینا دکتر محمد  از روابط عمومی  پیام زمان  به گزارش  
طالب پور در آستانه برگزاری چهاردهمین کنگره بین المللی جراحی های 
کم تهاجمی و درون بین ایران اظهار داشت: این کنگره 14 تا 16 آذر 
سال جاری در بیمارستان سینای تهران با حضور اساتید و صاحب نظر 
ان برجسته از داخل و خارج از کشور همچون کشورهای همسایه و 
اساتید آمریکایی و اروپایی برگزار می شود و جدیدترین دستاوردهای 
علمی در حوزه جراحی های کم تهاجمی ارائه و مورد بحث و گفت وگو 

قرار خواهد گرفت.
وی افزود: 100 سخنران از شهرهای مختلف در رشته های گوناگونی 
همچون زنان، اورولوژی، گوش و حلق و بینی، رادیولوژی، جراحان 
کنگره  این  در  پرستاری  و  اعصاب،گوارش  و  مغز  ، جراحان  عروق 
حضور داشته و تبادل اطالعات در زمینه تازه ترین یافته های پزشکی 
جراحی های کم تهاجمی و درون بین ایران مورد بحث و گفت وگو قرار 

می گیرد. 
دبیر علمی چهاردهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی و 
درون بین ایران ادامه داد: بیمارستان سینا یکی از قدیمی ترین بیمارستان ها 
با قدمت 150 سال در پایتخت بوده که قرار است جدیدترین روش های 
جراحی در قدیمی ترین بیمارستان ارائه شود و خوشبختانه شرکت های 
زیادی علی رغم مشکالت موجود جهت همکاری مشارکت داشته اند 
و در واقع در فضای کنونی نشان می دهد که علی رغم سختی ها، نوعی 
خودباوری در میان همکاران وجود داشته تا مسیرهای علمی را با کمک 
یکدیگر طی کنیم. طالب پور یادآور شد: جراحی های کم تهاجمی در 
این جراحی ها در  قابل استفاده بوده که شایع ترین نوع  همه رشته ها 
حوزه گوارش و در زمینه عمل کیسه صفرا و یا در معده برای رفع 
چاقی استفاده می شود، همچنین اعمال روده بزرگ و در حوزه زنان 
برای برطرف کردن کیست های تخمدان، برداشتن رحم )هیسترکتومی(، 
همچون  ارولوژی  بیماری های  در  و  شده  استفاده  آندومتریوز  درمان 
مشکالت کلیه،  پروستات و سنگ حالب و حتی جراحی تومورهای 

هیپوفیز، حفره چشم و ارتوپدی نیز کاربرد دارد. 
این متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی الپاراسکوپی 
یادآور شد: امروز بسیاری از جراحی های عروقی و صدمات عروقی حتی 
به صورت اورژانس طی چند دقیقه از طریق جراحی های کم تهاجمی 
در کشور از جمله بیمارستان سینا انجام می گیرد و در حوزه رادیولوژی 
نیز این جراحی های قابل کاربرد زیر گاید سنوگرافی یا سی تی اسکن 
کلونوسکوپی  و  آندوسکوبی  طریق  از  همچنین  است،   استفاده  قابل 
جراحی های زیادی انجام می گیرد که امروز جایگزین جراحی های باز 

و تهاجمی شده است. 
رئیس بیمارستان سینا و پدر عمل پیلکاسیون در ایران خاطرنشان کرد: 
آینده جراحی در جهان به سمت جراحی های کم تهاجمی و درون بین 
پیش رفته و امروزه بسیاری از کشورها روش های باز و تهاجمی را کنار 
گذاشته اند و خوشبختانه ایران نیز فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده 

و شاهد پیشرفت های زیادی در این زمینه هستیم.
 چهاردهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی و درون بین ایران 

14 تا 16  آذر  در بیمارستان سینا برگزار می شود. 
عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ir.EC18 مراجعه و 

یا با شماره 02166348550  تماس حاصل فرمایند.

فروش »گوشت الکچری« شکار در تهران

برای  پررونقی حتی  بازار  پرندگان مهاجر در فریدونکنار،  نسل کشی 
رستوران های تهران ایجاد کرده است و حاصل تمام اعتراضات فعاالن 
محیط زیست و حقوق حیوانات، منجر به کمی کوچک تر شدن بازار 
فریدونکنار و کاهش بخشی از تورهایی هوایی شد که این مهاجران را 
راهی آشپزخانه و قابلمه برخی ها می کرد. به گزارش تسنیم ،فروشندگان 
این بازار نه تنها به مردم منطقه، پرنده وحشی شکار شده می فروشند بلکه 
حاضر به صادر کردن این پرندگان به بازارهای دیگر شهرها از جمله 
تهران هستند، هزینه حمل این یخدان ها به تهران، فقط 50 هزار تومان 

است یعنی به اندازه قیمت نقل و انتقال یک فرد.
رستوران هایی که غذاهای محلی می پزند، فسنجان با گوشت غاز وحشی 

را به قیمت هر پرس 70 هزار تومان به فروش می رسانند.
تخمین ها نشان می دهد ساالنه بین 800 تا 900 هزار پرنده مهاجر، در 
ایران شکار می شود اما برخی هم اعتقاد دارند که این تعداد پرنده فقط 
در فریدونکنار شکار می شوند؛ ما بر اساس مطالعه بازارهای محلی، آمار 

صید 65 درصد را برای پرندگان مهاجر بدست آوردیم.

خبر

افزایش نگرانی خانواده ها از شیوع 
مصرف مخدر»گل«

 رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشور گفت که در کلینیک های درمان و خطوط 
مشاوره تلفنی مان شاهد افزایش نگرانی مردم از 
ماده مخدر »گل« هستیم. باید اقدامات الزم در 
در  ایجاد حساسیت  و  بخشی  آگاهی  راستای 
جامعه را انجام دهیم تا این نگرانی ها کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، ماریت قازاریان که در برنامه ای 
رادیویی صحبت می کرد افزود: به کارگیری ساز 
و کارهای پیشگیری در رابطه با مصرف مواد 
سریعتر  هرچه  باید  گل  ماده  همچون  مخدر 

اعمال شود.
وی افزود: استفاده از رویکردهای پیشگیرانه در 
زمینه مواد مخدر به معنای جلوگیری از قاچاق 
این مواد نیست. ما باید حساسیت های جامعه را 
به ویژه نوجوانان نسبت به مواد مخدر افزایش 
دهیم؛ اما متاسفانه جذابیت این مواد به قدری زیاد 
است که گویا ما در کارهای پیشگیرانه همواره 

عقب هستیم.
رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی 
این  در  زیادی  بسیار  ظرفیت های  کرد:  مطرح 
رابطه در جامعه ما وجود دارد اما اعتبارات ما 
برای این کار کافی نیست. ما باید حجم وسیعی 
از اقدامات را به صورت همزمان، متمرکز و با 
و  الکترونیک  و  چاپی  رسانه های  از  استفاده 

متخصصین این حوزه آغاز کنیم.
قازاریان در ادامه این برنامه تأکید کرد: امروزه 
در فضای مجازی تبلیغات فریبنده به صورت 
گسترده انجام می شود و باید اطالعات خانواده ها 
را به اندازه ای افزایش دهیم که مراقب فرزندان 
خود باشند و بر آنها نظارت کنند. وی یادآور 
شد: ما خط ملی اعتیاد را داریم که مردم با شماره 
09627 تماس می گیرند و در مورد پیشگیری و 
درمان اعتیاد سواالتی را از ما می پرسند. در حال 
حاضر تماس ها در ارتباط با مصرف ماده مخدر 

ُگل بیشتر شده است.
رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی  
خطوط  و  درمان  کلینیک های  در  کرد:  اظهار 
تلفنی مان شاهد افزایش نگرانی مردم از این ماده 
آگاهی  راستای  در  الزم  اقدامات  باید  هستیم. 
بخشی و ایجاد حساسیت در جامعه انجام دهیم 

تا این نگرانی ها کاهش یابد.

دومین رویداد استارتاپی بانوان 
تالشی برای رسیدن به موفقیت

عالی   شورای  همت  به  –اصفهان:   بهادری   
بانوان اتاق بازرگانی ،دومین رویداد استار تاپی 
بانوان با صعود 3 گروه  از بین 10 گروه منتخب 
راهنمایی   ، افراد  بی وقفه  با 54 ساعت تالش 
مربیان دلسوز و گروه اجرایی شورای عالی بانوان 
با حضور زهرا اخوان نسب بانوی پوالدین اتاق، 
زهرا سعیدی نماینده م مبارکه در مجلس ، هیات 
داوران و مربیان استارتاپی در تاریخ 4 آذر ماه 97 
و در روز میالد حضرت محمد )ص( به کار 

خود پایان داد.
رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی ضمن 
تقدیر از همت تمام تیم ها در این سه روز گفت 
در صدد هستیم تا با ایجاد  کارگروهی  با نام 
استارتاپ ، بتوانیم  افراد عالقمند را با حضور 
نماینده اتاق و  همچنین مربیان حفظ نموده تا 
انشاهلل این استارتاپ ها نتیجه دار  و هدفمندتر 
ادامه پیدا کند. تا نهایتا نتیجه مثبت  این روزها 

را شاهد باشیم .
وی افزود یکی از اهداف ما در حوزه مسولیت 
اجتماعی  نشاط اجتماعی است و این با اشتغال 
میسر است و استارتاپ ها میتوانند در این مورد 

کمک شایانی به جامعه کنند.

خبر

معاون شهردار تهران با بیان اینکه سال آینده محدوده زوج و فرد به 
حلقه دوم طرح ترافیک تبدیل می شود، گفت: برنامه هایی در این 
باره داریم.محسن پورسیدآقایی با بیان اینکه طرح ترافیک امسال در 
تهران به خوبی اجرا شد و تأثیر مستقیم در کاهش آلودگی و ترافیک 
برنامه های  و  داده ایم  انجام  زیادی  مطالعات  گفت:  است،  داشته 
جدی در این باره داریم.وی ادامه داد: سال آینده زوج و فرد نیز 
تبدیل به حلقه دوم طرح ترافیک می شود.پورسیدآقایی همچنین در 
خصوص آلودگی هوا در تهران گفت: خوشبختانه امسال بارش های 
زیادی داشته ایم و در پاییز میزان آلودگی نسبت به سال گذشته کمتر 
بوده است.معاون شهردار تهران ادامه داد:  بدترین حالت در آلودگی 
هوا متعلق به سه سال پیش بود که حدود 20 روز سکون وارونگی 
داشتیم. اگر برنامه های کاهش آلودگی هوا در تهران اجرا شود دیگر 

شاخص قرمز نخواهیم داشت و مدارس تعطیل نمی شوند.
وی به توسعه حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: باید حمل و 
نقل عمومی توسعه یابد که مردم رغبت کنند از این سیستم استفاده 

کنند و کمتر از خودروی شخصی برای تردد استفاده کنند.

حذف طرح» زوج و فرد «از سال آینده 
در اپیتخت

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از مهترین عوامل تهدید 
کننده گفت وگوی بین نسلی، گسترش بی حد و حصر فضای 
مجازی است گفت: مهمترین عامل گفت وگوی بین نسلی این 

است که صدای نوجوانان باید شنیده شود.
 سیدمحمد بطحایی در نشست گفت وگوی بین نسلی که در 
وزارت آموزش و پرورش برگزار شد با بیان اینکه امروز و 
در این نشست دغدغه های دانش آموزان را شنیدم که بسیار 
عالمانه بود گفت: شاید هیچ زمانی مثل امروز نیازمند یک 

فضای گفتمانی بین نسلی نبوده ایم.
معنای  به  نسلی  بین  وگوی  گفت  از  هدف  افزود:  وی 
الگوپذیری صرف نیست و نباید به این معنا باشد که حتما باید 

نوع رفتار و گفت وگوی شما همانند پدرانتان باشد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پشتوانه فرهنگی غنی و 
دیرینه که می تواند مورد بهره برداری قرار بگیرد اظهار کرد: 
موانعی در پیش رو وجود دارد که باعث می شود گفت و گو 
شکل نگیرد. به عنوان مثال سن ازدواج باالتر رفته و اختالف 
آمار خانوار تک  و  زیاد شده  فرزندان  و  والدین  میان  سنی 

فرزندی باال رفته است.
بطحایی با بیان اینکه واجبتر از لگاریتم و هندسه مسائل دیگری 
برای دانش آموزان مطرح است و باید نیازهای آنان دیده شود 
عنوان کرد: رئیس جمهور در زنگ مهر امسال از دانش آموزان 
خواست که کتب درسی را نقد کنند. باید این نقدها شنیده 

شود. 

ابال رفنت سن ازدواج ییک از موانع 
رس راه گفتگوی بین نسیل

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 55درصد طالق ها در کشور 
به مصرف مواد مخدر مربوط است و روزانه 9 معتاد در کشور جان 

خود را بر طرف مصرف این مواد از دست می دهد.
اسکندر مومنی در همایش روز جهانی ایدز که در وزارت بهداشت 
برگزار شد، افزود: بیش از 30 درصد مبتالیان به  HIV  به صورت 
مستقیم به مصرف مواد مخدر ارتباط  دارند که این آمار در دهه 
گذشته بیش از این و حدود 60 درصد بود.  وی گفت: برخی از 
آسیب ها و ناهنجاری ها منشاء آسیب های دیگر هستند یا در به 
وجود آوردن آن آسیب ها نقش تعیین کننده دارند. یکی از این 
 موارد، مواد مخدر است که بسیاری از جرایم از سرقت تا قتل ها و 
جرایمی از این دست به علت مصرف مواد مخدر اتفاق می افتد. 
وی گفت:  همچنین بر اساس آمارها، 55 درصد طالق ها در کشور 
ناشی از مصرف مواد مخدر است. حدود 70 درصد زندانیان کشور 
نیز در  رابطه با مواد مخدر زندانی شدند که 40 درصد مستقیم و 30 
درصد غیرمستقیم به این موضوع ارتباط دارند.  وی ادامه داد: روزانه 
حدود 9 نفر از معتادان فوت می کنند. در نتیجه توجه به مواد مخدر 
که منشاء بسیاری از آسیب های دیگر است،  اهمیت دارد.  مومنی 
گفت: سال 2000 میالدی میزان تولید مواد مخدر در افغانستان 200 
تن بود و االن به 10 هزار تن رسیده است. این  کشور همسایه از 
نظر اقتصادی در شرایط نامناسبی است و به آب های آزاد راه ندارد. 
نا امنی در این کشور موج می زند و توسط  قدرت های فرامنطقه ای 
دچار مشکالتی شده است. از طرفی یکی از مسیرهای اصلی انتقال 
قاچاق مواد مخدر از این کشور به کشورهای  اروپایی، ایران است. 

55 درصد طالق ها در کشور انیش 
از مرصف مواد مخدر 

انتقاد  ضمن  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
 HIV از کند بودن فرآیند بیماریابی در حوزه
رپید HIV طبق  قرار است تست های  گفت: 
داروخانه های سراسر  پروتکل خاص در  یک 

کشور توزیع شوند.
جهانی  روز  مراسم  در  رئیسی  علیرضا  دکتر 
ایدز با بیان اینکه امیدوارم امروز بهانه ای برای 
بیماری  با  مبارزه  راستای  در  قوی تر  حرکت 
که  چیزی  مهم ترین  گفت:  باشد،  ایدز   HIV
طی 40 سال گذشته در این زمینه یاد گرفته ایم 
این است که آموزش و اطالع رسانی، مهم ترین 
عامل پیشگیری از بیماری های عفونی از جمله 

HIV است.
وی افزود: تا امروز طبق آخرین آمار تجمیعی 
تشخیص  بدو  از  نفر  میلیون   35 حدود  دنیا 
دست  از  را  جان شان  کنون  تا   HIV بیماری 
داده اند. در حال حاضر تقریبا 36.9 میلیون نفر 
در دنیا به عنوان افراد مبتال به HIV زنده وجود 
 HIV دارند. در سال 2017، 1.8 میلیون نفر به
مبتال شدند که آمار باالیی است. حال این افراد 
چه گروه هایی بودند؟ خیلی مهم است که ما 
گروه های هدف مان را برای پیشگیری از ابتال 
به HIV مشخص کنیم. باید توجه کرد که 47 
درصد از این مبتالیان زنان تن فروش، معتادان 
بودند.  زندانیان و مردان هم جنس باز  تزریقی، 
برای  باید  ما  و  است  آالرم  یک  این  بنابراین 
پیشگیری از ابتال به HIV این گروه ها را تحت 

پوشش قرار دهیم. اگر این آسیب ها در جوامع 
کاهش  هم   HIV به  ابتال  میزان  شود  کمتر 
می یابد. رئیسی با بیان اینکه از 36 میلیون فرد 
مبتال به HIV در حال حاضر 75 درصدشان از 
ابتال به این بیماری آگاهند و حدود 22 میلیون 
نفر هم تحت درمان قرار دارند، ادامه داد: از سال 
2000 تا 2017 میزان ابتال به HIV 36 درصد 
کاهش یافته و در نتیجه مرگ ناشی از آن هم 
کم شده است، اما این آمار در همه جا صدق 
نمی کند. این اتفاق در بخش هایی از جهان افتاده 
بیماری اطالع رسانی کردند و  که درباره این 
است.   شده  انجام  بیماری  این  از  زدایی  انگ 
متاسفانه منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای 
میانه و اروپای شرقی نه تنها دچار کاهش موارد 
ابتال نشده اند، بلکه بیماری با سرعت بیشتری 
در این مناطق در حال افزایش است و در برخی 

جاها به مرز هشدار رسیده است.
عالم  در  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر  معاون 
حوزه  در  و  تشخیص  کار  مهم ترین  طبابت 
سالمت مهم ترین کار پیشگیری است، گفت: 
باشیم  داشته  ایمن  جامعه ای  می خواهیم  اگر 
که از نظر شاخص های سالمتی توسعه یافته 
تشخیص  و  پیشگیری  سمت  به  باید  است، 
رویم. متاسفانه در سال 2017، 940 هزار نفر 
در جهان جان شان را به دلیل ابتال به HIV از 
دست داده اند. از طرفی 1.8 میلیون نفر هم به 
تعداد مبتالیان دنیا اضافه شده است. در حال 

حاضر در دنیا حدود 52 درصد بالغین تحت 
درمان قرار گرفته اند که شاخص خوبی به نظر 
باردار  مادران  درصد   80 همچنین  می رسد. 
مبتال هم در دنیا تحت درمان هستند و 40 تا 
42 درصد کودکان مبتال نیز تحت درمان قرار 
گرفته اند. رئیسی با بیان اینکه تخمین می زنیم 
حدود 60 هزار نفر مبتال به HIV در کشور 
حدودا  حاضر  حال  در  گفت:  باشیم،  داشته 
کمتر از نصف این تعداد را توانسته ایم شناسایی 
قرار  درمان  پوشش  که تحت  افرادی  و  کنیم 
گرفته اند حدود 14 تا 15 هزار نفرند. در عین 
حال سنجش سطح ویروس برای 7000 نفر 
انجام شده و 5700 نفر هم پاسخ مناسبی به 
درمان داده اند. رئیسی تاکید کرد: ما حتما باید 
به سمت بیماریابی رویم،  آن هم خیلی بیشتر 
و جدی تر از چیزی که در حال حاضر وجود 
 HIV دارد. خوشبختانه مراکز تشخیص سریع
از 2000 مرکز در سال 96 به 8200 مرکز در 
سال 97 توسعه یافته اند که اقدام بسیار بزرگی 
بود. در عین حال افزایش دسترسی برای انجام 
تست های تشخیص HIV بسیار مهم است. بر 
بیماریابی  برای  تصمیم مان  امسال  اساس  این 
جدی است. ما اعتقاد داریم که حتما نیاز است 
ارزیابی(  خود  )تست های  تست  سلف  که 
و رپید تست )تست سریع HIV( در اختیار 
قرار گیرد.  رئیسی با بیان اینکه در حال حاضر 
 HIV خیلی از برنامه بیماریابی فعلی در حوزه

رضایت نداریم، گفت: در برنامه 90-90-90 
 90 شناسایی،  را  مبتال  افراد  درصد   90 باید 
پوشش  تحت  را  شده  شناسایی  افراد  درصد 
افرادی که تحت درمان  درمانی و 90 درصد 
قرار گرفته اند را سطح ویروس شان را کنترل 
کنیم، اما ما در 90 اول دچار مشکلیم. بنابراین 
باید تحت یک پروتکل خاص و شرایط کنترل 
در  را  تست«  »رپید  و  تست«  »سلف  شده، 
که  کنیم  عرضه  کشور  سراسر  داروخانه های 
این اقدام را انجام خواهیم داد. بر این اساس 
تا  می گیرند  قرار  آموزش  تحت  داروخانه ها 

بتوانند این تست را انجام دهند.
وی افزود: اقدام دیگرمان این است که برای هر 
یک مورد بیماریابی جدید HIV پاداش قرار 
داده ایم؛ به طوریکه کسانی که بتوانند یک مورد 
جدید را پیدا کنند به آنها پاداش تعلق خواهد 
گرفت. باید توجه کرد که برای بیش از یک 
میلیون نفر در کشور رپید تست انجام شده که 
افزایش داشته  به سال 95  52 درصد نسبت 
است. همچنین سهم زنان باردار از این تست ها 
42 درصد بوده است و مصرف کنندگان مواد 
مخدر نیز شش درصد از تست ها را به خود 
اختصاص داده اند که اصال قابل قبول نیست 
همچنین  دهیم.  افزایش  را  آن  میزان  باید  و 
11 درصد تست ها در زندان ها انجام شد که 
تا حدودی قابل قبول است، اما جای ارتقای 

آن وجود دارد.

پاداش وزارت بهداشت برای شناسایی موارد ایدز

توزیع تست های خودارزیابی ایدز در داروخانه ها

احضار متهم
و  دادسرای عمومی  دادیاری  اول  پرونده کالسه:9709988404400547 شعبه  در 
انقالب شهرستان روانسر آقای شهرام لطفی فرزند مجید به موجب شکایت آقای 
تعزیر  مستوجب  سرقت  و  چاقو  با  تهدید  اتهام  به  عبدالعزیز  فرزند  مجیدلطفی 
تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 
متهم ظرف مدت 30  آگهی  روزنامه  در  مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   174
روزاز تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
روانسر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید.
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فریدعزیزیان

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

دوم  اول/  هیأت  مورخه2آبان1397   139760316014001819 شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه 
 212 شناسنامه  بشماره  بهارآقا  فرزند  زاده  حسن  گلی  خانم  متقاضی  بالمعارض 
صادره از دلفان در ششدانگ ساختمان به مساحت 121،32 متر مربع در قسمتی 
از پالک 47 اصلي واقع در بخش دو حومه کرمانشاه به آدرس کهریز کوی گلهای 
غربی 7 خریداری مع الواسطه از زارع صاحب نسق خسرو کهریزي محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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. 

8060/م الف/12
 تاریخ انتشار نوبت اول:26آبان1397  تاریخ انتشار نوبت دوم:11آذر1397

 فرهاد نوری -رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرمانشاه 

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  حسین  فرزند  سلیمانی  اسد  آقای 
بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک  از   109 از  از185  فرعی   304 پالک  از  را 
13کرمانشاه معروف به اراضی اسداله بیگی که از آقای افراسیاب صفاری خریداری 
به  و  تشکیل   32-91 کالسه  تحت  نیز  پرونده  نموده  مالکیت  سند  درخواست 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره 
139760316007000536 مورخ 97/6/21 حکم به صدور سند مالکیت یک باب 
مغازه به مساحت 10/21  متر مربع به نام آقای اسدسلیمانی صادر نموده است و نام 
مالکین اولیه پالک مزبور آقای علی فخری و غیره میباشد لذا مراتب در دو نوبت به  
فاصله 15روز آگهی میشود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای اسد سلیمانی 

صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول   97/8/26  تاریخ انتشار دوم 97/9/11

آگهی فقدان سندمالکیت
عبدالستار-شاپور-یوسف-مصطفی- ازآقایان  وکالت  پوربه  مطوریان  عقیل  آقای 
وکالت  پور(طبق  مطوریان  همگی  وسهیال)شهرت  رفعت  ها  سهیل-نادروخانم 
131248مورخ97/8/3و131146مور و  شماره137520مورخ97/1/16  های  نامه 
خرمشهرو157915مو دفترخانه55  خ97/7/30و131147مورخ97/7/30تنظیمی 
خانم  وسهم  از14سهم  مشاع  هرکدام2سهم  آقایان  سهم  رخ97/8/20دفتر11آبادان 
استشهادمحلی  بموجب2برگ  ششدانگ  ازمقسم14سهم  مشاع  سهم  هامقداریک 
اسنادمالکیت  که  است  شماره55خرمشهرمدعی  اسنادرسمی  دردفتر  شده  گواهی 
پالک2باقیمانده  ششدانگ  به  746325مربوط  مسلسل746318الی  های  شماره  به 
از172اصلی  12فرعی  بخشنامه23511پالک  دراجرای  از172اصلی)که  فرعی 
است(بخش3ناحیه15خرمشهرموردثبت  االشعارگردیده  فوق  پالک  جایگزین 
سندرهنی  بموجب  های273صفحات43الی61دفترجلد3که  شماره 
می  درقیدرهن  صادرات  نزدبانک  64آبادان  شماره17828مورخ82/3/29دفتر 
باشدوبعلت جابجایی مفقودشده اندودرخواست صدوراسناد مالکیت نموده است 
لذادراجرای تبصره1اصالحی ماده120آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس 
باشندازتاریخ  مذکوردرنزدخودمی  ویاوجوداسنادمالکیت  معامله  انجام  مدعی  که 
انتشارآگهی ظرف مدت 10روزاعتراض خودراکتباوضمن ارائه اصل اسنادمالکیت 
یاسندخریداری به این اداره اعالم نمایندو درغیراینصورت اسنادمالکیت المثنی به 
نام مالکین صادرواسنادمالکیت مفقودشده است وازدرجه اعتبارساقط خواهندشد.   

شماره م.الف)9/885(
احسان احمدی زاده-مدیرواحدبخش حوزه ثبت ملک خرمشهرازطرف رضاقادری

آگهی حصروراثت
آقای محمدرضا لطیفی نام پدرعبداهلل له بشناسنامه 806صادره ازخرمشهردرخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم عبداهلل 
له شهرت لطیفی بشناسنامه 4صادره خرمشهردرتاریخ 97/8/11درخرمشهراقامتگاه 
الذکر2-علیرضا  با مشخصات فوق  دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز1- متقاضی 
بشناسنامه 807خرمشهر)پسران متوفی(3- فاطمه بشناسنامه 26 خرمشهر4-نوشین 
بشناسنامه438خرمشهر5- نسرین بشناسنامه 1217تهران )دختران متوفی(6-طوبی 
باانجام  اینک  بشناسنامه35016بندرانزلی)همسرمتوفی(والغیر.  قارویی  طفردوست 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
دادگاه  به  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیا وصیت 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)9/882(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی حصروراثت
بانوسمیراپیمان نام پدرعلی اکبربشناسنامه84صادره ازالیگودرزدرخواستی بخواسته 
پیمان  طاهره  که970508مرحوم  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
فوت  موقت  درتاریخ96/10/27دراهوازاقامتگاه  اندیمشک  بشناسنامه7206صادره 

ورثه اش عبارتنداز
بشناسنامه4160181309الیگودرز3-فاطمه  باال2-میناپیمان  1-متقاضی 
پیمان  4-ارسالن  متوفیه(  بشناسنامه1990822673دزفول)دختران  پیمان 
بشناسنامه4160397913الیگودرز6- پیمان  بشناسنامه26الیگودرز5-امین 
متوفیه(7-علی  بشناسنامه4160315240الیگودرز)پسران  رضاپیمان 
زلکی  نساء  بی  متوفیه(8-بی  بشناسنامه9الیگودرز)زوج  اکبرپیمان 
بشناسنامه321شوشتر)مادرمتوفیه(والغیر.پرونده کالسه فوق درشعبه6 ثبت گردید. 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض 
که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  واالگواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.   
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف دزفول

آگهی ابالغ اجرائیه
تیرماه 1355  االجرا مصوب  اسناد رسمی الزم  مفاد  اجرای  نامه  –آئین  ماده 18   

)اصالحی مورخه 87/6/11(
به  به کدملی4929681758    کاظم  پدر  نام  کاظمی  به خانم خدیجه  بدینوسیله  
ش.ش   580 به نشانی خوی –کوی ولیعصر فاز 1 گلبهار 3   ابالغ میشود که 
:بانک ملی  برای وصول مبلغ-160/280/116  ریال بموجب قراردادبانکی  مستند 
اجرائی9700365  که ازطریق اجرای ثبت خوی اجرائیه صادر نموده  چون طبق 
گزارش مامور ابالغ  اداره پست ادرس شما بشرح فوق شناخته نشده و بستانکار 
لذا  طبق در خواست وارده  نماید  اجرائیه معرفی  ابالغ  برای  نتوانسته شمارا  هم 
بشماره 139705013447005777- 1397/7/4  بستانکار و باستناد ماده 18 –آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 )اصالحی مورخه 
87/6/11(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و 10 روز 
پس از انتشار اگهی عملیات اجرائی پایان خواهد یافت  وچنانچه  پس از ده روز 
پیگیری خواهد شد  ننمائید عملیات اجرائی  اقدام  به پرداخت بدهی خود  نسبت 

وجز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک خوی-پرویز سلیمانپور

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9609986702600114  در خصوص شکایت خانم طیبه موسوی 
میثم  سید  و  جواد  سید  فرزند  موسوی  طهماسب  سید  علیه  حسن  صید  فرزند 
موسوی فرزند سید طهماسب دائر برتصرف عدوانی به واسطه معلوم نبودن محل 
 1392 مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  راستای  در  و  متهم  اقامت 
از تاریخ نشر آگهی تا ظرف 30 روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای  نامبرده 
عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرررسیدگی و 

اظهار نظر بعمل می آید.
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
اتهام  به  مناری  فرزند  زاده  باقی  رستم  بطرفیت  شکایتی  ایزدی  ابراهیم  شاکی 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  بالمحل  چک  صدور 
جزایی  روانسر)101  شهر  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه   9709988404400230
سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/25 ساعت 10:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344 آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد.
شهرستان روانسر-میدان اورامان

 قاضی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر روانسر
)101 جزایی سابق(-مسعود نوری
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 جم آماده افزایش ظرفیت
 تولید می شود

با  جم  پتروشیمی  شرکت  در  مسئول  مقام  یک 
اشاره به آغاز بزرگترین تعمیرات اساسی تاریخ 
دوره بهره برداری از پتروشیمی جم، اعالم کرد: 
رفع گلوگاه های تولید، دستیابی به تولید پایدار، 
برداری  بهره  دوره  در  عملیاتی  ریسک  کاهش 
تولید  کاهش  تولید،  ظرفیت  افزایش  واحدها، 
آالیندگی و مدیریت مصرف سوخت و انرژی از 

مهمترین اهداف انجام این دوره تعمیراتی است.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، »حسن معینی« با اشاره به آغاز 
بهره  دوره  تاریخ  اساسی  تعمیرات  بزرگترین 
برداری از مجتمع پتروشیمی جم، گفت: تعمیرات 
واحدهای  تمامی  در  جم  پتروشیمی  اساسی 
فرآیندی این مجتمع از اواسط آذرماه آغاز و تا 

پایان آذرماه امسال ادامه می یابد.
مجتمع  عملیات  و  پشتیبانی  معاون  سرپرست 
دوره  این  در  اینکه  اعالم  با  جم  پتروشیمی 
تعمیراتی تمامی واحدهای فرآیندی شامل الفین، 
پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سنگین، بوتادین، 
اساسی  تعمیرات  ... مورد  مشعل ها و مخازن و 
قرار می گیرند، تصریح کرد: برای نخستین بار 
در این دوره تعمیراتی تمامی تجهیزات، توربین و 
کمپرسورهای واحدهای عملیاتی که پیشتر مورد 
تعمیر قرار نگرفتند هم مورد تعمیر و بررسی فنی 
اورهال  پروژه  بزرگترین  رئیس  می گیرند.  قرار 
تاریخ پتروشیمی جم با بیان اینکه این پروژه عظیم 
تعمیراتی شامل حدود هفت هزار زیر پروژه بوده 
که توسط حدود 2500 نفر نیروی متخصص در 
یک دوره زمانی نزدیک به یک ماهه انجام می 
شود، بیان کرد: با برنامه ریزی انجام شده تمامی 
تجهیزات، قطعات و ماشین آالت برای انجام این 
تامین شده و هیچ گونه  قبل  از  تعمیراتی  دوره 

نگرانی برای تامین کاال و قطعه نداریم.
اهداف  تشریح  در  همچنین  مسئول  مقام  این 
مجتمع  اساسی  تعمیرات  بزرگترین  برگزاری 
پتروشیمی جم هم توضیح داد: رفع گلوگاه های 
تولید و دستیابی به تولید پایدار در محصوالت 
بهره  مختلف، کاهش ریسک عملیاتی در دوره 
برخی  تولید  ظرفیت  افزایش  واحدها،  برداری 
تولید  کاهش  مهمتر  همه  از  و  محصوالت  از 
آالیندگی و مدیریت مصرف سوخت و انرژی از 

مهمترین اهداف انجام این دوره تعمیراتی است.
وی در پایان با اشاره ضرورت پیاده سازی دقیق 
ضوابط ایمنی و HSE، خاطرنشان کرد: امیدواریم 
این دوره تعمیراتی بدون کوچکترین حادثه انسانی 
و مالی با موفقیت در زمان بندی تعیین شده به 
پایان برسد. در همین حال، پتروشیمی جم تیرماه 
و  تولید  جدید  رکورد  ثبت  به  اشاره  با  امسال 
فروش محصوالت پتروشیمی در حدفاصل سال 
94 تا پایان 96، اعالم کرده بود: در این مدت میزان 
تولید 280 هزار تن و فروش 317 هزار تن در 
مقایسه با سه سال پیش از آن افزایش یافته است.

خبر

 ممنوعیت کامل توزیع افزودنی ها 
در جایگاه های سوخت

معاون تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از ممنوعیت 
کامل توزیع افزودنی ها در جایگاه های سوخت خبر داد و گفت: وزارت 
نفت، نه در توزیع افزودنی های سوخت نقش دارد و نه موافق آن است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، بررسی منع توزیع افزودنی های سوخت 
در جایگاه های سوخت در سی و دومین جلسه کارگروه ملی کاهش 
آلودگی هوا که در سازمان محیط زیست برگزار شد، در دستور کار 

قرار گرفت.
اکبری - معاون تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
- در این باره گفت: افزودنی هایی که در جایگاه های سوخت تولید 
می شود، تولید شده پاالیشگاه های وزارت نفت نیست و هرگز وزارت 
نفت اعالم نکرده که سوخت تولیدی در پاالیشگاه ها، نیازمند افزودنی 
است.وی تاکید کرد: وزارت نفت، نه در توزیع افزودنی ها نقش داشته و 

نه موافق توزیع این افزودنی هاست.
معاون تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، با اشاره 
جایگاه های  در  افزا  اکتان  عنوان  تحت  افزودنی ها  عمده  این که  به 
سوخت عرضه می شود، تاکید کرد: با توجه به بررسی های انجام شده 
و نمونه برداری های صورت گرفته، علی رغم ادعاهای مطرح شده؛ این 
افزودنی ها باعث افزایش اکتان سوخت هم نمی شود. هرچند که نیازی 
به اکتان افزا نیست چون بنزین سوپر و معمولی در جایگاه ها توزیع 
می شود که نیازی به اکتان افزا ندارد. بنابراین هیچ ضرورتی برای توزیع 

افزودنی ها در جایگاه های سوخت وجود ندارد.
افزودنی های سوخت در کمیسیون  توزیع  بررسی  به  اشاره  با  اکبری 
قاچاق با توجه به قیمت افزودنی ها و تاثیر سوء آن برای موتور اظهار 
کرد: ممنوعیت توزیع افزودنی ها در جایگاه های سوخت اعالم شده 
است. مکاتبه ای هم با سازمان استاندارد انجام شده بر این مبنا که اگر قرار 
باشد این افزودنی ها توزیع شود، حتما باید استاندارد ملی برای آن در 
نظر گرفته شود. معاون تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در پایان تاکید کرد: ممنوعیت کامل هرگونه افزودنی در جایگاه های 

سوخت مد نظر وزارت نفت است.

تعویض ۸۵0 متر از لوله ۱۶ اینچ اهواز- ری

850 متر از لوله 16 اینچ اهواز-ری در حدود فاصله پل بابا- رازان با 
 HSE همت واحدهای تعمیرات خط، ترابری، بازرسی، خوردگی و

تعویض شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران-منطقه مرکزی، کارشناس ارشد نگهداری خطوط این منطقه 
این تعویض را وجود خوردگی های داخلی باالی 50 درصد  علت 
عنوان نمود. علی ملکی در شرح این عملیات گفت: حفاری کانال، 
جوشکاری لوله ها و رادیوگرافی تمامی سرجوشها از جمله اقدامات 
انجام شده در این عملیات می باشند و در حال حاضر پوشش لوله ها 
نیز در حال انجام است. وی تأکید نمود: کلیه مراحل عملیات تعویض و 

لوله کشی توسط منطقه مرکزی انجام می شود.

کوتاه از انرژی

آگهی ابالغ
 معرفی داور به آقای پژمان افسری فرزند غالمعباس 

دادخواستی  بستامی  علیرضا  آقای  وکالت  با  تراش  چوب  فروزان  خانم  خواهان 
طالق  خواسته  به  غالمعباس  فرزند  افسری  پژمان  آقای  خوانده  طرفیت  به 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  زوجه  درخواست  به 
9709986610200851 شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم 
آیین  قانون  ماده 73  دادگاه طبق موضوع  دستور  که حسب  ثبت   ) حقوقی سابق 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 

پس از تاریخ انتشار آگهی داور خود را به دادگاه معرفی نماید .
شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم حقوقی سابق ( – صغری امیری . 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی بهرامی فرزند هدایت اله  

خواهان آقای حسن بداغی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی بهرامی به 
خواسته ابطال صورتجلسه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم   شعبه   9709986613400643
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/7 ساعت09:00 تعیین که حسب 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – شمسه

آگهی حصروراثت
بشناسنامه416وکدملی6619764673صادره  پدریریح  نام  عبادی  آقای/بانوتقیه 
ماهشهر)مرزوق(درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده 
که همسرم مرحوم مالک عبادی بشناسنامه539وکدملی1910491527صادره ازرامهر
مزدرتاریخ97/8/10دررامهرمزاقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی 
بشنا فرزندمالک  عبادی  متولد1336)همسرمتوفی(2-عبدالساده  باال  مشخصات  با 
باشندوالغیر.  سنامه746وکدملی1911137085متولد1359)فرزندذکورمتوفی(می 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:12/497
رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز-حسن رئیسی زاده

دادنامه
 کالسه پرونده9/626/97 شماره دادنامه 672

 خواهان بانک اقتصاد نوین به شماره ثبت 177132سرپرستی منطقه نه استانها به 
مدیریت آقای هیئت اهلل طیب اهلل ویسی با وکالت زهرا قاسمیان دستجردی آدرس 
وکیل خواهان بابل  روبروی ترمینال جنوب محله مالکال روبروی بنگاه بهمن پالک 
11 خواندگان امیر فالح مقدمی به آدرس بابل خیابان آیت اهلل سعیدی پاساژ عطر 
و  نواب  خیابان  بابل  آدرس  به  عمرانی  زاده  مهدی  -عاطفه   366 پالک  زیستان  
اشرفی 18 آرایشگاه زنانه کدپستی 4714916487- رقیه مومن زاده کالئی  آدرس 

مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه 
رای شورا در خصوص دعوای بانک اقتصاد نوین به شماره ثبت177132 سرپرستی 
منطقه 9 استان ها به مدیریت آقای هیبت اهلل ویسی با وکالت خانم زهرا قاسمیان 
دستجردی به طرفیت خواندگان امیر فالح مقدمی فرزند خسرو عاطفه مهدی زاده 
مطالبه  به خواسته  اسمعیل  فرزند  گالئی  زاده  مومن  رقیه  و  اصغر  فرزند  عمرانی 
وجه به میزان109/702/738 ریال به عنوان اصل و سود و مبلغ 15/693/222ریال 
تاریخ مذکور  از  مطالبه خسارت روزانه  تاریخ96/5/24و  تا  تادیه  تاخیر  خسارت 
شماره  به  مرابحه   قرارداد  استناد  به  96/194ریال  روزانه  حکم  اجرای  لغایت 
تاریخ  در   41 شماره  به  دادنامه  صدور  به  منتهی  1-5257568-182-3322که 
97/1/22گردیده است با توجه به اینکه در خط یازدهم متن رای سهو قلم رخ داده 
است مستندا به ماده 390 قانون آیین دادرسی مدنی حرف از به تا  اصالح می گردد 
و در همان خط لغایت اجرای حکم نیز حذف میگردد رای صادره ظرف مهلت 20 

روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی بابل می باشد
 قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف بابل محسن سیار

آگهی  فقدان مدرک تحصیلی 
 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علی افراسیابی کینج فرزند شعار  به شماره شناسنامه 
2190034779 صادره از نوشهردرمقطع لیسانس رشته عمران صادره ازواحددانشگاهی 
چالوس با شماره 1357719 مفقود گردیده است وفاقداعتبار میباشد از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس به نشانی چالوس بلوار 

17 شهریور دانشگاه آزاد اسالمی چالوس ارسال نماید .
نوشهر 

مفقودی
 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب راضیه رضا زاده فرزند غالمحسن به ش ش 148 
صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع طبیعی صادره از واحد 
دانشگاهی بابل با شماره 2454-88/1/26مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 
باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را  به آدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

بابل به نشانی ک 3 بابل – قائمشهر  ارسال نماید
  بابل 

آگهی
در خصوص فرجامخواهی اقای بابک سید سلیمان پویان بوکالت از بانک اقتصاد 
نوین شماره ثبت 177132 بطرفیت اقای حسن احمدی و خانم مهین بانو سیف 
زاده پزشکان و مهدی فرهومند و....نسبت به دادنامه 9709971964200810به علت 
مجهوا المکان بودن تجدید نظرخواندگان جهت مالحظه دادنامه به شماره مذکور 
و تبادل لوایح  در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار کشوری درج چنانچه پاسخی 

دارند ظرف مهلت ده روز به دفتر دادگاه ارسال نمایند م. الف 97/311 
هادی صادقی دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور

 اجراییه
نور  مازندران  نشانی  به  اصغر  علی  فرزند  دهقان  له جمشید   مشخصات محکوم 
اله سبحانی رودباری  گنج یاب شرکت نور بتن  مشخصات محکوم علیه ضعت 
خسروی  شهرک  سرخرود  آباد  محمود  شهرستان  مازندران  اله  رحمت  فرزند 
منزل شخصی  مشخصات نماینده محکوم له محمدرضا خادمی  فرزند تقی نور 
دهقان محکوم  نبش خیابان وکیل جمشید  نوری  اهلل  چمستان خیابان شیخ فضل 
به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709971964200512محکوم علیه محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و تنظیم سند رسمی پیش فروش مورخه 95/8/15بنام خواهان به  عنوان 
پیش خریدار یک واحد آپارتمان به مساحت 115 متر مربع در طبقه 5 واحد شرقی  
ایزدشهر گلسار 55 کوچه یاس 4 انتهای کوچه سمت راست پالک 1589 فرعی از 
اصلی 2اصلی بخش ده  ثبت نور را به پرداخت مبلغ 820 هزار ریال بابت هزینه 
ابطال تمبر و نیز مبلغ یکصد و هشت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق 
حق  در  اجرایی  عشر  نیم  بابت  ریال   150000 مبلغ  و  می نماید  محکوم  خواهان 

صندوق دولت محکوم به پرداخت میباشد رای دادگاه غیابی است 
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد 
مشخصات  همراه  به  دارد  خارجي  یا  ایراني  اعتباري  و  مالي  موسسات  و  بانکها 
دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
به ضمیمه  اعسار  دعواي  طرح  از  قبل  سال  یک  زمان  از  مذکور  اموال  در  دیگر 
دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
خودداري   -4.)1394 مالي  محکومیت  اجراي  نحوه  قانون   3 و   8 شود)مواد  مي 
از اجراي حکم، حبس  به منظور فرار  اموال  از اعالم کامل صورت  محکوم علیه 
تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت 
دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف 
اجراي محکومیت  نحوه  قانون  )ماده 21  یا هر دو مجازات مي شود.  به  محکوم 
مالي 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي 
محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل 
توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 

1394(م. الف 97/543
 مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

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

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

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  رای شماره 139760331057001351هیات  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرنگ 
احمدوند فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 18 صادره از تویسرکان در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 71/34 مترمربع پالک 939 فرعی از 362 اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای نورمراد احمدوند محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 29851م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/26

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت اگهی حصر وراثت
خانم مرمر آقا براری فرزند اسماعیل  به شماره شناسنامه 21 به استناد شهادت نامه 
و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 970121  تقدیم این 
شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان آقای  اسماعیل آقابراری به شماره 
شناسنامه 268 در تاریخ  1390/12/15 دراقامتگاه دائمی خود درشهرستان طالقان 

در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
1-اقای ایوب آقا براری    متولد 1327 به شماره شناسنامه  477صادره از طالقان  

نسبت پسر متوفی
ابوذر آقابراری  متولد 1333  به شماره  شناسنامه 1 صادره از طالقان  اقای    -2

نسبت  پسر  متوفی
3- اقای  علی آقابراری    متولد 1336  به شماره شناسنامه 571صادره از طالقان  

نسبت  پسر متوفی
4- آقای طهماسب آقا براری متولد 1343 به شماره شناسنامه 680 صادره از طالقان  

نسبت  پسر متوفی
طالقان    از  صادره   10 شناسنامه  شماره  به   1339 متولد  آقابراری   شهباز  5-آقای 

نسبت پسر متوفی
طالقان  از  صادره  شناسنامه4  شماره  به   1351 متولد  براری   آقا  یاسین  آقای   -6

نسبت پسر متوفی
7-خانم مرمر آقا براری متولد 1341 به شماره شناسنامه 21 صادره از ساوجبالغ  

نسبت دختر متوفی
8- خانم مهتاب آقا براری متولد 1345 به شماره شناسنامه 680 صادره از ساوجبالغ  

نسبت دختر متوفی
9- خانم پروانه آقا براری متولد 1349 به شماره شناسنامه 738صادره از ساوجبالغ  

نسبت دختر متوفی
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 
ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق 
بند آخر ماده 364 امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد.
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

م.الف:4907        تاریخ انتشار : 97/9/11

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

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

و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  هیات موضوع  رای شماره97/8/15-139760331012004326  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض محمدرضا حاجی حسین طهرانی   فرزند 
علی  به شماره شناسنامه 6258 صادره از تهران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی با مساحت 1200 متر مربع  پالک 2اصلی واقع در قلعه سلیمانخانی  
ازسهم نور علی خوشه گیر از صفحه 241  دفتر 582  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان 
در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
به مدت  اولین آگهی  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت 
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:397
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول97/8/26 نوبت دوم :97/9/11

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

و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  هیات  شماره139760331012003840-97/7/28جلسه  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض غیب اله کوه زارع  فرزند سیف اله به 
شماره شناسنامه 2 در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 218/63 مترمربع از پالک 
1277 فرعی ازیک اصلی واقع در کوهسار جزء حوزه ثبتی ساوجبالغ از مالکیت 
عزت اله فالح زاده  موضوع سند 32636-65/12/5 دفتر خانه 21 کرج ذیل دفتر 
1168  صفحه 263 محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 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:396
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول97/8/26  نوبت دوم :97/9/11

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد شیوه قبلی سهمیه بندی بنزین 
پیشنهاد  که  طرحی  اساس  بر  و  نبود  عادالنه 
 شده است به همه افراد، یارانه بنزین اختصاص 

می یابد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: 
نوسانات  از جمله  اخیر  تحوالت  به  توجه  با 
نرخ ارز و تحریم های ظالمانه آمریکا باید برای 
مدیریت بخش های اقتصادی از جمله مصرف 

سوخت برنامه ریزی کرد.
محمد حسینی افزود: باید برای مصرف باالی 
سوخت، نرخ پایین حامل های انرژی در کشور، 
بهای تمام شده زیاد و حجم قاچاق سوخت، 
کرد:  یادآوری  حسینی  کرد.  اساسی  فکری 
پاالیشگاه ها و خطوط انتقال فرآورده های نفتی 
نیاز به سرمایه گذاری و بازسازی دارند بنابراین 
باید در قیمت و نحوه مدیریت حامل های انرژی 

بازنگری کرد تا میزان مصرف کاهش یابد.
به گفته وی، هنوز درباره نحوه استفاده از کارت 
سوخت و سهمیه بندی سوخت به جمع بندی 
نرسیده ایم اما باید با اجرای طرحی جدید عالوه 
بر کاهش مصرف سوخت، منابع مالی الزم برای 

نوسازی پاالیشگاه ها و بخش تولید فراهم و از 
قاچاق سوخت جلوگیری شود.

برای  شده  مطرح  پیشنهادهای  درباره  وی 
مدیریت مصرف سوخت گفت: دولت هنوز 
پیشنهاد خاصی را در این باره ارائه نکرده اما در 
گام نخست، اقدامات الزم برای ثبت نام و احیای 

ساخت کارت سوخت انجام شده است.
ایرادهای شیوه قبلی سهمیه بندی بنزین

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  این 
افزود: شیوه قبلی استفاده از کارت سوخت خیلی 
کارآمد نبوده و ارزیابی ها نشان می دهد اهداف 
آن، طبق آنچه که انتظار می رفت تحقق نیافت. 
حسینی اضافه کرد: از ایرادهای شیوه قبلی طرح 
کارت سوخت این بود که افراد دارای خودرو 
بیشتر از یارانه بیشتری بهره مند می شدند یا برای 
نظر  در  ویژه ای  عمومی سهمیه  نقل  و  حمل 
گرفته شد اما توسط مالکان خودرو آن سهمیه ها 

به فروش رسید.
»باید در شیوه جدید مدیریت مصرف سوخت در 
توزیع یارانه، عدالت رعایت شود«. وی یادآوری 
فارس  خلیج  فوب  نرخ  به  بنزین  اکنون  کرد 
قیمت گذاری می شود اما به نرخ لیتری یک هزار 
تومان در داخل کشور به فروش می رسد که مابه 

تفاوت این قیمت، تحت عنوان یارانه به مردم 
واگذار می شود اما باید توجه داشت این یارانه 
نصیب افرادی می شود که وسیله نقلیه دارند و 
افراد فاقد خودرو یا کم بضاعت از این یارانه 
بهره ای نمی گیرند. حسینی ادامه داد: با توجه 
به پرداخت یارانه سوخت، این سوال مطرح می 
شود که خودروهایی که یارانه سوخت می گیرند 
آیا در مقابل دریافت این یارانه، به افراد ضعیف یا 
افراد فاقد خودرو خدمات ارائه می دهند یا خیر؟
»حتی در دوره قبلی اجرای طرح سهمیه بندی 
شاهد بودیم، سهمیه ای که به ناوگان عمومی 
مانند تاکسیرانی داده می شد بدرستی مصرف 
نمی شد و برخی تاکسی داران، سهمیه خود را به 

فروش می رساندند«.
 پیشنهاد اختصاص سهمیه سوخت

 به همه افراد جامعه
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان 
اینکه برای مقابله با این مشکالت، راهکارهای 
اساس  بر  گفت:  است،  شده  ارائه  مختلف 
پیشنهاد  مجلس  نمایندگان  برخی  که  طرحی 
داده اند به همه افراد، سهمیه بنزین اختصاص 
یابد، بدین شکل که قیمت بنزین تک نرخی 
شده و سپس یارانه آن به همه افراد اعطا می 

شود که آنها می توانند از این یارانه برای خرید 
بنزین و یا مصارف دیگر بهره بگیرند. وی افزود: 
البته مشکلی که ایجاد می شود این است که این 
طرح باعث افزایش نقدینگی شده و آثار تورمی 
به دنبال خواهد داشت. حسینی ادامه داد: البته 
شدت تاثیر این طرح بر افزایش نقدینگی به نحوه 
اختصاص یارانه نیز بستگی دارد، یعنی اینکه آیا 
یارانه به صورت نقدی واگذار شود یا اینکه مبلغ 
آن به خرید کاالهای خاصی محدود شود. وی 
ادامه داد: اگر این یارانه به خرید کاالهای خاصی 
محدود شود عالوه بر آثار تورمی اندک می تواند 
به رونق چرخه تولید نیز کمک کند اما اگر این 
یارانه به صورت نقدی به حساب افراد واریز 

شود آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
 پیشنهاد اجرای طرح قبلی سهمیه بندی

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه 
داد: بر اساس طرحی دیگر پیشنهاد شده است 
شیوه قبلی سهمیه بندی به اجرا گذاشته شود؛ 
یعنی سهمیه خاصی به مالکان خودرو واگذار 
می شود و قیمت بنزین غیرسهمیه ای باال رود. 
به گفته وی، طرح های دیگری نیز برای مدیریت 
مصرف سوخت و سهمیه بندی مطرح شده که 

هیچ کدام قطعی نشده است.

پیشنهادی برای بهره مندی همه افراد از یارانه بنزین

در حالی که ژاپنی ها اعالم کرده اند، از ماه آینده 
خرید نفت از ایران را پی خواهند گرفت، هنوز 

میزان خرید نفت از ایران را اعالم نکرده اند.
از  کردند  اعالم  ژاپنی ها  این گزارش،  اساس  بر 
ایران را از پی خواهند  از  ماه آینده خرید نفت 
گرفت؛ اما هنوز ژاپنی ها نگفته اند، چه مقدار 
براساس  کرد.  خواهند  خریداری  ایران  از  نفت 
آمارهای موجود ژاپنی ها پیش از تحریم ها، 160 
هزار بشکه در روز در فاصله ژانویه تا سپتامبر 
می کردند.  خریداری  نفت  ایران  از   2018 سال 
و  بازرگانی  اقتصاد،  وزیر  سیکو،  هیروشیگه 
صنعت روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی 
در توکیو اظهار کرده بود، به دنبال تصمیم آمریکا 
برای اعطای معافیت به ژاپن، پاالیشگاه های ژاپنی 

واردات  سرگیری  از  برای  آماده سازی  سرگرم 
نفت ایران هستند. شرکت JXTG هلدینگ که 
بزرگ ترین پاالیشگاه نفت ژاپن است، تایید کرد 
به دنبال تحوالت اخیر، سرگرم بررسی از سرگیری 
میزان  به  این حال  با  است.  ایران  نفت  واردات 
خرید خود اشاره نکرد. شرکت های ژاپنی تحت 
فشار آمریکا، خرید نفت ایران را در اکتبر متوقف 
کرده بودند. تارو آسو، وزیر دارایی ژاپن نیز اظهار 
کرده بود این کشور خریدش از ایران را به منظور 
دریافت معافیت از تحریم های آمریکا قطع کرده 
بود. بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد و تجارت 
ژاپن، در ماه آگوست این کشور در مجموع سه 
میلیون و 390 هزار بشکه برابر با روزانه 177 هزار 
و 500 بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. 

ژاپن پیشتر از آمریکا خواسته بود با توجه به نیاز 
ایران، توکیو  پاالیشگاه های این کشور به نفت 
را از تحریم های نفتی تهران معاف کند. مقامات 
آمریکایی بعد از خروج این کشور از برجام اعالم 
کردند، خریداران نفت خام ایران باید تا چهارم 
از  خود  نفتی  واردات   )1397 آبان   13( نوامبر 
ایران را پایان دهند، در غیر این صورت مشمول 
تحریم های  شد.  خواهند  آمریکا  ثانویه  تحریم 
ثانویه آمریکا علیه طرف های خریدار نفت خام 
از ایران که مغایر قوانین تجارت بین المللی است، 
مختلف شده،  کشورهای  منفی  واکنش  موجب 
این کشورها در صدد  از  تعدادی  که  به طوری 
مستثنی شدن خود هستند و برخی از کشورها نیز 
اعالم کرده اند که آن را اجرا نخواهند کرد. نفت 

 ایران 5,5 درصد کل واردات نفت ژاپن را تشکیل 
می دهد دولت ژاپن از دولت ایاالت متحده آمریکا 
تحریم  این  از  را  کشور  این  که  است  خواسته 
مستثنی کند و استدالل کرده است که به تضمین 
متحده  ایاالت  دارد.  نیاز  خام  نفت  تامین  تنوع 
آمریکا این درخواست ژاپن را تا کنون رد کرده 
است اما مقامات توکیو می گویند، به مذاکرات با 
ادامه خواهند  نتیجه همچنان  تا حصول  آمریکا 
داد. با این حال گزارش ها حاکی از عدم تمایل 
عربستان به افزایش نفت اشاره می کنند، کشوری 
که آمریکا امیدوار است بتواند کسری نفت ایران 
را در بازار جبران کند، همین موضوع باعث شده 
است کارشناسان، طرح تحریم نفتی ایران توسط 

آمریکا را شکست خورده پیش بینی کنند.

آغاز صادرات نفت ایران به ژاپن از ماه آینده
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نکاتی در خصوص موانع کسب و کارهای آنالین 

*حسین سالح ورزی 

کســب و کارهای هوشــمند حمل ونقل مســافر و بــار عالوه بر 
اشتغال زایی، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی، افزایش راندمان 
سیستم حمل ونقل، بهتر شدن مسافرت ها و جابه جایی ها و کاهش 
آالیندگی محیط زیســت دارند و توسعه این گونه کسب و کارها از 

اهداف میان مدت کشور است.
در حالی که کسب و کارهای هوشمند حمل و نقل مسافر و بار در 
سراسر دنیا عالوه بر اشــتغال زایی، نقش مهمی در تولید ناخالص 
داخلی، افزایش راندمان سیستم حمل و نقل، بهتر شدن مسافرت 
ها و جابه جایی ها و در نهایت کاهش آالیندگی محیط زیست دارند 
و توســعه این گونه کســب و کارها از اهداف میان مدت دولت و 
کشور است، متاسفانه برخی از شهرداری های کشور و شرکت های 
تاکسی رانی در فعالیت آنها اختالل ایجاد کرده و دفاتر این کسب و 
کارهای نوپا را پلمپ می کنند.به استناد مفاد تبصره ذیل ماده ۸۷ 
قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرائی چگونگی صدور و تمدید پروانه 
کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی )موضوع مواد 
۲ و ۱۲ و تبصــره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی(، مســئولیت صدور 
پروانه کسب برای کسب و کارهای مجازی به عهده اتحادیه مربوطه 
است. ضمن اینکه دبیرهیات عالی مقررات زدائی هم پیش تر طی 
نامه ای به وزارت کشــور اعالم کرده که پروانه کسب دریافت شده 
از اتحادیه کســب و کارهای مجازی برای این استارتاپ ها کفایت 
می کند و به منزله مجوز است.متاســفانه برخی شــهرداری ها از 
جمله شهرداری تهران در حمایت از درخواست تاکسی رانی وابسته 
به شــهرداری به بهانه نظارت بر فعالیت این کســب و کارها قصد 
دارد مقــررات جدید وضع و مجوزهای اضافــه از  آنها طلب کند. 
در حالی که نظر دســتگاه هایی از قبیــل معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی و سازمان ملی کارآفرینی بر این است که بنا به تصمیم 
هیــأت مقررات زدایی در خواســت پروانه فعالیــت دیگری از این 
کسب و کارها به مثابه اختالل در فعالیت این کسب و کارهاست و 
شهرداری ها می توانند سازوکار نظارتی خود را تنها در قالب دستور 

العملی که تهیه و به تصویت خواهد رسید انجام دهند.
وزارت کشــور و شــهرداری ها ی سراسر کشور باید مجوز فعالیت 
صنفی این کسب و کارها را که براساس قانون نظام صنفی دریافت 
شده است به رسمیت شناخته و از ایجاد هرگونه اختالل در فعالیت 
این شــرکت ها خــودداری کنند، ضمن اینکه ســازوکار نظارتی 
شــهرداری با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی قابل انجام 
و اعمال اســت.البته این موضــوع در کمیته ماده ۱۲ قانون دائمی 
شــدن برخی از احکام که با حضور نمایندگان ســران ســه قوه از 
جمله معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس ســازمان بورس، ۲ نفر 
از معاونان رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر از کمیسیون های اقتصادی و 
انرژی مجلس به نمایندگی از رئیس مجلس برگزار می شود، مورد 
بررسی کامل قرارگرفت و در نهایت مقرر شد ظرف ۲ هفته آینده با 
تشکیل جلسه ای توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در این باره 

تصمیم گیری الزم صورت گیرد.

افزایش 13/5 درصدی صادرات غیرنفتی

 سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات در هفت ماه امسال 
با عبور از مرز ۲۷ میلیارد دالر، نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۳.۵ 

درصد رشد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازصدا وسیما، محمدرضا مودودی با حضور 
در تحریریه بخش خبری ۲۱ شــبکه یک سیما افزود: در راستای 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتی و نگرش بــرون گرایی که الزمه 
توسعه صادرات است از ســال ۱۳۹۴ مشوق های صادراتی دوباره 
احیاءشد و در دستور کار دولت قرار گرفت.وی ادامه داد: بخشی از 
این مشــوق ها پرداخت شد و پارسال پرداختی نداشتیم اما امسال 
دوباره این بحث مطرح و ابالغ شد.مودودی اضافه کرد: بسته مشوق 
های صادراتی با هدف توانمندســازی بنگاه های اقتصادی تدوین 
شده است تا شــرکت های ما در بخش صادرات تقویت شوند.وی 
افزود: می خواهیم شــرکت هایی در حد رقابتی بین المللی ایجاد 
کنیم تا بتوانند با فضای رقابت پذیری بین المللی آشــنا شــوند و 
فنــون مذاکره را یاد گیرند و حضور در بازارهای جهانی را تجربه و 
توانمندی های خود را به جهان ارائه کنند.سرپرست سازمان توسعه 
تجارت با اشاره به رشد ۱۳.۵ درصدی صادرات در هفت ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه پارسال، گفت: این روند در ماه هشتم افزایش 
یافته اســت و همه این افزایش ها بدون مشوق های صادراتی بود.

مودودی افزود: امیدواریم به هدف صادراتی امســال یعنی عبور از 
۵۴ میلیارد دالر برسیم.مودودی با بیان اینکه مشوق ها، زیر ساخت 
های توسعه صادرات را مستحکم می کند، گفت: قرار شد از محل 
منابــع افزایش یک درصد نرخ موثر تعرفه برای واردات اقالمی غیر 
از دارو و کاالهای اساسی، صادرکنندگان را تشویق کنیم.وی افزود: 
واردات ۱۳۰۰ قلم کاال را ممنوع کردیم در نتیجه درآمد دولت در 
این بخش کاهش یافت اما پیش بینی ما این است از طریق حضور 
در نمایشگاه های بین المللی، هیئت های تجاری و ایجاد دفتر در 
خارج از کشــور و ثبت برندهای ایرانی در خارج از کشور، صادرات 
را تقویت کنیم و بخشی از سود تسهیالت بانکی صادرکنندگان را 
پرداخت کنیم.سرپرست سازمان توسعه تجارت ابراز امیدواری کرد 
که صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.وی 
افزود: هر شرکتی که ارز خود را به کشور برنگرداند مشمول معافیت 

ها و مشوق ها نخواهد شد و متخلف محسوب می شود.

عدم همکاری دستگاه های دولتی برای
 بازآفرینی شهری 

ادامه از صفحه1
عشایری با اشاره به اینکه در منابع تامین شده از محل صندوق 
توســعه ملی بــرای برنامه ملی بازآفرینی شــهری مبلغ ۲۱۲۰ 
میلیــارد تومان بــرای تجهیز وام های کم بهــره بانکی و مبلغ 
۱۵۰۰میلیــارد تومان در حوزه روبنایــی و زیربنایی اختصاص 
پیدا کرده اســت، گفت: با توجه به ضوابط شــورای عالی راه و 
شهرسازی، شهرداری ها و کمیسیون ماده ۵، می تواند در حوزه 
روبنایی و زیربنایی ارائه شود.عشــایری با اشــاره به اینکه طبق 
برنامه اجرایی ســتادی بازآفرینی هر اســتان می تواند محالت 
دارای اولویت اقدام را در شــهرهای هــدف انتخاب کند، افزود: 
بهتر اســت که جابجایی محالت هدف نســبت به برنامه اتفاق 
نیافتــد چرا که در این صورت بودجه پرداخت شــده نمی تواند 
در همه شــهرها موثر واقع شود، ضمن آنکه سقف بودجه در هر 
اســتان ثابت است اما برای جا به جایی ۱۵ درصدی محله ها به 

ستاد اختیار کامل داده شده است.

نگاه

ورود سه دستگاه نظارتی به 
عدم تمکین از مصوبات هیات 

مقررات زدایی

 معاون وزیر اقتصاد گفت:برای باالبردن ضمانت اجرایی 
با  را  مشترکی  مقررات زدایی،دبیرخانه  هیات  مصوبات 
سازمان بازرسی راه اندازی کردیم وبزودی با دادستانی و 

دیوان محاسبات نیز کارگروهی تشکیل می دهیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید حسین میرشجاعیان در 
خصوص عدم اجرای ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات 
زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: 
به واسطه اینکه در قانون ضمانت اجرایی خوبی برای 
مصوبات هیات مقررات زدایی تعبیه نشده است، شاهد 
عدم اجرای مصوبات این هیات هستیم.معاون اقتصادی 
وزیر امور اقتصادی و داریی افزود:البته به نظر می رسد 
هر چه به سمت جلو حرکت می کنیم، اهمیت این هیات 
بیشتر خود را نشان می دهد.وی ادامه داد: در همین ارتباط، 
چندی پیش جلسه خوبی با آقای سراج، ریاست سازمان 
بازرسی کل کشور داشتیم و دبیرخانه مشترکی را با سازمان 
بازرسی راه اندازی کردیم.میرشجاعیان با بیان اینکه هم 
اکنون برای اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی، حمایت 
کافی و وافی را از سوی سازمان بازرسی داریم، گفت: 
امیدواریم بتوانیم با دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات 
نیز دبیرخانه مشترکی را راه اندازی کنیم تا ضمانت اجرایی 
مصوبات هیات مقررات زدایی را باال ببریم. معاون اقتصادی 
وزیر اقتصاد افزود: فلسفه حمایت و پشتیبانی سه دستگاه 
نظارتی کشور یعنی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و 
دادستانی کل کشور از هیات مقررات زدایی این است که 
هم در تصمیم گیری ها و هم در اعمال تصمیمات به هیات 
مقررات زدایی کمک کنند.وی همچنین در خصوص 
مجازات دستگاه هایی که به مصوبات هیات بی اعتنا باشند، 
تصریح کرد: طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسالمی بین ۶ 
ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است.میرشجاعیان  
در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم تعبیه مجازات برای 
متخلفان از مصوبات هیات، تاکنون مصوبات ضمانت 
اجرا نداشته است، گفت: متاسفانه در قانون عنوان نشده 
است که کدام دستگاه مرجع تشخیص اجرا یا عدم اجرای 
مصوبات هیات است و مصوبات هیات با چه مکانیزمی 
باید اجرایی شود؛ اینها خالء هایی است که وجود دارد 
و ما تالش داریم با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، 
دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات، این خالء ها را 
از بین ببریم.وی تصریح کرد: بدلیل وجود همین خالءها، 
بسیاری ازمصوبات هیات مقررات زدایی با بی تفاوتی 
دستگاههای اجرایی و عدم اجرا از سوی آنها مواجه می 
شد.  اخیرا فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از 
عدم اجرای ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و 
تسهیل مجوزهای کسب و کار خبر داده و گفته بود: نباید 
به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با بررسی 
دالیل عدم همکاری دستگاهها، گزارشی مستند و تحلیلی 
را به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع 

فرا قوه ای است.

نرخ خرید تضمینی گندم؛ 
1۶۰۰ تومان

معاون وزیر کشاورزی: با پیگیری های انجام شده،   نرخ 
خرید تضمینی گندم از ۱۴۷۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان افزایش 

یافت.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، عبدالمهدی بخشنده 
با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی به منظور حمایت 
از گندمکاران و کشاورزان جلسات متعددی را با رئیس 
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد افزود: 
سرانجام پس از پیگیری های انجام شده،  رئیس جمهور 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اصالح و تغییر قیمت 
خرید تضمینی گندم موافقت کردند که در نتیجه آن قیمت 
به هر کیلو ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت.وی گفت: کشاورزان 
در سه سال گذشته با تالش گسترده با توجه به شرایط 
آب و هوایی و محدودیت منابع آبی در زمینه خودکفایی 
محصول گندم تالش کردند بنابراین حمایت از این طبقه 
زحمتکش امری ضروری است به همین منظور قیمت 
خرید تضمینی گندم که هفته گذشته با قیمت هر کیلو 
۱۴۷۰ تومان تصویب و ابالغ شده بود تغییر کرد و گندم 
امسال با قیمت هر کیلو ۱۶۰۰تومان خریداری خواهد شد.

فعالیت 1۰ اتحادیه ملی و استانی 
برای خرید زعفران

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: ۱۰ اتحادیه 
ملی و استانی در خرید و صادرات محصول زعفران فعال 

اند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و  سیما، حسین شیرزاد با 
اشاره به اینکه اتحادیه های ملی و استانی در سه استان 
خراسان رضوی و  خراسان های  شمالی و جنوبی برای 
خرید محصول زعفران  فعال هستند، افزود: با آغاز فصل 
برداشت زعفران، اتحادیه های ملی باغداران تاکنون حدود 
با قیمت های بسیار خوب بصورت  ۴ تن زعفران را 
اساس  بر  زعفران  گفت:  کردند.وی  خریداری   توافقی 
کیفیت از مثقالی 85۰۰ تا ۱2 هزار و ۴۰۰ تومان که قیمت 
بسیار خوبی است  خریداری شده است. رئیس سازمان 
مرکزی تعاون روستایی افزود: در حال حاضر بازار زعفران 
در شرایط خوبی است و نیازی به مداخله وسیع سازمان 
نیست اما بنابر  وظیفه ذاتی چنانچه قیمت ها کاهش یابد 
برای مدیریت قیمت زعفران وارد بازار خواهیم شد.شیرزاد 
گفت: سال گذشته بیش از 8۰ درصد محصول،  حدود 
کاال عرضه شد.رئیس سازمان  بورس  بازار  در  تن   ۷۰
مرکزی تعاونی روستایی گفت: مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی  معتقدند   قیمت 2 هزار تومان برای  هر لیتر شیر 
خام   به پایداری تولید این محصول   کمک می کند و منافع 
دامدار و کارخانجات را تامین خواهد کرد.حسین شیرزاد 
در ادامه مصاحبه اختصاصی  افزود: قیمت خرید هر لیتر 
شیر خام 2 هزار تومان،  قیمت منصفانه و شفافی است.وی 
گفت: در حال حاضر روند تولید و خرید شیر خام مناسب 
است بنابراین سازمان مرکزی تعاونی روستایی مداخله ای 
در بازار شیر ندارد.رئیس سازمان مرکزی تعاونی روستایی 
افزود: چنانچه قمیت شیر خام از 2 هزار تومان کاهش یابد 
قطعاً برای حمایت از دامداران کوچک در بازار،  مداخله 
خواهم کرد .شیرزاد گفت: قیمت 2 هزار تومان برای هر 

لیتر شیر خام مورد تایید دامداران است.

خبر

با  قوه موضوعات مرتبط  اقتصادی سه  شورای عالی هماهنگی 
کلیات منابع و مصارف بودجه ۹8 کشور را بررسی کرد.

هماهنگی  عالی  شورای  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  مرتبط  موضوعات  خود،  دیروز  جلسه  در  قوه  سه  اقتصادی 
کلیات منابع و مصارف بودجه سال ۱3۹8 کل کشور را با تاکید 
بر توجه به نیازهای مردم به ویژه اقشار کم درآمد، بررسی کرد.در 
این جلسه که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست 
آقای روحانی تشکیل شد، مباحث پیرامون بودجه سال ۹8 با سه 
رویکرد اصلی، اطمینان از تامین کاالهای اساسی مردم با ارز دولتی 
، اصالح و افزایش حقوق شاغالن و بازنشستگان و حمایت از 
تولید و اشتغال و تکمیل طرح های نیمه تمام با مشارکت مردم 
و بخش خصوصی پیگیری شد.شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
همچنین دراین جلسه تصویب کرد که چک های تضمینی بانکی 

جدید، قابل ظهر نویسی و انتقال به غیر نباشند.

رئیس کل بانک مرکزی پس از نشست دیروز اعضاء شورای هماهنگی سران قوا خاطرنشان 
کرد:  از مسائل مهم بازار پول ،چکهای تضمینی بود که در طول سالهای گذشته پشت نویسی و 
دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود آورد.عبدالناصر همتی 
ادامه داد: بررسیهای ما طی یکی دو ماه گذشته نشان می دهد ارزش این چکها 8 هزار میلیارد 
تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطالع نظام بانکی از مشکالت آن به شمار می رود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنا به پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم ، مصوب شد که 
دیگر چکهای تصمینی، قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذینفع )گیرنده( 
چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.به گفته همتی چک هایی که اکنون در اختیار 
مردم است قابل انتقال به سایرین نیست و فاقد اعتبار خواهند بود.وی در عین حال تاکید کرد: 
بنابراین چکهای فعلی دیگر قابل انتقال نیستند و برای چکهای موجود در اختیار مردم طبق 
مصوبه شورا، یکماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانکها نقد شوند ضمن آن که از این به بعد 
چکها با شرایط جدید توسط بانکها ارائه و صادر خواهد شد.رئیس کل بانک مرکزی همچنین 
گفت این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک میکند و از این به بعد با گردش مالی 

درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می کنیم.

حسام عقبایی گفت: افزایش نامتعارف و غیر 
منطقی قیمت مسکن منجر به کاهش حجم 
معامالت و رکود تورمی در بازار مسکن شده 
که تداوم این موضوع را تا پایان پاییز بدیهی 
در  روند  این  تداوم  تردید  بی  است؛  کرده 
صورت عدم ثبات قیمت ارز در زمستان نیز 

قابل پیش بینی است.
به گزارش زمان به نقل ازقدس آنالین، حسام 
مشاوران  صنف  اول  رئیس  نایب  عقبایی 
امالک کشور با تشریح وضعیت بازار مسکن 
در سال جاری، گفت: بازار مسکن در سال 
جاری همانند سال گذشته در رکود تورمی 
به سر می برد، به نحوی که براساس آمارهای 
اعالم شده در تیرماه سال جاری با ۲۵ درصد 
کاهش نرخ معامالت نسبت به زمان مشابه، 
در مرداد ماه ۳6 درصد و در حجم  شهریور 
حجم  کاهش  درد  و ۴۰  با ۴۵  ماه  مهر  و 
معامالت رو به رو بوده ایم؛ آبان و آذر ماه نیز 
با همین روند ادامه داشته است.وی با اشاره به 
چرایی افزایش قیمت مسکن، افزود: افزایش 
کاهش  به  منجر  مسکن  قیمت  نامتعارف 
معامالت  توقف  و  مسکن  معامالت  حجم 
مسکن  معامالت  دربازاز  سنگین  رکود  و 
بوده  تورم همراه  با  یاد شده که  شد؛ رکود 
با افزایش قیمت مسکن سایه سنگینی را بر 
سر این بازار افکنده است؛ عوامل متعددی در 
گرانی مسکن در سال ۹۷ موثر بوده اند که از 
آنها می توان به افزایش 6۰ تا ۹۰ درصدی 
نرخ زمین، افزایش مصالح ساختمانی، افزایش 

دستمزد کارگران و... اشاره کرد.
این کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: 
گرانی  در  تاثیرگذار  بسیار  عوامل  جمله  از 

منجر  که  است  ارز  قیمت  افزایش  مسکن، 
به رشد حباب گونه ای در بازار مسکن شد؛ 
افزایش قیمت دالر در ماه های گذشته بنا بر 
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منجر 
به رشد ۸۳ درصدی قیمت مسکن شد؛ هر 
چند در سال ۹6 نیز با رکود توام بودیم، اما 
افزایش تورم و همراهی آن با رکود، تاکنون 

بی سابقه بوده است.
حسام عقبایی نایب رئیس اول صنف مشاورین 
امالک کشور با اشاره به افزایش قیمت ها در 
آمارهای مرکز  بنابر  بزرگ، گفت:  شهرهای 
آمار ایران، متوسط قیمت آپارتمان در ایران 
به نحوی  تومان است؛  به ۹ میلیون  نزدیک 
از  از شهرهای بزرگ کشور  که در بسیاری 
نامتعارف و  پایتخت، قیمت ها رشد  جمله 
غیرمنطقی صد درصدی داشته است؛ رشد 
نامتعارف و غیرمنطقی قیمت مسکن منجر 
به کاهش حجم معامالت و رکود تورمی در 
را  موضوع  این  تداوم  که  شده  مسکن  بازار 
تا پایان پاییز بدیهی کرده است؛ بی تردید 
تداوم این روند در صورت عدم ثبات قیمت 
ارز ، در زمستان نیز قابل پیش بینی است؛ 
عدم کاهش قیمت دالر و عدم ثبات آن بیم 
آن را می برد که رکود تورمی بخش مسکن 
تا نیمه اول سال ۹۸ نیز تداوم داشته باشد 
ای در حوزه مسکن  ناامید کننده  که خبر 
است.وی با تاکید بر توجه به ارائه تسهیالت 
افزود: هر چند برخی  بانکی خرید مسکن، 
از کارشناسان معتقد هستند ارائه تسهیالت 
افزایش  و  نقدینگی  تزریق  به  منجر  بانکی 
تورم می شود؛ اما به نظر می رسد افزایش 
به مردم  بانکی  ارائه  تسهیالت مستقیم  یا 

منجر به افزایش قیمت مسکن نخواهد شد؛ 
با آنکه در دولت های نهم و دهم تسهیالت 
افزایش  اما شاهد  ارائه نشد  به مردم  بانکی 
این  بودیم؛  مسکن  قیمت  درصدی  صد 
موضوع به معنای کاهش قیمت مسکن  در 
عدم تزریق تسهیالت به مردم نیست؛ انتظار 
می رود دولت و وزیر راه وشهرسازی اهتمام 
ویژه ای به ارائه تسهیالت بانکی داشته باشند.

عقبایی با تاکید بر تفاوت نرخ تسهیالت در 
کرد:  نشان  مختلف کشور، خاطر  شهرهای 
توجه  آن  به  باید  دولت  که  مهمی  موضوع 
کند، نپیچیدن یک نسخه ثابت برای همه 
شهرها در ارائه تسهیالت بانکی است؛ فرمول 
یکسان ارائه وام بانکی به معنای اجرای عدالت 
اجتماعی نیست؛ با توجه به اینکه متوسط 
قیمت آپارتمان در شهرهای بزرگ چیزی در 
حدود ۹ میلیون تومان است و در برخی نقاط 
کشور نزدیک به ۲ میلیون تومان نمی توان 
تسهیالت یکسانی را برای تمام کشور در نظر 
تسهیالت  بازپرداخت  مدت  افزایش  گرفت؛ 
بانکی موضوع مهم دیگری است که باید مورد 
توجه دولت قرار بگیرد و میزان بازپرداخت 
با توجه به درآمد دهک های ضعیف و  آن 

متوسط باید متناسب باشد.
حسام عقبایی با تاکید بر اینکه سایر نهادها 
در کنار دولت برای مسکن دار شدن مردم 
برنامه ریزی کنند، گفت: همراهی بسیاری از 
نهادهای دولتی در خانه دار شدن مردم امری 
مجلس  رود  می  انتظار  است؛  اهمیت  حائز 
بازرسی  سازمان  کنار  در  اسالمی  شورای 
اصالح  دنبال  به  نهادها  سایر  و  کشور  کل 
شرایط  با  متناسب  قوانین  تدوین  قوانین، 

اصالحیه  باشند؛  مردم  نیازهای  و  زندگی 
قانون سیاست های پولی و بانکی سه سال 
در حال خاک خوردن در مجلس است در 
اول  سال  همان  رفت  می  انتظار  که  حالی 
مجلس دهم عملیاتی شود؛ همراهی بسیاری 
از نهادها و سازمانهای تاثیر گذار در خانه دار 
کردن مردم در کنار دولت، موضوعی است که 
متاسفانه نادیده گرفته شده است.وی با تاکید 
بر نظارت بر فعالیت تسهیالت دهی بانکها، 
افزود:  روی دیگر موضوع آن است که بانکها 
عالقه ای برای پرداخت تسهیالت به بخش 
خرید  برای  تسهیالت  ارائه  ندارند،  مسکن 
زمان  و  آوری  دلیل سود  به  کاال  یا  خودرو 
بازپرداخت آن بیشتر از ارائه تسهیالت خرید 
خانه است، از این رو نیازمند افزایش نظارت 
بانک ها هستیم. فعالیتی  روند  و  رویکرد   بر 

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر توجه 
در  آن  نقش  و  استیجاری  تولید مسکن  به 
تولید  داشت:  اظهار  مردم،  کردن  خانه دار 
مسکن تجاری که از مجلس هفتم تا مجلس 
دهم و از دولت نهم تا دولت دوازدهم مورد 
تاکید مسوولین بوده، طرحی است که فقط 
در بیان عنوان شده و تالشی برای عملیاتی 
کردن آن صورت نگرفته است؛ در واقع اجرا 
محرکه  موتور  استیجاری  مسکن  و ساخت 
در  مانوری  و  مسکن  بخش  در  اقتصادی 
صورت  در  که  هاست  قیمت  روانی  کاهش 
تحقق با کمک به شکستن حباب مسکن، 
شدن  دار  خانه  و  بخش  این  رونق  موجب 
بسیاری از نیازمندان واقعی مسکن می شود 
و به طور قطع در کاهش قیمت های سال ۹۸ 

بازار مسکن موثر خواهد بود.

ساخت »مسکن استیجاری« موتور محرکه اقتصادی در بخش مسکن

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: کاالهای اساسی و ضروری مورد 
نیاز مردم تامین شده و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن تخصیص یافته است.

به گزارش زمان به نقل ازوزارت جهاد کشــاورزی، علی اکبر مهرفرد گفت: در مجموع میزان 
واردات کاالهای اساسی و ارزی که به آن اختصاص یافته بیشتر از مدت مشابه سال قبل می 
باشــد.وی میزان افزایش تامین کاالهای اساسی را نسبت به سال گذشته ۱۳ تا ۱۴ درصد 
عنوان کرد.مهرفرد اظهار داشــت: بخشی از این کاالها شــامل نهاده ها همچون ذرت، جو، 
کنجاله سویا است که به گوشت، مرغ و تخم مرغ تبدیل می شود و بخش دیگر که مصرف 
مستقیم انسانی دارد شامل برنج، گوشت قرمز، حبوبات و امثال آن است.وی با تاکید بر این 
که در شرایط کنونی صادرات محصوالت کشاورزی مدیریت و کنترل می شود، گفت: صادرات 
کاالهایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می شود، از طریق وضع عوارض کنترل می کنیم 
و یا جلوی آن را می گیریم.مهرفرد در عین حال تصریح کرد: نهاده هایی مانند سموم، کود، 
داروهــای دامی و کاالهای ضروری همچون برنج، روغن و گوشــت در گروه یک کاالها قرار 
می گیرند و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن پرداخت می شــود.وی خاطر نشان کرد: دام 
هایی که در مناطق مرزی وارد و کشــتار می شوند و دام های مولد نژاد که برای اصالح نژاد 
بومی اجازه واردات می گیرند در گروه کاالهای یک قرار گرفته و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی 
می شوند.مهرفرد گفت: کاالهایی که جز اقالم اساسی مردم نیستند مانند خط تولید صنایع 
تبدیلی، اســب و برخی فرآورده های غذایی وارد سامانه ارز نیما می شوند.وی به مشکالت 
انتقال ارز اشاره کرد و اذعان داشت: در حال حاضر در زمینه سیستم های انتقال ارز با مسایلی 
روبرو هستیم و با روش های مختلف ارز را انتقال می دهیم و امیدواریم در آینده شرایط انتقال 

ارز بهبود یابد.

مدیر کل سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل راه آهن گفت: مشوق هایی به منظور حضور بخش 
خصوصی در صنعت حمل و نقل ریلی در نظر گرفته شده که رسیدن به اهداف پیش بینی شده 

برای صنعت ریلی در برنامه ششم توسعه را محقق می سازد.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، لیال موسوی با اشاره به اهداف اسناد باالدستی تدوین شده مبنی 
بر دســتیابی به سهم ۲۰ درصدی در حوزه مسافر و ۳۰ درصدی در حوزه بار بیان کرد: منابع 
مالی در نظر گرفته شده در بودجه طرح های عمرانی، بودجه های جاری و سایر منابع دولتی 
به تنهایی رسیدن به اهداف اسناد باالدستی در صنعت ریلی را ممکن نمی کند.وی ادامه داد: 
آنچه به صنعت حمل و نقل ریلی کمک می کند تا به اهداف باالدستی دست پیدا کند، استفاده 
از منابع و سرمایه های بخش خصوصی اســت.وی افزود: مشوق هایی به منظور حضور بخش 
خصوصی در صنعت حمل و نقل ریلی در نظر گرفته شده که رسیدن به اهداف پیش بینی شده 
در برنامه ششم توسعه را محقق می سازد.وی گفت: از آنجا که قیمت حامل های انرژی و سوخت 
در کشور ما بسیار ارزان است و از آنجا که که مصرف سوخت در کشور سه برابر سرانه جهانی 
است، بنابراین این موضوع بار اقتصادی بسیاری به کشور وارد می کند.وی افزود: به منظور جبران 
قیمت پایین سوخت در کشور، ماده ۱۲ طراحی شده و به واسطه این قانون، سرمایه گذارانی 
که در صنعت حمل و نقل ریلی کشور سرمایه گذاری می کنند که منجر به انتقال بار از جاده به 
ریل شود می توانند اصل سرمایه خود را به کمک یارانه سوخت دریافت کنند.به گفته موسوی، 
ســقف اعتباری که برای این بخش در نظر گرفته شده است ۷.۵ میلیارد دالر بوده و ظرفیت 
چشمگیر و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران در حوزه ریلی است.در این ارتباط نخستین 
همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی نیز ۱۱ آذرماه در 

مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

رشد ۱۴ درصدی تامین کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم در سال جاری

مزایای ویژه صنعت ریلی برای 
سرمایه گذاران بخش خصوصی

وصول 
چک های 

تضمینی، 
ج فقط با در
 نام گیرنده
ttt

پیگیری مباحث بودجه ۹۸ در جلسه
 شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

 وصول چک های تضمینی 
فقط با درج نام گیرنده



آن قدر که از دست دادن چیزی، ما را افسرده 
می کند، از داشتن همان چیز احساس 

نمیکنیم.. خوشبختی 
و این ذات آدمیزاد هست..!

ژان پل سارتر

سخن حکیمانه

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است 
 چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

جانانه به حاجتی که تو را هست با خدا 
 کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است

امروز با حافظ

 دل و دشنه به روایت
 محمدرضا آرایانفر منتشر شد

 مجموعه ای از نمایشنامه های 
محمد رضا آریانفر با عنوان دل 

و دشنه منتشر شد.
انتشارات  مهر،  گزارش  به 
از  مجموعه ای  نیستان  کتاب 
رضا  محمد  نمایشنامه های 
آریان فر را با عنوان »دل و دشنه« روانه بازار کتاب کرد.
و  تئاتر  قدیمی  نویسندگانی  از  آریان فر  محمدرضا 
نمایشنامه نویسی  در  اصفهان  مکتب  نویسندگان  از 
به شمار می رود که پیش از این نیز در کتاب نیستان 
مجموعه نمایشنامه »مکث روی ریشتر هفتم« را منتشر 
کرده است در اثر تازه خود سعی کرده تا مضمونی تازه 

را در دل اثر نمایشی خود به تصویر بکشد.
»دل و دشنه« مجموعه ای از سه نمایشنامه است که 
همگی در پرسوناژ ایران عهد قجری و با مضمون 

پهلوانی نوشته شده است.
آریان فر در مقام نمایشنامه نویس نشان داده که مضامینی 
چون عشق و عزت برای وی محوریتی دو چندان دارد 
و همواره در متن های خود بر آنها تأکید کرده است. در 
نمایشنامه های مجموعه »دل و دشنه« نیز وی با تأسی 
به همین اتفاق به سراغ طرح دراماتیک موضوعات مد 
نظر خود کرده است. او بنا برآنچه خود روایت کرده 
است از دل مطالعه مجموعه آثاری درباره خصلت و 
خوی پهلوانی به سه درام داستانی با موضوع رفتار و 
مسلک پهلوانان ایرانی رسیده است که در این مجموعه 
گردآوری شده است. درام هایی که ویژگی اصلی آنها 
مواجهه خیر و شد و نیکی و بدی در آنها با یکدیگر 
است. او در قالب تصویری که از رویارویی پهلوانان و 
مقایسه آنها در رویارویی با شر و خیر در نمایشنامه های 
این مجموعه بیان کرده است به نوعی روایت اساطیری 
و کهن از انسان در نزاع میان خیر و شر دست پیدا 
می کند. ترس ، بیم و امید و در نهایت جدال با خویش 
برای کشف راه مطلوب میان آمیختگی خیر و شر را 
باید مهم ترین محور اندیشه و باور او در نمایشنامه های 

این کتاب به شمار آورد.
و  »دل  نمایشنامه  مجموعه  نیستان  کتاب  انتشارات 
دشنه« را در 216 صفحه و با قیمت 24000 تومان 

منتشر کرده است. 
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اوقات شرعی

جشنواره مقاومت با معرفی برگزیدگان به ایستگاه پایانی رسید؛

جایزه ویژه مقاومت از آن » ابوقریب« شد 

اختتامیه پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت به دبیری 
محمد خزاعی با حضور هنرمندان، مقامات کشوری و 

لشکری در برج میالد برگزار شد.
به گزارش  پیام زمان ، اختتامیه پانزدهمین جشنواره فیلم 
مقاومت به دبیری محمد خزاعی با حضور هنرمندان، 

مقامات کشوری و لشکری در برج میالد برگزار شد.
تهدیدهای صورت گرفته نشانه نقض کامل حقوق بشر 

است
سپس محمد خزایی دبیر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت روی سن آمد و گفت: 
خوشحالم که امشب در آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین المللی مقاومت بین شما 
هستم. جشنواره ای که در این سال ها فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده و الحمدهلل 
با پشتوانه شما هنرمندان سینما، بین الملل و مدیران فرهنگی کشور به سر منزل مقصود 

نزدیک تر می شود و هر روز از دوره های گذشته باشکوه تر است.
خزاعی یادآوری کرد: حضورم بیشتر در اینجا به این خاطر بود که از تمام مهمانان 
خارجی که از شهرستان ها، استان ها و کشورهای مختلف تشکر کنم. خوشحالیم که 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، جشنواره فیلم های مستقل دنیا و آزادی بخش دنیا شد. 
خوشحالیم که 92 کشور دنیا درخواست کننده حضور در جشنواره فیلم مقاومت بودند 

و این نشان  می دهد بذرهایی که کاشتیم به ثمر خواهد رسید.
دبیر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت تشریح کرد: نمی دانم در اندیشه فیلم مقاومت چه 
مسائلی نهفته است که بسیاری از رسانه های صهیونیستی نگران برگزاری این جشنواره 
هستند و مهمانانی که در حوزه بین الملل جشنواره ما حضور دارند مستقیم با تهدید رو 
به رو شدند تا در این جشنواره حاضر نشوند. واقعا نمی دانم چه چیزی در این جشنواره 
وجود دارد که نباید در این جشنواره حضور پیدا کنند. این تهدیدهایی که سفارت آمریکا 
و اسرائیل کردند، نشانه نقض کامل حقوق بشر است. وقتی هنرمندان ما نتوانند در حوزه 
فرهنگ حاضر شوند چه کاری باید انجام داد؟...مگر غیر از این است که صدای مظلومی 

را به گوش ظالمان می رسانیم؟
خزاعی افزود: از فیلمسازانی که تحت تاثیر این تهدیدها قرار نگرفتند و در این جشنواره 
حاضر شدند، تشکر می کنم. خبرنگاری از یک فیلم ساز خارجی پرسید: اگر در این 
جشنواره حاضر شوی و به تو اجازه حضور در کشورت را ندهند، چه کاری انجام می 

دهی و او می گوید: ترجیح می دهم کشورم را عوض کنم!
در ادامه محمدرضا شهیدی فر برای تقدیر از سردار نقدی معاون فرهنگی انقالب، سردار 
غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره، 
حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی، حبیبی مدیرعامل بنیاد روایت و محمد 

خزاعی دبیر جشنواره را روی سن دعوت کرد تا از سردار نقدی تقدیر کنند.
شهیدی فر در مورد سردار نقدی بیان کرد: او یکی از مقاوم ترین مردان جمهوری 
اسالمی و مقاومت انقالب در دوران دفاع مقدس و در سال های جنگ بوسنی هرزگوین 

بوده است.
در ادامه سردار نقدی گفت: خود را الیق این اوصاف نمی دانم و من خاک پای بسیجیان 
سرزمین مقاومت ایران هستم. سینمای ایران، سینمای اصیل ملی و بومی، سینمای 
شجاعت و فضیلت است. همچنین این سینما، سینمایی همراه با کرامت انسانی است. این 

سینما صدای مظلومان است.
نقدی خطاب به بر و بچه های سینمای اصیل و بومی ایرانی عنوان کرد: کسانی که 
هنرشان را به قدرت های ظالم دنیا فروختند، به جایی نخواهند رسید. آنهایی که برای 
خوش آمد دیگران فیلم می سازند، نامی از آنها نخواهد بود. نام کسانی که برای دفاع 
از مظلومان و آزادی فیلم می سازند، برای همیشه جاودان خواهد بود. برای آزادی فیلم 

بسازید! برای عدالت فیلم بسازید! برای اسالم و والیت بسازید!
در ادامه جواد جباری نیز گفت: برای صرفه جویی در وقت به تمام فرمایشات سرباز 

سردار نقدی یک ایضا هم اضافه کنید.
در ادامه برنامه شهیدی فر گفت: با حضور داعش یک جنگ تمام عیار در کشور سوریه 
به وجود آمد. شروع جنگی که هدف تنها کشور سوریه نبود بلکه قصد داشتند تمام 
کشورهای منطقه را بگیرند و اگر موفق می شدند، تمام کشورهای منطقه را تجزیه می 
کردند. می خواهیم از سینمای سوریه و همه کسانی که در این سال ها در سینمای مقاومت 
سوریه تالش کردند، تشکر کنیم. از مراد شاهین رئیس سازمان سینمایی سوریه و برای 
تقدیر از تمام تالش های این کشور دعوت می کنم که برای دریافت جایزه خود روی 

سن بیایند.
در ادامه مراد شاهین رئیس سازمان سینمایی سوریه گفت: از آقای خزاعی تشکر می کنم و 

امیدوارم که این جشنواره در کشور شما به صورت مستمر ادامه پیدا کند.
در ادامه محمدرضا شهیدی فر بالفاصله سراغ اولین گروه از برندگان جشنواره پانزدهمین 
جشنواره فیلم مقاومت رفت و هیئت داوران در بخش های مستند مسابقه سینمای ایران 
متشکل از حبیب احمدزاده، شهاب اسفندیاری، رضا برجی، سلیم غفوری، بیژن نوباوه 
وطن، همسر و فرزند شهید مدافع حرم علی تمام زاده مشهور به شیر حزب اهلل، اوحدی 

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روی سن آمدند.
جوایز بخش مستند تقدیم شد به:لوح تقدیر این جشنواره به فیلم مستند »پسرم« به 
محمدمهدی خالقی-لوح تقدیر برای پرداختن به موضوع یمن به مصطفی اشراق برای 
فیلم مستند »بیتنا«-دیپلم برگزیده سوم به محمدرضا امامقلی و با تقدیر ویژه فیلم نخست 
وزیر-دیپلم برگزیده دوم برای فیلم مستند »با صبر زندگی« به وحید فراهانی-دیپلم 
تندیس و دیپلم افتخار را برای فیلم برگزیده مستند اول را به رضا فرهمند برای فیلم 

»زنانی با گوشواره های باروتی«
در ادامه شهیدی فر گفت: جشنواره فیلم مقاومت هم لوح تقدیری برای تشکر از خانواده 

شهید علی تمام زاده شهید مدافع حرم در نظر گرفته است.
رضا برجی فیلمساز و عکاس نیز با اشاره به اظهارات خزاعی عنوان کرد: خزاعی پرسیدند 
که چرا با ما مبارزه می کنند، اما من معتقدم شما اندیشه مقاومت و انگیزه آن را منتشر 
می کند و همین باعث می شود که عده ای هزاران کیلومتر دورتر از مرزهایمان برای جهاد 

بروند. امسال سال یکی از پربارترین همه سال های جشنواره بوده است.
در ادامه هیئت داوران بین الملل متشکل از نادر طالب زاده، لوییس کاسترو، جان جیانویتو، 
فدریکو بونو و خانواده شهید مصطفی صادقی روی سن آمده اند تا جوایز بخش بین 

الملل را اعطا کنند.
شهیدی فر گفت: ضمن تقدیر از فیلم های مستند »روهینگیا« ساخته محمدمهدی خالقی 
و »خاشقچی تنها نیست«، هیأت داوران لوح تقدیر این بخش را تقدیم می کند به فیلم 
لبه چاقو ساخته جرمی ویلیامهیات داوران دیپلم برگزیده سوم این بخش را به خدیجه 

السالمی برای فیلم »یمن کودکان و جنگ« تقدیم کرد.
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کاریکاتور

با نزدیک شدن به زمان اکران فیلم سینمایی »کلموبس« پوستر 
این فیلم سینمایی رونمایی شد.

اکران فیلم تازه هانف علیمردانی با بازی فرهاد اصالنی، سعید 
پورصمیمی، شبنم مقدمی و مجید صالحی و با حضور هانیه 
توسلی از 14 آذر به سرگروهی پردیس کوروش آغاز می شود.

انجام  فیلم  هدایت  توسط  علیمردانی  جدید  ساخته  پخش 
می شود وهمزمان در سینماهای آمریکا و کانادا نیز بر روی پرده 
خواهد رفت.روژان ایرجی طراحی پوستر این فیلم را بر عهده 

داشته است.

 رومنایی از پوسرت
 »کلمبوس«

تورم ۱۰۰ درصد بر سر سفره های مردم

به  روزگار«  فنگ  و  »دنگ  سریال  تصویربرداری  از  روز  ده 
کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیه کنندگی امیر طالبی کاشانی 
می گذرد. به تازگی بیژن بنفشه خواه و زهره فکور صبور به جمع 
بازیگران این سریال اضافه شدند و گروه تولید در مرکز توانبخشی 

عمل واقع در زعفرانیه مشغول به کار هستند.
تهران  در  لوکیشن   70 از  بیش  در  تلویزیونی  مجموعه  این 
مجموعه  شهرری،  در  لوکیشنی  شد،  خواهد  تصویربرداری 
بیمارستانی در منطقه چیتگر و ولنجک از دیگر لوکیشن های این 
سریال هستند. داستان »دنگ و فنگ روزگار« به ارتباط دو دوست 
با بازی محمد نادری و سیروس گرجستانی برمی گردد. این دو 
طی شراکتی دچار مشکالتی می شوند که ناچار هستند طی سال 
ها این مشکالت را پنهان کنند. همین مساله باعث رقم خوردن 
محمد  گرجستانی،  سیروس  شود.  می  طنز  مختلف  اتفاقات 
نادری، نیما شاهرخ شاهی، محمد فیلی، غالمرضا نیکخواه، امیر 
غفارمنش، ساعد هدایتی. شیرین آقارضا کاشی، پانته آ مهدی نیا، 
سینا رازانی، زهرا داوود نژاد، مهری آل آقا، مریم شاه ولی، مینا 
نوروزی، ساقی زینتی، بیتا خردمند، عباس محبوب، طاهر عالیی، 
فریده دریامج، ژیار محمدزاده، ساره صحرایی، ستاره صحرایی و 

..... از جمله بازیگران »دنگ و فنگ روزگار« هستند.

 ابزیگران جدید 
در »دنگ و فنگ روزگار«

حرف های لیال اوتادی بازیگر مشهور در تلویزیون اصفهان در 
انتقاد از کی روش بازتاب های زیادی داشت.

قرار است او را در آینده در فیلم جدیدی به نام »خرها آدم 
نمی شوند« به کارگردانی اکبر منصور فالح ببینیم. اوتادی خواهر 
همسر امید نمازی بازیکن سابق فوتبال است. لیال اوتادی به 
انتقادهای تندی کرده است.به گزارش  به کی روش  تازگی 
بانی فیلم پس از حرف های تند و حمله لیال اوتادی علیه کی 
روش، فن پیج طرفداران کی روش در این باره بسیار نوشتند 
که این هنرپیشه چون خواهر همسر امید نمازی است، احتماال 
به این دلیل از کی روش انتقاد کرده است. درحالی که اوال امید 
نمازی دستیار پیشین مرد پرتغالی و سرمربی پیشین ذوب آهن 
قطعا این قدر شهامت برای گفتن انتقاداتش دارد که حرفش را 
خودش می زند و دیگر اینکه لیال اوتادی اتفاقا از هنرپیشه های 
عالقمند به فوتبال است که می گفتند در محافل فوتبالی و هنر 
چون مراسم هایی که خیلی از اهالی فوتبال از علی کریمی، 
دایی، علی پروین و قلعه نویی و حسین هدایتی بودند می رفته 
است و درباره فوتبال نظر زیاد می داده است پس اگر حاال هم 
او انتقاد کند از کی روش اصال چیز عجیبی نیست و نباید بی 

دلیل پای امید نمازی را وسط بکشند.

 حمله لیال اواتدی به یک روش
 به خاطر امید منازی بود؟!

»فاندو و لیز« در تاالر چهار سوی روی 
صحنه می رود

نمایش »فاندو و لیز« به کارگردانی هوشمند هنرکار 
که اجرای آن دچار توقف شده بود، از روز جمعه 
شانزدهم آذرماه در تاالر چهارسوی مجموعه تئاترشهر 

روی صحنه می رود.
»فاندو و لیز« نوشته فرناندو آرابال از بیست و نهم 
مهرماه 1397 به مدت پنج شب در تاالر مهرگان روی 
صحنه رفت، اما در ادامه با ممانعت مدیر سالن مهرگان 
مواجه و اجرای این نمایش متوقف شد. حاال بعد از 
گذشت یک ماه و نیم گروه اجراکننده این نمایش، 
»فاندو و لیز« را در تاالر چهارسوی تئاتر شهر روی 

صحنه خواهند برد.
»فاندو و لیز« قصه  پنج انسان است که در برهوت 
رهسپار شهر خیالی تار هستند. پرستو کرمی، میثم 
سیاوش  و  طاهری  علی  غمخوار،  مهناز  یوسفی، 
خادم حسینی بازیگران این نمایش هستند و هنرکار 
خود مسئولیت طراحی صحنه را برعهده دارد. سیما 
سامانی همچون اثر قبلی هنرکار »زندانی خیابان نواب« 
نمایش نویس،  آرابال،  فرناندو  است.  لباس  طراح 
شاعر، بازیگر و کارگردان اسپانیایی االاصل و ساکن 
فرانسه است. وی از دهه پنجاه میالدی با هم آوایی 
با نویسندگان پیشروی تآتر اروپا، همچون بکت و 
یونسکو، زبان و دیدگاه ویژه خود را وارد تآتر کرد 
که بعدها با نام »تآتر وحشت« شناخته شد. از دیگر 
آثار او می توان به دوجالد، پیک نیک در میدان جنگ 

و گوئرنیکا اشاره کرد.
خیابان  »زندانی  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  هنرکار 
نواب« را در تاالر شانو روی صحنه داشت و همین 
اثر زمستان سال گذشته در خانه نمایش اداره تآتر روی 
صحنه رفته بود. از دیگر نمایش های این کارگردان و 
بازیگر تآتر می توان به »پیوند خونی«، »پروانه مفرغی«، 
راه  از  »پرده ها  »آنتیگونه«،  خداحافظ«،  و  »سالم 
می رسند« و... اشاره کرد. اسامی دیگر دست اندرکاران 
نمایش »فاندو و لیز« به این شرح است: عکاس: ابراهیم 
حسینی، طراح گریم: شقایق برهمتی، طراح پوستر: 
سهیال علیپور، دستیار کارگردان: محمدرضا حزینی، 

مدیر روابط عمومی و امور رسانه ای: سمیه علیپور.
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میرجالل الدین کزازی می گوید: اگر آیین ها و هنجارهای زبانی 
و  پیکره سنجیده  آن  بدین گونه  زبان  بی گمان  نداریم  پاس  را 
به آیین اش را از دست خواهد داد و اندک اندک به آمیزه ای از 
واژه ها که هیچ پیوند ساختاری و سنجیده ای با هم ندارند فرو 
خواهد کاست، و کارایی زبان از دست خواهد رفت و مرگ زبان 

آغاز خواهد شد.
این استاد زبان و ادبیات فارسی درباره این که عده ای معتقدند 
غلط نویسی های رایج در زبان فارسی، آسیبی به زبان نمی زند و 
بخشی از پویایی زبان است،  به ایسنا گفت: این مایه شگفتی است 
که کسی چنین دیدگاهی داشته باشد که اگر ما زبان را به گونه ای 

نادرست به کار ببریم آسیبی به آن وارد نشود.
کزازی سپس با بیان این که بی گمان رسانه های نو در این زمینه بسیار 
می توانند هم سودرسان باشند و هم زیان بخش، گفت: رسانه ها از 
جمله رادیو، تلویزیون، روزنامه یا دیگر رسانه های آگاهی رسان، 
به تیغ دودم می مانند؛ بسته به این که از آن ها چگونه بهره ببریم 
می توانند به زبان آسیب برسانند. در زمانی کوتاه، لغزشی زبانی 
می تواند در دامنه ای بسیار گسترده پخش بشود. حتی روستایی که 

در دهی، پشت کوهی است می تواند این لغزش را به کار بگیرد. 
از سوی دیگر می تواند به زبان یاری برساند و آن را توان ببخشد. 

این دوگانگی به چگونگی کاربرد زبان در رسانه ها برمی گردد.
این نویسنده و مترجم افزود: از آن میان، ابزارها و رسانه هایی 
هستند که آن ها را فضای مجازی می نامند؛ کسانی که از این 
ابزارهای نو بهره می گیرند از دو دید می توانند به زبان آسیب  
برسانند؛ یکی این که در این که پیام شان را هرچه زودتر به دیگران 
برسانند شتاب دارند، پس هرچه زودتر می کوشند که از کمترین 
واژگان بهره ببرند. حتی از روش هایی سود می جویند که هیچ 
پیوندی با زبان ندارند. گونه ای زبان برساخته را به کار می گیرند 
و  به جای واژه که بنیاد زبان بر آن است از نشانه بهره می گیرند؛ 
هر کاربرد دیگری که واژه نیست به عبارت دیگر نمی توان آن را 
کاربرد زبانی دانست که این می تواند نگاره ای باشد یا واژه واره ای 
که هیچ پیشینه ای در زبان ندارد. دیگر آن که کاربران همه آن چنان 
که باید با زبان پارسی و هنجارها و قانونمندی های آن شاید آشنا 
نباشند، بدین گونه لغزش و کجی و نارسایی را در زبان بگسترند 

که به هر روی به هر دو شیوه به زبان آسیب می تواند رسید.

میرجالل الدین کزازی درباره نفوذ غلط نویسی ها به کتاب ها نیز 
گفت: خوشبختانه زبان برساخته به نوشتار کتاب راه پیدا نکرده 
است و هنوز در رسانه های مجازی مانده است. گمانم نمی رود 
آن چنان نیرومند و پایدار باشد که بتواند به کاربرد و هنجاری در 

زبان دگرگونه شود.
او با اشاره به این که ویراستاری همواره در کار بوده و از این پس 
هم خواهد بود درباره وضعیت ویراستاری کتاب ها بیان کرد: زیرا 
همه نویسندگان آن توانایی که نیاز است در نگارش نویسنده از 
آن برخوردار باشند ندارند، بی آن که از آن زبان برساخته بهره 
ببرند متنی را می نویسند که نیاز به ویرایش دارد. کار ویراستار این 
است که آن کژی ها و کاستی ها و بی اندامی های متن نوشته شده 
را از میان ببرد. این نارسایی ها و کژی ها بیشتر به ساختار نحوی 
جمله بازمی گردد و گاهی نیز به واژگان. آن سان که گفتم هنوز 
این لغزش های نو به زبان نوشتاری در کتاب راه نیافته است که 
ویراستار ناچار باشد این لغزش ها را هم به راه بیاورد و درست 

کند.
کزازی در پاسخ به سوالی درباره مسئولیت فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی در برابر این غلطنویسی ها گفت: فرهنگستان برای 
آن پدید آمده که در برابر واژه های بیگانه یا وام واژه ها، واژه های 
پارسی بسازد. واژه هایی که از هر دید برازنده باشند، از دید زبان، 
با آیین ها و هنجارهای زبان واژه سازگار باشد و ساختار آوایی 
آن کوتاه و خوش آهنگ باشد و رسانایی معنایی واژه به گونه ای 
باشد که خواننده یا شنونده به آسانی معنای واژه را دریابد؛ زیرا 
اگر واژه از این ویژگی ها بی بهره باشد بخت آن را نخواهد داشت 
که ایرانیان یا پارسی زبانان آن را به کار ببرند، اما این که فرهنگستان 
به ویرایش متن هم بپردازد کاری نیست که در قلمرو وظایف 

فرهنگستان بگنجد.
او در پایان افزود: فرهنگستان می تواند به ویرایش کلمات بپردازد 
اما سخن من این است که این کار جزء بایسته های فرهنگستان 
نیست و برای آن  پدید نیامده است. هر کس که دل بر زبان 
می سوزد و هر کس که زبان فارسی را گرامی می دارد و می خواهد 
که این زبان سنجیده به کار گرفته شود، می تواند بکوشد که این 

لغزش ها و کاستی ها و کژی ها به کار برده نشود.

هشدار کزازی درباره مرگ زبان

دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین المللی 
به  یافته  آثار راه  ایران اسامی  تئاتر دانشگاهی 

بازبینی بخش تجربه های اجرا را معرفی کرد.
 به گزارش از بیست و دومین جشنواره بین 
اثر  میان 38  از  ایران،  دانشگاهی  تئاتر  المللی 
دعوت شده برای جلسه مصاحبه حضوری و 
تصویری، 20 اثر انتخاب و برای بازبینی بخش 
تجربه های اجرا در نیمه اول بهمن ماه معرفی 

شدند.
گروه ارزیابی و انتخاب طرح و ایده های بخش 
تجربه های اجرا متشکل از ندا شاهرخی، سامان 
خلیلیان و حسین توازنی زاده بعد از برگزاری 
همچنین  و  ایده  و  طرح  از  دفاع  جلسات 
مصاحبه و مشورت با متقاضیان راه یافته در این 
بخش؛ اسامی آثار راه یافته به بازبینی کامل بخش 

تجربه های اجرا را اعالم کردند.
از جمله این آثار برگزیده کاال شدگی، کبریت، 

اثر، بابا جان سرطان تهران، حضور ذهن، من 
طوالنی،  فریاد  عنوان،  بدون  ساخته،  دست 
خواندن  مشغول  کارگران  خطر-  اثروارگی، 
کتاب هستند، خورسی، اثر پروانه ای، بز، سفید 

و نبودن است.

شروع  از  قبل  هفته  یک  دانشجویان  چنانچه 
از جمله  مدارک الزم  بازبینی، کسری  فرآیند 
ندهند،  ارائه  را  تحصیل  به  اشتغال  گواهی 
بازبینی نخواهند شد. الزم به ذکر است، بیست 
و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی 

ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم 
اردیبهشت ماه سال 1398 به همت اداره کل 
فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
بخش های مختلف الف: مناطق »تئاتر صحنه« 
صحنه«،  »تئاتر  بین المللی  و  سراسری  ب:  و 
»تجربه های اجرا«، »نمایشنامه نویسی )جایزه 
استاد اکبررادی(، »پژوهش )جایزه دکتر فرهاد 
ناظر زاده کرمانی(«، »ترجمه نمایشنامه«، »عکس، 
پوستر و تیزر«، »غیر رقابتی«، »کارگاه ها و درس 
گفتارها«، »مدرسان«، »جشنواره جشنواره ها« و 
نامه های برگزیده« ویژه دانشجویان و  »پایان 
فارغ التحصیالن برگزار خواهد شد. بخش تئاتر 
صحنه مناطق نیز نیمه اول اسفند ماه سال 1397 
میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی 
خواهد بود.  عالقه مندان برای کسب تازه ترین 
اطالعات و اخبار جشنواره می توانند به سامانه 

اینترنتی www.iiutf.ir مراجعه کنند.

آثار راه  یافته به بازبینی تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

 »بی حسی موضعی«
 کلید خورد

فیلمبرداری فیلم سینمایی »بی حسی موضعی« 
به کارگردانی حسین مهکام از روز چهارشنبه 
در تهران آغاز شد و حسن معجونی و حبیب 
جلو  که  بودند  بازیگرانی  نخستین  رضایی 

دوربین رفتند.
حسن معجونی، پارسا پیروزفر، باران کوثری، 
سهیل مستجابیان و حبیب رضایی بازیگران 

اصلی »بی حسی موضعی« هستند.

حبیب رضایی پس از سال ها حضور در سینما 
به عنوان بازیگر، برای نخستین بار تهیه کنندگی 
است.  گرفته  برعهده  را  سینمایی  فیلم  یک 
همچنین »محمدصادق رنجکشان« به عنوان 
پروژه  این  در  طرح  مجری  و  سرمایه گذار 

سینمایی حضور دارد.
یک  در  قصه اش  که  موضعی«  »بی حسی 
شب تا صبح می گذرد برای نمایش در سی 
و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده می شود و 

مراحل فنی فیلم همزمان درحال انجام است.
دیگر عوامل این پروژه عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: حسین مهکام ، تهیه کننده: 
حبیب رضایی، مجری طرح و سرمایه گذار: 
محمدصادق رنجکشان، مدیر تولید: مهدی 
بدرلو، مدیر فیلمبرداری: علی تبریزی، تدوین: 
سمانه سزاوار، طراح گریم: ایمان امیدواری، 
طراح  داریوش صادقپور،  مدیر صدابرداری: 
صحنه: امیر حسین دوانی، دستیار کارگردان و 
برنامه ریز: سعید کریمی، دستیار تولید: آرش 

صالحی.

جشنواره »کراال« با فیلم اصغر فرهادی 
افتتاح می شود

»همه می دانند« به کارگردانی اصغر فرهادی 
به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره »کراال« انتخاب 
شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع 
می دانند«  »همه  سینمایی  فیلم  هند،  خبری 
جدیدترین ساخته اصغر فرهادی به عنوان فیلم 
افتتاحیه جشنواره جهانی فیلم »کراال« انتخاب 
شد.تریلر روانشناسانه »همه می دانند« محصول 
کشور اسپانیا ساخته اصغر فرهادی کارگردان 
تحسین شده ایرانی در بیست و سومین دوره 
جشنواره جهانی فیلم »کراال« واقع در کشور 

هند به نمایش گذاشته می شود.
»همه می دانند« که فیلم افتتاحیه جشنواره کن 
بود به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم »کراال« 
نیز انتخاب شده است.در فیلم »همه می دانند« 
کهنه کار  فیلمبردار  آلکائینه  لوئیس  خوزه 
دارد.  حضور  فیلمبردار  به عنوان  اسپانیایی 
خاویر باردم و پنه لوپه کروز بازیگران اسپانیایی 
برنده جایزه اسکار ستاره های این فیلم هستند.

اصغر فرهادی که 2 فیلم برنده جایزه اسکار 
بهترین فیلم خارجی زبان را کارگردانی کرده 

فیلم هایش در جشنواره  این  از  پیش  است، 
جهانی فیلم »کراال« بارها به نمایش درآمده اند. 
»درباره الی...« ساخته فرهادی جایزه قرقاول 
طالیی را از جشنواره  فیلم »کراال« در سال 

2009 کسب کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر در بیست و سومین 
دوره جشنواره جهانی »کراال«، فیلم های »اتاق 
دریا«  »حکایت  حجازی(،  )روح اهلل  تاریک« 
می مردم«  که  »همچنان  و  فرمان آرا(  )بهمن 
)مصطفی سیاری( از ایران در بخش مسابقه 
بین الملل حضور دارند. در جشنواره امسال 
همچنین فیلم های »درساژ« پویا بادکوبه و »سه 
پناهی در بخش سینمای جهان  رخ« جعفر 
حضور دارند. در چند روز اخیر نیز اعالم شده 
بود که مجید مجیدی به عنوان رییس هیات 
داوران بخش مسابقه بین الملل جشنواره فیلم 
»کراال« انتخاب شده است. بیست و سومین 
دوره جشنواره فیلم »کراال« بین روزهای 7 تا 
14 دسامبر )16 تا 23 آذر( در شهر تریواندروم 
ایالت کراال واقع در کشور هند برگزار می شود.
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