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روحانی: ایران بزرگترین قربانی تروریسم است

تحریم های آمریکا علیه ایران نمونه بارز تروریسم اقتصادی 

درخواست افزایش 
حقوق کارمندان 

براساس تورم نقطه ای

به گزارش زمان ، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان این که مقاومت 
نرخ ها پس از کاهش قیمت طال و ارز به علت نفوذ دالالن در بازار است خواستار افزایش 
حقوق کارمندان در سال ۹۸ بر اساس تورم نقطه ای شد.رحیم زارع افزود: نفوذ دالالن 
در بازار باعث کاهش نیافتن  قیمت ها  در سایر بازارهای موازی است. وی با تاکید بر 
اینکه متاسفانه بازارهای موازی طال و ارز همسو با افزایش نرخ ها درگیر گرانی شده 
اما اکنون با نزول قیمت ها خود را درگیر نکرده اند، گفت: در ماه های اخیر با توجه به 
کاهش شدید ارزش پول مشکالت عدیده ای برای مردم ایجاد شده از اینرو الزم است 

تدابیری برای ساماندهی بازارهای موازی ارز و طال نیز صورت بگیرد.
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روزانهم صبح اریان
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سربازی افزایش 

نمی یابد
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛

دستور مقام معظم رهبری برای تقویت 
ارزش پول ملی

وزیراطالعات:

یست  ور تر از  ها  یکایی  آمر و  ها  صهیونیست 
کنند می  حمایت  3ها 

2

1

گرد مـرگ بر پاریـس
درخواست معترضان برای استعفای ماکرون؛

سرمقاله

صد رحمت به زیر خط فقر!

نزول  اقتصادی،  عدالت 
نرخی  تک  ها،  قیمت 
شدِن تورم، رفع بیکاری، 
رشد حقوق و دستمزد، 
خرید  قدرت  افزایش 
جمله  از  و...  مردم 

موارد ابتدایِی دولت تدبیر بود که با شعارهای 
100روزه در حوزه اقتصاد به روی کار آمد.
گزارش ها و آمارهای اقتصادی اما از ابتدای 
به روی کار آمدن دولت تا به امروز، حکایت 
از رشد روزافزونی دارد که با عنایت به بازار 
اقتصاد و اشتغال و کسب و کار و سفره خانوار، 
نه تنها حدس و گمان و امیدهای ارزانی، روایت 
نشد که روند رو به رشدی در یکایک کاالها و 
خدمات دیده می شود که فرسنگ ها با دیده 
تدبیر منافات دارد!»مرکز پژوهش های مجلس، 
به تازگی محاسبات جدیدی از خط فقر را 
منعکس کرد. این محاسبه با رویکرد خوشه ای 
معطوف به سال 1۳۹۵ بوده و نشان می دهد که 
خط فقر ماهانه برای خانواده شهری۴ نفره در 
تهران حدود ۲ میلیون و ۷۶ هزار تومان بوده 

است.

2 الهام آمرکاشی

نگاه روز
شکست آمریکا

 دیگر رویا نیست
3

رئیس جمهور گفت: خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد 
تحریم ها علیه ملت ایران نمونه بارز تروریسم اقتصادی 

است.
حسن  حجت االسالم  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
»ایران،  کشور   ۶ مجالس  کنفرانس  دومین  در  روحانی 
پاکستان، ترکیه چین، روسیه و افغانستان« که دیروز با 
موضوع »چالش های مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات 
بین المللی در هتل پارسیان آزادی تهران آغاز بکار کرده 
است، اظهار کرد: جهان امروز شاهد چالش های سخت 
بحران  هوا،  و  آب  تغییر  موضوع  از  اعم  ای  پیچیده  و 
های اقتصادی، توسعه نیافتگی، تجاوز و جنگ و فقر و 
گرسنگی یکجانبه گرایی افراط گرایی و تروریسم، است.

وی افزود: جمهوری اسالمی ایران بعنوان بزرگترین قربانی 
تروریسم از بدو تاسیس تاکنون با این پدیده شوم مواجه 
بوده است و از این بابت متحمل خسارات جانی سنگینی 
شده است. اقدامات تروریستی از جمله شهادت ۷۲ تن 
و   ۱۳۶۰ سال  در  بمبگذاری  یک  در  سیاستمداران  از 
شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر توسط تروریست ها 
در همان سال و شهادت بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم 
عادی در طول ۴۰ سال گذشته، که امروز در اروپا و آمریکا 
تحت حمایت دولت های غربی هستند، از جمله نمونه 
دانشمندان  شهادت  کرد:  تاکید  است.رئیس جمهور  آن 
هسته ای توسط عوامل تروریستی کشورهای بیگانه، حمله 
حادثه  و  اسالمی  شورای  مجلس  به  داعش  تروریستی 
تروریستی در شهر اهواز و حادثه دو روز گذشته در چابهار 
هیچ خللی در عزم و اراده دولت و ملت ایران برای مبارزه 
با تروریسم وارد نکرده و نخواهد کرد.روحانی با بیان اینکه 
امروزه امنیت ابعاد گسترده ای نسبت به گذشته دارد، گفت: 
مسائل مهمی مثل امنیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی جامعه ما را در برگرفته است و اخالل در هریک 

از آنها می تواند در حوزه تروریسم تعریف شود.

خروج آمریکا از برجام نمونه بارز تروریسم 
اقتصادی است

وی تحریم های اقتصادی ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران 

قرار  هدف  را  ما  ملت  که  تروریسم  از  بارزی  شکل  را 
داده است، دانست و تصریح کرد: تروریسم اقتصادی به 
در  ترس  ایجاد  و  کشور  یک  در  وحشت آفرینی  معنای 
دیگر کشورها که قصد سرمایه گذاری در کشور هدف 
دارند، است.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: خروج آمریکا 
از برجام و اعمال تحریم علیه ملت ایران بی تردید نمونه 
داد:  ادامه  جمهور  است.رئیس  اقتصادی  تروریسم  بارز 
منطقه ما امروز در یک برهه حساس تاریخی قرار گرفته 
است، مقطعی که در آن تروریست ها، خشونت طلبان و 
قانون شکنان به دنبال راه انداختن گردابی از خشونت، 
فقر، تحریم، ترور و کودتا هستند؛ از پاکستان تا ایران، از 
افغانستان تا روسیه و دیگر کشورهای منطقه.وی تصریح 
کرد: آنها نمی خواهند که ما دور هم بنشینیم و یک دل و 
همزبان با یکدیگر همکاری داشته باشیم اما آنها باید بدانند 
این اراده ماست که دست در دست بر دشمن مشترک 
فائق آییم و البته این پیروزی مستلزم آن است که همه 
مسئولیت خود را برای خشکاندن ریشه های خشونت به 
یاد داشته باشیم.روحانی اظهار کرد: موفقیت ما نیازمند 
تالشی مستمر و خستگی ناپذیر برای کشف سرچشمه 
های تباهی و کوشش دسته جمعی برای خشکاندن ریشه 
های آن است. فقر، فساد، نابرابری از مهمترین ریشه های 
تروریستی در این منطقه است.وی افزود: در فضای توسعه 
نیافتگی است که اشکال زشت فقر، پولشویی و تروریسم 
به یکدیگر ملحق می شود و امنیت جوامع انسانی را نابود 
می کند.رئیس جمهور گفت: صدای مردم منطقه به خوبی 
شنیده می شود که می گویند جنگ و تروریسم بس است، 
آوارگی و بی خانمانی، فقر و گرسنگی، نفرت و کینه، تحریم 
و تحقیر کافی است.وی بیان کرد: زنان و دختران تحمل 
محرومیت دوباره از تحصیل و اشتغال را ندارند، کودکان 
از برهنگی و آوارگی خسته شده اند و شهرها و روستاها 
دیگر انفجار، سوختن و ویرانی را برنمی تابند.روحانی با بیان 
اینکه دخالت های سیاسی و نظامی اجازه رشد و توسعه 
یافتگی به کشورها را نمی دهد، اظهار کرد: مداخله گران 
پاشیدن بذر اختالف، کینه و خشونت را درو خواهند کرد 
و ما باید بیاندیشیم چگونه می توانیم آنهایی را که آگاهانه 
میلیاردها دالر از درآمد نفتی خود برای تعمیق و افزودن 

اختالفات صرف می کنند، متوقف کنیم.وی تاکید کرد: ما 
باید در مقابل زورگویان و تنش آفرینان بایستیم تا ترور و 
وحشت را بخشکانیم. برای مقابله با مشکالتی که مرز و 
قلمرو نمی شناسد باید نگاهی تازه به مرز و قلمرو داشته 
باشیم. باید حاکمیت های منعطف تری داشته باشیم و با 
تقسیم عادالنه مسئولیت ها در برابر تهدیدات مشترک در 
مقابل ناآرامی ها بایستیم.رئیس جمهور ادامه داد: اگر می 
خواهیم به بحران پناهندگان پایان دهیم باید خشونت و 
جنگ را افسار بزنیم. اگر می خواهیم تروریسم را شکست 
دهیم باید به پیکار با غول های ناپاک بشتابیم و برای چنین 
امری باید از کارآمدی حکمرانی یکدیگر حمایت کنیم تا 
دیگر جایی برای پلیدی ها نباشد.وی گفت: ما اینجا گرد 
هم آمدیم تا به یکدیگر یادآوری کنیم که ملت ها و دولت 
های ما در پیوند با یکدیگر هستند و ما از دوران دور و از 
تاریخی کهن با هم بوده ایم. فرهنگ های ما در داد و ستد 
با یکدیگر تمدنی مشترک را  آفریدند، تمدنی که از چین 
بزرگ تا آناتولی پهناور و از روسیه فراخ تا فالت قاره ایران 
که رسالتی بزرگ در تمدن آسیایی را به دوش کشیده اند.

روحانی افزود: ما فرزندان تمدن های بزرگی هستیم که 
اینک ما را به حراست از خود فرا می خواند. ما در معرض 
یورشی همه جانبه هستیم که نه تنها هویت و فرهنگ ما را 
تهدید می کند بلکه مصمم است پیوست های دیرپای ما را 
هم بگسلد.وی گفت: کشوری که جنگی تجاری با چین به 
راه انداخته و به پاکستان طعنه می زند، افغانستان را تحقیر 
می کند، ترکیه را تنبیه می کند، روسیه را تهدید می کند 
و ایران را تحریم می کند متهم ردیف اول در شکستن 
پیوندهاست اما اگر آمریکا فکر می کند که می تواند ما را 
از هم جدا کند سخت در اشتباه است.رئیس جمهور گفت: 
وقتی آنها تجارت چین را در تنگنا قرار می دهند همه ما 
زیان می بینیم، وقتی به پاکستان طعنه می زند همه ما 
آن را اهانت تلقی می کنیم. تحقیر افغانستان خوار شمردن 
همه ما محسوب می شود. با تنبیه ترکیه همه ما مجازات 
می شویم و هرگاه روسیه را تهدید کنند ما هم امنیت خود 
را در مخاطره می بینیم و آنگاه که ایران را تحریم می کنند 
همه ما را از مواهب تجارت بین المللی و توسعه پایدار بی 

بهره می سازند.
ادامه در صفحه2

روحانی: ایران بزرگترین قربانی تروریسم است

تحریم های آمریکا علیه ایران نمونه بارز تروریسم اقتصادی 
تظاهرات معترضان به سیاست های دولت فرانسه به شهر لیون در شرق 

این کشور گسترش یافت.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، بر اساس گزارش رسانه ها؛ 
شمار افرادی که از سوی پلیس فرانسه بازداشت شده اند به ۱۰۰۰ نفر 
افزایش یافته است. این در حالی است که قبال آمار بازداشت شدگان 
۷۰۰ نفر اعالم شده بود. نیروهای پلیس فرانسه با باتوم، گاز اشک آور 
و ماشین آب پاش به شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراض آمیز در 

پاریس پایتخت این کشور حمله کردند.
»گرد مرگ بر پاریس«؛ این توصیف رسانه های فرانسوی از شرایط 
دیروز پاریس است؛ تمامی فعالیت های این شهر در همه امور تعطیل 
شده است و وزارت کشور از شهروندان خواسته حتی المقدور از خانه 
هایشان خارج نشوند. در چهارمین هفته از به راه افتادن جنبش ضد 
سرمایه داری در فرانسه تاکنون پنج نفر کشته و بیش از چهار هزار نفر 
هم زخمی و بازداشت شده اند که حال چند تن از زخمی ها وخیم 
است. شبکه تلویزیونی الحدث نیز دیروز در خبر فوری گزارش داد: 
نیروهای امنیتی فرانسه به سوی تظاهرکنندگان در پاریس که تالش 
می کنند خود را به کاخ الیزه برسانند، گاز اشک آور شلیک کردند. 
امانوئل مکرون رئیس  همچنین تظاهرکنندگان در شعارهای خود 
جمهور فرانسه را دیکتاتور توصیف کردند و از او خواستند استعفا کند.

 شبکه فرانس بیست و چهار گزارش داد معترضان جنبش 
ضد سرمایه داری در فرانسه که به خالی شدن فریزرهایشان 
در نیمه هر ماه اشاره و بر کاهش شدید قدرت خرید خود 
تأکید می کنند، قصد دارند در روز شنبه سیاه آنقدر به دولت 
فشار بیاورند تا امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور استعفا 
کند. کریم اکیکی خبرنگار شبکه در گزارش خود از خیابان 
شانزه لیزه محل استقرار نیروهای امنیتی در پاریس گفت: 
فکر می کنند دولت در  داری  »فعاالن جنبش ضدسرمایه 
طول هفته ای که گذشت دو بار در برابر معترضان تسلیم 
شده است و به همین دلیل آنها می توانند باز هم فراتر روند. 
آنچه معترضان به دنبال آن هستند، نرخ گذاری مجدد در 
قیمت ها برای قدرت خریدشان است. معترضان می گویند 
مدت هاست که فریزرهایشان در نیمه هر ماه خالی می شود 
و برای نیمه دیگر ماه چیزی برای خوردن ندارند. معترضان 
می خواهند همچنان به دولت فشار بیاورند تا سریعتر وارد 
عمل شود و به مطالبات آنها پاسخ دهد. آنها می خواهند کاری 
کنند که مکرون از قدرت کناره گیری کند. در واقع چیزی که 
معترضان خواهان آن هستند استعفای امانوئل مکرون رئیس 

جمهور فرانسه است.

درخواست معترضان برای استعفای ماکرون؛

گرد مـرگ بر پــاریس

درخواست 
معترضان 

برای
 استعفای 

ون ماکر
ttt
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صد رحمت به زیر خط فقر!

الهام آمرکاشی
عدالت اقتصادی، نزول قیمت ها، تک نرخی 
و  حقوق  رشد  بیکاری،  رفع  تورم،  شدِن 
از  و...  مردم  خرید  قدرت  افزایش  دستمزد، 
با  که  بود  تدبیر  دولت  ابتدایِی  موارد  جمله 
شعارهای 100روزه در حوزه اقتصاد به روی 

کار آمد.
گزارش ها و آمارهای اقتصادی اما از ابتدای به روی کار آمدن دولت تا 
به امروز، حکایت از رشد روزافزونی دارد که با عنایت به بازار اقتصاد 
و اشتغال و کسب و کار و سفره خانوار، نه تنها حدس و گمان و 
امیدهای ارزانی، روایت نشد که روند رو به رشدی در یکایک کاالها 

و خدمات دیده می شود که فرسنگ ها با دیده تدبیر منافات دارد!
»مرکز پژوهش های مجلس، به تازگی محاسبات جدیدی از خط فقر 
را منعکس کرد. این محاسبه با رویکرد خوشه ای معطوف به سال 
1۳۹۵ بوده و نشان می دهد که خط فقر ماهانه برای خانواده شهری۴ 
نفره در تهران حدود ۲ میلیون و ۷۶ هزار تومان بوده است. همچنین 
در کمترین حالت براییکخانوار۴ نفره شهری این رقم ۹۸۳ هزار تومان 
گزارش شده است. همچنین خط فقر ماهانه برای خانواده روستایی۴ 
نفره در استان تهران و البرز یک میلیون و 1۶۷ هزار تومان بوده که این 
رقم در حداقل ترین سطح برای روستاهای دورافتاده ۵۴۳ هزار تومان 
گزارش شده است. »برآوردها از آمارهای مرکز پژوهش های مجلس 
نشان می دهد که خط فقر ماهانه برای خانواده ۴ نفره شهری تهران 
حدود ۳ میلیون و ۲00 هزار تومان است که این رقم برای سایر شهرها 
حداقل یک میلیون و ۵00 هزار تومان )بر اساس موقعیت جغرافیایی( 
قرار دارد. همچنین خط فقر ماهانه برای خانواده ۴ نفره روستایی در 
استان تهران و البرز رقم یک میلیون و ۸00 هزار تومان بوده که این 
رقم برای روستاهای مناطق محروم ۸۳1 هزار تومان برآورد می شود«.

با استناد به محاسبات مرکز پژوهش های مجلس و نگاهی گذرا به 
افزایش اقالم کاالها در ماه های گذشته، اکثر بخش های زیر مجموعه 
شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند. خوراکی ها، آشامیدنی 
ها، میوه و خشکبار- شیر، پنیر و تخم مرغ- سس و رب گوجه 
فرنگی- نوشابه های گازدار- نان و غالت- کاالهای غیر خوراکی و 
خدمات؛ مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها-  پوشاک و 
کفش- کاالها و خدمات متفرقه؛ دستمال کاغذی و لوازم آرایشی و 
بهداشتی، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند و تنها 
اخباری که از سرتیتر خبرگزاری ها دیده می شود نشان از افزایش و 
رشد قیمت ها دارد و حقوق و دستمزدهایی که همچنان زیر خط فقر 
است.اما این روزها نشانک جدیدی از »فقر مطلق« در جامعه دیده می 
شود که آرزوی زیر خط فقر بودن را برای قریب به اکثریت مردم به 
همراه دارد.بر پایه مالک تعیین شده از سوی بانک جهانی، »خط فقر 
مطلق« یک دالر و هشت سنت در روز برای هر نفر تعریف شده 
است.مالک دیگری که در اندازه گیری »فقر مطلق« مورد استفاده قرار 
می گیرد، از دیدگاه بانک جهانی مصرف سرانه کمتر از دو هزار و 
دویست کیلوکالری در روز است و بر اساس آمار مطرح شده از سوی 
حسین راغفر- اقتصاددان و پژوهشگر فقر، ۳۳ درصد جمعیت کشور 
یعنی حدود ۲۶ میلیون نفر دچار »فقر مطلق« هستند.عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز در این رابطه اذعان دارد: در یک 
سال اخیر فقر مطلق در کشور از 1۲ درصد به ۵0 درصد افزایشیافته 
است.رسول خضری در خصوص کاهش خرید اقشار ضعیف جامعه 
در پی نابسامانی اوضاع اقتصادی، گفت: ریشه کن کردن فقر مطلق 
یکی از شعارهای اصلی آقای روحانی درانتخابات ریاست جمهوری 
سال ۹۶ بود و این موضوع همراه با رفع بیکاری و عدالت اقتصادی، 
محور بودجه دولت در سال ۹۷ قرار گرفت، اما متاسفانه امروز نه تنها 
فقر مطلق از بین نرفته بلکه چندین برابر شده است.با شنیدن اخبار و 
آماری اینچنین، امیدی به باالی خط فقر آمدن که نیست، دچار فقر 
مطلق شدن نیزیکی دیگر از دغدغه های اساسی میان افراد جامعه 
شده است.هرچند اقتصاددانان در ماه های گذشته معتقد بودند که 
تورم ناشی از افزایش قیمت ارز طی چندماه آینده تخلیه شده و روند 
افزایشی تنزل پیدا می کند، اما با کاهش قیمت ارز، همچنان اقالم و 
اقسام مایحتاج افراد جامعه، روند رو به رشد دارد و قدرت معیشت 
و رفاه مردم به یک سوم کاهش یافته است.حال باید دید در این 
میان با توجه به وانفسای اقتصادی و صحبت های مسئولین در این 
خصوص، چه اقدامات و اولویت های اساسی تدوین و پی ریزی می 
گردد تا بتوان شاهِد گام های موثرتری در جهت بهبود اوضاع اشتغال، 
افزایش دستمزد و بالتبِع آن، قدرت خرید مردم داشت. در ماه های آتی 

مشخص می شود مردم زیرخط فقر می مانند یا فقر مطلق!
elhamamerkashi@ymail.com

ماموریت نیروی دریایی ارتش دیپلماسی
فعال نظامی و دفاعی

معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی در 
زمینه دیپلماسی دفاعی و نظامی به موازات وزارت امور خارجه در 

راستای اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران حرکت می کند.
به گزارش زمان به نقل از مهر، امیر دریادار حمزه علی کاویانی معاون 
آمادگی  میزان  ارتش در خصوص  نیروی دریایی  کننده  هماهنگ 
این نیرو برای مقابله با تهدیدات احتمالی با توجه به مواضع اخیر 
رئیس جمهور آمریکا، اظهارداشت: سلسله مراتب فرماندهی نیروی 
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران بارها اعالم کرده اند 
که این نیرو برای مقابله با هر گونه تهدیدی کامال آماده است و به 
هیچ متجاوزی اجازه دست درازی و چشم طمع دوختن به منافع 
ملی و آب های سرزمینی کشور عزیزمان را نمی دهد.وی در ادامه 
با اشاره به خودکفایی نیروی دریایی در تولید تجهیزات گفت: امروز 
به برکت انقالب اسالمی و با اتکا به دانش و توان بومی، تمامی 
از  اعم  دریایی  نیروی  در  استفاده  مورد  های  سامانه  و  تجهیزات 
شناوری، زیرسطحی، موشکی، اژدر و سایر تجهیزات ویژه در نیروی 
دریایی توسط صنعتگران و صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح تولید و در اختیار نیروی دریایی راهبردی ارتش قرار 
می گیرد که موجب ارتقای توان بازدارندگی و دفاعی کشور شده 
است.معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش در خصوص امکان 
صادرات تجهیزات تولیدی در حوزه دریا گفت: بحث فروش و 
صادرات تجهیزات دریایی و نظامی به سیاست های کلی نظام مرتبط 
می شود و در حوزه اختیارات و برنامه های نیروی دریایی راهبردی 
ارتش نیست و من نیز نمی توانم در این خصوص نظری بدهم. نیروی 
دریایی یک یگان عملیاتی و بهره بردار از تجهیزات ساخت داخل 
است و تصمیمی در خصوص صادرات در اختیار نهادها و دستگاه 

های دیگر است.
وی در پایان درباره برنامه های نیروی دریایی ارتش برای گسترش 
ارتش جمهوری  راهبردی  دریای  نیروی  دفاعی گفت:  دیپلماسی 
اسالمی ایران با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا یک نیروی بین المللی، 
سیاسی، نظامی و علمی است به همین دلیل نیروی دریایی در زمینه 
دیپلماسی دفاعی و نظامی به موازات وزارت امور خارجه در راستای 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران حرکت می کند. روند 

این دیپلماسی فعال نظامی با قدرت و جدیت ادامه پیدا خواهد کرد.

دهیاران برتر به سمت بخشدار 
ارتقا می یابند

سخنگوی وزارت کشــور گفت: براساس دستور 
وزیر کشــور به منظور حضور بیشــتر جوانان در 
عرصه های مدیریتی و ارتقاء دهیاران، مقرر شد 
عملکرد دهیاران در کمیته ای در این وزارتخانه 
مــورد ارزیابی قرار گیرد و دهیــاران برتر ارتقاء 

پست یافته و به سمت بخشدار منصوب شوند.
بــه گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
وزارت کشور، سیدسلمان سامانی دیروز با اشاره 
به اهتمام جدی »عبدالرضا رحمانی فضلی« وزیر 
کشور بر جوانگرایی در پست های مدیریتی تصریح 
کرد: براساس دستور وزیر کشور به منظور حضور 
بیشــتر جوانان در عرصه های مدیریتی و ارتقاء 
دهیاران، مقرر شد عملکرد دهیاران در کمیته ای 
در این وزارتخانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا پس از 
کسب امتیازات کافی بر اساس شاخص های پیش 
بینی شده و دســتورالعملی که به این منظور به 
تایید وزیر کشور خواهد رسید، این دهیاران ارتقاء 
پست یافته و به سمت بخشدار منصوب شوند.وی 
خاطرنشان کرد: یکی از اهداف وزیر کشور تربیت 
نیروهای انســانی حرفه ای در وزارت کشور بوده 
است که این اقدام موجب کادرسازی مناسب در 
بدنه وزارت کشور شده و انگیزه جوانان را در کار 
و خدمت بیشتر به مردم به خصوص در روستاها 

بیشتر می کند.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: وزارت کشور 
مصمم اســت با بهره گیــری از نیروهای جوان، 
خالق و تحصیلکرده مســیر توســعه و پیشرفت 
کشــور به خصوص در پست های مدیریتی پایه و 

بنیادین را شتاب دهد.
ســامانی با بیان اینکه دهیــاران نقش مهمی در 
رونق بخشــی زندگی روستاییان و توسعه کشور 
دارند، اظهار داشــت: براساس آخرین آمار حدود 
۲۰ میلیون نفــر جمعیت روســتایی داریم که 
معادل ۲۶ درصد جمعیت کل کشور است.وی در 
ادامه افزود: در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار دهیار 
در کشــور در حال خدمت به مردم در روستاها 
هستند که از این تعداد نیز ۲ هزار و ۵۰۰ دهیار 

زن مشغول فعالیت می باشند.

تورم کاالهای صادراتی ایران 
۱۰۰ درصد شد

 شــاخص بهای کاالهای صادراتــی ایران در ۱۲ 
ماهه منتهی به مهرماه سال جاری نسبت به دوره 
مشــابه پیش از آن ۱۰۰ درصد افزایش داشــته 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بر اســاس آمار 
بانک مرکــزی ایران از شــاخص بهای کاالهای 
صادراتی ایران، این شــاخص در مهرماه ســال 
جــاری نســبت به شــهریور مــاه ۱۷.۵ درصد 
افزایش یافته و نســبت به مهر ماه سال گذشته 
نیــز افزایش ۲۸۲.۲ درصدی را نشــان می دهد.

همچنین شاخص بهای این کاالها در هفت ماهه 
نخست ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۱۵۰.۱ درصد افزایش را نشــان می دهد و از 
سوی دیگر این شــاخص در ۱۲ ماهه منتهی به 
مهرماه سال جاری نســبت به دوره مشابه سال 
قبــل از آن ۱۰۰ درصد افزایــش را تجربه کرده 
است.به عبارت دیگر می توان گفت که نرخ تورم 
کاالهای صادراتی ایران در مهرماه سال جاری به 
۱۰۰ درصد رســیده و از طرف دیگر تورم نقطه 
بــه نقطه نیز در این کاالهــا برابر ۲۸۲.۲ درصد 
است.بر اســاس این گزارش، همچنین شاخص 
بهای محصــوالت حیوانی صادراتی ایران در مهر 
ماه سال جاری نســبت به ماه پیش از آن ۱۵.۵ 
درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۶۵.۷ 

درصد بوده است.

درخواست انصاراهلل یمن 
برای تشکیل دولت انتقالی

رئیس هیأت مذاکره کننده جنبش انصاراهلل یمن 
در مذاکرات صلح گفت که شهر " الحدیده" باید 

منطقه ای بی طرف باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد عبدالسالم، 
ســخنگو و رئیس هیأت مذاکره کننده جنبش 
انصاراهلل یمــن در گفت وگو با خبرگزاری رویترز 
عنوان داشت: شــهر الحدیده باید به عنوان یک 

منطقه "بی طرف" اعالم شود.
وی افــزود: حوثی ها این ایــده را می پذیرند که 
ســازمان ملل در چارچوب تالش برای بازگشایی 
فرودگاه صنعــا در این فرودگاه ایفای نقش کند.

عبدالســالم این اظهارات را در حاشیه مذاکرات 
صلح یمن در سوئد مطرح کرده است.عبدالسالم 
همچنین خواستار تشکیل یک "دولت انتقالی" با 

مشارکت تمامی احزاب سیاسی شد.
ســخنگوی انصاراهلل همچنین با پیشنهاد دولت 
مســتعفی برای راه اندازی دوبــاره فرودگاه صنعا 
مخالفت و تاکید کرد، بازگشایی فرودگاه باید بر 

اساس استانداردهای بین المللی انجام شود.

اخبار

سرمقاله

هر کس در نقطه ضعف های دوست خود 
دقیق شود پیوند دوستی او 

قطع خواهد شد

کالمامیر

ادامه از صفحه1

گستاخی های آمریکا را تحمل نمی کنیم

وی ادامه داد: ما در اینجا می خواهیم این مطلب 
را بگوییم که بنا نداریم این گستاخی ها را تحمل 
های  همکاری  تقویت  با  آنها  برابر  در  ما  کنیم، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی خواهیم 
ایستاد.روحانی تصریح کرد: ایران به حکم رسالت 
بزرگ خود امروز سد بزرگی در برابر سوداگران 
خشونت و دالالن فالکت بوده و بهای سنگین این 
با جان و  از دالوران ما  نفر  ایستادگی را هزاران 
زندگی خود پرداخته اند.وی اظهار کرد: ما سالیانه 
مخدر  مواد  با  مبارزه  برای  دالر  میلیون   ۸۰۰
صرف می کنیم که نتیجه آن تضمین سالمتی 
کشورهایی از شرق اروپا تا غرب آمریکا، از شمال 
آفریقا تا غرب آسیاست.رئیس جمهور گفت: برای 
لحظه ای تصور کنید که رخنه ای در این سد ایجاد 
شود، چه فاجعه ای به بار خواهد آمد. ما در مبارزه 
با تروریسم نیز به همین اندازه راسخ بوده ایم و 
در راه مبارزه با خشونت و افراطی گری هزاران 
نفر از نیروهای ارزنده و عزیز خود را فدا کرده ایم 
و ساالنه میلیون ها دالر در این خصوص هزینه 

کرده ایم.

و  ها  هزینه  این  بدون  قطعا  داد:  ادامه  روحانی 
فداکاری ها، منطقه ما شاهد ظهور و قدرت گری 
ای  پهنه  در  داعش  ظالمانه  و  خالفت وحشیانه 
بسیار وسیع بود. ما از غربی ها انتظار نداریم که 
سهم خود را در ازای امنیت و ثباتی که برای آنها 
تامین کرده ایم بپردازند اما بدانند که با تحریم 
ایران به توانایی های ما برای مبارزه با مواد مخدر و 
تروریسم آسیب می زنند.روحانی گفت: با تضعیف 
ایران از راه تحریم، خیلی ها در امان نخواهند ماند. 
است  خوب  ندارند  باور  را  ما  حرف  که  آنهایی 
نگاهی به نقشه جغرافیایی بیندازند.وی ادامه داد: 
پیروزی های گذشته ما بر جنایت، خشونت و ترور 
به معنای تضمین پیروزی های آینده نیست. رئیس 
شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: رویارویی با 
نیازمند  دارند  فرامرزی  سرشتی  که  معضالتی 
جهت گیری ها و راه حل های فرامرزی خواهد 
بود. ما باید بدانیم که قالب تهدیدات معاصر ما 
چنین سرشتی دارد از این روست که بر اشتیاق 
جمهوری اسالمی ایران برای مشارکت در ساختن 
ای  منطقه  ایم.  کرده  تاکید  قوی تر  منطقه ای 
قوی تر، رها از سلطه دیگران و به خود متکی که 
از خود نیرو می گیرد و بر نیروی همه ملت ها 
تکیه می کند.روحانی اضافه کرد: منطقه قوی تر 

که محصور در جغرافیای دشمن نیست بلکه چراغ 
دنیای حساس  به  ورود  پیشگاه  در  ما  راهنمای 
آمریکایی است. دنیایی که در آن آمریکا دیگر توان 
سلطه بر دیگران را ندارد و این ملت ها هستند 
که در مناطق مختلف جهان در هم پیمانی با هم 
کرد.وی  خواهند  متبلور  را  مشترکشان  آرزوی 
با بیان اینکه در راه تحقق منطقه قوی تر همه 
باید بکوشیم تا پیوندهای همه جانبه و دوجانبه 
را گسترش دهیم، گفت:  ما باید امنیت شبکه ای 
با همه همسایگان خود را در دستور کار قرار دهیم 
چند  بگذاریم.  احترام  آنها  همه  حاکمیت  به  و 
جانبه گرایی را در دیپلماسی و قراردادهای تجاری 
تعقیب کنیم. مشارکت جدی در فرآیندهای صلح 
سازی در منطقه داشته باشیم و در عین تقویت 
همه جانبه قدرت دفاعی، نظامی گری در سطح 
منطقه را تقلیل دهیم.رئیس جمهور افزود: در این 
راستا باید بر تبادالت علمی، فرهنگی و گردشگری 
منطقه  مذهبی  و  قومی  تعلقات  از  فارغ  منطقه 
ترانزیت،  برای  را  الزم  های  زیرساخت  بیفزاییم. 
انتقال انرژی و اطالعات با همه همسایگان فراهم 
کنیم. از تجارت کاال و خدمات به خصوص کاالها 
و خدمات فرهنگی میان همسایگان حمایت کنیم. 
بر  مبتنی  همسایگان  با  پایدار  قوایی  توازن  به 

خویشتن داری استراتژیک و عدم رقابت مخرب 
دست یابیم.روحانی یادآور شد: البته انتظارات ما از 
آمریکا بعنوان کشوری که نمی تواند هیچ کشور و 
منطقه ای را در مسیر این آرمان یاری کند، روشن 
است. از کسی که دیگران را تحریم می کند، انتظار 
نداریم که به وعده ها احترام بگذارد. از مسئولیت 
گریزی که نمی خواهد به مسئولیت های گذشته 
خود تن دهد، انتظار مسئولیت جدیدی نداریم.

وی تاکید کرد: از آن کسی که تمدن ها را تهدید 
می کند نمی توان خواست نگهدارنده تمدن های 
مشترک باشد.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اما 
هر کجا که آمریکا در انهدام جوامع سهمی داشته 
باشد بداند اجازه نخواهیم داد که از هزینه خسارت 
ها و ویرانی ها بگریزد؛ مسئولیت بر عهده ماست.

اجالس  این  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  روحانی 
بتوانیم سنگ بنای محکمی را برای دست یافتن 
به آرمان ها و تفوق در دشواری ها و همکاری های 
مشترک پایه بگذاریم.وی گفت: جمهوری اسالمی 
ایران مثل همیشه آماده یاری رساندن به رسالت 
تمدنی خود در همکاری با شماست. هر روز که می 
گذرد بیش از قبل به یقین می رسیم که با همت 
صادقانه چین، روسیه، ترکیه، پاکستان، افغانستان 
و ایران این رسالت را می توان به سرانجام رساند.

روحانی: ایران بزرگترین قربانی تروریسم است

تحریم های آمریکا علیه ایران 
نمونه بارز تروریسم اقتصادی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: 
دشمنان با شکل دهی افکار عمومی در شبکه 
تهدید  اقدامات  توانند  می  اجتماعی  های 
کننده علیه کشور انجام دهند بنابراین جزو 
الزامات است که زیر ساخت های شبکه های 
اجتماعی، بومی و ایرانی باشد و مبتنی بر آن 

می توانیم اپلیکیشن خارجی داشته باشیم
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سردار سرتیپ 

پاسدار غالمرضا جاللی در پاسخ به این سوال 
سایبری  حمله  ناحیه  از  خطراتی  چه  که 
سالمت، امنیت و اقتصاد کشور را تهدید می 
کنند، این مطلب را عنوان و اظهار داشت: 
برای اینکه بتوانیم زیرساخت های هوشمند 
و  حیاتی  های  حوزه  در  را  کشور  داخلی 
حساس که می تواند برای کشور پیامدهای 
امنیت ملی داشته باشد را کنترل کنیم باید 

این زیرساخت ها ایرانی، بومی و امن باشند.
وی گفت: توسعه فناوری ها در حوزه های 
مختلف از جمله سایبری در کنار قابلیت ها و 
فرصت های بسیار زیادی که تولید می کند، 
می تواند زندگی بشر را همراه با تسهیالت، 
قابلیت ها و خدمات راحت تر کند، اما در 
ذات آنها هم یکسری قابلیت ها وجود دارد 
که می تواند برای کشور تهدید ساز باشد.وی 

ادامه داد: این دسته از تهدیدات می توانند 
های  داده  خروج  کشور،  بر  اشراف  امکان 
حجیم و کالن داده ها )big data(، کنترل 
کنترل  قابلیت  کشور،  درون  بر  بیرون  از 
گریزی سیستم و رگوالتوری درون سیستمی 
بر هر سامانه را داشته باشد که این قابلیت 
ها می تواند برای ما به یک تعبیری تهدید 

هم تلقی شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

زیرساخت شبکه های اجتماعی باید ایرانی باشد

رئیس کل بانک مرکزی از دستور مقام معظم رهبری برای تقویت هر چه بیشتر ارزش پول ملی 
خبر داد و گفت: ایشان بر اهمیت استقالل بانک مرکزی تاکید کردند.

به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، جلسه دوره ای رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل 
بانک های دولتی و خصوصی برگزار شــد.عبدالناصر همتی در این جلسه از همکاری مطلوب 
بانک های کشور در تحقق برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی برای سامان دهی نظام پرداخت 
به خصوص در حوزه الکترونیکی و جلوگیری از سوء بهره برداری از جریان نقدینگی و صدمات 
ناشــی از آن در بازار ارز و ثمرات خوبی برای اقتصاد کشــور و ثبات و آرامش در بازار ارز شد، 
قدردانی کرد.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی دستگاه های کارت خوان و چک های 
تضمینی، بر کنترل و نظارت بیشتر تاکید کرد و گفت: در همین راستا نظارت بیشتر بانک ها 
بر شــرکت های PSP نیز مورد توجه قرار گرفته است. قطعاً در صورت عدم رعایت ضوابط 
نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت ها، مجوز آن ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.همتی 
ضمن اشاره به دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری، به دستور ایشان به بانک مرکزی برای 
تقویت هرچه بیشــتر ارزش پول ملی و نیز اهمیت استقالل بانک مرکزی اشاره و اعالم کرد: 
بانک مرکزی و نظام بانکی تمام توان مدیریتی و کارشناسی برای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری به کار خواهد برد.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشــاره به تاکیدات ریاست محترم 
جمهوری در خصوص تامین ســرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز تولید، از مدیران عامل 
بانک ها خواستند برنامه ریزی های الزم در این رابطه انجام دهند و اگر در مواردی نیاز به کمک 
و مساعدت بانک مرکزی باشند اعالم کنند.همتی به اهمیت تولید و اشتغال و ضرورت توجه 
ویژه به این موضوع تاکید کرد و با اشــاره به الیحه بودجه ســال ۱۳۹۸ کشور ضمن تشریح 
برخی از جزئیات درآمدهای بودجه گفت: بودجه ای متناســب با شرایط ویژه اقتصادی برای 
ســال ۱۳۹۸ تدوین شــده و ان شااهلل شرایط مناسبی در پیش خواهیم داشت.وی با توجه به 
برنامه بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز در جهت مدیریت سیاست های پولی و سود 
بانکی، پیش بینی های انجام شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای تحقق این برنامه را تشریح 
کرد.در ادامه جلســه مدیران عامل بانک ها پیشنهادات خود برای تحقق برنامه های حمایتی 
از تولید و اشــتغال بیان کردند.مدیران بانک ها ضمن اعالم آمادگی برای حمایت از واحدهای 
تولیدی تاکید کردند ضرورت دارد واحدهای صنعتی نیازمند شناسایی شده و خواستار ارتقای 
بهره وری و نظام های مدیریتی واحدهای تولیدی برای بهره برداری بهینه از منابع سرمایه ای در 
اختیارشان شوند تا از انحراف منابع جلوگیری شود.در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی از 
بانک ها خواست سرمایه در گردش تولید را در اولویت قرار دهند و سازوکارهایی داشته باشند که 
واحدهای تولیدی بهره ورتر در پرداخت تسهیالت مورد توجه قرار گیرند. در مورد خودروهایی 
که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت بودند سازمان حمایت مامور شده است که قیمتگذاری 

آن را انجام دهند و در موقع مقرر نیز به خودروساز ابالغ خواهد شد.

رئیس اداره نیروی انســانی مشموالن وظیفه عمومی ستاد کل نیروهای مسلح از حذف طرح 
خرید غیبت سربازی در سال آینده خبر داد و گفت: مشموالن در وقت قانونی اعزام به خدمت 

اقدام کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار موسی کمالی در حاشیه بازدید از معاونت وظیفه عمومی 
پلیس اصفهان اظهار داشت: هم اکنون خدمت مقدس سربازی برای دستگاه های دولتی ۲۴ 
ماه، برای نیروهای مسلح مناطق عادی ۲۱ ماه، مناطق محروم ۱۹ ماه و مناطق امنیتی درگیر 
۱۸ ماه است.سردار کمالی با اشاره به این موضوع که متوسط خدمت سربازی با توجه به قانون 
کسر خدمت در کشور ۱۶ ماه است، بیان داشت: با توجه به کاهش موالید، گسترش دانشگاه ها 
و افزایش کسر خدمت ها، تعداد سربازان جوابگوی نیازهای نیروهای مسلح نیست، ولی با این 
وجود ستاد کل برنامه ای برای افزایش مدت خدمت سربازی ندارد.وی خاطر نشان کرد: ستاد 
کل نیروهای مســلح در نظر دارد حقوق ســربازان را افزایش دهد هر چند ارزش این خدمت 
مقدس فراتر از دنیای مادی است و با مادیات قابل ارزیابی نیست.این مقام مسئول درخصوص 
تعیین تکلیف مشموالن غایب و فروش سربازی یا جریمه مشموالن غایب، ادامه داد: ستاد کل 
نیروهای مســلح اصرار بر حذف طرح خرید غیبت سربازی دارد و در سال ۹۸ این طرح اجرا 
نخواهد شد.کمالی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای بهبود و بهینه سازی خدمت 
ســربازی بیان داشت: ۳ برنامه شامل استفاده بهینه از تخصص و توانمندی سربازان، تربیت، 
آموزش و توانمندی ســربازان و حفظ و ارتقاء شأن و منزلت سربازان در دستور کار نیروهای 
مسلح است.این مقام مسئول در خصوص استفاده از تخصص و توانمندی سربازان گفت: در این 
خصوص نیازهای نیروهای مسلح براساس شغل احصا می شود، توانمندی سربازان مشخص و 
مراکز آموزشی طی ۲ ماه صالحیت های شغلی فرد را بررسی می کنند که اگر صالحیت الزمه 
را نداشته باشد در مشاغل عمومی از وی استفاده می شود.سردار کمالی ادامه داد: در خصوص 
تربیت، آموزش و توانمندی ســربازان، قبل از سربازی مشوق هایی برای خانواده ها و سربازان 
در نظر گرفته می شــود که یک ســری فعالیت ها را آموزش ببینند تا اگر تخصصی دارند در 
مســیر تخصص به کارگیری، رشد و در بازار کار وارد شوند و در این خصوص با ۲۰ وزارتخانه 
و سازمان مانند وزارت کار و فنی و حرفه ای تعامل های الزم انجام شده است.این مقام نظامی 
تصریح کرد: از دیگر موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری حفظ و ارتقاء شان و منزلت سربازان 
است که طرح های گوناگونی مانند طرح سرباز مشاوره که همه سربازان باید یک مشاور باشند 
و مشکالت را انتقال دهند، طرح معین سرباز که هر ۱۰ سرباز با یک پایور در ارتباط هستند، 

اجرایی می شود.
سردار کمالی به جوانان توصیه کرد: سربازان به موقع به خدمت مقدس سربازی اعزام شوند و به 
شایعات توجه نکنند، فریب افراد و باندهای جعل را نخورند و به کانال های خبری نامعتبر توجه 

نکرده و اخبار را از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی پیگیر باشند.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛

دستور مقام معظم رهبری برای تقویت ارزش پول ملی
حذف طرح خرید غیبت سربازی درسال ۹۸؛

مدت خدمت سربازی افزایش نمی یابد
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شکست آمریکا دیگر رویا نیست
* محمد علی حیدری هایی 

قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای محکوم کردن حماس در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد که نتوانست دو سوم آرای الزم را به نفع رژیم صهیونیستی 
کسب کند، از سوی فلسطینی ها یک پیروزی آشکار تلقی شد و نشان داد 

شکست آمریکا دیگر یک رویا نیست.
این قطعنامه پنجشنبه گذشته به رای مجمع عمومی گذاشته شد که ۸۶ رای 
موافق ، ۵۸ رای مخالف و ۳۳ رای ممتنع داشت و به دلیل آنکه نتوانست 11۸ 
رای الزم را کسب کند، از دستور کار خارج شد.حماس و جهاد اسالمی به 
این ناکامی آمریکایی ها به سرعت واکنش نشان دادند و طی بیانیه هایی از 
این واقعه به عنوان یک حرکت روبه جلو از سوی جامعه جهانی یاد کردند ؛ 
جهانی که حاال واقعیات را خوب درک کرده است و برغم فشارهای سیاسی، 
اقتصادی و نظامی، حاضر نیست به سیاست های یکجانبه گرایانه، ظالمانه 
و متکبرانه واشنگتن تن دهد. این رویداد که نشان از افول قدرت آمریکا و 
تضعیف نفوذ این کشور در جامعه جهانی دارد، به فوریت در سطح رسانه 
های بین المللی و بویژه منطقه بازتاب یافت تا ملت های خاورمیانه شاهد فرو 
ریختن ابهت ابرقدرت 100 سال اخیر جهان باشند.قدرت آمریکا به واقع از 
اواخر قرن بیستم روبه افول گذاشته است، اما با ورود دونالد ترامپ به کاخ 
سفید و رفتارهای عصبی و کنترل نشده وی در قامت یک رئیس جمهور ، نه 
تنها فاصله و شکاف آمریکا و متحدانش را دو چندان کرد، بلکه ضعف های 

این ابر قدرت پیر و فرتوت را به نمایش گذاشت. 
پاسخ منفی کشورهای اروپایی، چین و روسیه به آمریکا در ارتباط با برجام 
و مقاومت در برابر تحریم های یکجانبه علیه ایران، جنگ تجاری با چین و 
همچنین مخالفت کشورهای جهان با بیشتر تصمیمات ترامپ از جمله خروج 
از پیمان ها و معاهدات بین المللی، از آمریکا یک کشور منزوی تصویر کرده 
است.نقش کشورهای اروپایی و آسیایی در شکست اخیر آمریکایی ها در 
سازمان ملل در محکوم کردن حماس ، از سوی ناظران، موثر ارزیابی شده 
است که این امر نشان می دهد جهان هر چه بیشتر به سمت واقع گرایی 
حرکت می کند و دیگر حاضر به تبعیت بی چون و چرا از مافیای قدرت 
جهانی نیست. آمریکایی ها پیش از آغاز رای گیری درباره این قطعنامه به نفع 
رژیم اسرائیل، آنقدر به خود اطمینان داشتند که نیکی هیلی نماینده مستعفی 
آمریکا در سازمان ملل – که آخرین روزهای کاری اش را در سازمان ملل 
سپری می کند- گفته بود ›امروز می تواند برای سازمان ملل یک روز تاریخی 
باشد.‹ تصویب این قطعنامه که با هدف محکومیت حماس تنظیم شده بود، 
نیاز به دو سوم آرای مجمع یعنی حداقل 11۸ رای داشت، اما آمریکایی 
ها موفق شدند تنها۸۶ رای موافق را کسب کنند. شاید اولین بار نباشد که 
آمریکایی ها در موضوعات بین المللی ناکامی را تجربه می کنند، اما می توان 
گفت اولین بار بود که تمام نیروی خود را با اتکا به متحدان بین المللی شان 
در موضوع فلسطین بسیج کردند و پاسخ منفی از جامعه بین المللی دریافت 
کردند.این تجربه جدید چند نکته را یادآوری می کند؛ اول اینکه موضوع افول 
قدرت جهانی آمریکا از مرحله حدس و گمان گذشته است و دوم اینکه در 
قرن بیست و یکم و با توجه به رشد جوامع و گسترش تکنولوژی، قدرت 
ها نخواهد توانست اهداف خود را به زور تفنگ بر سایرین غلبه دهند.دیگر 
اینکه، سیاست های یکجانبه گرایانه ترامپ و تیم جدیدی که برسر قدرت 
است، آمریکا را هرچه بیشتر به سمت سراشیبی سقوط حرکت می دهد و 
دست آخر ، مقاومت فلسطینی ها بعد از گذشت نزدیک به ۷0 سال ، گام های 

بلندی به سمت پیروزی برداشته است.

دستگیری ۴ مظنون در رابطه  با حادثه تروریستی چابهار

 دادستان عمومی و انقالب زاهدان از دستگیری ۴ متهم در شهرستان های 
مختلف استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با حادثه تروریستی چابهار خبر 
داد. به گزارش زمان به نقل ازمه، حجت االسالم علی موحدی راد از دستگیری 
چهار مظنون در شهرستان های مختلف استان سیستان و بلوچستان در ارتباط 
با حادثه تروریستی چابهار خبر داد. وی ادامه داد: این پرونده در مجتمع ویژه 
جرائم امنیتی در مرکز استان سیستان و بلوچستان رسیدگی می شود.دادستان 
زاهدان تصریح کرد: تحقیقات در مورد نقش مظنونان در عملیات تروریستی 

و شناسایی عوامل اصلی ادامه دارد.

تحریم های آمریکا موتور پیشران ارتقاء توان نیروی 
دریایی ارتش 

رئیس سازمان خودکفایی ارتش گفت: تحریم های نخ نمای دشمنان تهدید 
نیستند بلکه موتور پیشرانی برای ارتقا توان نیروی دریایی ارشت و سربلندی 
ایران شده اند. به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر دریادار دوم مجید مقصودی 
رئیس سازمان خودکفایی ارتش در مراسم آغاز به کار نمایشگاه نداجا در ستاد 
فرماندهی این نیرو گفت: جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش از ۳۵ سال 
گذشته در منطقه یکم دریایی بندرعباس کار خود را آغاز کرده است.وی با بیان 
اینکه این بخش از نداجا کار خود را با قطعه سازی آغاز کرد، گفت: سازمان 
جهاد خودکفایی ارتش تالش مستمری برای دستیابی به تجهیزات و ارتقا توان 
رزمی نیاز دارد.رئیس سازمان جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه 
دستاوردهای جدید منطبق با تهدیدات ساخته می شوند، گفت: امروز با افتخار 
شاهد به آب اندازی ناوشکن سهند و زیردریایی های جدید توسط نیروی 
دریایی هستیم .مقصودی در ادامه تاکید کرد: مجموعه فنی و مهندسی نیروی 

دریایی ارتش به خودکفایی بسیار خوبی دست پیدا کرده است.

ضرورت اقدام موثرتر برای قانون گذاری 
درراستای مبارزه با تروریسم

بر  بین الملل  امور  در  مجلس  رئیس  ویژه  دستیار   
قانون گذاری  برای  پارلمان ها  موثرتر  اقدام  ضرورت 
با  مبارزه  به فعال کردن مراکز ملی  الزام دولت ها  و 

تروریسم در کشورها تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حسین امیرعبداللهیان 
در حاشیه دومین کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور 
برای مقابله با تروریسم در جمع خبرنگاران گفت: این 
اجالس همانطور که از اسمش پیداست بحث مبارزه 
با تروریسم و ارتباطات منطقه ای را در دستور کار 
دارد.وی افزود: قرار است در حوزه مبارزه با تروریسم 
اوال پارلمان ها به قانون گذاری های قوی تر و موثرتر 
اقدام کنند و دولتها را ملزم کنند تا مراکز ملی مبارزه 
با تروریسم در کشورهای عضو، فعاالنه و منسجم 
تر عمل کنند. ثانیاً در حوزه ارتباطات منطقه ای قرار 
اقتصادی  و  اجتماعی  رفاه  توسعه  راستای  در  است 
این اجالس توصیه هایی را داشته باشد و دولت ها 
هم در حوزه اجرا بتوانند اقداماتی را در حوزه توسعه 
و توسعه پایدار انجام دهند تا از این مسیر مبارزه با 
چالش تروریسم مورد تاکید و توجه قرار گیرد.دستیار 
ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل ادامه داد: در 
شرایطی که آمریکایی ها و برخی کشورهای غربی رفتار 
دوگانه ای در موضوع تروریسم دارند و ترامپ تالش 
زیادی را برای اعمال سیاست ایران هراسی و انزوای 
جمهوری اسالمی ایران دنبال می کند این اجالس پیام 
دیگری دارد و آن اینکه جمهوری اسالمی ایران به طور 
فعال با همه دنیا تعامل می کند؛ از جمله با کشورهای 
منطقه و به ویژه با همسایگان. وی اضافه کرد: البته 
بحث مواد مخدر، فضای سایبری و توجه به موضوع 
مبارزه با تروریسم و تاثیراتی که قاچاق مواد مخدر و 
استفاده از فضای سایبری توسط تروریست ها وجود 
دارد از دیگر مسائل این اجالس است. ما در بیانیه 
پایانی اجالس که شب گذشته جلسه  آن برگزار شد 
توافقات خوبی داشتیم. نکته مهم آن این است که در 
منطقه ای  و همکاری های  تروریسم  با  مبارزه  حوزه 
پارلمان ها موظف می شوند که دولت ها را ملزم کنند به 
اینکه دستگاه های امنیتی و مراکز ملی مبارزه با تروریسم 
در کشورها فعاالنه و با رویکرد نوین مسئله مبارزه با 
چالش تروریسم را ریشه یابی و آن را مورد پیگیری 

قرار دهند.

احتمال بررسی تحریم جدید ایران 
درنشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا

روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد 
وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا احتمال دارد اعمال 

تحریم جدید علیه ایران را بررسی کنند.
فایننشال  روزنامه  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تایمزنوشت: انتظار می رود وزیران امورخارجه اتحادیه 
در  خود  آذرماه(   1۹( دوشنبه  روز  نشست  در  اروپا 
بروکسل بحث درباره وضع تحریم های جدید علیه افراد 
مرتبط با بحران اوکراین را به نتیجه برسانند و به عالوه 
ممکن است بر سر اعمال اقدامی جدید علیه ایران بحث 
و رایزنی کنند.مسئله اعمال تحریم علیه ایران در حالی 
قرار است در این نشست مورد بررسی قرار گیرد که 
اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته ای با ایران تالش 
خواهان  اروپا  اتحادیه  در  گروه ها  برخی  اما  می کند 
اقدامی سخت علیه ایران به دلیل برنامه موشکی اش و 
آنچه دخالت تهران در مسائل منطقه ای همچون سوریه و 
یمن می خوانند، هستند. دیپلمات ها می گویند که وزیران 
اتحادیه اروپا همچنین ممکن است درباره تحریم های 
احتمالی دیگری علیه ایران به بهانه ادعای دانمارک مبنی 
بر طرح شکست خورده جمهوری اسالمی برای انجام 
سوءقصد در  این کشور رایزنی کنند. این موضوع در 
شرایطی بررسی می شود که یک بحث بزرگتر بر سر 
این وجود دارد که آیا اتحادیه اروپا فشار بر ایران را به 
دلیل برنامه موشکی و نقش آن در منطقه افزایش دهد یا 
نه. به نوشته فایننشال تایمز، اتحادیه اروپا تالش می کند 
نارضایتی خود درباره رفتار ایران را با تالش هایش برای 
حفظ توافق هسته ای پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا در ماه مه از آن خارج شد، متوازن کند. 
یک دیپلمات اروپایی در این باره گفت: این وضعیت 
نشان می دهد که بحث درباره ایران تنها بر سر برجام 

نیست و عناصر دیگری نیز مطرح است.

نگاه روزخبر

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آمریکایی ها تالش 
دارند تا در روابط ایران و اروپا مزاحمت ایجاد کنند؛ 
تالش آنها این است که مسائل منطقه را وارونه جلوه 

دهند.
به گزارش زمان به نقل از مهر، محمدجواد ظریف 

وزیر امور خارجه پیش از آغاز دومین کنفرانس روسای مجالس 
افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه در خصوص 
ارتباطات درون منطقه ای در جمع  چالش های تروریسم و 
خبرنگاران، گفت: مجالس این کشورها نمایندگان مردم هستند 
که می توانند در این زمینه یک حرکت مردمی را عالوه بر حرکت 

سیاسی هماهنگ کنند. وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی در 
اظهار داشت:  ایران،  علیه  آمریکا  اتهامات موشکی  خصوص 
آمریکایی ها تالش کردند تا در روابط ایران و اروپا مزاحمت 
ایجاد کنند و حتی بیش از آنکه روابط ایران و اروپا را به خطر 
بیندازند تالش آنها این است که مسائل منطقه را وارونه جلوه 
دهند. وی افزود: آمریکایی ها منطقه ما را انبار باروت کردند. 
میزان سالحی که در منطقه فروخته می شود، غیرقابل باور است 
و بسیار بسیار فراتر از نیازهای منطقه است. این نشان دهنده 
سیاست بسیار خطرناکی است که آمریکایی ها در منطقه ما دنبال 

می کنند.
ظریف تصریح کرد: این سیاستها باعث شده که منطقه ما تبدیل 
به انباری از سالح های بسیار پیشرفته و مخرب که متأسفانه هیچ 

کمکی به صلح و امنیت نمی کند، شود.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: به همین دلیل آمریکایی ها 
به اتهامات بی معنا متوسل میشوند و برای اینکه توجهات را از 
خطرات اصلی که منطقه را تهدید می کند، منحرف سازند این 

اتهامات را مطرح می کنند.
وی یادآور شد: روزنامه های اروپایی اعالم کردند که سالح های 
آمریکایی را القاعده در یمن و داعش در سوریه استفاده می کنند 

و این خطری است که همواره منطقه ما را تهدید می کند.
وزیر امور خارجه در خصوص حمله تروریستی چابهار و تالش 
منزوی  دنیا  در  آمریکایی ها  داشت:  اظهار  ناامنی،  ایجاد  برای 
شده اند و نیاز پیدا کرده اند که در دعواها وارد شوند، به همین 
دلیل رئیس بخش مالی یک کمپانی چینی را دستگیر کردند تا 
سیاست های خود را پیش ببرند. این امر پیش از آنکه نشان دهنده 

قدرت آمریکا باشد نشان دهنده استیصال آمریکاست.

        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

شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم

آگهی وقت رسیدگی
مشخصات ابالغ شونده حقیقی :

1-قدم بانو کرم پور گردابی فرزند عباس علی به نشانی : مجهول المکان 
ابن نوع ابالغیه فاقد پیوست می باشد در خصوص دعوی دستور فروش پالک ثبتی 
۴۶۴ فرعی از ۴۵ اصلی بخش ۲ خرم آباد به مالکیت مرحوم یداله کرم پور گردابی 
 1۳۹۷/10/0۲ مورخه  مزایده  در  شرکت  تمایل  چنانچه  غیره  و  شما  طرفیت  به 

ساعت 11 صبح دارید راس ساعت مقرر در محل ملک حاضر شوید . 
شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد . 

ابالغیه
اگهی الکترونیک 

قوه قضاییه 
دادگستری کل استان البرز

مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 1-نام:عبداله    ۲-نام خانوادگی: ملک زهی  
تاریخ1۳۹۷/۹/۲۷ ساعت 11 صبح  در خصوص  به  مقرر است جلسه رسیدگی 
و  چهارباغ  بخش  دادگاه  سوم  شعبه  در  حضور  جهت  زهی  ملک  عبداله  متهم 
نتیجه عدم حضور جلب است را برای یک نوبت در روزنامه انتشار نمایید. تاریخ 

انتشار:۹۷/۹/1۸ 
شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ

برگ اخطاریه
شماره پرونده ۲0/۹۷/11۴۲ش  

نام اخطارشونده: منصور-سیدرضا شهرت قربانی- رضوی علوی –مجهول المکان 
محل حضور: شورای حل اختالف شعبه ۲0 منابع طبیعی  خوی 

وقت حضور :۹۷/10/1۹ روز چهارشنبه10ساعت  صبح 
علت حضور:در خصوص دعوی بهروز خلیل زاده  بطرفیت  شما الزم است در 
در  دادخواست   شوید//ضمنا  حاضر  شورا  دفتر  در  رسیدگی  جهت  مقرر  موعد 

خصوص  وجه چک به مبلغ ۲00/000/000  ریال میباشد
شعبه بیستم شوارای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی احضار متهم 
ابالغ وقت دادرسی به متهم علی رشیدی فرزند شیخ علی به اتهام سرقت کارت 
–توهین که فعال  اموال  –تخریب  بانک کشاورزی و مبلغ 10 میلیون تومان  عابر 
مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر این 
آگهی جهت رسیدگی در شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وقف قانون اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – محسن چراغی . 

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 

آگهی ابالغ رای
اینکه پرونده آقای دکتر سید علی حسینی به علت غیبت غیر موجه  نظر به 
در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور 
رای شده است و جهت ابالغ رای نشانی از ایشان در دسترس نمی باشد . لذا 
بر اساس مقررات به نامبرده اعالم می گردد، حداکثر ظرف مدت یکماه پس از 
نشر این آگهی به آدرس مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کرمانشاه واقع در بلوار شهید بهشتی جنب مرکز تحقیقاتی، 
آموزشی درمانی قلب و عروق امام علی )ع( مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مقرر رای صادره الزم االجراء خواهد بود.
دکتر فریبرز امانی- معاون توسعه مدیریت منابع

وزیر اطالعات:

 صهیونیست ها و آمریکایی ها 
از تروریست ها حمایت می کنند

برخی  امنیتی  های  سرویس  اطالعات،  وزیر 
کشورهای منطقه و رژیم صهیونیستی و آمریکا 

را حامیان اقدامات تروریستی در ایران دانست.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم و 
المسلمین سید محمود علوی دیروز در حاشیه 
افغانستان،  مجالس  روسای  کنفرانس  دومین 
ایران، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه با موضوع 
چالش های تروریسم و ارتباطات درون منطقه 
سوالی  به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در  ای 
از  برخی کشورها  پرده  درباره حمایت پشت 
اقدامات تروریستی در اهواز و و چابهار و دیگر 
شهرهای ایران اظهارداشت: سرویس های امنیتی 
منطقه در این اقدامات تروریستی حضور دارند، 

همچنین رژیم صهیونیستی و آمریکا با اعمال 
این جریان  از  سیاست ها و راهبردهای خود 
تروریستی حمایت می کنند. وی تصریح کرد: 
از نظر آنها تروریسم که در جهت اهداف آنان 
آید.  نمی  شمار  به  محکومی  تروریسم  باشد 
وزیر اطالعات همچنین در پاسخ به این سوال 
که آمریکا می خواهد داعش را به کجا منتقل 
کند، گفت: کافیست در جایی خال حاکمیتی 
وجود داشته باشد، آنجا را برای انتقال جریان 
تاکید  وی  بینند.  می  مناسب  تروریستی  های 
کرد: دولت ها باید با اشراف اطالعاتی اعمال 
حاکمیت کنند که زمینه ای برای شکل گیری 

تروریسم در کشورها به وجود نیاید.

معاون دادستان کل کشور:

 سالمت مالی و اخالقی قضات 
ارزیابی می شود

کل  دادستانی  دادسراهای  بر  نظارت  معاون 
کشور گفت: برای هر یک از همکاران قضایی 
یک پرونده ارزیابی عملکرد تشکیل شده است 
و سواد قضایی، تعهد قاضی، نحوه برخورد با 
ارباب رجوع و سالمت مالی و اخالقی آنان 

ارزیابی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عبدالصمد خرم 
آبادی افزود: مدیریت، ابتکار، نظم و جدیت و 
پشتکار قاضی در انجام امور نیز از مولفه هایی 
است که در ارزیابی قضات بررسی می شود و 
برای این کار از ظرفیت های دادسرای انتظامی 
نیز  قضات و حفاظت اطالعات قوه قضاییه 
استفاده خواهیم کرد.وی گفت: برای ارزیابی 

نیاز  دادستان ها  همکاری  به  دادسرا  قضات 
بر  دادستان ها  قانونی،  مقررات  طبق  داریم. 
قضات دادسرای تحت مدیریت خود نظارت 
تحت  همکاران  ارزیابی  است  الزم  و  دارند 
مدیریت خود را در سامانه برخطی که برای این 
منظور در نظر گرفته می شود به معاونت نظارت 
نظرات  این  کنند.  اعالم  دادستانی کل کشور 
بررسی می شود و در صورت تایید در ارزیابی 
عملکرد همکاران منظور خواهد شد.وی گفت: 
دادستان ها در صف مقدم جبهه اجرای عدالت 
و مبارزه با انواع مفاسد هستند. این جبهه نیاز به 
مدیران جهادی دارد که شبانه روز خود را مانند 
دوران دفاع مقدس صرف خدمت به مردم کنند.

کشور  کل  دادستانی  مجازی  فضای  امور  معاون 
با بیان این که فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود، 
گفت: نباید یکباره از پیام رسان داخلی که عمر 

یکساله دارد انتظار باالیی داشته باشیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، جواد جاویدنیا در 
خصوص این که آیا سیاست یکپارچه فیلترینگ 
کند  پیدا  اهداف خود دست  به  توانست  تلگرام 
و چقدر توانست موفق باشد، اظهار کرد: اجرای 
فیلترنیگ تلگرام و میزان موفقیت آن را می توان از 
منظرهای مختلف بررسی کرد، از یک نظر فیلترینگ 
موفقیت آمیز بود زیرا شبکه های پیام رسان داخلی 
به معایب خود پی برده و آن ها را اصالح کردند.وی 
افزود: در همان برهه ای که تلگرام فیلتر شد، حجم 
عظیمی از مردم وارد شبکه های اجتماعی داخلی 
شدند و این امر باعث شد که پیام رسان های داخلی 
با اشکاالت خود آشنا شوند زیرا اساس این گونه 
فعالیت ها و فضای مجازی این است که تا زمانی 
که فضای مجازی زیر بار مخاطب نرود بسیاری 
از نواقص آن مشخص نمی شود، باید زیر بار برود 
تا نواقص آن برطرف و به یک سطح از پایداری 
برسد.وی افزود: در مقطعی ۸00 هزار کاربر روزانه 
وارد شبکه های اجتماعی داخلی می شدند و عضو 
شورای عالی فضای مجازی نقل می کرد که در 
همان ایام برنامه نویسان پیام رسان های داخلی با 
همت مضاعف در حال برطرف کردن نواقص کار 
بودند.جاویدنیا با بیان این که زحمت و تالش این 
گروه بازتاب داده نمی شود تا مردم با آن آشنا شوند، 

گفت: وقتی وارد نرم افزارهای داخلی )شبکه های 
اجتماعی، مسیریاب ها، موتورهای جستجو و غیره( 
می شویم به این توجه نمی شود که آن نرم افزار 
داخلی  افزار  نرم  از  خارجی چندین سال زودتر 
فعالیت کرده و توانسته نواقص خود را برطرف 
کند.وی افزود: باید فرهنگ سازی شود که مردم 
انتظار خود را در ابتدا از شبکه های اجتماعی داخلی 
پایین تر آورده و از آن حمایت کنند، انتظاری که 
در مردم ایجاد شده درست نیست، نباید یکباره از 
نرم افزاری که عمر یکساله دارد انتظار داشته باشیم 
مانند تلگرامی که ۶ سال فعالیت می کند، توانایی 
امور فضای مجازی دادستانی  باشد.معاون  داشته 
کل کشور بیان کرد: با آن فشاری که وارد شد نرم 
افزارهای داخلی رشد کردند و اکنون مدیران پیام 
رسان های داخلی بیان می کنند که می توانیم حجم 
باشند.جاویدنیا  پاسخگو  را  مخاطب  از  بیشتری 
تأکید کرد: صنعت شبکه های اجتماعی هر کشوری 
که بتواند کل آن کشور را پوشش دهد بدون کمک 
های دولت شکل نگرفته و هرجایی که موفقیتی 
بوده حتی در خود آمریکا، با حمایت دولت این 
کار انجام شده است. وقتی ظرفیت فضای مجازی 
کشورها  همه  در  می رسد  یک سقف خاص  به 
حمایت هایی از جمله پهنای باند، سرور و غیره 
صورت می گیرد.وی تصریح کرد: تلگرام سه هزار 
سرور برای ایرانی ها دارد و به وزارت ارتباطات 
فضای  عالی  شورای  ناحیه  از  که  شده  تکلیف 
مجازی تسهیالت مؤثر در اختیار آن ها قرار دهند، 

آیا این تسهیالت مؤثر بوده است؟ 10 سرور یا 
کمک پنج میلیارد تومان چقدر توانسته کمک کند، 
در ارزیابی که صورت گرفته برای آن که سرویسی 
بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل 
۳00 میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.
جاویدنیا گفت: می توانیم بگوییم که پیشرفتی که 
در نرم افزارهای داخلی انجام شد بعد از فیلترینگ 
تلگرام بسیار مؤثر بود، اما از این حیث که سیاست 
گذاری های بعدی که انجام شده درست بوده یا 
خیر و این طرح که تصمیم گرفته شد پوسته ای 
از تلگرام )هاتگرام و تلگرام طالیی( شکل بگیرد 
و ما از آن حمایت کنیم، آیا اگر ما چنین توانی 
داشتیم بهتر نبود از پیام رسان های داخلی حمایت 
می کردیم، این ها سؤاالتی است که رسانه ها و مردم 
باید دنبالش باشند و پاسخ های متقن و دقیقی راجع 

به آن دریافت کنند.
کشور  کل  دادستانی  مجازی  فضای  امور  معاون 
در پاسخ به این سؤال که آیا می پذیرید که قوانین 
فضای مجازی نواقصی دارد و مشکالتی را برای 
خریدهای  که  کسانی  جمله  از  کاربران  برخی 
اینترنتی انجام می دهند، به وجود آورده است؟ چه 
راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شده است؟، 
گفت: قوانین ما ناقص بوده البته طرح اصالح قانون 
جرائم رایانه ای در دست اقدام است و امیدواریم 
که زوردتر به نتیجه برسد.جاویدنیا در خصوص 
میزان آمادگی در برابر جرائم اینترنتی گفت: از نظر 
تخصصی نیروهای پلیس فتا و شعب تخصصی 

جرائم رایانه ای از سطح تخصصی خوبی برخوردار 
هستند اما مشکلی که با آن برخورد می کنیم اجازه 
رسان های  پیام  فعالیت  به  ضابطه  بدون  فعالیت 

خارجی است.
شد  انجام  تلگرام  در  جرمی  زمانی  افزود:  وی 
هیچگونه  خارجی  رسان  پیام  این  مدیران  و 
پاسخگویی در این خصوص ندارد دیگر ما چه 
انتظاری از مراجع قضایی و امنیتی کشور داریم، 
البته  مأموران پلیس فتا و ضابطان قضایی با همه 
کم لطفی ها که وجود دارد متحمل زحمات زیادی 
برای  قانونی  و  فنی  راهکارهای  از  و  می شوند 
شناسایی متخلفان استفاده می کنند.جاویدنیا گفت: 
می توان برای شفاف شدن این موضوع مثالی زد، 
فعالیت در شبکه های خارجی مانند این است که 
یک شهروند ایرانی در آمریکا سرمایه گذاری کند 
و زمانی که برای وی اتفاق یا مشکلی پیش آید از 
ایران خواستار برطرف کردن مشکل خود شود.وی 
خاطرنشان کرد: اگر مجبور شدیم از یک سرویس 
خارجی استفاده کنیم باید یک دوره گذار مشخص 
برای آن تعریف کرده و حتماً به فکر جایگرین برای 
آن باشیم و در آن دوره گذار هم، پیام رسان خارجی 
را مکلف کنیم که تمام قوانین کشور ما را رعایت 
کند و سرورهای خود را به کشور ما منتقل کند، 
همچنین اطالعات کاملی که نیاز است را به ما بدهد 
زیرا هیچ کشوری نسبت به امنیت مردم و جامعه 
خود تعارف نمی کند و اگر به این اصول توجه 

نکنیم یک خالف امنیتی کردیم.

فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیزبود؛

تامین بودجه موردنیاز برای رقابت باتلگرام 

ظریف در حاشیه کنفرانس روسای مجالس:

آمریکا تالش می کند در روابط ایران و اروپا 
مزاحمت ایجاد کند
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 برگزاری همایش تجلیل
 از صادرکنندگان برگزیده گلستان 

سلیمانی- گلستان: در ابتدای همایش علی محمد 
چوپانی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به مسئله 
پیمان سپاری ارزی افزود : پیمان سپاری ارزی باعث 
ورود ارز به کشور میشود اما متاسفانه ساز و کار آن 
وجود ندارد. وی همچنین عنوان کرد: اتکا به قانون 
صرف، کشور را دچار اختالل میکند و ضروری است 
تا دستگاه های اجرایی و نظارتی کمی انعطاف داشته 
باشته باشند. چوپانی اظهار کرد : در حال حاضر هیچ 

تحرکی در سیستم بانکی کشور دیده نمیشود.
، استاندار  این همایش سید مناف هاشمی  ادامه  در 
گلستان عنوان کرد: صادرات نقطه اساسی برای رشد 
به  با اشاره  استاندار گلستان  و توسعه کشور است. 
اینکه 1۵ کشور دنیا با 1۶ استان کشور همسایه هستند، 
افزود: تا کنون چه اندازه از این ظرفیت استفاده شده 
است؟ و موضوع مهم این است که این کشورها با 
ایران هم سطح هستند از این رو در مسیر تجارت 
بایستی با کشورهای همسایه تعامل داشت. وی افزود:  
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه همواره بر استفاده 
از ظرفیت های تجاری و اقتصادی کشورهای همسایه 
تاکید داشته و دارند و یکی از ارگان  هایی که می تواند در 
این مسیر کمک کند سازمان صنعت، معدت و تجارت 
است. هاشمی ضمن بیان اینکه در حوزه های مختلف 
باید متوازن عمل کنیم افزود: تولیدات استان حدود ۵ 
میلیون تن است ازبنابراین در حوزه صنعت، معدن و 

تجارت نیاز داریم به جایگاه واقعی خود برسیم.

خبر

 اقدامات مشترك ارتقا ایمني در حوادث 
ناشي  از کار در استان البرز

نشست هم اندیشي وهمکاري  بازرسان کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعي 
وکارشناسان تامین اجتماعي استان البرز برگزار شد.

نشست هم اندیشي بازرسان کار اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعي وکارشناسان 
تامین اجتماعي استان البرز به منظور هماهنگي نحوه ارسال گزارشات حوادث کار 
بین دو اداره کل ونیز هدف اقدامات مشترک ارتقا ایمني در خصوص حوادث 
ناشي با حضور حسین فالح نژاد سرپرست مدیریت روابط کار و مهندس رمضاني 

رئیس بازرسي کار اداره کل تعاون کار استان برگزار شد.
فالح نژاد سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعي با 
اشاره به نقش عمده وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي در برقراري عدالت اجتماعي 
تبعات  از کار وکاهش  ناشي  از حوادث  پیشگیري  اهمیت  فقر ونیز  وکاهش 
اجتماعي ناشي از آن اظهار داشت: کاهش و پیشگیري از حوادث ناشي از کار 
یکي از مهمترین رسالت هاي بازرسان کار مي باشد زیرا درصورت ایجاد حادثه  
کار هم کارگر و کارفرما دچار صدمات جاني ومالي مي شوند که البته صدمات 
جاني که رخ مي دهد تبعات اجتماعي ورواني بسیاري براي خانواده کارگر حادثه 
دیده با از دست دادن سرپرست خانواده ایجاد مینماید که جبران ناپذیر است لذا 
این موضوع اهمیت کار بازرسان کار را در جهت پیشگیري از حوادث کارواموزش 

دراین زمینه نشان میدهد.
وي در خصوص اقدامات پیشگیرانه ونیز اجراي آموزشهاي ایمني وحفاظتي براي 
محیطهاي کار وتولید ونیروي کار از سوي بازرسان کار این اداره کل گفت: واحد 
بازرسي کار این اداره کل در حوزه اموزش هاي ایمني در واحدهاي تولیدي وبویژه 
در بخش ساختمان که حوادث عمدتا در این بخش زیادتر هستند کارهاي بسیار 
خوبي انجام داده است وجلساتي نیز با انجمن کارگران ساختماني داشته و نکات 

ایمني وآموزشي را بیان نموده اند.
فالح نژاد ادامه داد: کاهش حوادث ناشي از کار مي تواند در کاهش هزینه هاي 
خسارات حادثه کار درحوزه اداره کل تامین اجتماعي نیز بسیار موثر عمل نماید 
لذا انتظار داریم اداره کل تامین اجتماعي استان نیز در قالب همکاري وتعامل متقابل 
با بخش بازرسي کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعي در خصوص اموزشهاي 

پیشگیري از حوادث کار وایمني و نظارت بر کارگاه ها مشارکت داشته باشند.

خبر

خبرنگار زمان مریم علی اکبرزاده: مدیر شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان شهریار از ارائه خدمات آموزشی، درمانی و پیشگیری در 

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان شهریار خبر داد.
گفتگوی  در  ناصح  محمدهادی  دکتر  ایدز  جهانی  روز  بهانه  به 
اختصاصی با خبرنگار زمان، ضمن تاکید بر لزوم تداوم اطالع رسانی 
در خصوص این بیماری اظهار داشت: در مرکز مشاوره بیماریهای 
رفتاری شهریار؛ خدمات، درمانی، آموزشی و پیشگیری شامل، مشاوره 
در خصوص رفتارهای پرخطر ، پیشگیری دارویی تا ۷۲ ساعت اول 
پس از مواجهه- توزیع سرنگ و کاندوم، آزمایش با تست سریع  اچ 
ای وی/ایدز )از نوک انگشت در ۲0دقیقه(، مراقبت و درمان مبتالیان 
به این بیماری به صورت کامال رایگان و کامال محرمانه ارایه می شود.  
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار گفت: بیماری ایدز 
یک بیماری عفونی است. عامل این بیماری ویروس اچ.آی. وی یا 

ویروس نقص سیستم ایمنی انسانی می باشد و ایدز به معنای سندرم 
نقص سیستم ایمنی اکتسابی می باشد.  وی تشریح نمود: ویروس 
HIV به سلول های سیستم ایمنی بدن که با عفونت مبارزه می کنند، 
حمله کرده و آن ها را تخریب می کند و تخریب این سلول ها باعث 
اختالل در عملکرد بدن از نظر مقابله با عفونت ها و سرطان های خاص 
می شود و در صورت عدم تشخیص  و درمان به موقع ، فرد مبتال به 

ویروس اچ.آی. وی وارد مرحله ایدز می شود.دکتر ناصح ادامه داد: 
راه های ابتال به این بیماری، تماس جنسی با فرد مبتال بدون استفاده از 
کاندوم، استفاده از وسایل مشترک و یا سایر ابزار تیز و برنده مثل تیغ 
و سوزن خالکوبی، انتقال خون و فرآورده های خونی آلوده، انتقال از 
مادر مبتال به نوزاد در طی حاملگی، زایمان و شیردهی بوده و از جمله 
روش های موثر در پیشگیری  از بیماری ایدز خویشتن داری در زمان 
تجرد، وفاداری به همسر و رعایت موازین اخالقی، پرهیز از مصرف 

هر نوع ماده مخدر یا محرک به ویژه انواع تزریقی آن و عدم استفاده 
از وسایل تیز و برنده مثل تیغ اصالح، سوزن خالکوبی، وسایل 
تزریق و ... به صورت مشترک می باشد. این مسوول تاکید نمود: 
ویروس مولد ایدز از طریق تماس های معمولی مثل دست دادن، 
در آغوش کشیدن، روبوسی کردن، عطسه و سرفه کردن، استفاده 
از توالت و حمام مشترک، استفاده از ظروف و وسایل غذاخوری 
مشترک، استفاده از استخر عمومی و نیش حشرات منتقل نمی شود.  
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار با اشاره به افزایش 
مصرف مواد محرک صنعتی از نوع آمفتامین ها و متافتامین ها و 
رفتارهای جنسی پرخطر در سال های اخیر از افزایش موارد ابتال 
از طریق انتفال جنسی خبر داد و گفت: مصرف مواد محرک می 
تواند منجر به رفتارهای جنسی مهار گسیخته  گردد. به همین دلیل 
درصد موارد ابتال از طریق تماس جنسی به ویژه در جوانان رو به 
افزایش است. محمدهادی ناصح در انتها افزود: در حال حاضر درمان 
قطعی که ویروس را از بین ببرد وجود ندارد. اما درمان های مفیدی 
برای کنترل بیماری ایدز و بهبود سیستم ایمنی بدن شناخته شده که در 
ایران هم بیماران از این درمان ها استفاده می کنند؛ خوشبختانه درمان 
ایدز در ایران رایگان است و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

داروهای بیماران مبتال به ایدز را تامین می کند. 

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهریار، فعال در مبارزه با ایدز

و  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  مواد 1و ۳  به دستور  نظر     
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲0/ 1۳۹0/۹ امالک متقاضیانی که 
درهیات موضوع ماده یک قانون مذکورمستقردرواحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد : 
امالک متقاضیان واقع دربخش یک  شهر آمل

1۴۶۶ - اصلی
۳ فرعی  آقای احمد نبی زاده و خانم لیال قبادیان اسکی هر یک به نسبت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 
۲0۴.۳۶ مترمربع خریداری بال واسطه از فریده و سلیمه و نرجس خاتون شهرت 

همگی بنی بندار . 
1۵۴۲ - اصلی

۳۹ فرعی  آقای حسین زیاری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی 
احداثی به مساحت 1۷۷.۵۵ مترمربع خریداری مع الواسطه از خیر النساء فانی  . 

امالک متقاضیان واقع دربخش ۲  ثبت آمل- دهستان دابو
۵۶ - اصلی ) قریه اشکار کال سفلی (

۴1 فرعی  آقای علیرضا علیزاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی به مساحت ۲۳۲.۵۲ مترمربع که هفت سیر و هشت مثقال از ششدانگ 

عرصه وقف میباشد . 
۶0 - اصلی ) قریه واسکس (

۴۹۹ فرعی  خانم شهربانو سلطانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی به مساحت 10۲.۲۲ مترمربع . خریداری بال واسطه از ابراهیم شکری .

۷۴ - اصلی ) قریه بانصرکال (
۳۴1 فرعی  آقای سید تقی میری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
تجاری به مساحت 1۳۵1۲ مترمربع . واگذاری مع الواسطه از سید مهدی میری .

۸۵ - اصلی ) قریه بامرکال (
۴1 فرعی  آقای علی اصغر اسراردل در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی مسکونی به مساحت 1۵۵0.۵0 مترمربع . خریداری مع الواسطه  از 

ابوالحسن اسراردل .
۸۹ - اصلی ) قریه موسی محله (

۵۴ فرعی  آقای امید قنبر نژاد در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
که ۶۷ متر کاربری انباری و الباقی مسکونی میباشد  به مساحت ۲۷۲.۵0  مترمربع 

. خریداری بال واسطه از فاطمه آبتین .
۹۶ - اصلی ) قریه میان رود سفلی (

۷ فرعی آقای امامقلی جعفریان در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
به مساحت ۵۶۵.۷۵  مترمربع . خریداری بالواسطه از آسیه ملک پور و رضا 

جعفریان .
۹۷ - اصلی ) قریه حسین آباد دابو (

11۷ فرعی  آقای  محمد تقی آراوند در ششدانگ یک قطعه زمین باغی به 
مساحت ۲۶۲0.۷۴  مترمربع . خریداری مع الواسطه از ابراهیم کتابی .

11۳ - اصلی ) اشرف آباد  (
1۶ فرعی  آقای حمیدرضا اکبری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی احداثی به مساحت ۴۳۹.۹۸  مترمربع . خریداری بال واسطه از اسکندر 

اکبری .
11۹ - اصلی ) قائمیه  (

1۸0 فرعی  آقای رحمت رضائیان در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به 
مساحت 1۵۹۸.۹1 مترمربع . ) سند اصالحات ارضی ( .

امالک متقاضیان واقع دربخش ۳  ثبت آمل- دهستان دشت سر
یک اصلی ) قریه هارون محله(

۷۲۴۵ فرعی  از ۳۷۴ فرعی قطعه ۷۴ - افرازی آقای حسین هادی زاده در 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان تجاری احداثی به مساحت ۳۲.۵۳ متر 
مربع خریداری مع الواسطه از سکینه و سودابه و نوشابه و مریم شهرت همگی 

الریجانی  . 
 ۷۲۴۶ فرعی  خانم بنین اسمعیلی طوله کالئی  در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان مسکونی به مساحت 1۳۷.۳۹ متر مربع خریداری مع الواسطه از 

بنیاد علوی  .
۷۲۴۷ فرعی  آقای محمد علی پریش در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 

مسکونی به مساحت ۸1.۵0  متر مربع خریداری مع الواسطه از بنیاد علوی  .
۷۲۴۸ فرعی مفروز از ۸0 فرعی خانم سیده ساره برزگر در ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 10۳.۲۵ متر مربع خریداری مع الواسطه از 

محمد تقی و حسین و جواد همگی عالئی بخش  .
۷۲۴۹ فرعی  از 1۲۶۶ فرعی خانم مدینه چوبک زن در  ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲0۹.1۵ متر مربع خریداری مع الواسطه 

از محمد علی خمسه  .
۷۲۵0 فرعی  از ۳۷۴ فرعی از قطعه ۶1 – افرازی آقای ولی اله پاتی سنگ چال 
در  ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت 1۸۸.۲0 

متر مربع خریداری مع الواسطه از بنیاد علوی  .
۷۲۵1 فرعی  از ۳۷۴ فرعی از قطعه ۴۳ - افرازی خانم فاطمه پاتی سنگچال 
و آقای رضا پاتی سنگچال  هر یک به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی مسکونی به مساحت ۹۳.۷۷ متر مربع خریداری 

مع الواسطه از بنیاد علوی  .
۷۲۵۹ فرعی  خانم سیده آذر حسنی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 1۲1.۶0 متر مربع خریداری بال واسطه از سید اسماعیل 

کری  .
۷۲۶0 فرعی  از ۷۴۲ فرعی آقای پویا فالح در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت ۲۲۷.۲۴ متر مربع خریداری مع الواسطه از عباس 

و غالمعلی سقائی اسکی   .
۷۲۶1 فرعی  از ۳۷۴ فرعی از قطعه ۷۲ افرازی آقای جعفر عباسی در ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 1۷۴.۳۲ متر مربع خریداری مع 
الواسطه از سکینه و مریم و نوشابه و سودابه و حسن و عباس همگی الریجانی  .

۲ - اصلی ) قریه شرمه کتی (
۳۲۸1 فرعی  از ۲۴ فرعی آقای عسگری راه خفته در ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 1۳۶.۵0 متر مربع خریداری مع الواسطه 

از محسن ارزانی  .
1۲  - اصلی ) قریه شرم کال (

1۲۳۸ فرعی آقای مجتبی صدیقی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی 
به مساحت 1۸0.۵0 مترمربع . خریداری بال واسطه از محمد حسن احمد زاده و 

عین اله شاکری و غالمحسین اسماعیلی  .
با  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  زاده  قاسم  آقای حسین  فرعی   1۲۳۹

ساختمان احداثی ) تجاری (  به مساحت ۴۳۳.۵1 مترمربع . خریداری بال واسطه 
از محمد علی نصیری  .

1۲۴0 فرعی آقای احمد کاوسی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی به مساحت ۹۴.۲0 مترمربع . خریداری بال واسطه از حسین علی جان 

زاده  .
1۳– اصلی ) قریه بوران و ساالر محله  (

۵۹۹۲ فرعی  آقای محمد رضا برزگر بورانی در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان مسکونی به مساحت 1۴۲.۳۵ مترمربع . خریداری بال واسطه از محمد 

رضا کمالی  .
۵۹۹۵ فرعی  از ۵1۴۷ فرعی خانم زهره فتاحی در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت ۸۴.۸0 مترمربع . موروثی از بخشعلی 

فتاحی و انتقالی از صدراله فتاحی  .
۵۹۹۶ فرعی  آقای سید مهدی خلیلی در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به 

مساحت ۹۸۵۴.۵۵ مترمربع . خریداری مع الواسطه از علی اکبر ساروی .
۵۹۹۷ فرعی  خانم سیده فرشته جاللی مقدم در ششدانگ یک قطعه زمین 
با کاربری زراعی به مساحت 1۲۵ مترمربع . خریداری بال واسطه از اسماعیل 

کریمی .
1۴– اصلی ) قریه رشه کال و گاوزن کال و اسپیاربن  (

۳0۵۴ فرعی  از ۴۵۴ فرعی خانم زهرا گیالنی پور و آقای علی رحمانی هر یک به 
نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی  
به مساحت 1۶۶.۸۳ مترمربع . خریداری مع الواسطه از رمضانعلی خیری بورانی  .

۳0۵۵ فرعی  از ۴1۸ فرعی آقای مهدی نورزاد اسپاهی در ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان مسکونی  به مساحت 1۶1.1۵ مترمربع . خریداری مع الواسطه 

از شعبان رجایی نژاد  .
۳0۵۶ فرعی  از ۴0۴ فرعی خانم معصومه خادم پور در ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان مسکونی به مساحت ۶۳.0۵ مترمربع . خریداری مع الواسطه 

از ابوالحسن احمدی  .
۳0۵۷ فرعی  از ۶۹0 فرعی آقای مهدی سکوتی در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان مسکونی  به مساحت ۲۵۳.10 مترمربع . خریداری مع الواسطه از 

بنیاد علوی  .
۳0۵۸ فرعی  از ۶۹0 فرعی آقای افالطون سکوتی در ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت ۳1۶.10 مترمربع . خریداری مع الواسطه 

از بنیاد علوی  .
۳0۵۹ فرعی  از ۳۹۹ فرعی آقای محمد حسین عرب اله فیروزجا در ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی  به مساحت 11۹.۲۸ مترمربع . خریداری 

مع الواسطه از ابراهیم رضایی  .
۳0۶0 فرعی  از ۷۲۴ فرعی خانم ربابه مثنائی در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی مسکونی به مساحت ۲۴۲.۵۸ مترمربع . خریداری مع الواسطه 

از سید صالح پورمند  .
۳0۶1 فرعی  از ۷۸۸ فرعی آقای روح اله محمدی در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان تجاری مسکونی احداثی به مساحت ۳۲۲.۵۶ مترمربع . خریداری مع 

الواسطه از اسمعیل محمدی  .
۳0۶۲ فرعی  از ۶۵1 فرعی آقای قربان نیکجو در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت ۳۲0.۸۵ مترمربع . خریداری مع الواسطه از بنیاد 

علوی  .
1۵– اصلی ) قریه چاره  (

۲0۷ فرعی  آقای رضا گیالنی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
) انبار تجاری ( به مساحت ۲۲۳۲.۶0 مترمربع . خریداری مع الواسطه از علی 

اکبر علی تبار اندواری  .
۲0۸ فرعی  آقای رضا گیالنی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
)تجاری ( به مساحت ۲10۹.10 مترمربع . خریداری مع الواسطه از علی اکبر 

علی تبار اندواری  .
۲0– اصلی ) قریه هندوکال  (

۸۵۹ فرعی  شرکت مخابر ات استان مازندران در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۴۵1۸۷ متر مربع  . خریداری بال واسطه از شرکت 

دوخت خزر وابسته به بنیاد علوی . 
۲۸– اصلی ) قریه فیروزکال  (

۶۳۲ فرعی  خانم عالیه تقی زاده و آقای جمال محمد زاده هر یک به نسبت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۲0.۷۳ 

متر مربع  . خریداری بال واسطه از فاطمه زهرا حسینی . 
۳0– اصلی ) قریه کته پشت سفلی  (

۳۷۴۹ فرعی  آقای محمود شعبانی زاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 10۷.0۳ مترمربع . خریداری بال واسطه از سیده فاطمه 

محسنی آهنگر  . 
۳۷۵0 فرعی  خانم فاطمه کاظمی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی 

به مساحت 11۲ مترمربع . خریداری بال واسطه از قربان حسین زاده  . 
۳۷۵1 فرعی  آقای  موسی غالمی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 1۳۵.۷۴ مترمربع . خریداری بال واسطه از عبدالرضا نیکزاد  . 
۳۷۵۲ فرعی  آقای  موسی غالمی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۲۷۵.۸۷ مترمربع . خریداری بال واسطه از فریدون روحی  . 
۳۷۵۳ فرعی  آقای  حجت اله رستمی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی به مساحت 1۹۶.10 مترمربع . خریداری بال واسطه از کربالیی آقا 

ابراهیمی  . 
۳1– اصلی ) قریه پلک علیا  (

۹۸۷ فرعی  آقای علی نظری در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به 
مساحت 1۶۲.۵۴ مترمربع . خریداری بال واسطه از حسین اکبری  . 

۹۸۸ فرعی  آقای سید عیسی احمدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی به مساحت 11۲ مترمربع . خریداری بال واسطه از رقیه چنگیزی  . 

۳۲– اصلی ) قریه پلک سفلی (
۳۸۹۲ فرعی آقای مهدی طهماسب پور عمران در ششدانگ یک قطعه زمین با 
انباری احداثی به مساحت ۲0۴.۶۲ مترمربع . خریداری بال واسطه از اسماعیل 

علیزاده  . 

۳۸۹۹ فرعی آقای ماندگار پراشیده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 11۴.0۶ مترمربع . خریداری بال واسطه از عباس رضا قلی 

زاده و سعید پراشیده  . ) اصالحی (
۳۹00 فرعی آقای سید جواد حسنی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری 
احداثی به مساحت 11۵.۴۹ مترمربع . خریداری بال واسطه از صدیقه مددی  . 

۳۹01 فرعی  از 1۸۵ فرعی قسمتی از پالکهای تجمیعی 1۳11 فرعی و باقیمانده 
– 1۸۵ فرعی آقایان اسمعیل زمانی و محسن زمانی هر یک  به ترتیب به نسبت 
چهار دانگ و نیم و یک و نیم  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان تجاری مسکونی  احداثی به مساحت 1۹۹.۴۵ مترمربع . خریداری مع 

الواسطه از خیراله نجفی  . 
۳۳– اصلی ) قریه بازیار کال (

۹0۴۳ فرعی  آقای حمزه نعمتی السم در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری 
احداثی که چهل و سه سیر مشاع از ششدانگ عرصه وقف میباشد به مساحت 

۲۵۷.۴0 مترمربع . خریداری بال واسطه از خسرو کاوه  .
با  ابوالقاسم هندو کالئی در ششدانگ یک قطعه زمین  ۹0۵۲ فرعی  آقای 
ساختمان احداثی که چهل و سه سیر مشاع از ششدانگ عرصه وقف میباشد 

به مساحت ۲0۲.۳۶ مترمربع . خریداری بال واسطه از روح انگیز منصور نیا  .
۹0۵۳ فرعی از ۴ فرعی آقای مسعود لطفی در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان مسکونی به مساحت 1۵۹.۲۷مترمربع . خریداری بال واسطه از محمد 

قاسمی  .
۳۴– اصلی ) قریه کنسی  (

۳1۶ فرعی  آقای محمد جواد عابدی  در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری 
احداثی به مساحت ۵۶0  مترمربع . خریداری بال واسطه از نعمت اله عابدی  .

۴۹– اصلی ) قریه وسطی کال (
1۳0۸ فرعی  آقای مهدی ایزدی در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی 
که کاربری ۳۲0 متر مربع مسکونی و الباقی زراعی میباشد به مساحت ۸۶0.۷۹  

مترمربع . خریداری بالواسطه از احمد نیکزاد  .
امالک متقاضیان واقع دربخش ۴ ثبت آمل – دهستان چالو

۲۶– اصلی ) قریه گنگرج کال (
۵۶۲ فرعی آقای عباداهلل فالح در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
با کاربری باغی به مساحت ۷۲۸ مترمربع . خریداری بال واسطه از عبدالحسین 

فالح  .
۴۲– اصلی ) قریه تیار (

۶۹ فرعی  خانم فاطمه یزدانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
با کاربری زراعی به مساحت ۳00 مترمربع . خریداری بال واسطه از حمزه عباس 

زاده  .
۴۸– اصلی ) قریه نجارکال (

۳۹ فرعی آقای سید مهدی اسالمی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 1۲۹.۷۳ مترمربع . خریداری بال واسطه از مهری احمد پور .

۴۹– اصلی ) قریه پاشاکال (
1۶0 فرعی خانم سیده صدیقه حسینی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی با کاربری باغی به مساحت ۳۲۶.۲۴ مترمربع . خریداری بال واسطه از 

مسلم رضا زاده  .
1۶1 فرعی آقای رمضان جعفری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی با کاربری باغی به مساحت ۲11 مترمربع . خریداری بال واسطه از فاطمه 

حبیبیان  .
1۶۲ فرعی آقای مرتضی میران آملی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی با کاربری باغی به مساحت ۶1۲ مترمربع . خریداری بال واسطه از 

محبوب امامی  .
۹۶– اصلی ) قریه المیستان (

۸۵ فرعی آقای حسین علیزاده و مریم علیزاده هر یک به نسبت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 101.10 مترمربع . 

خریداری بال واسطه از جعفر علیزاده  .
۸۶ فرعی خانم هدیه قبادی مقدم در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی 
با کاربری باغی به مساحت ۳۸1.۴۵ مترمربع . خریداری بال واسطه از عباسعلی 

اطمینان و مهین زهرائی  .
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1-اصلی ) قریه بامتی (
111 فرعی آقای محمود تقی منتقمی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی به مساحت ۲۷۳.۹1 مترمربع خریداری بال واسطه از خدیجه و قاسم و 

عبداله و مسلم همگی عابدیان جلودار  .
۳- اصلی ) قریه کالک سفلی (

۶۸۴1 فرعی  آقای سعید رضوی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان تجاری 
احداثی  به مساحت ۶۵.1۹ مترمربع . خریداری بال واسطه از ناصر شکری   .  

۶۸۴۲ فرعی  از ۳0۲ فرعی آقای حسین آقاجانی در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان مسکونی  به مساحت 1۸0.۲0 مترمربع . خریداری مع الواسطه از 

ظاهر حاجی حسینی   .  
۶۸۴۳ فرعی  آقای سعید رضوی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان تجاری 
احداثی  به مساحت ۵۲.۳۶ مترمربع . خریداری بال واسطه از ناصر شکری   .  

۶۸۵۷ فرعی  آقای قنبر علی رودگر در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت 11۶.۶۴ مترمربع . خریداری بال واسطه از الهه شعبانی فر   .  
۶۸۵۸ فرعی  از 1۶۶1 فرعی آقای رحمت اله طاهری نسب در ششدانگ یک 
قطعه زمین با انباری احداثی  به مساحت ۲10.۵0 مترمربع . خریداری مع الواسطه 

از محمد علی محمدیان   .  
۵- اصلی ) قریه شاه محله (

۵1۷۵ فرعی  خانم سید ه سمیه موسوی میرکال در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان مسکونی احداثی به مساحت 1۸۸.۵۶  مترمربع . خریداری بال واسطه 

از علیرضا پنجو . 
۵1۷۶ فرعی  خانم فاطمه عزیزی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 

مسکونی به مساحت 1۴۹.۲۵ متر مربع . خریداری بال واسطه از سقا دهقان  . 
۵1۸۸ فرعی  آقای سامان میرزائی آملی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی احداثی به مساحت 10۹.۶0 متر مربع . خریداری بال واسطه از حمزه 

فالح مقدم  . 
۵1۸۹ فرعی  خانم زینب مرادی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی به مساحت 1۵1.۵۳ متر مربع . خریداری بال واسطه از علی اصغر 

ابراهیمی  . 
۵1۹۵ فرعی  خانم مائده صداقت و آقای علی الهی هر یک به نسبت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 1۴۸.۹1 متر 

مربع . خریداری بال واسطه از ابراهیم عزیز پور  . 
۵1۹۶ فرعی  آقای علیرضا اسمعیلی در ششدانگ یک قطعه زمین جهت تجمیع  

به مساحت ۳1.1۸ متر مربع . خریداری بال واسطه از رمضان علیزاده .
۵1۹۷ فرعی  آقای کیومرث اسمعیلی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی احداثی به مساحت 1۶۲.۲۲ متر مربع . خریداری بال واسطه از حسن 

اکبرزاده  . 
۵1۹۸ فرعی  خانم لیال اسدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی 
احداثی به مساحت 1۶۲.۳۴  متر مربع . خریداری بال واسطه از سید مهدی 

هاشمی  . 
10- اصلی ) قریه قجر محله  (

1۶۴ فرعی  شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران در ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی با کاربری تاسیسات و تجهیزات روستایی به  مساحت 

۴0۵ متر مربع . با گواهی  از شورای محل  . 
1۳- اصلی ) قریه پیت کت (

۲۴۹۸ فرعی  از ۳۴ فرعی قطعه ۸ – افرازی  آقای رمضان قاسم پور در ششدانگ 
یک قطعه زمین با انباری احداثی به  مساحت ۲۶1 متر مربع . خریداری مع 

الواسطه از محمد احمدی الریجانی .  
1۴- اصلی ) قریه انصاری محله (

100۵ فرعی  آقای غضنفر اسکو در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی احداثی که سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف میباشد  به مساحت 

۲۶0.۴۳ مترمربع . خریداری بال واسطه از مهری شعبانی  .
۲۲- اصلی ) قریه حسین آباد غربی ) علیا ( (

۷۳ فرعی  آقای محمد رضا بابائی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  با کاربری باغی به مساحت ۲۲۷.۲0 متر مربع . خریداری بال واسطه از 

سید مهدی موسوی  .
۲۳- اصلی ) قریه حسین آباد غربی ) سفلی ( (

۹۹ فرعی  آقای محمد عبادی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
که کاربری 11۲ متر مربع توسعه مسکونی و ۲۴۳ متر مربع کاربری زراعی میباشد 

به مساحت ۳۵۵ متر مربع . خریداری بال واسطه از مجتبی عبادی  .
۲۶- اصلی ) قریه ورکاده غربی (

۵0۲ فرعی  از ۵ فرعی آقای  سید احمد عبداله زاده خراط در ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان مسکونی  احداثی به مساحت ۷۴۲ مترمربع . خریداری 

بال واسطه از سبز علی عبداله زاده  .
۵0۳ فرعی  از ۵ فرعی خانم  معصومه علوی در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی با کاربری زراعی  به مساحت ۲0۸.۷0 مترمربع . خریداری بال 

واسطه از بهنام برجسته و علی حبیبی  .
۴1- اصلی ) قریه تجن جار علیا (

۵۷۹۸ فرعی  خانم ام البنین حداد در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی 
به مساحت 1۹۴مترمربع . خریداری بالواسطه از عین اله تجن جاری  .

۵۷۹۹ فرعی  آقای وحید خلیلی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
به مساحت ۷۹1 مترمربع . خریداری بالواسطه از علی اکبر تجن جاری  .

۵۸00 فرعی  آقایان محمد فالح و پرویز ابراهیمی زاده عمران هر یک به نسبت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
1۵0.۴0 مترمربع . خریداری بالواسطه از حبیب اله نور محمدی و خدیجه 

ابراهیمی.  
۵۸01 فرعی  آقای مجتبی جان پناه در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری 
احداثی با کاربری باغی به مساحت 1۴۹.۵0 مترمربع . خریداری بالواسطه از 

سعید ابراهیمی .  
۵۸0۶ فرعی  خانم رقیه اسکو در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی 

احداثی به مساحت 1۲۹.۶۲ مترمربع . خریداری بالواسطه از نبی اله اسکو .  
۴۲- اصلی ) قریه شهربانو محله غربی (

۸0۴۷ فرعی  از 1۳۲۷ فرعی آقای نعمت اله اسحقی کنار انجام در ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان مسکونی که کل عرصه وقف میباشد به مساحت ۳۴0 

مترمربع . خریداری مع الواسطه از اداره اوقاف آمل   .
۴۸- اصلی ) قریه چندر محله و میخران (

۴۲۹ فرعی  آقای علی محمد اسماعیلی در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به 
مساحت ۶۶۹۶ مترمربع . خریداری مع الواسطه از علی اکبر اکبری . 

۴۹- اصلی ) قریه سوته کال (
۳۷0 فرعی  از ۳ فرعی آقای ولی اله حبیبی  در ششدانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت 1۵۵.۵۵ مترمربع . خریداری مع الواسطه از 

غالمحسن معتقدی  . 
۳۷1 فرعی  از ۳ فرعی آقای سید ذبیح جاللی  در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان مسکونی به مساحت ۲1۲.۷۲ مترمربع . خریداری بال واسطه از سید 

رحمت جاللی  . 
۵1- اصلی ) قریه درمه کال علیا  (

۷۸۴ فرعی  خانم زینب باقری در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی 
به مساحت ۹۹۸.۶۵ مترمربع . خریداری بال واسطه از حسن بیک مهدوی  . 

۵۲- اصلی ) قریه درمه کال سفلی  (
۴۳1۳ فرعی  خانم زهرا دبیری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان  احداثی 
مسکونی که یک نهم مشاع از کل عرصه وقف است به مساحت 11۴.۵0 مترمربع 

. خریداری بال واسطه از غالمحسن رمضانپور .  
۵۸- اصلی ) قریه سائیج محله   (

۵۵۸ فرعی  آقای محمد یدالهی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی به مساحت ۵۷۵.1۲ مترمربع . خریداری بال واسطه از حسن ید الهی .

۵۹- اصلی ) قریه انجه پل  (
۶۷ فرعی  آقای مجید زرجویان و خانم زهرا اسالمی پور  هر یک به نسبت سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری باغی 
که ده سیر مشاع از ششدانگ عرصه وقف میباشد به مساحت ۲۵0.۹0 مترمربع 

. خریداری بال واسطه از روح اله طیرانی  .
۶1- اصلی ) قریه ولیسده  (

۳۲۷ فرعی  آقای حامد شعبانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
با کاربری صنایع که پانزده سیر مشاع از ۲۴0 سیر ششدانگ عرصه وقف میباشد 

به مساحت 11۵۲.۲۳ مترمربع . خریداری مع الواسطه از مسلم ابراهیمی  .
۶۲- اصلی ) قریه ورامده (

۳1 فرعی  آقای خسرو باقری در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
که کاربری یکهزارو پنجاه متر مربع توسعه مسکونی و الباقی باغی میباشد  به 

مساحت 1۸۶0  مترمربع . خریداری مع الواسطه از زلفعلی باقری  .
۷0- اصلی ) قریه کاسمده و اسکو محله  (

1۶۳۶ فرعی  آقای غالمحسن هدایتی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۲۳۵.۴۲ مترمربع . خریداری بال واسطه از محمد علی 

محمودی .
۸۳- اصلی ) قریه عالی کیا سلطان  (

۲ فرعی  آقایان مرتضی و لطف اله و نعمت اله همگی ملک شاهی هر یک به 
نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری باغی که کل عرصه 
وقف میباشد به مساحت 1۹00مترمربع . تملک به موجب حکم دادگاه از اداره 

منابع طبیعی .
1۳۸- اصلی ) قریه رزکه  (

۵1۶ فرعی  آقای سید عبداله واقفی و خانم سیما بیگی هر یک به نسبت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی به مساحت 

۲۴1.10مترمربع . خریداری بال واسطه از علیرضا نیاکیان .
1۶۶- اصلی ) قریه لویجان  (

۲ فرعی  آقای نعمت اله ملکشاهی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی با کاربری یکصد متر مربع مسکونی و الباقی زراعی  به مساحت ۴۶1.۶0 

مترمربع . خریداری بال واسطه از جعفر قلی ملکشاهی  .
امالک متقاضیان واقع دربخش 10 ثبت آمل – دهستان اهلمرستاق 

۲۵- اصلی ) قریه کال صفا (
۲۶۲ فرعی  شرکت گاز استان مازندران در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی که دو دانگ و نیم از ششدانگ عرصه وقف میباشد به مساحت ۲۳۷.۲0 

مترمربع . خریداری بال واسطه از شورای محلی  .
۲۶۳ فرعی  خانم  فاطمه محمدی  در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
مسکونی که دو دانگ و نیم از ششدانگ عرصه وقف میباشد به مساحت ۲10.۶۶ 

مترمربع . خریداری بال واسطه از عبداله مهرداد  .
۲۶۴ فرعی  خانم  زهرا پرتوی  در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
که دو دانگ و نیم از ششدانگ عرصه وقف میباشد به مساحت ۲0۲.۶0 مترمربع 

. خریداری بال واسطه از فاطمه صمائی  .
۲۶۵ فرعی  آقای  سعید صبوری  در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
تجاری احداثی که یکصد سیر مشاع  از ششدانگ عرصه وقف میباشد به 

مساحت 1۹0.۵0 مترمربع . خریداری بال واسطه از حمید راعی  .
امالک متقاضیان واقع دربخش 10 - دهستان الله آباد انتزاعی از ثبت بابل  

۲1- اصلی ) قریه اجبار کال (
11۸۸ فرعی  آقای  عین اله عباس زاده  در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 

مسکونی به مساحت ۲۹۷.۷۹ مترمربع . خریداری بال واسطه از نوابه خدایی  .
امالک متقاضیان واقع دربخش 11 ثبت آمل – دهستان هرازپی 

1 - اصلی ) قریه مصیبتان (
۶۹۹ فرعی  خانم صدیقه رئیسی اسحقی در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  که ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت 11۸.۹۶ متر 

مربع . خریداری بال واسطه از بهروز حسین پور  . 
۵ - اصلی ) قریه آهنگر کال (

۲1۲ فرعی از ۹۴ و 10۳ فرعی  آقای  سید منوچهر امیر حسینی  در ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی  به مساحت ۴۳0.۲۹ متر مربع . 

واگذاری مع الواسطه از بنیاد علوی  . 
۲1۳ فرعی  از 1۳0 فرعی  آقای  علیرضا اسماعیل نژاد در ششدانگ یک قطعه 

زمین به مساحت ۴۳۳.۹0 متر مربع . واگذاری مع الواسطه از بنیاد علوی  . 
۸ - اصلی ) قریه کلیکان سفلی (

1۸ فرعی  آقای  حسن آذری فرد در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۹0۸.۹۴ متر مربع . خریداری بال واسطه از کاظم روحی  . 

۹ - اصلی ) قریه کالمحله (
1۳۴ فرعی  آقای  پژمان اسفندیاری مقدم در ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی که کاربری ۳0۵ متر مربع توسعه مسکونی و الباقی زراعی 
میباشد به مساحت ۴۷۳.۶0 متر مربع . خریداری بال واسطه از مجید سهرابی  . 

۴۳ - اصلی ) قریه قادی محله (
۳۴1 فرعی  شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران در ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی با کاربری تاءسیسات و تجهیزات روستائی به مساحت 

۴1۲.۷1 متر مربع با گواهی شورای محل .
لذا به موجب ماده – ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده – 1۳ – آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعل ام شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق  الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قباًل اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید .
تاریخ انتشار نوبت اول 1۳۹۷/0۹/0۳ 
تاریخ انتشار نوبت دوم  1۳۹۷/0۹/1۸

سید محمد حسن روشنائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل 

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان مازندران

 آگهی شماره ) 48 ( آبانماه – 1398 ثبت آمل 
آگهی موضوع ماده 3 

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

کرج- خبرنگار زمان؛ رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
بازار  از  بازدید  در  کرج،  کشاورزی شهرداری  های  فراورده  و 
میوه و تره بار الله، گفت: نظارت کیفی و بهداشتی در تمامی 

میادین و بازارهای میوه و تره بار با جدیت پیگیری و اجرایی می 
شود. عباس وحیدی در بازدید از بازار میوه و تره بار الله، ضمن 
بررسی موانع و مشکالت این مجموعه، اظهار کرد: نظارت کیفی 
و بهداشتی در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار با جدیت 

پیگیری و اجرایی می شود.
وی با اشاره به اینکه نظارت بر بهداشت میادین و بازار های 
به شهروندان را  بار بستر خدمات رسانی مطلوب  تره  میوه و 
فراهم می کند، افزود: محصوالت عرضه شده در میادین میوه 

تره بار نیز مشمول نظارت های بهداشتی دقیق هستند تا اقالم و 
مایحتاج مورد نیاز به صورت استاندارد و سالم به دست مصرف 

کنندگان برسد. 
های  فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  رییس 
کشاورزی شهرداری کرج همچنین بهبود وضعیت نما و توجه به 
بهداشت غرف عرضه محصوالت را از دیگر برنامه های مهم این 
سازمان برشمرد و گفت: در راستای برنامه های یاد شده بر اساس 

دستورالعمل های ابالغی و ضوابط بهداشتی عمل خواهیم کرد.

جدیت در نظارت کیفی و بهداشتی 
بر بازارهای میوه و تره بار کرج 
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انتقال معتادان به کهریزك شدني نیست

برای  ظرفیت  و  فضا  کمبود  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
نگهداری از معتادان نداریم و سیاست ما این نیست که معتادان متجاهر 

را به کهریزک منتقل کنیم.
انوشیروان محسنی بندپی در رابطه با ظرفیت نگهداری معتادان بی خانمان 
و متجاهر گفت: هیچ معتاد متجاهری نیست که به بهزیستی معرفی شده 

باشد و ما به دلی کمبود جا آن را پذیرش نکرده باشیم.
وی ادامه داد: بهزیستی نسبت به پذیرش و ارائه خدمات حمایتی به 

معتادان بی خانمان و متجاهر آمادگی کامل دارد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:  توسعه مراکز جامع توانمندسازی 
و اجتماع پذیری معتادان در دستور کار بهزیستی قرار دارد و مدیریت 
موردی پس از ترخیص این افراد به گونه ای که مورد به مورد بررسی 

شوند، انجام می شود.
بندپی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر انتقال خرده فروشان مواد مخدر 
به کهریزک گفت: سیاست ما این نیست اگر جای دیگری این موضوع 
را عنوان کرده اند نمی دانم چرا که بهزیستی مدیریت مراکز ماده 1۶ که 

معتادان متجاهر هستند را بر عهده دارد.
وی گفت: در رابطه با مهارت آموزی، اجتماع پذیری و درمان این افراد 
آنها را مدیریت   ... برنامه های خود را دنبال می کند. و در  بهزیستی 

خواهد کرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: اعتقاد ما این است که باید آموزش 
و اقدامات حمایتی و اجتماعی به صورت تاثیرگذار بر این افراد ارائه 

شود.
بندپی افزود: موضوع انتقال توسط قوه قضائیه مطرح شد و این موضوع 
ارتباطی با پذیرش معتادان متجاهر در مراکز نگهداری از این افراد ندارد 
زیرا کمپ های ترک اعتیاد استان تهران در حال حاضر ظرفیت الزم 

برای پذیرش معتادان متجاهر را ندارند.
وی گفت: ظرفیت مراکز استان ها برای پذیرش معتادان متجاهر حتی تا 
شش ماه هم فراهم است و کمبود جا نداریم. باید نگاه ها به این مقوله 

علمی و تخصصی باشد و از نگاه اردوگاهی باید خودداری کرد.
مورد  در  برنامه سال ۹۷  کرد:  تاکید  بهزیستی کشور  رئیس سازمان 

معتادان اشتغال و توانمندسازی آنان است

برخورد قاطعانه با عامالن حادثه تروریستی 
چابهار خواهیم داشت

فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به حادثه تروریستی چابهار با تاکید بر 
اینکه دشمنان بدانند با چنین تحرکات کور و مذبوحانه ای نمی توانند 
در عزم و اراده نیروهای مسلح و مردم خللی وارد کنند، گفت: با عامالن 

این حادثه قاطعانه برخورد می کنیم.
امین  انتظامی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  با  اشتری  حسین  سردار 
گروه  یک  عامل  قبل،  روز  دو  افزود:  دانشجو،  روز  گرامیداشت  و 
تروریستی به دنبال نفوذ به یکی از مقرهای انتظامی شهرستان چابهار 
بود، که با لطف الهی، هوشیاری و واکنش سریع نیروهای پلیس، این 

عامل انتحاری ناکام ماند.
وی اظهار داشت: دشمنان به دنبال ناامن کردن کشور هستند اما باید 
بدانند با چنین تحرکات کور و مذبوحانه ای نمی توانند در عزم و اراده 

نیروهای مسلح و مردم خللی وارد کنند.
سردار اشتری تأکید کرد: نیروهای پلیس با اقتدار روزافزون مأموریت ها 
را دنبال و اجرایی می کنند و با عامالن اصلی این تحرک تروریستی نیز 
قاطعانه برخورد می کنیم و برای خانواده شهدای این حادثه تروریستی 

نیز از خداوند منان طلب اجر و پاداش داریم.
وی در پاسخ به این سوال که خودروی عامل انتحاری حامل چه میزان 
مواد منفجره بود، گفت: موضوع در حال بررسی است و تحقیقات در 

این باره ادامه دارد.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با 
گرامیداشت روز دانشجو گفت: در این روز در سال 1۳۳۲، سه نفر 
از دانشجویان عزیز به شهادت رسیدند و در واقع شهادت این سه 
دانشجوی عزیز در راستای استکبارستیزی و برای استقالل کشور بود، 
به همین دلیل هر ساله مراسم های مختلفی در گرامیداشت این روز در 

سراسر کشور برگزار می شود.
وی اظهار داشت: طی سال های اخیر دانشگاه علوم انتظامی امین رشد و 
پیشرفت خوبی داشته و جایگاه علمی این دانشگاه نیز ارتقا یافته که این 
به دلیل دارا بودن دانشکده، آزمایشگاه و کارگاه های تخصصی است 
که این ظرفیت ها برای ارتقای دانش تخصصی و مهارتی دانشجویان 

بسیار کاربردی است.
سردار اشتری خاطر نشان کرد: دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین، 
دانشجویانی پرتالش، باانگیزه و دارای روحیه انقالبی و والیی هستند 
و این مهم را سرمایه ای بزرگ می دانیم و این دانشجویان عزیز طی 
۳0 سال برای تأمین و توسعه نظم و امنیت کشور خدمت صادقانه 

خواهند داشت.

خبر

تصورات اشتباه درباره »گل«

سازمان  اعتیاد  از  پیشگیری  گروه  رئیس 
مبارزه  ستاد  آمار  براساس  گفت:  بهزیستی 
با مخدر، »گل« دومین ماده مخدر شایع در 
کشور است که از سوی جوانان و نوجوانان 

مورد استفاده قرار می گیرد.
 ماریت قازاریان با با بیان اینکه برخی افراد 
گل  ماده  بودن  آور  اعتیاد  عدم  بر  تصور  با 
این ماده مخدر می آورند، اظهار کرد:  رو به 
ماده  این  عوارض  درباره  جوانان  اطالعات 
لذت  کسب  پی  در  آنان  و  نیست  درست 

هستند.
به  مصرف  گرایش  اینکه  بیان  با  قازاریان 
سمت ماده گل بسیار زیاد است، اظهار کرد: 
چه  گل  مصرف  نمی دانند  جوانان  طرفی  از 
کندی  و  بدنی  عالیم  تغییر  مانند  عوارضی 
حرکت و... را درپی دارد. عوارض بلند مدت 
مصرف گل نیز شامل نقص در سیستم بدنی، 
کاهش تمرکز، مشکالت تحصیلی و شغلی و 

کاهش سطح هوشیاری است.
وی با تاکید بر اینکه خانواده ها باید مراقب 
دوستی  افرادی  چه  با  فرزندانشان  باشند 
می کنند و اوقات فراغت خود را به چه شکل 
بهزیستی  سازمان  کرد:  تصریح  می گذرانند، 
کمپین آشنایی با ماده مخدر گل را طی 10 
روز در نیمی از استان ها برگزار کرد ولی این 

کارها باید مداوم انجام شود.
کارشناس حوزه  تحلیلگر و  سعید صفاتیان، 
را  مخدر  مواد  از  استفاده  نیز  مخدر  مواد 
واقعیتی انکار ناپذیر در تمام جوامع دانست 
دوم  ضلع  درمانگران،  اول،  ضلع  افزود:  و 
مخدر  مواد  سوم  ضلع  و  کننده  مصرف 
به دلیل  است. ذات خود ماده گل است که 
تاثیراتش، رتبه دوم را در میان مواد مخدر در 

کشور بدست آورده است.
روان  مورد   ۶ یا   ۵ اینکه  بیان  با  صفاتیان 
گردان طی سالیان سال مرتب جای یکدیگر 
را می گیرند، افزود: ماده گل به دلیل ساختار 
خود، این احساس را در جوان ایجاد می کند 
به  را  تمایل  بیشترین  می کند  تصور  فرد  که 

مصرف این ماده دارد.
والدین  یا  معلم  یک  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
با  مخدر  مواد  درباره  نمی توانند  راحتی  به 
توسعه  کرد:  تصریح  کنند،  صحبت  جوانان 
گذشته  سال   ۲0 طی  صداوسیما  برنامه های 
موفق بوده است، اما از طرفی در آموزش و 
پرورش این توسعه تا 10 درصد رونق داشته 

است.
نگاه  نظیر  ساخت هایی  زیر  فقدان  صفاتیان 
را  پیشگیری  برنامه های  درباره  مدیریتی 
افزود:  و  دانست  حوزه  این  مشکالت  از 
استرس  موضوع  این  به  نسبت  مدیران 
نمی رسانند.  مقصد  به  را  برنامه ها  و  دارند 
همایش های پیشگیرانه تنها راهکار نیست و 
در عین برنامه های پیشگیرانه 10 سال گذشته 

مناسِب شرایط امروز نیست.

خبر

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
برای  حمایتی  بسته  ابالغ  از  بهداشت  وزارت 
1۳1هزار بیمار خاص و صعب العالج خبر داد و 
گفت: بسته حمایتی وزارت بهداشت، بیماری های 
تاالسمی، هموفیلی، دیالیز خونی، دیالیز صفاقی، ام 
اس، EB )پروانه ای(، MPS، پیوند کلیه، پیوند 
و  روده  پیوند  پانکراس،  پیوند  قلب،  پیوند  کبد، 

پیوند ریه را تحت پوشش قرار می دهد.
دکتر مهدی شادنوش گفت: طبق وعده ای که از قبل 
به بیماران خاص و صعب العالج کشور داده شده، 
بسته حمایتی از این بیماران در این مرکز تدوین و 
توسط معاونت درمان به دانشگاه ها ابالغ شد و از 

دهم آذرماه امسال قابلیت اجرایی پیدا کرده است.
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت ادامه داد: در این بسته، حفاظت 
برابر  در  العالج  صعب  و  خاص  بیماران  مالی 
هزینه های باالی این بیماران که مشکالت زیادی 
را برای خانواده آنها می تواند به وجود آورد، دیده 

شده است.
بهداشت  وزارت  هدف  اینکه  بیان  با  شادنوش 
حمایت مالی از این هموطنان است، افزود: پوشش 
حداکثری سهم بیمار برای خدمات تایید شده در 
بیماران  همچنین  است.  شده  دیده  دستورالعمل 
آسیب پذیر به منظور هدفمندسازی پرداخت یارانه 

سالمت به آنها شناسایی شدند.
وی با بیان اینکه برای مراقبت های بیشتر بر روش ها 
می گیرد  صورت  دانشگاه ها  در  که  کارهایی  و 
ساختار گزارش ها نظامند شده، افزود: با این کار 
می توان سیاستگذاری های بهتر و دقیق تری را اتخاذ 
مصوب  راهنماهای  و  پروتکل ها  همچنین  کرد. 
برای مدیریت بیماری های خاص و صعب العالج 

و پیوند مستقر و بکار گرفته شده است.
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 

گروه  این  اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت 
و  درمانی  خدمات  تمام  می توانند  بیماران  از 
دارویی شان را در بیمارستان های دانشگاهی دریافت 
کنند، افزود: در صورتی که مرکز دانشگاهی موردی 
نداشته  را  خدمات  این  ارائه  زیرساخت های  از 
قالب  در  می تواند  مشخص  تعرفه های  با  باشد 
قراردادهایی این خدمات را به بخش های دیگری 

خارج از دانشگاه برون سپاری کند.
وی اظهار داشت: خدماتی که در این بسته برای 
است،  شده  دیده  و صعب العالج  بیماران خاص 
و  دارویی  درمانی،  تشخیصی،  خدمات  شامل 
توانبخشی است.شادنوش یادآور شد: تامین داروی 
این بیماران براساس برنامه مجلس شورای اسالمی 
با تاکید و اولویت بر مصرف داروهای تولید داخل 
نداشته  داخلی  مشابه  تولید  دارویی  اگر  و  است 
حمایت های  بیماران  این  از  قانون  مطابق  باشد، 
مورد  داروهای  همچنین  می گیرد.  صورت  الزم 
نیاز این بیماران باید در مراکز ارائه خدمت تامین 
شود و طبق قانون کلی طرح تحول نظام سالمت 

باید از هرگونه ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان 
پیشگیری شود.

وی در ادامه اضافه کرد: خدمات دندانپزشکی برای 
کلیه بیماران خاص و صعب العالج در این بسته 
تعریف شده است و طبق آن باید به این بیماران 
و  پیوند  مدیریت  مرکز  ارائه شود.رییس  خدمت 
درمان بیماری های وزارت بهداشت با بیان اینکه 
این بسته سالیانه حدود ۴هزار میلیارد ریال بودجه 
نیاز دارد، افزود: در این بسته حمایتی 1۳ بیماری 
خاص و صعب العالج شامل بیماری های تاالسمی، 
 EB ،هموفیلی، دیالیز خونی، دیالیز صفاقی، ام اس
)پروانه ای(، MPS، پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند 
ریه  پیوند  و  روده  پیوند  پانکراس،  پیوند  قلب، 
پوشش داده می شوند که در مجموع شامل 1۳1 
هزار نفر می شوند.شادنوش تاکید کرد: در این بسته 
تمام خدمات بیماران خاص رایگان می شود و تنها 
در پیوندها فرانشیزی که از قبل هم وجود داشت 

دریافت می شود.
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 

وزارت بهداشت ابراز کرد: طی هفته های آتی بسته 
حمایتی بیماران SMA نیز تکمیل و ابالغ خواهد 
از  اندکی  بتوانیم  آن  به واسطه  امیدواریم  شد که 

دغدغه های خانواده آنها را کاهش دهیم.
و  سرطانی  بیماران  خدمات  افزود:  شادنوش 
پیوند مغز استخوان نیز به صورت جداگانه و در 
آینده ای نزدیک ابالغ می شود به دلیل اینکه نیازمند 

زیرساخت هایی است که باید تکمیل شود.
 1۳ تاکنون  اینکه  بیان  با  وی  وبدا،  اعالم  بنابر 
شده،  گنجانده  حمایتی  بسته  این  در  بیماری 
درخواست  اسالمی  شورای  مجلس  از  افزود: 
بسته  این  در  بیشتری  های  بیماری  تا  کردیم 
به  را  بیماری   ۴0 امسال  شوند.  داده  پوشش 
دولت پیشنهاد کردیم تا پس از ارسال و موافقت 
حمایت های  از  بتوانند  هم  افراد  آن  مجلس 
مرکز  شوند.رییس  مند  بهره  بهداشت  وزارت 
وزارت  بیماری های  درمان  و  پیوند  مدیریت 
که  امیدواریم  کرد:  تاکید  پایان  در  بهداشت 
ردیف  تخصیص  با  اسالمی  شورای  مجلس 
بیماران خاص و صعب العالج در  برای  مستقل 
برنامه های اعتباری، اعتبار واقع بینانه ای را برای 
در  العالج  و صعب  خاص  بیماران  از  حمایت 
تا  باشد  قرار  اگر  است  بهتر  بگیرد؛ چراکه  نظر 
ردیف و یارانه ای برای نیازمندان دیده شود، این 
بیماران در اولویت باشند تا بلکه مرهمی بر رنج 
آنها باشد و ما نیز با توجه به زیرساخت هایی که 
در کشور به وجود آمده است تالش می کنیم تا 
باید، هزینه  این بخش دقیقا در جایی که  منابع 
شود. در سال ۹۸ نیز با توجه به سیاست هایی که 
در وزارت بهداشت در جهت حمایت از این طیف 
بیماران وجود دارد و اعتباری که برای این بخش 
بیماری های  امیدواریم  می شود،  داده  تخصیص 

بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.

بسته حمایتي ویژه براي بیماران صعب العالج

سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور پایتخت از 
اجرای طرح طاهر توسط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 

بزرگ خبر داد.
رئیس پلیس راهور پایتخت تصریح کرد: با توجه به نزدیک 
شدن به فصل زمستان این طرح از امروز، شنبه اجرا شده و 

با خودروهای آالینده و دودزا برخورد می شود.
تخلفات  مرتکب  که  خودروهایی  با  برخورد  گفت:  وی 
و  غیرمجاز  سبقت  غیرمجاز،  سرعت  همچون  حادثه ساز 

حرکات مارپیچ شوند نیز در دستور کار است.
این مقام ارشد راهور پایتخت اعالم کرد: خودروهایی که 
امنیت اخالقی را خدشه دار کنند مطابق قانون با آنها برخورد 

الزم صورت می گیرد.
سردار مهماندار خاطرنشان کرد: برخورد با خودروهایی که 
فاقد پالک یا دارای پالک مخدوش باشند نیز مطابق قانون 
از جمله دیگر مواردی است که در این طرح به آنها پرداخته 

خواهد شد.

برخورد جدي اب خودروهاي مخل 
امنيت اخالیق

وزیر آموزش و پرورش گفت:بعد از فراز و نشیب زیاد و علی رغم 
سختی های بودجه برای سال ۹۸، اعتبار رتبه بندی معلمان در الیحه 
بودجه گنجانده شد. سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش 
در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: باالخره بعد از فراز و 
نشیب زیاد و علی رغم سختی های بودجه برای سال ۹۸، با حمایت 
آقای رئیس جمهور و پیگیری های مجدانه شخص آقای نوبخت، 
اعتبار رتبه بندی در الیحه گنجانده شد؛ به عنوان عضوی از خانواده 
آموزش و پرورش صمیمانه سپاسگزارم. در توئیت دیگری آمده 
روایت  با  معلم  میلیون«  »یک  تالش  بردن  سوال  زیر  آیا  است: 
ناقص و پخش سراسری خطای »یک« معلم جوانمردانه است؟! 
همچنین وزیر آموزش و پرورش در توئیت دیگری گفت: جلسات 
مؤثر و  مفید با وزرای محترم ادوار که صرف نظر از گرایش ها و 
سالیق سیاسی برادرانم موضوع مشترک بین همه، مسائل آموزش و 
پرورش است. در این جلسه جناب آقایان مظفر، اکرمی و فرشیدی 
که جزو منظم ترین شرکت کنندگان بودند، به دلیل تداخل برنامه 

افتخار همراهی با آنها را نداشتیم.

اعتبار رتبه بندی معلمان در الیحه 
بودجه گنجانده شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به وجود ابزارهای 
قدرتی اشاره کرد که مانع از تدوین دستورالعمل فعالیت تاکسی های 
اینترنتی می شود. محسن پورسیدآقایی ، در مورد سرانجام تدوین 
آئین نامه ای برای تاکسی های اینترنتی گفت: آیین نامه ای برای همه 
تاکسی های اینترنتی تدوین شده است که بر اساس آن در مورد نحوه 
اخذ مجوز،  چگونگی نظارت و ضوابط فعالیت آنها دستورالعمل هایی 
مشخص شده است. وی با بیان اینکه آیین نامه  توسط معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری تهران با مشارکت شورای عالی هماهنگی 
ترافیک شهرهای کشور تهیه شده و باید در این شورا به تصویب 
برسد، به ایسنا گفت: متأسفانه ابزارهای فشار و قدرتی وجود دارد 
که جلوی کنترل  و نظارت شهرداری بر شرکت های تاکسی های 
اینترنتی را می گیرد. پورسیدآقایی با بیان اینکه تدوین این آیین نامه ۲ 
بار در دستور کار شورایعالی ترافیک قرار گرفته اما از دستور خارج 
شده است گفت: اما کماکان ما به دنبال وضع قوانین نظارت بر 
آنهاهستیم تا شهرداری بتواند کار قانونی خود در حوزه نظارت بر 

خودرو  و رانندگان درون شهری  را به زودی اجرایی کند.

ابزارهای فشار و قدرت مانع 
نظارت بر اتکیس های اینرتنیت

مفقودی
 کارت شناسایی و برگ سبز پراید هاچ بک مدل ۹۳ با شماره پالک ۳۲۶ ص ۹۳ 
ایران ۸۲ با شماره موتور۵۲۳۲۶۷۷ شماره شاسی NAS۳1100E۵۸01۲10به نام 

راحله موسی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
کارت هوشمند خودروی سواری پژو ۴0۵ جی ال ایکس مدل ۸۶ با شماره پالک 
مفقود  سرابی  کریم  1۹۳۹۹۹۹بنام  هوشمند  کارت  شماره  با   ۶۲ ایران  1۵۹ع۸۶ 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

برگه اجراییه
2/100/97 

مشخصات  محکوم له ابراهیم گلچوبی به نشانی بابل بندپی شرقی روستای ولیک 
مشخصات محکوم علیه 1-  محسن آزادبخت  ۲- صادق قراگوزلو نشان به موجب 
رأی شماره ۳۷۷ تاریخ ۹۷/۵/1شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل رای 
شماره ۲/100/۹۷تاریخ ۹۷/۲/1۵شعبه دوم دادگاه عمومی بابل که قطعیت یافته است 
محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ ۶1/۶00/000ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ۸۴0/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت  تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

چک ۹۶/۲/۲۵لغایت اجرای حکم و حق خواهان محکوم گردد نیم عشر دولتی 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

گواهی تقدیم شکایت 
کد  با  رجبعلی  فرزند  نیک  غالمحسین  ۹۷/۹/1۵آقای  تاریخ  در  شود  می  گواهی 
شماره  به   راننده  هوشمند  کارت  مفقودی  بر  دایر  ۴۹۹۹۲۶۷۲۶۸شکایتی  ملی 
۲۹۳0۳۳۴در این شعبه مطرح نموده است این گواهی بنا به درخواست متقاضی در 

جهت ارائه به آن مرجع صادر گردیده است و ارزش و اعتبار قانونی دیگر ندارد 
مهدی درزی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نکا

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست.خواهان آقای/خانم نصراله وبهمن ورسمیه 
به طرفیت  فرددادخواستی  باوی  ربیعه  وانیسه  باوی  وایران همگی  وناهیدواشرف 
ونصرت  وغفوروستارومکیه  وجلیل  ومهدی  وجواد  یوسف  آقای/خانم  خوانده 
وحسنه وآمنه ومنیره وجمیله ومهین وحمیدوقاسم ومحمدو محسن وجعفرونوریه 
وشهالو  ونسرین  زهره  ومهری  ومحمدرضاورضاوفخری  ونرگس  وفرح  وشریفه 
به  الزام  خواسته  به  خدادادی  همگی  ورقیه  وکلثوم  وآزاده  وامین  ناهیدوهایده 
کالس پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ملک  سندرسمی  تنظیم 
ووقت  اهوازثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  ه۹۷0۹۹۸۶110۶00۳۳۷شعبه۳دادگاه 
طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  مورخ1۳۹۷/11/۳0ساعت۸:۳0تعیین  رسیدگی 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده۷۳قانون  موضوع 
فوق الذکر ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  گرددتاخوانده ظرف  می 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-حمیدرضاعسکری

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۹۵۸صادره  پدرحسینعلی  نام  بهبهانی  عباسی  آقای/بانوعظیم 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازرامهرمزدرخواستی 
رامه بشناسنامه1۲۲1۴صادره  بهبهانی  عباسی  حسینعلی  مرحوم  شادروان  که 
از1- عبارتند  اش  ورثه  فوت  دائمی  رمزدرتاریخ۹۷/۸/۲۹دررامهرمزاقامتگاه 
نژادبشناسنامه1۵0صادره  محمدعلی  فوق۲-سوسن  بامشخصات  متقاضی 
بشناسنامه۴۷۸۶رامهرمز۵-مریم  بشناسنامه1۷1رامهرمز۴-فاطمه  ازرامهرمز۳-اعظم 
بهبهانی. عباسی  وشهرت  متوفی  .۵و۴و۳فرزندان  بشناسنامه1۹001۵0۳۲۸رامهرمز 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبور رادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
ماه  آگهی ظرف یک  نشر  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیا وصیت  اعتراض 
به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعد 

ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)1۲/۵1۷(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی ابالغ 
دادخواست وضمایم وفق ماده۷۳

بدینوسیله به1-مرضیه شجاعی بخش۲-فاضل مسلمی نسب۳-محمدعلی عباسی 
برمطالبه  شمامبنی  طرفیت  به  گردددادخواستی  می  وابالغ  اخطار  المکان  مجهول 
به  که  نموده  خمینی)ره(تقدیم  امام  بندر  اختالف  حل  دفترشورای  به  مالی  وجه 
گردیده  تعیین  رسیدگی  روز۹۷/11/1۷ساعت11وقت  وبرای  کالسه۸۸0/۹۷ثبت 
است لذاحسب تقاضای خواهان ودستوردادگاه به تجویزماده۷۳قانون آئین دادرسی 
بامراجعه  تاخوانده  ازجرایدکثیراالنتشاردرج  دریکی  نوبت  یک  مراتب  مدنی 
رسیدگی  ودرجلسه  رادریافت  وضمایم  دادخواست  ثانی  دفترشورانسخه  به 
قانونی صورت گرفته وشوراتصمیم مقتضی  ابالغ  مقررحضوریابددرغیراینصورت 

اتخاذخواهدنمود.    شماره م.الف)1۶/۷1۴(
مدیردفترشورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(

آگهی حصروراثت
آقای علی عیسوندزیبایی نام پدرعلی مرادبشناسنامه۹۷صادره ازدزفول درخواستی 
علی  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
الیگودرزدرتاریخ1۳۹۵/۴/1۷دردزفول  بشناسنامه۵۶۲صادره  مرادعیسوندزیبایی 
۲-مهدی  باال  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  خودفوت  دائمی  اقامتگاه 
عیسوندزیبایی بشناسنامه۴۲۶صادره ازدزفول)پسران متوفی(۳-کشورعیسوندزیبایی 
بشناسنامه۲۴۴۴صادره  عیسوندزیبایی  ازدزفول۴-زینب  بشناسنامه۲۴۴۳صادره 
ازدزفول)دختران  بشناسنامه1۹۹00۶۲۵1۲صادره  عیسوندزیبایی  ازدزفول۵-عظیمه 
متوفی( ازالیگودرز)زوجه  بشناسنامه1۳0۷صادره  متوفی(۶-دلبرعیسوندزیبایی 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  والغیر.اینک 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس 
به جزسری  نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت  تقدیم  دادگاه  به  ماه  ظرف یک 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه8شورای حل اختالف دزفول

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عباس ایزدی چمطاقی دارای شناسنامه  شماره ۳  به شرح دادخواست به کالسه 
۹۷0۹۵۳  ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه ایزدی چمطاقی  شماره ملی ۶۲000۶۳۳۳۸   درتاریخ1۳۹۷/1/۲۵  
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به :
1 ـ بهرام عابدی جونی فرزند محسن  به  شماره ملی : 1۲۷0۸۵۴۲۴0 )  زوج (  

۲ ـ  عباس ایزدی چمطاقی فرزند مسیب  شماره ملی: ۶۲0۹۹0۷۲۲۹  )پدر متوفی(
۳ ـ مریم محبی فرزند نصیر به شماره ملی : ۵۴۹۹۸1۶۷۲۷  ) مادر متوفی (

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.

صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای /خانم مهدی سیاه پوش 
فرزند محمدرضا-خواهان آقای ماشااله مکاریان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
مهدی سیاه پوش فرزند محمدرضا به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه ۹۷0۹۹۸۶110۷00۳1۹شعبه ۴دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اهواز ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1۳۹۷/10/۲۹ساعت 
1۳:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به 
وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.  

منشی شعبه4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   رامین فتحی دارای شناسنامه شماره   1۵۵1 بشرح دادخواست به کالسه 
نموده  و چنین  دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت  این  ۳/۹۷1۶۶۶ش     
اقامتگاه  تاریخ ۸۷/۶/۲۵  توضیح داده که شادروان علی فتحی بشناسنامه ۲۸۴ در 

دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
/1-   مهدی فتحی فرزند  علی   –ش ش۲۷۹0۳0۶۵0۸ خوی –پسر متوفی/۲-  
اصغر  فتحی فرزند علی -ش  ش   ۹۸۷ خوی-پسر متوفی/۳-    رامین فتحی 
فرزند علی -ش  ش  1۵۵1 –خوی-پسر متوفی/۴- فاطمه   فتحی فرزند علی - 
ش ش  1۷۹    -خوی-دختر متوفی/۵- عصمت سلیمانی  فرزندعلی خان   -  ش 

ش    ۶۴۴ خوی- همسر متوفی/
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

داد:   آنکولوژی هشدار  رادیوتراپی  انجمن  رئیس 
امروزه شمار قابل توجهی از زنان کشور به استعمال 

دخانیات به ویژه قلیان روی آورده اند که این مساله 
سبب بروز برخی سرطان ها همچون سرطان ریه 

)آدنوکارسینوم( می شود.
به گزارش پیام زمان ،محمدرضا قوام نصیری اظهار 
داشت: احتمال وجود مواد مخدر صنعتی در قلیان  
تنباکوی معطر و  از  استفاده  به ویژه در صورت 
میوه ای وجود دارد و عوارض آن نیز چندین برابر 
است. وی گفت: قلیان سرطان زا است و عالوه بر 
تاثیر روی ریه روی دستگاه گوارش همچون مری، 
معده و حتی مثانه نیز اثر می گذارد و باعث سرطانی 

شدن آن می شود.
حاوی  سیگار  همچنین  داد:  ادامه  نصیری  قوام 
چهار هزار نوع ماده سمی است که ۴0 تا ۵0 مورد 
آن سرطان زا هستند و زنان باردار در صورتی که 
استعمال این ماده دخانی را داشته باشند، احتمال 

شیوع تومور مغزی در جنین آنها زیادتر است.
بروز  در  دخانیات  استعمال  تاثیر  درباره  وی 

سرطان، اضافه کرد: سموم این مواد می تواند در 
بروز سرطان ها تاثیرگذار باشد؛ به طوری که مواد 
سمی موجود در تنباکوی قلیان یا توتون سیگار 
روی سلول های بافت های دستگاه تنفس به ویژه 
ریه اثر گذاشته و سبب ایجاد تغییرات غیرطبیعی 
در سلول ها می شود. به گفته قوام نصیری، عوامل 
مختلفی در سرطانی شدن سلول ها اثر گذاشته و 
در واقع ساختار DNA آنها را تحت تاثیر قرار 
می دهد؛ مواد سمی موجود در دخانیات ابتدا سبب 
تغییر در سلول ها می شود و سپس به سمت تکثیر 
آنها پیش می رود که با توده ای و غده ای شدن آن 
شناسایی  لمس  یا  تصویربرداری  توسط  سرطان 
می شود. رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی با بیان 
اینکه احتمال ابتال به سرطان در کسانی که استعمال 
دخانیات دارند، تا چهار برابر بیشتر است،  تصریح 

کرد: در بررسی هایی که از مبتالیان به سرطان ریه 
به عمل آمده است، ۸0 درصد آنها سابقه استعمال 
دخانیات داشته و بیش از 1۵ نخ سیگار در روز 

استفاده کرده اند.
قوام نصیری اظهار داشت: زنان باردار در صورتی 
که استعمال سیگار داشته باشند، شیوع تومور مغزی 

در جنین آنها زیادتر است.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  گزارش  اساس  بر 
آموزش پزشکی، سالیانه حدود ۵0 تا ۵۵ میلیارد 
نخ سیگار در کشور مصرف می شود و حدود ۵0 
تا ۵۷ هزار مرگ منتسب به آن گزارش شده است. 
این میزان مصرف دخانیات سالیانه ۲0 تا ۳0 هزار 

میلیارد تومان برای نظام سالمت هزینه دارد.
همچنین سن مصرف قلیان در زنان ایرانی به 1۴ 

سال رسیده است.     

سرطان درکمین زنان قلیانی
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آمادگی۵۰ درصدی عملیات 
تعمیرات نیروگاه های ایران

مدیرعامل شرکت برق حرارتی کشور، گفت : 
نگه داری  و  تعمیر  عملیات  حاضر  حال   در 
پیشرفت  درصد   ۵0 ایران،  نیروگاه های 
طرزطلب  محسن  است.  داشته  فیزیکی 
نیروگاه های  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با 
اقدامات صورت گرفته  با  ایران، اظهار کرد: 
تاکنون وضعیت تعمیر و نگه داری نیروگاه ها 
اساس  بر  و  است  رفته  پیش  زیادی  حد  تا 
پیش بینی های صورت گرفته تا اردیبهشت ماه 
انجام  نگه داری  و  تعمیر  کار  کامل  به طور 
خواهد شد. وی درباره اختصاص منابع مالی 
مورد نیاز برای انجام این کار، گفت : تاکنون 
تنها 1۵ درصد از اعتبارات برای اجرای این 
اگر مساعدت  یافته است که  کار اختصاص 
را  کارها  می توانیم  بگیرد،  بیش تری صورت 
هرچه  سریع تر پیش ببریم. مدیرعامل شرکت 
که  این  به  اشاره  با  کشور  حرارتی  برق 
 ۷000 باید  گرفته  صورت  برآوردهای  طبق 
میلیارد تومان برای این کار اختصاص یابد، 
و  اقدام  این  انجام  با  قطعا  کرد:  خاطرنشان 
سایر اقداماتی که درنظر گرفته ایم، می توانیم 
و  بزنیم  دور  را  آینده  سال  خاموشی های 
چالش های موجود در صنعت برق را کاهش 
 - حائری  همایون  نیز  پیش  چندی  دهیم. 
معاون وزیر نیرو ادر امور برق و انرژی - از 
کشور  در  نیروگاه   ۲۳ ارتقای  عملیات  آغاز 
خبر داده و گفته بود که هدف وزارت نیرو 
با انجام اقدامات الزم تابستان  این است که 
بر  شود.  سپری  خاموشی  بدون  آینده  سال 
خاموشی  از  گذر  برای  که  اقداماتی  اساس 
شده  مقرر  شده،  آغاز  آینده  سال  تابستان 
وارد  جدید  نیروگاهی  واحد   ۲۷ که  است 
مدار شود که تابستان سال آینده را با انجام 
سر  پشت  چالش  کم ترین  با  تمهیدات  این 
برای  هزینه  برآورد  برای  هم چنین  بگذاریم. 
برای  که  شده  پیش بینی  هم  کار  این  انجام 
هزار   10 حدود  به  کارها  این  انجام  اتمام 

میلیارد تومان سرمایه نیاز باشد.

خبر

شرکت ملی نفت چین واردات نفت ایران را 
ازسرمی گیرد 

سینوپک واردات نفت از ایران را بالفاصله پس از دریافت معافیت ها از 
سر گرفت، در حالی که شرکت ملی نفت چین واردات نفت ایران را از ماه 
دسامبر آغاز می کند .بر اساس این گزارش، واردات نفت از ایران توسط 
چین قرار است در ماه دسامبر دوباره افزایش یابد. طبق اطالعات دو منبع 
صنعتی، ۲ پاالیشگاه دولتی بزرگترین وارد کننده نفت دنیا، شروع کرده اند 

به استفاده از معافیت ها از تحریم های ایران .
سینوپک واردات نفت از ایران را بالفاصله پس از دریافت معافیت  از 
آمریکا، در نوامبر از سر گرفت، در حالی که شرکت ملی نفت چین )سی 
ان پی سی( برداشت از تولید نفت ایران را در ماه دسامبر آغاز می کند. 
طبق گزارش های رسیده در ماه نوامبر، معافیت های چین از تحریم های 
ایران به این کشور اجازه می دهد ۳۶0 هزار بشکه در روز نفت ایران را 
طی 1۸0 روز بخرد . سی ان پی سی، گروه انرژی ارشد چین که میلیاردها 
دالر در میادین نفتی ایران سرمایه گذاری کرده است، آماده برداشت کل 
سهم خود از تولید ایران از ماه دسامبر است . یک مقام اجرایی آگاه از 
روابط ایران و شرکت ملی نفت چین تخمین زده که سی ان پی سی 
حداقل ۲ میلیون بشکه در ماه از ماه دسامبر بارگیری کند،یعنی دوبرابر 
مقدار قبل تا بتواند کاهش واردات ناشی از تحریم صادرات نفت ایران را 
که از ۵ نوامبر اجرایی شد جبران کند . قبل از اعالم معافیت ها، سینوپک، 
بزرگترین پاالیشگاه نفت آسیا برنامه ریزی کرده بود در ماه نوامبر بارگیری 
از ایران را متوقف کند ولی با گرفتن معافیت طی چند روز وارداتش را 

از سر گرفت .
»ما به واردات نفت ایران ادامه می دهیم چون معافیت گرفته ایم« . سینوپک 
و سی ان پی سی احتماالً از تمام ۳۶0 هزار بشکه در روز مجوز واردات 
از ایران استفاده می کنند . یک منبع آگاه دیگر گفت نفت ایران نسبت به 
سایر رقیبانش در خاورمیانه قیمت خوبی دارد . قیمت نفت خام سنگین 
ایران برای ماه های نوامبر و دسامبر 1.۲۵ دالر در هر بشکه پایین تر از 
نفت متوسط عربستان است. این مقدار تخفیف در قیمت از ۲00۴ تا حاال 
دیده نشده است . این منابع همچنین گفتند بسیاری پاالیشگاه های چین 
برای فرآوری درجات نفت خام ایران تنظیم شده اند .با واردات ۳۶0 هزار 
بشکه در روز، خرید چین هنوز هم ۴۵ درصد کمتر از میانگین ۶۵۵ هزار 
بشکه در روز وارد شده طی ژانویه و سپتامبر است .افزایش عرضه نفت 
ایران و افزایش تولید آمریکا، روسیه و کشورهای اوپک قیمت نفت خام 
را نسبت به ماه اکتبر یک سوم پایین آورده است .قبل از اجرای تحریم های 
ایران در اوایل نوامبر، واردات نفت چین از ایران به 1.0۵ میلیون تن ) 

۲۴۷۲۶0 بشکه در روز ( سقوط کرد، کمترین مقدار از  ماه مه ۲010.

تعداد ثبت نام کنندگان کارت سوخت المثنی به مرز 
یک میلیون نفر

درحالی که یک هفته تا اتمام مهلت ثبت نام برای دریافت کارت سوخت 
المثنی باقی مانده است، آمارها حاکی است که به طور کلی از سوم آذرماه 
تاکنون جمعا حدود ۸۹0 هزار نفر موفق به ثبت نام کارت سوخت المثنی 

شده اند.
زیبا اسماعیلی- سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
با بیان این که تاکنون هفت میلیون نفر برای ثبت نام کارت سوخت المثنی 
اقدام کرده اند، توضیح داد: از این میان بیش از ۷۳0 هزار نفر به صورت 
غیرحضوری، یعنی با مراجعه به سامانه و اپلیکشین خدمات دولت همراه 
و استفاده از سامانه #۴* و بیش از 1۶0 هزار نفر به صورت حضوری و 

با مراجعه به پلیس +10 ثبت نام موفق داشته اند. 

کوتاه از انرژی

مفقودی
 MVM۴۸۴FTAG00۷۴۶:المثنی برگه سبز سواری چری تیگو مدل ۹۵ موتور
ایران ۸۲مفقود گردیده و  شاسی:NATGBATLVG100۶0۶۸ پالک:۵1۳ج۸۲. 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم پروانه قنبری صادق آبادی دارای شماره ملی  ۵۴۹۹۵۵۲۵۹۲ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۷0۵۹۴ ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان حسین قلی قنبری صادق آبادی شماره ملی ۴۶۲0۹۳۹1۹۶  درتاریخ1۳۹۷/۸/1۸  

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1ـ  پرویز قنبری صادق آبادی به  شماره ملی : ۴۶۲۲۹10۹۸۵ ) فرزند ذکور(  

۲ـ   ابوالفضل قنبری صادق آبادی به شماره ملی : ۴۶۲0۹۴0۹۷۶  )فرزند ذکور(
۳ـ   پری گل قنبری صادق آبادی به شماره ملی : ۴۶۲۲۹۵۴۷۲۹   )فرزند اناث(

۴ـ  پروانه قنبری صادق آبادی به شماره ملی : ۴۶۲0۹۴0۲۵۹  )فرزند اناث (
۵ـ  پروانه قنبری صادق آبادی به شماره ملی ۵۴۹۹۵۵۲۵۹۲  )فرزند اناث (
۶ـ  بیگم قنبری صادق آبادی به شماره ملی : ۴۶۲۳1۶۵۹0۶  )فرزند اناث (

۷ـ  همه گل  قنبری صادق آبادی به شماره ملی : ۴۶۲0۹۴0۴۲۹  ) فرزند اناث و الغیر( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 

شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای اصغر یزدانی فرزند علی به شرح درخواستی که به شماره ۹۷0۸1۳این شعبه 
ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت که 
مرحوم جان باجی  قلی زاده الری فرزند مشهدی باباجان به شماره شناسنامه 1۲۳ 
صادره از بابلسر در تاریخ ۹۴/1/۲۸در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار 

فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتنداز  
1-اکبر یزدانی فرزند علی به شماره ملی ۴۹۸۸۴۲۲۹۶۸پسر متوفی

۲- اصغر یزدانی فرزند علی به شماره ملی۴۹۸۸۴۳۲۷۷۷ فرزند متوفی
۳- خدیجه یزدانی فرزند علی به شماره ملی۴۹۸۹۲۸۳۵0 فرزند متوفی 

۴-معصومه یزدانی فرزند علی به شماره ملی ۴۹۸۸۷۷1۵۹۸فرزند متوفی 
۵-سکینه یزدانی فرزند علی به شماره ملی ۴۹۸۹۴۴۴۷۲۸فرزند متوفی

۶- هاجر یزدانی فرزند علی به شماره ملی ۴۹۸۸۶۲۵1۶۸فرزند متوفی 
۷-رقیه یزدانی فرزند علی به شماره ملی ۴۹۸۸۴۲۲۹۷۶فرزند متوفی

۸- علی یزدانی فرزند مهدی به شماره شناسنامه 1۲۴۹ همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین آقا فراشی فرزند شیخعلی 
طرفیت  به  دادخواستی  زاده  ولی  زهرا  وکالت  با  موسوی  اکرم  سیده  خواهان 
خوانده آقای حسین آقا فراشی   به خواسته مطالبه نفقه تقدیم دادگاه های عمومی 
حل  شورای   1۶ شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  خرم  شهرستان  حقوقی 
انقالب  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  خانواده  مجتمع  اختالف 
کالسه  به  و  ارجاع  میرزایی  گل  شهید  کوچه  نبش  معرفت  خیابان  شیرخوارگاه 
آن 1۳۹۷/10/1۹ ساعت  که وقت رسیدگی  ثبت گردیده   ۹۷0۹۹۸۶۶۵۶۶00۲۹۶
0۹:00صبح تعیین شده است  و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که 
خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ 
1۳۹۵/1۲/10 لغایت صدور حکم طبق نظر کارشناس فعال مقوم به دو میلیون به 
علت  به  نموده  را  کارشناسی  هزینه  و  دادرسی  و  قانونی  خسارات  کلیه  انضمام 
قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه  مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به شعبه 1۶ شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.در صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ 

تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –فریده نصرت پور . 

آگهی مزایده  /جلسه دوم
به اطالع عموم می رساند محکوّم علیه موسی بهرامیان فرزند فرامرز محکوم است 
به پرداخت مبلغ  ۲۲۵/۵۸۸/۹۸۵ ریال بابت اصل خواسته در حق محکوّم له آقای 
بابت حق  ریال   مبلغ ۹/۴۵0/000  پرداخت  اقا جنگلی  و  فرزند  الیاسی   مهدی 
االجرای دولتی در حق صندوق دولت گردیده است که اموال ذیل از نامبرده توقیف 
و به پارکینگ عماد شهر دشتک تحویل گردیده که از  طریق مزایده به فروش می 
رسد لذا چنانچه کسانی که مایل هستند اموال را از طریق مزایده خریداری نمایند 
در تاریخ 1۳۹۷/۹/۲۸ساعت 11 صبح به دفتر اجرای احکام  شورای حل اختالف  
شهرسنان  اردل مراجعه نمایند اموال به کسی تعلق می گیرد که باالترین قیمت را 
ارائه نمایند محل برگزاری مزایده در مجتمع شوراهای حل اختالف شهرستان اردل 

دفتر اجرای احکام مدنی  می باشد. 
  یک دستگاه پژو ۴0۵ به شماره انتظامی ۵۶۷/۸1/ج ۲۳ مدل 1۳۸۹ برنگ نقره 
ای به شماره  موتور ۸۴1۹1 و شماره شاسی ۵1/0۴ به مبلغ ۲00/000/000 ریال 

) دویست میلیون ریال ( 
کریمی شهماروندی  – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف  

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه فاطمه نادعلی پور فرزند محمدرضا با ارائه دو برگ استشهادیه محلی 
 ۹۴ الف   1۷۵۲۳0 مسلسل  شماره  به  مالکیت  سند  اند  نموده  اعالم  شده  گواهی 
مربوط به ششدانگ یک باب خانه تحت پالک 110 ـ فرعی از ۳0  ـ اصلی  واقع 
درروستای سرزرد ـ شهرستان اردل ناحیه میانکوه / بخش ده استان چهارمحال و 
بختیاری به مساحت 1۶۶/۲۲ متر مربع که در صفحه ۹۴ ـ دفتر امالک جلد ۷۹ ـ به 

نام نامبرده ثبت ، سند مالکیت صادر ومفقود گردیده است .
مفقودگردیده و درخواست  انگاری  دراثر سهل   : رفتن  بین  از  یا  نحوه گم شده   
صدورالمثنی سند مالکیت نموده اند که طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا  وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله ، تسلیم نمایند تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سندبه ارائه کننده مسترد گردد. و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان اردل ـ رضا قلی شریفی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مراد  حسین  فرزند  صحرائی  اصغر  طرفیت  به  زادگان  ولی  حمید  آقای  خواهان 
 ،  1۶۹0۶0۵۸/۲۴۷۷0۶ های  شماره  به  چک  فقره  سه  وجه  مطالبه  خواسته  به 
مبلغ ۴00/000/000 ریال عهده  به  1۶۹0۶0۵۸/۲۴۷۷1۸ و 1۶۹0۶0۵۸/۲۴۷۷01 
بانک کشاورزی به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم ازهزینه دادرسی حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل حکم مطرح 
به شماره پرونده کالسه ۹۷0۹۹۸۶۶10100۶۵۵     ارجاع و  این شعبه  به  مطرح که 
وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان   دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه 
رسیدگی مورخ 1۳۹۷/10/۲۹ ساعت 0۹:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رحمت اله احمدی دارای شماره شناسنامه 1۵۲۷۸ و شماره ملی ۳۷۳0۵۳۹10۸ 
به شرح دادخواست به کالسه ۹۷111۴/۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد احمدی نوره به شناسنامه ۲۵ 
و شماره ملی ۳۷۳0۸1۳1۹۶ در تاریخ ۷/۶/1۳۹۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. رحمت اله احمدی ش ش 1۵۲۷۸ ت ت 1/۹/1۳۳۹ و شماره ملی ۳۷۳0۵۳۹10۸ 

پسر متوفی
۲. هادی احمدی ش ش 1۷۷۸ ت ت 1/1/1۳۴۴ و شماره ملی ۳۷۳0۸۳0۷۷۵ 

پسر متوفی
ملی  شماره  و   ۵/11/1۳۴۸ ت  ت   1۷۷۹ ش  ش  احمدی  جمیل  محمد   .۳

۳۷۳0۸۳0۷۸۳ پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8297 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

دادنامه
روانسر  دو شهر  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۸۴0۴۸00۵00 شعبه 101 

)101 جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره ۹۷0۹۹۷۸۴01۴00۹۴۳
شاکی:آقای هوشیار کریمی فرزند ایوب به نشانی روانسر-بلوار معلم کوی مولوی ۳
مدرسه  جنب  سفید  روانسر-گل  نشانی  به  عادل  فرزند  بهرامی  مهران  متهم:آقای 

سلمان فارسی
اتهام ها:1-ایراد جرح عمدی بدنی با چاقو ۲-توهین با استعمال الفاظ رکیک

به تاریخ امروز 1۳۹۷/۹/1۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری دو 
شهرستان روانسر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  موصوف 
تحت نظر و بررسی است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت 
از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.
))رای دادگاه((

بر 1-ایراد جرح عمدی  دائر  فرزند عادل  بهرامی  آقای مهران  اتهام  در خصوص 
آقای هوشیار  الفاظ رکیک موضوع شکایت  استعمال  از طریق  با چاقو ۲-توهین 
کریمی فرزند ایوب و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
پرونده و شکایت  مندرجات  اوراق و  به جامع  نظر  به شماره ۹۷/0۲1۶،  روانسر 
که  پرونده   10 ص  شرح  قانونی،به  پزشکی  شده،گواهی  انجام  ،تحقیقات  شاکی 
حکایت از جرح دامیه الله گوش در اثر اصابت جسم تیز و برنده داشته و نیز مودای 
اظهارت شهود به شرح صفحات ۲۴ و ۲۵ که جملگی بر وقوع درگیری فیزیکی 
مابین شاکی  و متهم داللت داشته و احدی از آنان نیز خونریزی از گوش شاکی را 
مالحظه نموده و نیز درگیری لفظی و بیان کلمات توهین آمیز را نیز نشنیده اند،و 
توجها به عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی و مرحله تحقیقات علی رغم احضار 
و صدور حکم جلب و نیز نشر آگهی که می تواند داللت و بیانگر صحت ادعای 
مطروحه شاکی باشد،و با در نظر داشتن این مطلب که مشارالیه دفاعی در رد اتهام 
وارده نداشته و جملگی اوراق و مستندات پرونده بیانگر صحت و انتساب اتهام به 
مشارالیه داشته لذا ضمن احراز و انتساب بزه معنونه به متهم موصوف مستندا به 
مواد ۲ و 1۹ و 1۳۴ قانون مجازات اسالمی مصوب ۹۲ و با رعایت قواعد تعدد 
جرایم و مجازات ها به جهت تعدد اعمال مجرمانه و نیز با در نظر داشتن اشتهار 
بزه  بابت  ایشان  محکومیت  به  حکم  مشارالیه  کیفری  سوابق  و  نامناسب  اخالقی 
توهین به تحمل ۷۴ ضربه شالق تعزیری درجه شش و بابت بزه ایراد جرح عمدی 
با چاقو)جنبه عمومی( با توجه به احراز استفاده از چاقو توسط متهم با مداقه در 
نظریه پزشکی قانونی که بیان داشته جرح وارده به گوش شاکی ناشی از وسیله تیز 
و برنده بوده لذا توجها به بیم تجری و ارتکاب مجدد ضمن اعمال از سوی نامبرده 
به تحمل پنج سال حبس تعزیری درجه پنج صادر و متعاقبا با توجه به وضعیت 
سنی متهم و نیز میزان صدمات وارده و با اختیارات حاصله از مواد ۴۹-۴۸-۴۶ 
قانون مذکور چهار سال و شش ماه از حبس تعزیری مرقوم را به مدت دو سال  
و به صورت ماده تعلیق نمودهو متذکر می گردد وفق ماده ۵۴ قانون پیش گفته 
اگر  متهم از زمان صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم 
عمدی موجب حد-قصاص-دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم 
اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و عالوه بر 
مجازات  جرم اخیر مجازات معلق نیز به اجرا درخواهد آمد.و نیز در راستای ماده 
1۳۴،مجازات اشد به اجرا درخواهد آمد و اگر مجازات اشد غیرقابل اجرا،تبدیل یا 
تقلیل یابد مجازات اشد بعدی اجرا می شود.رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز 

قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر می باشد.
رونوشت برابر با اصل داریست-مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 

روانسر-آمینه وهابی
مسعود نوری - دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان روانسر

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۸۴0۴۸00۵۷۲ شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر روانسر)101 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۷0۹۹۷۸۴01۴00۹۳0
شاکی:آقای جبارملکی فرزند میرزا به نشانی استان کرمانشاه-شهرستان روانسر-شهر 

روانسر-گل سفیدبنگاه شمسی
متهم:آقای سیاوش کرمی کانی باغی فرزند جهانبخش به نشانی استان کرمانشاه-شهرستان 

کرمانشاه-شهر کرمانشاه-تعاون ایستگاه ۴ کوی شهیذ مرادی پ11
اتهام:فروش مال غیر نسبت به یک دستگاه خودروی سمند به شماره انتظامی ۶۸۳ل۸۵-

ایران 1۹
العاده جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری دو  به تاریخ امروز 1۳۹۷/۹/1۲ در وقت فوق 
شهرستان روانسر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه موصوف تحت 
نظر و بررسی است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند 
متعال و تکیه برشرف و وجدان دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می گردد.
))رای دادگاه((

در خصوص اتهام آقای سیاوش کرمی کانی باغی فرزند جهانبخش دایر بر فروش مال 
غیر نسبت به یکدستگاه خودروی سمند به شماره انتظامی ۶۸۳ل۸۵ ایران1۹ موضوع 
شکایت آقای جبار ملکی فرزند میرزا و نیز کیفرخواست شماره ۹۷/0۲1۹ صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر.نظر به جامع اوراق و مندرجات مضبوط 
در پرونده،شکایت شاکی،تحقیقات انجام شده،شهادت شهود،و نیز مالحظه قرارداد مابین 
شاکی و متهم که بیانگرآن است که متهم خودروی موصوف را با دریافت بخشی از ثمن به 
شاکی فروخته است که متعاقبا خودرو به جهت مسروقه بودن و اعالم سرقت توقیف و به 
صاحب سند که شخصی غیر از متهم بوداسترداد گردیده و نیز کیفرخواست صادره و سایر 
ادله و قرائن و با توجه به متواری بودن و عدم حضورمتهم در جلسه رسیدگی علی رغم 
انتشار آگهی و احضار، لذا ضمن احراز و انتساب بزه معنونه به متهم موصوف و مستند به 
مواد ۲ و 1۹ قانون مجازات اسالمی مصوب ۹۲ و با تطبیق عمل ارتکابی با ماده 1 قانون 
مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1۳0۷ ناظر به ماده 1 قانون  تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری مصوب ۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم 
به محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه چهار و نیز پرداخت شصت 
میلیون ریال)برابر مال تحصیل شده بعنوان ثمن خودرو از شاکی(محکوم می نماید و متذکر 
می گردد توجه به استرداد خودرو توسط مالک )غیر از شاکی( لذا دادگاه در این قسمت 
از مجازات مواجه با تکلیفی نمی باشد.رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان روانسر

گذاری  سرمایه  با  گفت:  شستا  مدیرعامل 
از  تاسی  و  یورویی  میلیارد   ۴،1 ارزشمند 
شعار ما می توانیم و تالش متخصصان و 
کارکنان توانمند و متعهد ایرانی به زودی فاز 
خلیج  ستاره  گازی  میعانات  پاالیشگاه  سه 

فارس به بهره برداری می رسد.
به نقل از شرکت سرمایه  به گزارش زمان 
مرتضی  )شستا(،  اجتماعی  تامین  گذاری 
مراحل  آخرین  از  بازدید  جریان  در  لطفی 
آماده سازی فاز سه پاالیشگاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس خاطرنشان کرد: با همت 
و تالش خالصانه فعاالن در این عرصه، فاز 
آماده  آینده  هفته  چند  طی  پاالیشگاه  سوم 

افتتاح می شود. 
گذاری  سرمایه  شرکت  داشت:  اظهار  وی 
تامین اجتماعی با بیش از ۲0 هزار میلیارد 
یورو(  )۲میلیارد  گذاری  سرمایه  تومان 
پاالیشگاه  در  درصدی   ۴۹ سهامداری  و 
میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان 
میعانات گازی جهان،  پاالیشگاه  بزرگترین 
سهامداران  سایر  مشارکت  با  است  مصمم 
و گشایش زنجیره تولید فرآورده های نفتی 
منطبق بر استانداردهای روزآمد جهانی عالوه 
بر تامین نیازهای داخلی، ایران را در جمع 
به  محصوالت  این  صادرکنندگان  باشگاه 

رقیبی پایدار رهنمون کرده است.

برداری  بهره  با  همچنین  داد:  ادامه  لطفی 
کامل فازهای در دست احداث ضمن خنثی 
کردن فشار تحریم های ظالمانه آمریکا، زمینه 
را  بنزین کشور  تامین  خودکفایی کامل در 

فراهم کند.
مدیرعامل شستا با اشاره به اشتغال مستقیم 
نیروی  نفر  10هزار و غیرمستقیم ۵0 هزار 
جوان و متخصص در این مجموعه افزود: 
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
به منظور حفظ و استمرار عملیات برداشت 
و  جنوبی  پارس  مشترک  میدان  از  گاز 
همچنین کاهش آالیندگی های محیط زیستی 
فرآورده های  تامین  و خودکفایی کشور در 

کنار  در  و  شده  ایجاد  انرژی  استراتژیک 
توجه به صادرات محصوالت تولیدی، ایجاد 
اشتغال پایدار و استفاده از نیروهای کارامد 
بومی در استان هرمزگان را نیز مدنظر قرار 

داده است. 
وی تصریح کرد: این پاالیشگاه در شرایط 
بشکه  هزار   ۳۶0 دریافت  ظرفیت  فعلی 
خوراک از میدان مشترک پارس جنویی در 
روز را در قالب سه فاز 1۲0 هزار بشکه  ای 
داراست و با هدف تولید بنزین، گازوییل، 
گاز مایع، هیدروژن، گوگرد و سوخت جت 

اقدامات پاالیشی خود را انجام می دهد.
لطفی با اشاره به اینکه کیفیت بنزین تولیدی 
یورو ۵  استاندارد  مطابق  پاالیشگاه  این  در 
است گفت: هم اکنون به  طور میانگین روزانه 
۳0 میلیون لیتر بنزین، روزانه 1۲ میلیون لیتر 
گازوئیل با استاندارد یورو ۴ و روزانه 1000 
پاالیشگاه  این  در  مایع  گاز  تن   1۲00 تا 
تولید می شود و مقدار گازوئیل تولیدی در 
پاالیشگاه تا پایان سال به 1۴ تا 1۶ میلیون 

لیتر در روز می  رسد.
مدیرعامل شستا با اشاره به میزان ارز استفاده 
شده در قالب تسهیالت و نوسانات شدید 
قیمت ارز خواستار استفاده از ظرفیت تبصره 
1۳ قانون رفع موانع تولیدو افزایش سقف 
تخفیف خوراک از ۵ به 10 درصد و تبصره 1 
ماده ۲0 در تسعیر نرخ ارز تسهیالت دریافتی 
شد و خاطرنشان کرد با توجه به قیمت تمام 
شده و الزام فروش برخی از محصوالت به 
نرخ مصوب دولت این مجموعه بزرگ قادر 
به پرداخت بدهی های خود نبوده و با زیان 

مواجه خواهد شد.

فاز 3 پاالیشگاه میعانات گازی به زودی راه اندازی می شود

آروماتیکی  مجتمع  بزرگترین  مدیرعامل 
طرح  اجرای  آغاز  از  پتروشیمی  صنعت 
تولید  تعویض غربال های مولکولی واحد 
پارازایلن پتروشیمی نوری خبر داد و گفت: 
این پروژه با هدف افزایش ظرفیت تولید 
پارازایلن تا پایان امسال در مدار بهره برداری 

قرار می گیرد.
انجمن  از  نقل  به  نیوز  انرژی  گزارش  به 
صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، »تقی 
برنامه در دست  صانعی« درباره مهمترین 
محصول  تولید  ظرفیت  افزایش  اجرای 
استراتژیک »پارازایلن«، گفت: سیستمی که 
در واحد تولید پارازایلن پتروشیمی نوری 
بوده استفاده از غربال های مولکولی است 
که بعد از 10 سال  عملکرد آن کاهش یافته 
است. مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری 
با اعالم اینکه هم اکنون با گذشت 10 سال 

تولید رو به کاهش گذاشته است، تصریح 
کرد: فرآیند تولید پارازایلن یکی از پیچیده 
ترین فرآیندهای تولید در جهان است به 
طوری که اگر قیمت پارازایلن و ارتوزایلن 
جهانی  قیمت  اگر  کنید  مقایسه  هم  با  را 
ارتوزایلن حدود ۹00 دالر به ازای هر تن 
باشد، بهای پارازایلن 1۳00 دالر در هر تن 
این دو محصول مشابه  است درحالی که 
این  موجب  که  دالیلی  از  یکی  و  هستند 
تفاوت قیمت شده پیچیدگی فرآیند تولید 
با اعالم  این مقام مسئول  پارازایلن است. 
اینکه هم اکنون پروژه تعویض غربال های 
مولکولی واحد تولید پارازایلن پتروشیمی 
انجام است، اظهار داشت:  نوری در حال 
پیش بینی می شود این پروژه مهم تا پایان 
سال 1۳۹۷به نتیجه برسد. به گفته وی در 
این پروژه سیستم آن بروز شده و آخرین 

تکنولوژی پارازایلن در این کارخانه پیاده 
البته به خاطر  می شود که اروپایی است. 
حضور  از  اروپایی  شرکت های  تحریم 
و  زدند  باز  سر  اندازی  راه  و  نصب  در 
همکارانمان این کار را شروع کردند و با 
بهره برداری از این واحد تولید پارازایلن 
حدود ۲000 تن در روز می شود که 1۲00 
تن آن به مصرف داخل می رسد و مابقی 
صادر خواهد شد. صانعی با بیان اینکه پیش 
از آغاز تعمیرات حدود 1۳00 تن در روز 
تولید می شد و این در حالی بود که هر چند 
وقت یک بار واحد را ۴ تا ۵ روز توقف 
اصالحی  کارهای  یکسری  تا  دادیم  می 
 1.۵ پروژه  کرد:  خاطرنشان  دهیم،  انجام 
سال است شروع شده همه مواد را پیش 
از شروع تامین شده و بابت کاال مشکلی 

وجود ندارد.

 بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت تولید »پارازایلن« ایران
 تا اسفند 97

بورس انرژی ایران، دیروز میزبان عرضه متنوع فرآورده های 
پاالیشگاهی و پتروشیمی بود.

به گزارش زمان به نقل از بورس انرژی، رینگ داخلی این 
بورس، روز چهارشنبه )1۴ آذرماه( شاهد عرضه کاالهای 
نفتای  و  آیزوریسایکل  بوعلی،  پتروشیمی  ریفورمیت 

سنگین تصفیه نشده پاالیش نفت شیراز بود.
در این روز، 1،1۹0 تن انواع فرآورده های هیدروکربوری 
به ارزش بیش از ۵۴ میلیارد و ۴۵1 میلیون ریال در بازار 
فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد. همچنین دیروز- 
آیزوفید،   ،۴0۴  ،۴0۲ حالل  کاالهای  آذرماه،   1۷ شنبه، 
سی او  تبریز،  نفت  پاالیش  ریفورمیت  و  آیزوریسایکل 
تهران،  نفت  پاالیش  آیزوریسایکل  آبادان،  نفت  پاالیش 
حالل ۴10 پاالیش نفت آبادان، گاز بوتان، پروپان، گاز مایع 
صنعتی و برش سنگین پتروشیمی بندر امام، آیزوریسایکل 
و حالل ۴0۲ پاالیش نفت بندرعباس و حالل ۴0۲، ۵0۲ 

و ۵0۳ پتروشیمی بیستون در رینگ داخلی عرضه شد.

مفقودی
شماره  به  حسن  فرزند  گودرزی  رامین  اینجانب  تحصیلی  مدرگ  فقدان  آگهی 
شناسنامه ۵۸۵ صادره از کرمانشاه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران 
ژئودزی صادره از واحد دانشگاه آزاد اهر با شماره 1۶۹۵۲۲000۶1۸مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد اهر به نشانی دانشگاه آزاد اهر ارسال نماید
 بابل 

اصالحیه
 محل برگزاری مجمع عمومی مرحله  ی دوم مسکن مهر آفرین فرهنگیان فریدونکنار 
در تاریخ ۹۷/۹/۲۲از کانون شهید چمران به آدرس زیر تغییر یافت فریدونکنار روبه روی 

مصلی کوچه نیروی انتظامی پژوهشسرای دانش آموزی مرحوم خبازی 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر آفرین فرهنگیان فریدونکنار

بورس انرژی میزبان عرضه 
فرآورده های پاالیشی و پتروشیمی
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چرایی کاهش بهای ارز در روزهای اخیر 

* خسرو فروغان
با وجود جوسازی های صورت گرفته برای شروع دور دوم تحریم ها از 
۱۳ آبان، اکنون شاهد آن هستیم که از هفته انتهایی آبان ماه قیمت 
دو متغیر طال و ارز در جاده سراشیبی افتاده است و انتظارات، مطابق 

برآوردها محقق نشد.
علت این است که بخش عمده این انتظارات در نیمه اول سال جذب 
بازارهای ارز، طال و مســکن شد و در ۱۳ آبان اتفاق جدیدی رخ نداد 
و نرخ ها در دامنه قیمت های قبل از تحریم های آبان ماه باقی ماند؛ 
قیمت کاالهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با قیمت ارز در 
ارتباط بودند با افزایش نرخ دالر افزایش یافتند که البته بخش زیادی 
از آن متناســب با گران شــدن ارز نبود. حال که قیمت ارز در حال 
کاهش با شیب مالیم است، تولیدکننده یا عرضه کننده بر اساس قانون 
چسبندگی در برابر کاهش قیمت مقاومت می کنند. بنابراین نمی توان 
انتظار داشــت که قیمت تمامی کاالها نیز کاهش یابد.البته به بانک 
مرکزی هم اختیاراتی داده شــد تا بازار ارز را جدی تر مدیریت کند؛ 
بانک مرکزی به تازگی بخشنامه ای را صادر کرده که در آن »معافیت 
ساالنه یک میلیون یورویی برای تزریق ارز حاصل از صادرات به سامانه 
نیما )نظام معامالت یکپارچه ارزی(« تعیین کرده اســت. همچنین 
رییس بانک مرکزی اعالم کرده بازار معامالت آزاد نقدی و حواله ارزی 
راه اندازی خواهد شــد که اصطالحاً بازار حراج نامیده می شود.قطع 
سامانه سوئیفت و در نتیجه کاهش نیاز ارزی برای واردات تقاضای ارز و 
قیمت آن را کاهش داده است. جمع آوری دستگاه های پوز در خارج از 
کشور برای کنترل خروج سرمایه و محدودسازی خرید روزانه از طریق 
کارتخوان های فروشگاهی به هر شماره ملی، سبب شد تا قیمت ارز 
شروع به کاهش کند. در این میان سفته بازان و افرادی که طال یا ارز را 
با هدف کسب سود بیشتر در خانه هایشان ذخیره کرده بودند به دلیل 
نگرانی از ضرر ناشی از کاهش قیمت به بازار سرایز کردند و بر میزان 
عرضه افزودند. این نوع دخالت ها در بازار ارز شاید در مقطعی آرامش 
را در بــازار حاکم کند اما هزینه معامالت بخش خصوصی را افزایش 
و فشــار بیشــتری به تولید کننده و روند تولید وارد می کند. آن چه 
مسلم است نرخ موجود ارز نرخ واقعی نیست و با توجه به اینکه شکاف 
بین نرخ آزاد و سامانه نیما کاهش یافته، به جای سیستم چند نرخی، 
مسئوالن باید به دنبال نرخ ارز تعادلی باشند. تغییرات نرخ ارز بیش از 
آن که تحت تاثیر مسائل اقتصادی باشد سیاسی است.نگرانی از فروش 
یک میلیون بشکه نفت در روز و بازگشت درآمد حاصل از آن با توجه 
به قطع روابط بانکی از یک طرف و احتمال خلق شبه پول در بانک ها 
و ایجاد نقدینگی جدید و افزایش تورم از طرفی دیگر شرایط دشواری 
را پیش روی دولت قرار داده است.با توجه به نقدینگی و تورم موجود 
احتمال شوک های جدید در بازار و افزایش مجدد قیمت ها وجود دارد 
و پیش بینی می شــود تا پایان سال به تعادل پایدار به معنای واقعی 
دست نیابیم و نرخ ها در همین دامنه نوسان داشته باشند. تا زمانی که 
شرایط بازار عادی نباشد، دولت روبروی بخش خصوصی باشد و سهم 
بخش خصوصی را در تصمیم های کالن کاهش دهد و همچنان متکی 
بر درآمدهای نفتی باشــد نمی توان امید داشت که ثبات در بازار ارز 
پایدار بماند.اگر بانک مرکزی تنها در جهت تامین مالی دولت و خواسته 
های آن عمل کند و با ابالغ دســتورالعمل ها و بخشنامه های متعدد 
تعادل بازار پول و ارز را بهم زند و قیمت ها را کنترل نماید، نمی توان 
متناسب با رویکرد اقتصاد و شاخص های کالن اقتصادی گام بردارد.در 
مقابل همگرایی دولت و بخش خصوصی و کاهش کنترل روی قیمت 
ها در بازار ارز در شرایط تحریمی از صدمات ناشی از بحران موجود تا 
انــدازه زیادی می کاهد. مهمتر از همه در نظر گرفتن لوایح مربوط به 
گروه ویژه اقدام مالی )FATF( است که پذیرش آنها سیگنال مثبتی 
در فضای بین المللی منعکس می کند.اگر در تصمیم های اقتصادی، 
جناحی و سیاسی عمل نکنیم و هدف را رشد اقتصادی و بهبود معیشت 
مردم قرار بدهیم هم نتیجه بهتری می گیریم و هم بازار ارز می تواند 

به آرامش بیشتری برسد.

تکذیب خروج هندی ها ازچابهار به بهانه ناامنی

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تکذیب خروج هندی 
ها از چابهار گفت: پروژه های زیرساختی بندر شهید بهشتی را با قدرت 

ادامه می دهیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، هادی حق شناس درباره اینکه آیا انفجار 
تروریستی روز پنج شنبه منجر به نگرانی سرمایه گذاران بویژه سرمایه 
گذاران بندر چابهار نسبت به امنیت منطقه می شود، گفت: این انفجار 
تروریستی، صرفا ترقه بازی در مقابل مقر نیروی انتظامی بود و ارتباطی 
با بندر چابهار نداشت. در سیستان و بلوچستان قبال هم چنین اتفاقاتی 
رخ داده بود و اولین بار نیســت که یک حادثه مشابه اتفاق می افتد. 
کما اینکه ســال گذشته هم در همین استان جاده را تعدادی از اشرار 
بسته بودند و سپاه با آنها برخورد کرد.معاون امور دریایی سازمان بنادر 
و دریانوردی با بیان اینکه در روز پنج شنبه گذشته چند پروژه معمولی 
افتتاح شد و این حادثه ارتباطی با این افتتاح ها نداشت، گفت: پروژه 
اصلی ما، بهره برداری از فاز اول طرح توســعه بندر شهید بهشتی با 
حضور رؤسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند بود که در 
روز افتتاح این پروژه، هیچ اتفاقی نیفتاد و همه شاهد امنیت باالی ایران 
بودند.به گفته عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی، از نظر این 
سازمان، حادثه روز پنج شنبه حادثه مهمی نبود و این انفجار نه ارتباطی 
به توسعه بندر چابهار دارد و نه آینده این شهر و پروژه های زیرساختی 
سازمان بنادر و منطقه آزاد؛ سازمان بنادر با قدرت و قوت پروژه توسعه 

بندر چابهار را به پیش می برد.

قیمت هر کیلوگرم مرغ از ۱۲۰۰۰ تومان عبور کرد

در ســایه سوکت دســتگاه های نظارتی از قبیل سازمان های تعزیرات 
حکومتی و حمایت مصرف کنندکان و تولید کنندگان، بازرســی اتاق 
اصناف و تشکل های صنفی قیمت هر کیلوگرم مرغ در تهران به ۱۲۱۰۰ 
تومان رسید که حدود ۴ هزار تومان باالتر از نرخ مصوب تنظیم بازار است.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار خرده 
فروشــی تهران به ۱۲۱۰۰ تومان رسید که حدود ۴۰۰۰ تومان باالتر 
از آخرین قیمت مصوبه کارگروه تنظیم بازار است.آخرین قیمت )سقف 
قیمــت( مصوب هرکیلوگرم مرغ در کارگروه تنظیم بازار ۸۱۷۵ تومان 
تعیین شده است اما این نرخ مورد قبول تشکلهای مرغداری نیست و در 
جلسات اخیر تنظیم بازار فعالین این بخش با مسئولین دولتی درباره نرخ 
جدید مرغ به توافق نرسیدند. صادرات مرغ چندی پیش به دلیل افزایش 
قیمت این محصول در بازار مصرف متوقف شد اما تنها به فاصله ۴ روز 
این بخشنامه ملغی شد و صادرات این محصول با وجود افزایش قیمتها 
در بازار داخلی ادامه یافت.بر اســاس اعالم اتحادیه فروشندگان پرنده و 
ماهی قیمت دیروز هر کیلوگرم مرغ گرم ؛استعالمی کشتارگاههای تهران 
۱۰۹۰۰ تومان، پخش ۱۱۱۰۰ تومان، خرده فروشــی۱۲۱۰۰ تومان، 
سینه با کتف ۱۹۵۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۲۰۵۰۰ تومان و  فیله 

۲۲۵۰۰ تومان است.

یادداشت

اصالح چرخه معیوب نظام کارمزد 
با فعالیت فین تک ها

یک مقام مسئول با بیان اینکه، بانک ها وشرکت های 
PSP در قبال ارائه خدمات به مشــتریان، کارمزد 
نمی گیرند، گفت: با فعالیت فین تک ها، چرخه معیوب 

نظام کارمزد اصالح می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهدی عبادی با بیان 
اینکه بانک ها وشرکت های PSP در قبال ارائه خدمات 
به مشتریان، کارمزد نمی گیرند، گفت: با فعالیت فین 
تک ها، چرخه معیوب نظام کارمزد اصالح می شود؛ 
ضمن اینکه مؤلفه های اصلی این تحول ساده شدن 
روندهای پیچیده اداری با مکانیزه شدن خدمات، ارائه 
خدمات متنوع و کاربردی با سهولت به مشتریان و 
بهره گیری از داده های مشتریان در ارائه خدمات است 
که درنهایت منجر به کاهش هزینه می شود.وی افزود: 
مهم ترین تأثیر مدل های جدید کسب وکار ازجمله 
شرکت های فین تکی و استارتاپی، کاهش هزینه ها 
در برخی از حوزه ها اســت. بانک ها و شــرکت های 
PSP در حــال حاضر هزینه زیادی برای بازاریابی 
و جــذب پذیرندگان اینترنتــی و کارت خوان های 
فروشگاهی می پردازند، درصورتی که این هزینه در 
شرکت های فین تکی در حدود یک دهم است و کم 
شــدن هزینه، منجر به کاهش قیمت تمام شده آن 
خدمت، برای مصرف کنندگان می شود.عبادی تصریح 
کرد: با فعالیت شرکت های فین تکی، هزینه  بانک ها 
نیز تا حدود زیادی کاهش می یابد زیرا هزینه هایی 
که به شرکت های PSP پرداخت می کنند در این 
روند کاهش و کل اکوسیستم پرداخت را تحت تأثیر 
قرار می دهد.دبیر انجمن فین تک ایران یادآور شد: 
با فعالیت فین تک هــا چرخه صحیح نظام کارمزد 
عملیاتی می شود، زیرا شرکت های فین تکی در قبال 
ارائه خدمات به مشتریانشان کارمزد دریافت می کنند 
و در ایــن روند به تدریج فرهنگ کارمزد محوری در 
جامعه ترویج می یابد، که درنهایت منجر به اصالح 
نظام کارمزد فعلی نیز خواهد شد.عبادی تأکید کرد: 
نسل جدید مشتریان که اکثریت جوان هستند به 
دنبال دریافت خدمات متنوع، کاربردی و مکانیزه بر 
روی گوشی های هوشمند خود هستند، شرکت های 
فین تکی نیز تاکنون در ارائه سرویس های مکانیزه 
به مشــتریان موفق عمل کرده اند. زیــرا روندهای 
پیچیده اداری در شــرکت های فین تک به صورت 
سیستمی انجام می شــود.وی ادامه داد: همچنین 
شرکت های فین تکی توانســته اند با بهره گیری از 
زیرساخت های موجود، طیف متنوع تری از خدمات 
را که از ارزش افزوده برخوردار است به مشتریان ارائه 
کنند.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: فرهنگ داده 
 PSP محوری هنوز در کشور، بانک ها و شرکت های
به بلوغ نرسیده اســت که علت اصلی آن نیز نبود 
زیرساخت های مناسب است. البته در کشور یکسری 
شرکت های فین تکی  که داده محور فعالیت می کردند 
نیز به وجود آمدند که عدم موفقیت این کسب وکارها 
نشان داد که هنوز فعالیت های داده محور در فضای 
فعلــی زودهنگام اســت. زیرا بانک ها هنــوز آماده 
همکاری برای به وجود آوردن چنین سرویس هایی 
به شرکت های فین تکی نیستند.عبادی یادآور شد: 
البته باوجود نبود این زیرساخت، برخی فین تک ها با 
ارائه اپلیکیشن هایی با جمع آوری داده های مشتریان 
در خریدهای روزانه و تحلیــل این اطالعات و ارائه 
راهکار و مشاوره به کاربران فعالیت دارند.وی، تغییر 
فضا در کشــور به منظور حرکت به ســمت تحول 
دیجیتال را مستلزم دانش، تجربه و جسارت دانست 
و گفت: تجربه در این بخــش وجود دارد، اما دانش 
و جســارت برای این تغییر کمتر وجود دارد زیرا در 
کشور محافظه کارترین افراد، مدیران فناوری اطالعات 
هستند درصورتی که جسارت باید مشخصه  اصلی این 
مدیران باشــد.عبادی در پایان گفت: محدود کردن 
چارچوب ها برای فعالیت کســب وکارهای جدید، 
جلوی رشــد خالقیت را می گیرد و تا زمانی که این 
رویکرد در کشور ادامه دارد؛ تحول دیجیتال عملیاتی 

نخواهد شد.

گام موثر بانک ملی ایران برای 
کنترل پایه پولی کشور

عضو هیات مدیــره و معاون مالــی بانک ملی 
ایران با تاکید بر اینکه اضافه برداشت بانک ها و 
موسسات اعتباری از بانک مرکزی یکی از مهم 
ترین عوامل رشــد پایه پولی کشور است، گفت: 
خوشبختانه بانک ملی ایران با مدیریت و کنترل 
منابع و مصارف در سال جاری، نه تنها در ردیف 
بانک های بدهکار به بانک مرکزی نیست، بلکه 
میانگین مانده حساب این بانک نزد بانک مرکزی 

نیز مثبت است.
 به گــزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایرانناصر شاهباز با اشاره به بخشنامه اخیر 
بانک مرکزی درخصوص الزام بانک ها به تسویه 
مانده اضافه برداشت از حساب جاری خود نزد این 
بانک اظهار کرد: بانک ملی ایران مدیریت وجوه و 
منابع را به صورت جدی در دستور کار دارد و از 
سال گذشته نیاز تعداد قابل توجهی از بانک ها و 
موسسات اعتباری به نقدینگی را به صورت روزانه 
تامین می کند. الزم به ذکر است، چندی پیش 
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی افزایش 
نقدینگی را سرچشمه مشکالت اقتصادی کشور 
خواند و بانک ها و ناترازی ترازنامه آنها را منشــا 
عمده افزایش نقدینگی در کشور عنوان کرد که 
با رقابت بی انتهای بانک ها برای جذب سپرده و 
رشد سریع شبه پول حادث شده است. بر همین 
اساس نیز در مهرماه سال جاری بخشنامه ای را 
در راستای اهداف اقتصاد کالن و سیاستگذاری 
پولی کشور برای ملزم کردن بانک ها به تسویه 
مانده اضافه برداشــت از حساب جاری نزد این 

بانک صادر کرد.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که 
وزارت صنعت برای حمایت از تولید و تولید 
اولویت  گفت:  نمی شناسد،  مرز  و  حد  کننده، 

اصلی ما حفظ وضعیت فعلی تولید است.
ازایسنا، رضا رحمانی  نقل  به  زمان  به گزارش 
با تاکید بر این که حفظ وضع موجود واحدهای 
تولیدی و فعالیت واحدهای تولیدی از فرامین 
مقام معظم رهبری بوده و دولت نیز این موضوع 
شرایط  در  افزود:  است،  کرده  العین  نصب  را 
فعلی  وضعیت  حفظ  ما  اصلی  اولویت  جدید 
تولید و به تبع آن اشتغال است. وی افزود: در 
مواد  و چه  واحدها  اولیه  مواد  تامین  باره،  این 
داخلی و چه موادی که از خارج وارد می شود، 

بر  تاکید  با  وی  ماست.  اولویت های  جمله  از 
حوزه  در  ناهماهنگی هایی  و  موانع  اگر  این که 
که  دارد  وجود  مواردی  یا  داشته  وجود  تولید 
می شود،  مسیر  این  در  غیرتسهیل گری  باعث 
از  استفاده  با  است  امید  گفت:  شود،  باید حل 
ظرفیت استان ها و به ویژه استان های مرزی که 
ظرفیت های خوبی دارند و هم چنین با تفویض 
اختیارات به استانداران مسیر فعالیت واحدهای 
تولیدی تسهیل شده و پیگیر هستیم تا مشکالت 

واحدهای تولیدی را حل کنیم.
اعمال  تحریم های  این که  بر  تاکید  با  رحمانی   
شده در کنار محدودیت ها، برخی فرصت ها را 
هم ایجاد کرده است که باید شناسایی و مورد 

چنانچه  کرد:  خاطرنشان  گیرد،  قرار  استفاده 
افزایش نرخ ارز باعث شده تا قاچاق از توجیه 
افتاده و صادرات توجیه پذیرتر شود. وی با بیان 
این که در برخی از حوزه ها مانند تولید پوشاک، 
لوازم خانگی و... تولیدات داخلی داریم، گفت: 
از  حمایت  برای  ویژه ای  پروژه  سال جاری  در 
معظم  مقام  منویات  جمله  از  که  ایرانی  کاالی 
رهبری است، داریم و برنامه ریزی شده تا معادل 
جایگزین  داخلی،  تولیدات  دالر،  میلیارد   10

برخی از کاالهای وارداتی در کشور شود.  
روی  هم  قدری  باید  این که  بر  تاکید  با  او 
فرصت ها تمرکز کنیم، یادآور شد: در حوزه تامین 
کاالهای اساسی خوشبختانه دولت نیز در بودجه 

سال جاری و هم بودجه سال ۹۸ این فرآیند را 
با ارز ۴۲00 تومانی و با ارز دولتی تامین کرده 
است و دغدغه ای در این رابطه نداریم.  وزیر 
با تاکید بر این که در  صنعت، معدن و تجارت 
اساسی  کاالهای  تأمین  با  رابطه  در  سال جاری 
در بهترین شرایط قرار داریم و حتی بیش تر از 
سال های قبل تامین شده است، افزود: اولویت 
اصلی این است که از فرصت های فعلی به نحو 
احسن استفاده کنیم. وی در پایان تاکید کرد: البته 
در برخی موارد بعضا نارسایی هایی وجود دارد 
که در روند امور تاثیر گذاشته یا فضا را مشوش 
همکاری  با  صنعت  وزارت  که  می دهد  جلوه 

دستگاه ها در تالش برای حل آن هاست.

وزیر صنعت: واحدهای صنعتی نباید به دلیل بدهی تعطیل شوند

اولویت اصلی وزارت صنعت، حفظ وضعیت فعلی تولید 

معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز »اجازه 
بلیت  نرخ  آزادسازی  به  واردشدن  لطمه 
هرگونه  به  گفت:   نمی دهیم«  را  هواپیما 
چه  آژانس ها،  سوی  از  چه  مضر  رقابت 
عرضه کننده  مراکز  چه  و  هوایی  خطوط 
الکترونیکی،  سیستم های  طریق  از  بلیت 

رسیدگی و برخورد می کنیم.
علی  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نامه  ارسال  به  واکنش  در  عابدزاده 
تهدیدآمیز انجمن دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی ایران برای یک سایت 
فروش آن الین بلیت به دلیل ارائه تخفیف 
به مردم، اظهار کرد: بحث آزادسازی نرخ 
و  مهم  بسیار  بحث  یک  هواپیما  بلیت 
بااهمیتی است که باید برای آن ارزش قائل 
شد.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 
تغییراتی که آزادسازی می تواند در صنعت 
حمل ونقل هوایی ایجاد کند، بسیار گسترده 

و ارزشمند است، از این رو باید دقت کنیم 
بگیرد  صورت  است  قرار  که  تحوالتی 
می توانیم  که  رقابت هایی  برخی  به خاطر 
بگوییم تخریب گر است باعث ایجاد مشکل 
برای آزادسازی نرخ ها نشود.علی عابدزاده، 
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد:  به 
هرگونه رقابت مضر چه از سوی آژانس ها، 
چه خطوط هوایی و چه مراکز عرضه کننده 
الکترونیکی،  سیستم های  طریق  از  بلیت 
رئیس  می کنیم.  برخورد  و  رسیدگی 
کرد:   تأکید  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
اجازه نمی توانیم رقابت های مضر به  قطعاً 
صنعت حمل ونقل و آزادسازی نرخ ها لطمه 
بزند. عابدزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی 
انجمن  بین  مطرح شده  مسائل  بررسی  از 
دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی 
بلیت  فروش  آن الین  سایت  یک  و  ایران 

خبر داد.

از  حمایت  ویژه  کمیسیون  سخنگوی 
تولید ملی با بیان این که مقاومت نرخ ها 
به علت  ارز  از کاهش قیمت طال و  پس 
خواستار  است  بازار  در  دالالن  نفوذ 
افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ بر 

اساس تورم نقطه ای شد.
تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بازار  در  دالالن  نفوذ  افزود:  زارع  رحیم 
سایر  در  ها   قیمت  نیافتن   کاهش  باعث 
بر  تاکید  با  وی  است.  موازی  بازارهای 
و  طال  موازی  بازارهای  متاسفانه  اینکه 
ارز همسو با افزایش نرخ ها درگیر گرانی 
خود  ها  قیمت  نزول  با  اکنون  اما  شده 
های  ماه  در  گفت:  اند،  نکرده  درگیر  را 
اخیر با توجه به کاهش شدید ارزش پول 
ایجاد  مردم  برای  ای  عدیده  مشکالت 
برای  تدابیری  است  الزم  اینرو  از  شده 
ساماندهی بازارهای موازی ارز و طال نیز 

صورت بگیرد.
نوسانات  در  متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
بسیاری  ملی  پول  ارز  کاهش  و  ارز  نرخ 
از واحدهایی تولیدی کشور نابود شده و 
بر آمار بیکاری افزوده شده از اینرو الزم 
ساماندهی  برای  ای  کمیته  دولت  است 
با محوریت کاهش نرخ ها  بازار  وضعیت 
ایجاد  مسکن  و  تولید  بحث  در  ویژه  به 
دغدغه  به  اشاره  با  همچنین  کند.وی 
نرخ  خصوص  در  دولت  بگیران  حقوق 
کشور،  کل   ۹۸ بودجه  در  آنها  حقوق 
به  نقطه  تورم  به  توجه  با  دولت  گفت: 
همچنین  و  ملی  پول  ارز  کاهش  نقطه، 
افزایش  به  نسبت  باید  قیمتی  نوسانات 
غیر  در  کند  قشر اقدام  این   حقوق 
به  نیز  جامعه  متوسط  قشر  اینصورت 
خواهند  حرکت  نیازمند  اقشار  سمت 

کرد.

ورود سازمان هواپیمایی
 به ماجرای ارزان  فروشی بلیت

درخواست افزایش حقوق 
کارمندان براساس تورم نقطه ای

پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه صنعت غذا برای مراقبت از »سفره مردم«
 رییس کانون صنایع غذایی ایران پیشنهاد کرد تا با توجه به 
شرایط حساس کنونی و اهمیت بسیار باالی معیشت مردم، 
کارگروهی متشکل از نماینده ویژه رییس جمهوری، وزرای 
صنعت، معدن و تجارت و نیز جهاد کشاورزی به همراه نماینده 
کانون صنایع غذایی تشکیل شود تا با رصد دائمی وضعیت 
می کند،  تهدید  را  مردم  سفره  که  خطراتی  از  غذا،  صنعت 

جلوگیری به عمل آید.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا مرتضوی با اشاره 
به روند تخصیص ارز به صنعت غذا در سامانه نیما، اظهار کرد: 
متاسفانه کماکان نارسایی هایی در گشایش اعتبارات اسنادی و 
تخصیص ارز وجود دارد و استثنایی برای صنایع غذایی لحاظ 
نشده است و این در حالی است که واردات کاالهای اساسی در 
اختیار شرکت های دولتی بوده و سایر فعاالن صنعت غذا برای 
تامین مواد اولیه با مشکالت عدیده ای در دریافت ارز مواجه 
هستند.وی ادامه داد: به منظور تخصیص ارز مسائل مختلفی 
وجود دارد و تا مرحله نهایی دور باطلی ایجاد شده است و در 
سامانه نیما به منظور تخصیص ارز تسهیل نیست و روند کلی 
دارای ایراد است و باید راه حل مطمئنی برای مراودات بانکی 
مدنظر قرار گیرد تا فعاالن اقتصادی به ویژه در حوزه تولید و 
صنعت با مشکل مواجه نشود.رییس کانون صنایع غذایی ایران 
با اشاره به این که شرایط در اسفندماه و فروردین ماه پیش رو 
باید  گفت:  همراه شود،  بیش تری  با مشکالت  است  ممکن 

به منظور پیشبرد امور به ویژه در صنعت غذا هرچه سریع تر 
با  مردم  سفره  گرفته  صورت  تدبیر  با  تا  کرد  چاره اندیشی 
مشکل مواجه نشود، چراکه واحدهای تولیدی در حال حاضر 
با مشکل مواجه هستند و ممکن است در آینده ای نزدیک 
این مشکالت به بحران تبدیل گردد.مرتضوی با انتقاد از این که 
پیشبرد فعالیت ها نیاز به امضاهای طالیی دارد و متاسفانه با 
بازگشت موانع بوروکراسی مواجه هستیم، اظهار کرد: واحدهای 
صنعتی و تولیدی در بخش صنایع غذایی به هر نحوی که بود 
توانستند سال جاری را سپری کنند و تا حد قابل توجهی از 
اثرات تحریم بر سفره مردم جلوگیری شد، اما باید در ارتباط 
با آینده ای نزدیک باید برنامه ریزی شود، در غیر این صورت 
مشکالت مختلفی گریبانگیر صنعت غذایی در کشور خواهد 
بود.وی ادامه داد: یکی از راه هایی که امیدواریم عملیاتی شود، 
برقراری کانال مالی ایران و اروپا و در نظر گرفتن صندوقی 
برای خرید کاالهاست که می تواند کمک شایانی به فعالیت های 
تولیدی و صنعتی داشته باشد.وی با بیان این که باید خطوط 
از  معامالتی با چین مجددا برقرار شود، اضافه کرد: بخشی 
نیازها در صنعت غذا به ویژه در بخش قطعات از کشور چین 
قابل تامین بود که باید با توجه به اختالالت پیش آمده پس 
از تحریم نسبت به این مساله واکاوی کرد و براساس تعامل 
مناسبی که بین ما و چینی ها برقرار است امیدواریم این مشکل 
هرچه سریع تر حل شود.مرتضوی، افزود: عالوه بر این با توجه 

به روابط مناسب سیاسی بین ایران و روسیه و با توجه به این که 
روس ها به عنوان یکی از بزرگترین فعاالن غالت در دنیا فعالیت 
می کنند، امیدواریم امکان تبادالت مالی از طریق روبل - ریال 
برقرار شود و در برهه زمانی کنونی بتوانیم با توجه به روابط 
سیاسی مناسب با چین و روسیه بخشی از نیازهای خود را 
حل کنیم. رییس کانون صنایع غذایی ایران با تاکید بر این که 
تمامی مسئوالن و دستگاه های دولتی در کنار فعاالن صنعت 
غذا باید تالش کنند تا سفره مردم از این کوچک تر نشود، خاطر 
نشان کرد: شخص رییس جمهوری و نیز وزرای صنعت، معدن 
و تجارت و نیز جهاد کشاورزی باید به صورت ویژه مشکالت 
صنایع غذایی کشور را رصد کنند و با تصمیم گیری درست 
شرایط به گونه ای پیش برود که نگرانی در ارتباط با این حوزه 

وجود نداشته باشد.
وی با بیان این که گران شدن قیمت ها در صنعت غذا دو عامل 
روانی و واقعی دارد، ادامه داد: عامل روانی در گرانی قیمت ها در 
صنایع غذایی تاثیرگذاری بیش تری دارد و مسئوالن باید به این 
مساله توجه ویژه ای داشته باشند و با هماهنگی بین دستگاه ها، 
مشکالت و مسائل واحدهای تولیدی و صنعتی را حل کنند. 
متاسفانه در زمان جنگ تحمیلی دولت با فعالیت های ضربتی 
و جهادی حساسیت مساله را در صنعت غذایی درک کرده اما 
متاسفانه در حال حاضر حساسیت مساله برای مسئوالن دولتی 

مختلف نشده است.



آن گاه که ، زایش راهی نو را از درون خویش 
 احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد 

که پیشتر برای رسیدن بدان بسیار تالش 
نموده ایی.

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم 
 که پریشانی این سلسله را آخر نیست

سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست 
 کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست

امروز با حافظ

 سومین رمان پروانه سراوانی 
چاپ شد

پروانه  نوشته  گلستان«  عمیق  »خواب  رمان   
سراوانی توسط انتشارات هیال منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، رمان »خواب عمیق گلستان« 
توسط  تازگی  به  سراوانی  پروانه  نوشته 
بازار نشر شده  انتشارات هیال منتشر و راهی 

است.
دارای  و   1۳۵۵ سال  متولد  داستان نویس  این 
مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 
»پرتقال  و  تردید«  کوچه های  »پشت  است. 
خونی« دو رمانی هستند که این نویسنده، پیش 
منتشر کرده است.  از »خواب عمیق گلستان« 
»پرتقال خونی« اولین رمان سراوانی است که 
توسط نشر آموت چاپ شد و جایزه رمان اول 

ماندگار را از آن نویسنده اش کرد.
سال  گلستان«  عمیق  »خواب  رمان  نوشتن 
منتشر  امسال  و  رسیده  پایان  به  گذشته 
زندگی  درباره  رمان  این  داستان  است.  شده 
این که  و  است  گلستان  نام  به  جوانی  زن 
و  ناگهانی  چگونه  انسان ها  چاه افتادن  به 

بدون پیش بینی قبلی اتفاق می افتد...
تصویر  به  رمان  این  در  که  مسائلی  از  یکی 
درونی  باورهای  و  عقاید  تغییر  شده،  کشیده 
است.  دشوار  و  سخت  شرایط  در  انسان ها 
راستگویی  به  همیشه  که  گلستان  شخصیت 
داستان  بستر  در  بوده،  پایبند  صداقت  و 
می شود  ناچار  گلستان«  عمیق  »خواب  رمان 
عهده  به  را  ساله   1۵ دروغ  یک  مسئولیت 
بگیرد. در نتیجه، مردی که جز به خانواده اش 
جز  که  می شود  مسیری  وارد  نمی اندیشیده، 
خود  مقابل  دیگری  راه  حقایق  مخفی کردن 

نمی بیند.
عناوین فصل های این رمان به ترتیب عبارت 
پاییز،  بی گاه،  بی گاه،  بی گاه،  بی گاه،  از:  است 
زمستان،  پاییز،  زمستان،  پاییز،  بی گاه،  بی گاه، 
پاییز،  بی گاه،  پاییز،  زمستان،  زمستان،  پاییز، 
تابستان، بی گاه، پاییز، تابستان، تابستان، بی گاه، 
تابستان، پاییز، تابستان، پاییز، بی گاه، زمستان، 
بی گاه،  زمستان،  بی گاه،  زمستان،  بی گاه، 
تابستان، بی گاه، پاییز، بی گاه، زمستان، بی گاه، 

پاییز، بی گاه، بی گاه، زمستان، گلستان
این کتاب با ۳11 صفحه، شمارگان ۷۷0 نسخه 

و قیمت ۲۸ هزار تومان منتشر شده است.
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 نمایش »سورنجان« در جشنواره بین المللی 
»صوفیا منار« بلغارستان

محمدرضا  ساخته  »سورنجان«  سینمایی  فیلم 
رسولی در یازدهمین جشنواره بین المللی »صوفیا 

منار« در کشور بلغارستان به نمایش در می آید.
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی سازمان 
سینمایی حوزه هنری، فیلم سینمایی »سورنجان« 
به کارگردانی محمدرضا رسولی و تهیه کنندگی 
را  آن  بین الملل  پخش  که  علی محمدی  هادی 

سازمان سینمایی حوزه هنری برعهده دارد؛ در یازدهمین جشنواره بین المللی »صوفیا 
منار« به نمایش در می  آید.در فیلم سینمایی »سورنجان« میالد کی مرام، بهدخت ولیان، 
مهدخت موالئی و امیربهادر اورعی به ایفای نقش پرداخته اند. این فیلم درباره سه 
هم دانشگاهی است که بعد از سالها و در حالیکه ازدواج کرده اند، در خانه ای مرموز با 

همدیگر مالقات می کنند و در خانه قدیمی رازهای گذشته برمال می شود.
یازدهمین جشنواره »صوفیا منار« از ۲۵ دی  تا 11 بهمن در شهر صوفیه، پایتخت 

بلغارستان برگزار می شود.

سینماحقیقت و شادی در ایران

»شادی در ایران« عنوان فیلم مستندی به کارگردانی 
چشم انداز  بخش  در  که  است  استفان«  »والتر 
سینمای مستند کشورهای آلمانی زبان دوازدهمین 
دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت روی پرده 

می رود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره 
بین المللی سینماحقیقت، در خالصه موضوع این 
تولید سال ۲01۸  که  دقیقه ای  مستند ۹0  فیلم 
کشور آلمان است، آمده: »فیلم ماجرای دلقکی را 
تعریف می کند که به یتیم خانه ها و مراکز کودکان 

کار، بیمارستان ها، آسایشگاه های بیماران روانی و اردوگاه های پناهندگان در ایران 
می رود. او داستان مالقات هایش در این مراکز خاص را تعریف می کند، موقعیت ها و 

ماجراهای کوچک تأثیرگذار اما همیشه خنده دار و سرگرم کننده...«
والتر استفان مستندساز آلمانی نویسندگی، فیلمبرداری، کارگردانی و تهیه کنندگی 
»شادی در ایران« را برعهده داشته است. در کارنامه ی فیلمسازی او، ساخت آثاری 
چون ابزارها و پیشه ها )۲010(، درست کنار )۲011(، مونیخ در هند )۲01۲(، باشگاه 
باواریا ویستا )۲01۴(، خوشامدگویی شاد )۲01۵( و آب فرو می ریزد )۲01۷( به 
چشم می خورد.مستند »شادی در ایران« از ساعت 1۴ روز ششم جشنواره )جمعه 

۲۳ آذرماه( در سالن شماره ۳ پردیس چارسو به نمایش درمی آید.
دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« طی روزهای 
1۸ تا ۲۵ آذرماه 1۳۹۷ به دبیری »سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد« در پردیس سینمایی 

چارسو برگزار خواهد شد.

گزارشی تکمیلی از مجمع عمومی کانون کارگردانان 
سینمای ایران

 مجمع عمومی عادی فوق العاده کانون کارگردانان نوبت دوم ، یکشنبه ۲۵ آذر ساعت 
1۷ در خانه سینما برگزار خواهد شد.به گزارش پیام زمان ،همچنین مجمع عمومی عادی 
فوق العاده نوبت اول کانون کارگردانان سینمای ایران در تاریخ پنج آذر ماه با دستور 

جلسه رای در خصوص ثبت در وزارت کار، در خانه سینما برگزارشد.
مجمع برگزار شده طبق قانون اولین مجمع عمومی دوره جدید شورای مرکزی کانون 
کارگردانان در این خصوص بود که تصمیم گیری در این خصوص به مجمع دوم 
رسید.ولی این مجمع علیرغم به حد نصاب نرسیدن با پیشنهاد رئیس کانون کارگردانان 
و استقبال حاضرین ادامه یافت و نزدیک به سه ساعت در فضائی آرام و دوستانه به 
گفتگو در این زمینه پرداختند.به تائید حاضرین ، مجمع برگزار شده بهترین جلسه ای 
بود که تاکنون در زمینه بحث ثبت کانون کارگردانان در وزارت کار، برگزار گردیده و 
شرکت کنندگان در این مجمع از بزرگان و پیشکسوتان کانون همچون آقایان مهدی 
فخیم زاده، واروژ کریم مسیحی، علیرضا داودنژاد، ابوالحسن داودی، همایون اسعدیان، 
محمد مهدی عسگرپور، جعفر پناهی، مسعود جعفری جوزانی، محمدعلی سجادی، 
ابراهیم مختاری، محمد متوسالنی، محمدعلی نجفی، سیامک شایقی، علی ژکان، حسن 
برزیده و .... تا کارگردانان جوان سینما حضور داشتند. همچنین اعضای موقت کانون نیز 
علیرغم اینکه طبق اساسنامه حق رای نداشتند ولی با حس مسئولیت قابل تحسین در این 
مجمع شرکت کردند.در ابتدای جلسه آقای محسن امیریوسفی رئیس کانون کارگردانان 
در خصوص دستورجلسه توضیحاتی ارائه کرد و اعالم کرد با توجه به شرایط موجود و 
ثبت اکثر صنوف خانه سینما در وزارت کار، طبق تصمیم شورای مرکزی ، الزم دانستیم 
اعضای کانون نیز نظر خود را در این زمینه بیان کنند و شورای مرکزی آمادگی خود 
را برای برنامه ریزی در خصوص جواب مثبت یا منفی مجمع عمومی اعالم می دارد.
پس از آن پیشنهاد رئیس کانون مبنی بر ادامه بحث و گفتگو در این زمینه با استقبال 
اعضاء روبرو گردید و از آقای همایون اسعدیان ریاست هیئت مدیره خانه سینما و آقای 
محمدرضا موئینی رابط اصلی خانه سینما با وزارت کار ، دعوت شد به روی ِسن بیایند 
که توضیحات کاملی در این خصوص دادند و در مورد تاریخچه و مزایای ثبت در 

وزارت کار و حقوقی شدن کانون کارگردانان صحبت کردند.
پس از آن به دعوت رئیس کانون، آقای ابوالحسن داودی مدیرعامل پیشین خانه سینما 
و آقای مسعود جعفری جوزانی از کارگردانان قدیمی سینما به عنوان مخالفین ثبت، 
به روی ِسن آمدند و با ارائه نظراتشان در مورد معایب این ثبت به گفتگوی رو در 
رو با موافقین پرداختند. سپس حاضرین سئواالت و نظرات خود را در این زمینه بیان 
کردند.شورای مرکزی کانون کارگردانان بر این باور است که این گفتگوها باید پیش از 
رای گیری نهائی انجام شود تا نظر قاطع مجمع عمومی به دست آید. متاسفانه در این 
خصوص اتفاقات دردناکی که در دوسال گذشته بین انجمن مستندسازان و انجمن 
صنفی کارگردانان سینمای مستند رخ داد و باعث دو دستگی و جدائی بین مستندسازان 
سینمای ایران گردید تجربه ای ناخوشایند برای همه اهالی سینماست که خوشبختانه 
با حضور حداکثری و هوشمندانه مستندسازان عزیز درمجمع عمومی اخیر و با رای و 
ِصحه بر انجمن صنفی که در وزارت کار ثبت شده، وحدتی دوباره به این صنف مهم و 

تاثیرگذار سینمای ایران بازگشت.

خبر

اختتامیه دهمین جشنواره گروه نوازی 
موسیقی فارس با حضور معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و هنرمندان موسیقی در تاالر حافظ 
شیراز برگزار شد. در این مراسم از 
سردیس محمدرضا درویشی و احمد 
پژمان رونمایی و شریف لطفی تجلیل 
شد. همچنین نشان شهروند افتخاری 
سوی  از  علیزاده،  حسین  به  شیراز 

شهردار این شهر، اهدا شد.
سید مجتبی حسینی )1۶ آذر ماه( در 
آیین پایانی دومین جشنواره موسیقی 
جشنواره زدگی  اینکه  بیان  با  فارس 
در هنر را دریغ این روزها می دانم، 
اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از جشنواره هایی که بر مبنای 
ظرفیت ها و نگاه آمایشی شکل گرفته 

و اثربخشی دارد، حمایت می کند.
این جشنواره  اینکه  به  با اشاره  وی 
کار  به  توجه  را  خود  کار  محور 
گروهی قرار داد، خاطرنشان کرد: کار 
گروهی جز با همدلی پیش نمی رود و 
اگر این کیمیا در جمعی جان بگیرد 

کار گروهی هم به سامان می رسد.
برای  تاکید کرد:  ارشاد  معاون وزیر 
این جشنواره باید امتیاز ویژه قائل شد، 
زیرا کار همدالنه در سرزمین همدلی 
ظهور می یابد و رفاقت بر رقابت در 

دیار فارس رجحان دارد.
جشنواره  دومین  دبیر  مقام  قائم 
جلسه  این  در  هم  فارس  موسیقی 
گفت: امنیت فکری هنرمندان موسیقی 
و ارتقای کیفیت موسیقی گروه نوازی 
و  فرهنگ  وزارت  اولویت  در  باید 

ارشاد اسالمی قرار گیرد.
کیوان فرزین  با بیان اینکه امیدواریم 
این حضور و همدلی بیش از پیش 
جشنواره ای  کرد:  اظهار  باشد، 
است  متمرکز  گروه نوازی  بر  که 
بیان  با  دارد.وی  بسیاری  آموزه های 
زندگی  از  نمادی  گروه نوازی  اینکه 
کرد:  خاطرنشان  است،  جمعی 
افرادی که تک تک گرد هم می آیند 
ضمن حفظ سلیقه های فردی، منافع 
طوالنی مدت جمعی را بر منافع کوتاه 
می دانند.قائم  ارجح  شخصی  مدت 

مقام دبیر دومین جشنواره موسیقی 
فارس با اشاره به اینکه بر اثر برخی 
کم لطفی ها زمان زیادی از دست دادیم 
وگرنه این جشنواره با کیفیت بهتری 
برگزار می شد، اظهار کرد: الزم است 
دبیرخانه جشنواره به صورت دائمی 
مستمر  صورت  به  و  باشد  برقرار 
روی ارتقای کیفیت، کار شود.فرزین 
که  مشتاقی  اینکه جمع  بر  تاکید  با 
برای شنیدن موسیقی به سالن می آید 
حق دارد موسیقی با کیفیت بشنود، 
وظیفه  موسیقیدان  کرد:  خاطرنشان 

دارد به کیفیت کار خود فکر کند.
مالی  کمک  ما  اینکه  بیان  با  وی 
زیادی نمی خواهیم اما امنیت فکری 
کسانی  تمام  می خواهیم،  کاری  و 
که در این زمینه کار می کنند امنیت 
کاری می خواهند، گفت: الزم است 
برنامه های هر سال به طور مشخص 
و  شود  ارائه  حوزه  این  فعاالن  به 
در  زمانی  چه  بداند  موسیقیدان 
زمان  یا  کند  شرکت  باید  جشنواره 
برگزاری کنسرت چه وقت است نه 

اینکه زمان اعالم شود و وقتی که افراد 
وقت  و  تمرکز  خود  کارهای  روی 
کنسرت  یا  جشنواره  کردند  صرف 
این مراسم  لغو شود.علیزاده هم در 
گفت: من اولین فعالیتم را در سن ۲1 
سالگی در شیراز شروع کردم و این 
شهر پیوندی محکم با موسیقی قرار 
دارد.وی با اشاره به اینکه فضای این 
شهر را موسیقی و ادبیات فرا گرفته 
است، افزود: زمانی از من می پرسیدند 
که چرا نشان شوالیه را نپذیرفتم اما اگر 
کسی هم اکنون در این نشست باشد 
شهروند  افتخار  که  می شود  متوجه 
شدن در شیراز چقدر در مقابل آن 

نشان بزرگتر است.
از  تشکر  ضمن  هم  شیراز  شهردار 
اظهار  مراسم،  این  برگزارکنندگان 
کرد: از شیراز سخن می گوییم، شهری 
که به پشتوانه تاریخی و داشته های 
فرهنگی خود پایتخت فرهنگی ایران 
زمین است.حیدر اسکندرپور افزود: 
به  نقطه  جسمش  هم  شیراز  شهر 
نقطه و کوچه به کوچه و ساختمان به 
ساختمان بیانگر هویت ایران سربلند 
روح  بیانگر  روحش  هم  و  است 
اینکه  بیان  با  است.وی  زمین  ایران 
هر کس در هر کجای دنیا سعدی و 
حافظ را به عنوان نماینده روح بلند 
ایرانی می داند، خاطرنشان کرد: شیراز 
برگزاری رویدادهای  می تواند محل 

فرهنگی و هنری کشور باشد.
شهردار شیراز با اشاره به اینکه این 
رویداد در سطح استانی برگزار شده 
ظرفیت  شیراز  کرد:  یادآور  است، 
تراز  در  رویدادهای  برگزاری 
بین المللی را دارد و ثروت مردم شیراز 

داشته های فرهنگی آنهاست.
اسکندرپور با بیان اینکه در شیراز نیاز 
کارخانه  اشتغال  تولید  برای  نیست 
بزنند، اضافه کرد: کافی است با نگاه 

متفاوت به حوزه هنری و فرهنگی در 
شیراز زمینه ای ایجاد شود که این شهر 

مرکز فرهنگ و هنر کشور باشد.
وی با بیان اینکه مردم شیراز از جنس 
هنر هستند و رنگ و بوی هنر دارند، 
عنوان کرد: جشنواره موسیقی فارس 
وادی  که  شد  برگزار  دیاری  در 

موسیقی است.
شهردار شیراز با اشاره به اینکه استاد 
حسین علیزاده کسی است که به قول 
کوچه  از  دور  روزهای  از  خودش 
تا  کرد  عبور  شیراز  پس کوچه های 
موسیقی این کشور را تعالی بخشد، 
استاد  نینوای  موسیقی  کرد:  اظهار 
علیزاده برای ایرانیان کامال آشناست 
و با افتخار و به پاس خدمات بسیار 
موفق این بزرگمرد به موسیقی ایران 
عرصه  در  که  فراوانی  زحمات  و 
است  کشیده  زمین  ایران  موسیقی 
افتخار شهروند شیراز به ایشان تقدیم 
می شود.اسکندرپور با بیان اینکه این 
استاد بزرگ با وجود اینکه افتخارات 
بزرگ بین امللی کسب کردند اما بیان 
است  این  افتخارم  بزرگترین  کردند 
که مهر و محبت ایرانیان نصیبم شده 
است، گفت: به دلیل عشق و عالقه 
استاد علیزاده به شیراز به نمایندگی 
از مردم مهمان دوست شیراز، عنوان 
شهروندی شیراز عزیز به استاد هدیه 
می شود و امیدواریم این مرز و بوم 
علیزاده  استاد  جنس  از  مردانی  از 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  باشد.  پر 
اسالمی فارس با بیان اینکه موسیقی 
فاضله  مدینه  به  رسیدن  کوتاه  راه 
است، خاطرنشان کرد: هنر موسیقی با 
حکمت ایرانی تنیدگی یافته و به تار 
و پود دیبای اندیشه ایرانی تبدیل شده 
است؛ به نحوی که فارابی، ابن سینا، 
قطب الدین کازرونی و دیگر حکیمان 

بدان مشغول شدند.

کاریکاتور

مجید مجیدی کارگردان، تهیه کننده و فیلمنامه نویس مشهور 
را  »کراال«  فیلم  جشنواره  دستاورد  عمر  یک  جایزه  ایرانی 
دریافت کرد. به گزارش  نقل از منابع خبری هند، مجید مجیدی 
کارگردان، تهیه کننده و فیلمنامه نویس مشهور ایرانی جایزه یک 

عمر دستاورد جشنواره فیلم »کراال« را دریافت کرد.
و  بیست  بین الملل  بخش  داوران  هیات  رییس  که  مجیدی 
سومین دوره جشنواره فیلم »کراال« است، روز جمعه ۷ دسامبر 

)1۶ آذر( جایزه یک عمر دستاورد جشنواره را دریافت کرد.
فیلمسازی  عرصه  در  فعالیتش  سال   ۲۵ طول  در  مجیدی 
خدا«  »رنگ   ،)1۹۹۷( آسمان«  »بچه های  مانند  فیلم هایی  با 
)1۹۹۹( و »آواز گنجشک ها« )۲00۸( تحسین های بین المللی 
را برانگیخته است. فیلم »همه می دانند« جدیدترین ساخته اصغر 
فرهادی نیز پیش از این به عنوان فیلم افتتاحیه این جشنواره 

معرفی شده بود.

جایزه ی جشنواره فیلم »کراال« 
برای مجید مجیدی

من نفرت انگیز آل سعود!!!

مراحل فنی تازه ترین فیلم پرویز شهبازی به تازگی به پایان 
رسیده و به احتمال فراوان اولین نمایش »طال« در سی و هفتمین 

جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
روایت  یک  شد  فیلمبرداری  تهران  در  خردادماه  که  »طال« 

اجتماعی درباره مسائل روز جوانان است.
زین  هدی  طباطبایی،  طناز  سیدی،  هومن  جواهریان،  نگار 
العابدین، احترام برومند و مهرداد صدیقیان بازیگران اصلی 

»طال« هستند.

»طال« اب ابزی هومن سیدی 
پروانه منایش گرفت

پارسا پیروزفر، امسال با حضور در دو نمایش و بازی در دو فیلم 
سینمایی، سالی پُر کار را برای خود رقم زده است.

»بینوایان« کار حسین  پارسا پیروزفر این شب ها در نمایش 
پارسایی روی صحنه است و تابستان هم در »یک روز تابستانی« 

به کارگردانی خودش بازی کرده بود.
»مجبوریم« به کارگردانی رضا درمیشیان و »بی حسی موضعی« 

ساخته حسین مهکام دو کار سینمایی امسال پیروزفر هستند.

 اپرسا پیروزفر
 در ۲ سالیگ

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 موضوع: برون سیاری سرویس و رفع خاموشی شبکه روستایی معابر در منطقه عملیاتی یک و دو به صورت دستمزدی شامل حمل 

به پای کار تجهیزات الزم و رفع عیب یابی تمامی اتصاالت شبکه و انجام عملیات اصالح و ساماندهی مطابق شرح خدمات منضم به 
اسناد مناقصه

مدت زمان اجرای کار: یک سال شمسی
 دستگاه مناقصه گر: شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 مهلت فروش اسناد :از تاریخ 97/09/17لغایت  97/09/26 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: برای کل موضوع مناقصه 805000000 ریال و در صورت شرکت در منطقه عملیاتی یک مبلغ 550000000 ریال و منطقه عملیاتی 

دو مبلغ 505000000 ریال می باشد.
 محل فروش اسناد:  تبریز: ولیعصر- خیابان نظامی- اول خیابان قطران- شرکت توزیع نیروی برق تبریز- منطقه 4 -اداره مناقصه و قراردادها

 تهران: میدان ونک خیابان برزیل ساختمان شهید عباسپور، بلوک 3 نیم طبقه دوم واحد 207 آقای بهرامی
 مبلغ فروش اسناد : مبلغ فروش اسناد سیصد هزار ریال قابل واریز به شماره حساب 130281020211 به نام شرکت توزیع نیروی برق تبریزنزد بانک سرمایه 

شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر فلکه بارنج.
 تحویل اسناد با ارایه مستندات و واریز وجه و با ارائه معرفی نامه کسی خواهد بود.

 مهلت و محل تحویل پیشنهادات:  آخرین مهلت تحویل پیشنهاد تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 97/10/09 و محل تحویل پیشنهادات به دبیرخانه 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز به آدرس تبریز- کوی ولیعصر- خیابان نظامی- اول خیابان قطران، تلفن 49-33328946-041 49 دورنگار  041-33328950 
 ساعت، روز و محل قرأت پیشنهادات:   ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 97/10/09 طبقه چهارم ساختمان شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر- 

خیابان نظامی اول خیابان قطران.
 شرایط خاص:  ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو و ارائه ظرفیت کار آزاد الزامی است .

آدرس های اینترنتی جهت دریافت اطالعات به شرح زیر می باشد.
  شرکت توزیع نیروی برق تبریزhttp ://www.toztab.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصهhttp ://Iets.mporg.ir و سایت توانیر

 http ://www.tavanir.org.ir 
درج آگهی در سایت فقط برای اطالع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایید و 

دریافت اسناد از طریق اینترنت با هر طریق دیگر غیر از خریدار اسناد قابل قبول نمیباشد 
                 شرکت توزیع نیروی برق شماره شناسه 308889

عادل کاظمی - رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل

شرکت توزیع نیروی 
برق تبریز

 نوبت دوم

معاون هنری وزیر ارشاد: 

جشنواره زدگی دریغ این روزهاست
حسین علیزاده: عنوان شهروند شیراز از نشان شوالیه بزرگتر است

 »فوق لیسانسه ها« تا پایان ۹۷ 
کلید می خورد

بازیگر سریال »لیسانسه ها« با اشاره به تغییرات 
فصل جدید این مجموعه از کلید خوردن آن 

تا پایان سال ۹۷ خبر داد.
»لیسانسه ها«  سریال  بازیگر  کاظمی  امیر 
نام  با  این سریال  تولید فصل جدید  درباره 
»فوق لیسانسه ها« که قرار است به کارگردانی 
سروش صحت کلید بخورد به خبرنگار مهر 
گفت: سریال »فوق لیسانسه ها« قطعا امسال 
وارد تولید می شود و احتمال دارد بعد از به 
پایان رساندن فیلم سینمایی که سروش صحت 
درگیر ساخت آن است در اسفندماه وارد تولید 

سریال شویم.
وی ادامه داد: من از بیستم بهمن سال جاری 
ایران نیستم و تا 1۵ اسفند در سفر خواهم بود 
بنابراین شروع تولید سریال »فوق لیسانسه ها« 
به بعد از این تاریخ موکول می شود. ما پیش 
از این هم جلساتی برای شروع کار داشته ایم 

و حتی دو قسمت از کار نوشته شده بود و 
تمریناتی انجام شد اما قرار شد این دو قسمت 
هم دوباره بازنویسی شود و با ساخت پروژه 
سینمایی سروش صحت و باقی کارها نیمه 

اسفندماه به بعد کار کلید خواهد خورد.  
اظهار  داستانی  تغییرات  به  اشاره  با  کاظمی 
کرد: سریال »فوق لیسانسه ها« با یک فاصله 
زمانی نسبت به »لیسانسه ها« تولید می شود که 
این فاصله زمانی ۲ ساله در قصه هم وجود 
دارد بنابراین صحبت هایی که فعال داریم بر 
این مبناست که قصه و شخصیت ها تغییرات 

عمده ای داشته باشند.  
سروش  کارگردانی  به  »لیسانسه ها«  سریال 
دو  در  جودی  رضا  تهیه کنندگی  و  صحت 
فصل به تولید رسید و از شبکه سه سیما پخش 
شد و فصل سوم آن با نام »فوق لیسانسه ها« 

برای تولید در این شبکه تصویب شد.

 جایزه بهترین کارگردان فیلم اول 
برای »امیر«

»امیر« ساخته نیما اقلیما جایزه بهترین کارگردان 
نورها«  »همه  فیلم  از جشنواره  را  اول  فیلم 

حیدرآباد به دست آورد.
به گزارش  سینه ایران، چهارمین جشنواره 
فیلم »همه نورها« حیدرآباد شب گذشته به 
پایان رسید و فیلم »امیر« ساخته نیما اقلیما 
جایزه بهترین کارگردان فیلم اول را دریافت 

کرد.
را  خود  تقدیرنامه  بخش  این  داوران  هیات 
نیز به لوون هفتوان، بازیگر فقید فیلم »کوپال« 

ساخته کاظم مالیی اعطا کرد.
پیش از این، »امیر« توانسته بود جایزه ویژه 
چهارمین  از  را  نو  تجربی  دستاوردهای 
جشنواره فیلم های ایرانی تورنتو به دست آورد.
در  و  است  اجتماعی  ژانر  در  فیلمی  »امیر« 
یکی  کار،  با  یکی  آمده:  آن  داستان  خالصه 
با پول، یکی با زندگی، یکی هم با سیگار. 

همه خودشونو می کشن، فقط راهاشون فرق 
می کنه.

میالد کی مرام، هادی کاظمی، بهدخت ولیان، 
مصطفی قدیری، روشنک سه قله گی، وحید 
قاسمی،  مونا  هاشمی،  عامل  مهدی  منافی، 
سحر  و  گلچین  آرتین  محبوبی،  کسری 

دولتشاهی بازیگران این فیلم هستند.

جانی دپ در مصاحبه ای قدیمی 
که به تازگی بازنشر شده اعتراف 
می کند که می ترسیده نقش »ادوارد 
دست قیچی« در فیلم مشهور تیم 
برتن را تام هنکس از او بگیرد. 
در این فیلم تلخ و فانتزی جانی 
می کند  ایفا  را  مردی  نقش  دپ 
دارد. قیچی  دست  جای  به  که 
این فیلم باعث شهرت و موفقیت 
وینونا رایدر و جانی دپ شد.این 

مصاحبه در سال 1۹۹۹ توسط چارلی رز انجام شده است. جانی دپ می گوید 
اطمینان داشت که تیم برتن اخراجش خواهد کرد چرا که او با همه گروه بازیگران 

تمرین دورخوانی انجام می داد به جز او.
»وقتی سرصحنه رفتم تیم برتن دقیقا بهم نگفت قرار است چه کاری انجام بدهم 
همین وضعیت در دوران اد وود هم برقرار بود.در حقیقت در دوهفته آغاز فیلم 
برداری ادوارد دست قیچی، اد وود و اسلیپی هالو فکر می کردم به زودی اخراج 
می شوم. و بازیگر دیگری جایگزین من خواهد شد. خوشبختانه تیم از کارم راضی 
بود و کار به جاهای باریک نکشید.« جانی دپ در ادامه به حادثه کوچکی سر 
صحنه ادوارد دست قیچی اشاره می کند که مطمین شده بود تام هنکس جای او را 
خواهد گرفت. »یک بعدازظهر در دوران فیلمبرداری در یک استراحتگاه سکونت 
داشتیم.در زدند…دو دختر جوان پشت در بودند،فکر کردم از من امضا می خواهند.
آنها گفتند که سالم،تام هنکس هست؟اینجا ساکن است؟جواب دادم : چی؟نه.هنوز 
نه. مجاب شدم که تام هنکس جایگزین من خواهد شد.این یکی از ترسناک ترین 

لحظات زندگی ام بود.«

 نگرانی جانی دپ درباره
 نقش ادوارد دست قیچی


