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اعالمجزئیاتپذیرشبدونکنکوردانشگاهها؛

» خداحافظ کنکور«

کمیته ویژه مجلس، 
علل گرانی کاالهای 
اساسی را اعالم کرد

به گزارش زمان ،رئیس کمیته ویژه بررسی افزایش قیمت کاالهای اساسی مجلس برای ارزیابی علل عدم کنترل بازار و افزایش قیمت کاالها نتیجه بررسی این موضوع 
در این کمیته را تشریح کرد.حسن حسینی شاهرودی رئیس کمیته ویژه برای بررسی علل عدم کنترل بازار و افزایش قیمت کاالهای اساسی  اظهار داشت: چالش های 
بازار ارز، قیمت گذاری کاالها، نظارت بر بازار، تامین کاالهای اساسی، چگونگی توزیع کاالها، زنجیره توزیع از ثبت سفارش، تامین ارز، خرید از خارج، انتقال به خارج، 
ورود و ترخیص کاال تا توزیع مورد رصد کمیته قرار گرفت.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آسیب های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت، گفت: حلقه 
های مفقوده در این زنجیره بسیار زیاد است. در حقیقت همه این حلقه ها منفصل از هم هستند. هر کسی در حوزه خود فعالیت کرده و از فعالیتش خشنود است اما 
این حلقه ها به یکدیگر متصل نیست. حلقه مفقوده در نظام توزیع این است که ارتباط معقولی بین حلقه های مختلف برای تأمین کاالهای اساسی وجود ندارد.وی ادامه 
داد: زمانی که ثبت سفارش در وزارتخانه صمت انجام می شود، باید به صورت آنالین این ثبت سفارش خود را در بانک مرکزی نشان دهد و بعد از آن تخصیص ارز عینا 
در سازمان صمت و بانک عامل نشان داده شود این سامانه باید به گمرک متصل باشد تا کاالیی که ثبت سفارش شده و ارز آن تخصیص داده شده است و به گمرک 

3انتقال یافته است منشا ارز آن مشخص باشد.

روزانهم صبح اریان

صنعت در
 اولویت پرداخت

 ارز است

فیلتر اینستاگرام 
در هاله ای
 از ابهام!

طراحی برنامه های 
الزم برای اصالح 

نظام بانکی
752

حجت االسالم حاج علی اکبری: امسال »بهمن« متفاوتی داریم

زنجیرهطالیی»مقاومتمنطقهای«
تشکیلشدهاست

دژپسند: تیم اقتصادی دولت کامال یکدست است

صادرکنندگان برای  اقتصاد  یر  وز مهم  خبر 
نفتی غیر   
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جمعه  روز  سعودی  خاندان  پرده  پشت  افشاگر 
فاش کرد؛ عامالن قتل جمال خاشقچی روزنامه 
نگار منتقد سعودی که در یک ساختمانی دولتی 
در شهر الدمام در شرق عربستان نگه داری می 
شوند، شرایط روحی بدی دارند و بارها دست به 

خودکشی زده اند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »مجتهد« در ادامه 
توئیت افشاگرانه خود نوشت: تمامی کسانی که 
در قتل خاشقچی مشارکت داشتند به استثنای 
سعود القحطانی مشاور پیشین محمد بن سلمان 
اکنون در یک ساختمان دولتی در الدمام هستند 
و تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارن.وی افزود: 
به  امنیتی  های  دستگاه  به  وابسته  پزشک   1۸
آمد  و  رفت  ساختمان  این  در  متناوب  صورت 
که  کردند  تاکید  ما  منابع  داد:  ادامه  دارند.وی 
اطالعاتی  پیشین دستگاه  معاون  احمد عسیری 
عامالن  دیگر  همراه  به  نیز  المطرب  ماهر  و 
و  شوند  می  داری  نگه  دمام  در  خاشقچی  قتل 
رهایی  پرونده  این  از  قحطانی  مانند  نتوانستند 
یابند.مجتهد اضافه کرد: این افراد پیش از انتقال 
به شرق دمام در زندانی متعلق به نیروهای سری 
در دانشکده امنیت ملی نایف نگه داری می شدند.

عامالن قتل خاشقچی در شرایط بسیار بد روحی 
به سر می برند و به دلیل خشم سران حکومت 
از لو رفتن قتل خاشقچی، به ادامه زندگی امیدوار 
نیستند.مجتهد ادامه داد: افراد بازداشت شده یک 
این که: »تمامی  جمله را تکرار می کنند و آن 

خدمات و جانفشانی ما به خاطر ولیعهد بود و او با 
ما این کار را کرد.این افشاگر سعودی از نخستین 
کسانی بود که از نقش پررنگ القحطانی، عسیری 
و مطرب در پرونده قتل خاشقچی در دوم اکتبر 
)10 مهرماه( گذشته پرده برداشته بود.وی در آن 
زمان اعالم کرد که قحطانی کینه شدیدی نسبت 
به خاشقچی داشت و همزمان با قتل خاشقچی، 
با گذرنامه معمولی و با اسم شخص دیگری وارد 
ترکیه شده است.عربستان برای نجات محمد بن 
سلمان ولیعهد سعودی از بحران قتل خاشقچی، 

1۸ تن را بازداشت کرد تا آن ها را بعنوان مقصر 
قتل خاشقچی معرفی کند.با وجود تمامی شواهد 
و قرائن مبنی بر اثبات نقش بی بدیل بن سلمان، 
اتهام دست داشتن در  به  را  عربستان چند فرد 
این پرونده بازداشت کرده است.این اقدام نه تنها 
حقوقی  نهادهای  و  عمومی  افکار  اقناع  موجب 
بشری نشد، بلکه دفتر حقوق بشر سازمان ملل 
متحد در تازه ترین اظهار نظر اقدام سعودی ها 
در خصوص محاکمه این افراد را ناکافی خواند و 

خواستار مجازات عادالنه شد.

پذیرش  درصد ظرفیت  کنکور ۹۸، ۸۵  در  آموزش وپرورش  وزیر  اعالم  طبق 
دانشگاهها براساس سوابق تحصیلی تکمیل می شود. بر این اساس داوطلبان 
متقاضی پذیرش رشته محل های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی نیازی به شرکت 
در کنکور ۹۸ ندارند. سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت: » جلسه تعیین تکلیف نهایی کنکور سال آینده 
برگزار شد. ورود به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها نیاز به شرکت در کنکور و تحمل 
اضطراب های طاقت فرسا ندارد و صرفاً سوابق تحصیلی مالک عمل است.آنگونه که 
وزیر آموزش وپرورش می گوید؛ ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها بدون کنکور 
تکمیل می شود اما این مسئله ماجرای جدیدی نیست و سال های گذشته نیز ۸۵ 
درصد ظرفیت دانشگاه ها به این شیوه تکمیل می شد.تفاوت پذیرش دانشجو از 
طریق سوابق تصحیلی در کنکور ۹۸  آن هم بدون شرکت در آزمون سراسری در 

مقایسه با سال های قبل چیست؟
طبق اعالم سازمان سنجش،  براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب  
10 شهریور ماه 13۹2 و مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شورای سنجش 
و پذیرش دانشجو باید پذیرش حداقل ۸۵ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو در 
کل کشور در تمام زیر نظام های آموزش عالی صرفاً براساس سوابق تحصیلی با 
مالک معدل کتبی دیپلم داوطلبان و بدون نیاز به شرکت در کنکور انجام  شود 
بنابراین با توجه به مصوبات فوق پذیرش رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی 
مستقل از کنکور انجام خواهد شد و آزمون سراسری برای مابقی رشته محل هایی 
که پذیرش آنها از تلفیق نمره کنکور و سوابق تحصیلی است برگزار می شود و از 
سال 13۹۸ و بعد از آن پذیرش صرفا سوابق تحصیلی با توجه به قوانین و مقررات 

مربوطه مستقیما توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خواهد بود 
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اطالعیه مربوط به نحوه پذیرش و شرایط و ضوابط داوطلبان و نحوه درخواست 
پذیرش از موسسات و مدارک و سوابق موردنیاز در اطالعیه سازمان سنجش 
آموزش کشور در تاریخ 2۵ دی ماه 13۹۷ منتشر می شود.داوطلبان واجد شرایط 
و متقاضی پذیرش بهمن ماه از تاریخ 2۹ دی لغایت 6 بهمن ماه برای پذیرش 
به موسسات پذیرنده که در اطالعیه 2۵ دی ماه منتشر می شود مراجعه خواهند 
کرد. اطالع رسانی به پذیرفته شدگان مشروط توسط دانشگاه در تاریخ 6 تا 10 

بهمن صورت خواهد گرفت.
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اطالعیه به انضمام دفترچه راهنمای پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای سال 
13۹۸ در اواسط بهمن ماه 13۹۷ توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر 
خواهد شد.تمام شرایط و ضوابط و نحوه مراجعه، مدارک و مستندات الزم برای 
اخذ پذیرش توسط موسسات در اطالعیه مذکور درج خواهد شد.زمان مراجعه 
داوطلبان برای اخذ پذیرش رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی از 20 اسفند 
۹۷ تا اواخر مرداد ۹۸ خواهد بود.داوطلبان متقاضی پذیرش رشته محل های 
به شرکت در کنکور سراسری سال 13۹۸ که  نیازی  صرفا سوابق تحصیلی 
ثبت نام آن از تاریخ 24 بهمن تا دوم اسفند ۹۷ است، ندارند و مطابق اطالعیه 
مذکور و اطالعیه های بعدی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.پذیرش 
رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد اسالمی مطابق ضوابط 
سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و برای پذیرش در بهمن ۹۷ و مهر 
۹۸ نیز همزمان با پذیرش سایر موسسات است که در اطالعیه های بعدی اعالم 
خواهد شد.در خصوص نحوه پذیرش صرفا سوابق تحصیلی در سایر آزمون ها ) 
فنی و حرفه ای، کاردانی به کارشناسی و  جامع علمی کاربردی اعم از کاردانی و 

کارشناسی ناپیوسته ( متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

وزیر خارجه آمریکا در مداخله آشکار در امور داخلی ایران مدعی شد که تهران 
با استفاده از فناوری موشک های بالستیک قصد پرتاب موشک در فضا را دارد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر ، »مایک پمپئو« اظهاراتی را علیه ایران عنوان 
داشته بود با انتشار پیامی در توئیتر مدعی شد: ایران قصد پرتاب فضایی با 
استفاده از فناوری موشک های بالستیک را دارد. این پرتاب توانایی موشکی 
ایران را افزایش می دهد. آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان معتقدند که این 
اقدام بر خالف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. ما در برابر 
کشوری که امنیت جهانی را تهدید می کند ساکت نمی مانیم. وزیر خارجه 
آمریکا روز پنجشنبه نیز تهدید کرده بود چنانچه ایران طی ماه های آینده 
به برنامه موشکی خود ادامه دهد با پیامدهای اقتصادی و سیاسی سنگینی 
مواجه خواهد شد.وی در این باره مدعی شد: آمریکا کنار نمی ایستد تا نظاره  
گر این باشد که سیاست های مخرب ایران امنیت و ثبات بین المللی را به 

نابودی می کشد.
پمپئو ادعا کرد: به ایران توصیه می کنیم از اقدام تحریک آمیز پرتاب موشک 
پرهیز و همه فعالیت های مربوط به موشک های بالستیک را متوقف کند تا 
مانع از تشدید تحریم ها و انزوای دیپلماتیک خود شود.گفتنی است پمپئو در 

ماه میالدی دسامبر مدعی شد که در سال 201۹، شورای امنیت را به اعمال 
محدودیت های موشکی علیه ایران ترغیب خواهد کرد.وی ادعای جدید خود 
را در واکنش به احتمال پرتاب سه ماهواره فضایی جدید ایران مطرح کرده 
و با این ادعا که فناوری ساخت ماهواره بر مشابه فناوری ساخت موشک های 
قاره پیما است، می گوید پرتاب ماهواره به فضا در تقابل با قطعنامه 2231 

شورای امنیت سازمان ملل است.

ایجاد سالی 7۰ هزار فرصت شغلی
اشاره  با  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل   
به پرداخت تسهیالت به 1۹ هزار و ۷۵0 طرح 
اشتغال روستایی گفت: ساالنه به طور میانگین 
این  سوی  از  شغلی  فرصت  هزار   ۷0 تا   60

صندوق ایجاد می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اصغر نوراهلل زاده 
از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  خبری  نشستی  در 
در  کار  و  کسب  به  توجه  دولت  اصلی  اهداف 
کرد:  اظهار  است،  عشایری  و  روستایی  مناطق 
سهمیه اعتباری که برای پرداخت تسهیالت در 
موسسات  ها،  بانک  منابع  محل  از  مناطق  این 
بود،  شده  ابالغ  ملی  توسعه  صندوق  و  عامل 
توسعه  صندوق  منابع  از  تومان  میلیارد   3000
ملی و به همین مقدار از منابع موسسات عامل 
بود که صندوق کارآفرینی امید هم یکی از این 
موسسات عامل به شمار می رود، بانک کشاورزی 
به تنهایی ۵0 درصد از این منابع را تأمین کرد و 
سه موسسه دیگر به طور برابر عاملیت ۵0 درصد 
دیگر را بر عهده داشتند.نوراهلل زاده با بیان اینکه 

توجه به کسب و کارهای خرد و کوچک از ابتدا 
است،  بوده  امید  کارآفرینی  اولویت صندوق  در 
گفت: با توجه به ماهیت محیط های روستایی، 
مجموع  با  طرح  هزار   32 تعداد  اول  مرحله  در 
ارجاع  صندوق  به  تومان  میلیارد   6000 اعتبار 
داده شده که از این تعداد تا پایان آذر ماه سال 
 12۵0 اعتبار  با  طرح   ۷۵0 و  هزار   21 جاری، 
است،  گرفته  قرار  تصویب  مورد  تومان  میلیارد 
اعتباری  با  طرح   1۵0 و  هزار   20 با  همچنین 
بالغ بر هزار میلیارد تومان قرار داده منعقد شده 
که به 1۹ هزار و ۷۵0 طرح تسهیالت پرداخت 
این مقدار،  از  شده است و ۹00 میلیارد تومان 

پرداخت های قطعی هستند.
وی اضافه کرد: صندوق کارآفرینی امید به لحاظ 
باالترین  موسسات  بین  در  تقریبا  طرح،  تعداد 
رقم و حجم پرداخت را دارد و این تعداد طرح، 
اشتغال  ظرفیت  هزار   ۵2 حداقل  ایجاد  موجب 
شده اند که بخشی از این تعداد در دست ساخت 
و ساز و نصب تجهیزات و ماشین آالت هستند و 

با اتمام این مرحله و پرداخت سقف کل تعهدات 
متناسب، چنین ظرفیت اشتغالی ایجاد می شود.

مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید با اشاره به 
هزار   ۷0 تا   60 متوسط  طور  به  ساالنه  اینکه 
فرصت کسب و کار از سوی صندوق ایجاد می 
شود، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت سیستم ما، 
پیش بینی ما این است که در پایان امسال نیز 
همین ظرفیت را داشته باشیم و به همین تعداد 

بتوانیم فرصت شغلی ایجاد کنیم.
»روستای  های  طرح  اینکه  بیان  با  زاده  نوراهلل 
محصول«،  یک  روستا،  »هر  و  بیکاری«  بدون 
همچنان در حال پیگیری هستند و هدف گذاری 
هایی در این زمینه انجام شده است، افزود: بعد 
از تصویب این طرح در کمیته فنی ستاد وزارت 
کار و مطالعاتی که در سطح کشور در این حوزه 
هدف  کشور  سراسر  در  روستا  شد، 300  انجام 
پرداخت  و  سامانه  در  ثبت  با  تا  شدند  گذاری 
تسهیالت به توسعه الزم در زمینه کسب و کار 

برسند.

افشاگر آل سعود، جزییات سرنوشت عامالن قتل خاشقچی را فاش کرد

اعالمجزئیاتپذیرشبدونکنکوردانشگاهها؛

» خداحافظ کنکور«

سخنانمداخلهجویانهپمپئودربارهبرنامههایفضاییایران؛

ایران قصد آزمایش فضایی با فناوری موشک های بالستیک را دارد

8

22 فیلم در سودای سیمرغ
به گزارش  رویا سلیمی خبرنگار پیام زمان، نشست 
خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با موضوع 
معرفی فیلم های بخش سودای سیمرغ برگزار شد. 
در این نشست با حضور ابراهیم داروغه زاده دبیر 
جشنواره، فیلم های امسال  در پنج بخش سینمای 
ایران، نگاه نو، انیمیشن، فیلم کوتاه و مستند معرفی 
جمشید  حضور  با  مراسم  این  ابتدای  در  شدند. 
مشایخی، پوستر جشنواره توسط وی رونمایی شد. 
طراح پوستر امسال جشنوراه فیلم فجر حمیدرضا 

بیدقی است..
 در ادامه فیلم های بخش های رقابتی جشنواره )سوادی 
سیمرغ( معرفی شد که اسامی آنها به شرح ذیل است؛در 
بخش سینمای ایران، که مهم ترین بخش جشنواره 
است؛  ۲۲ فیلم بلند داستانی حضور دارند.: »سال 
دوم دانشکده: رسول صدرعاملی«»بنفشه آفریقایی: 
مونا زندحقیقی«»ایده اصلی: آزیتا موگویی«»تیغ و 
ترمه: کیومرث پوراحمد«»طال: پرویز شهبازی«»قسم: 
محسن تنابنده«»قصرشیرین: رضا میرکریمی«»بیست 
همایون  جعفری«»مسخره باز:  مهدی  نفر:  سه  و 
شتری:  جیرانی«»پالتو  فریدون  غنی زاده«»آشفتگی: 
محمدرضا  نهم:  میرزایی«»سمفونی  علی  مهدی 
یلدا  توکلی«»جمشیدیه:  بهرام  هنرمند«»تختی: 
خدا:  جاویدی«»خون  نیما  جبلی«»سرخ پوست: 
میرزایی«»درخونگاه:  سیاوش  عباس  علی  مرتضی 
اسعدی«»شبی که ماه کامل شد: نرگس آبیار«»ماجرای 
درخت:  مهدویان«»ناگهان  محمدحسین  نیمروز۲: 
علیرضا  سایه:  بدون  یزدانیان«»مردی  صفی 
روستایی«در  سعید  نیم:  و  شش  رئیسیان«»متری 
این بخش سه فیلم»مدیترانه« به کارگردانی مهدی 
حاجتمند، »آنجا همان ساعت« به کارگردانی سیروس 
الوند، »بی حسی موضعی« کاری از  حسین مهکام؛ 
به عنوان فیلم های ذخیره معرفی شدند. در صورت 
نرسیدن هر کدام از فیلم های بخش سینمای ایران؛ 
یکی از این فیلم ها جایگزین فیلم جامانده از سودای 

سیمرغ خواهد شد..
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بیانزیبایظریفدرتاکیدبرقدرت
وظرفیتدرونزایایران

*دکتر حسین دیوساالر

این روزها در فضای مجازی و رســانه ها، فیلم های خاص و ویژه ای رد و 
بدل می شود که شاید یکی از جذاب ترین آن ها بیان زیبای دکتر ظریف 

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در مشهد باشد.
دکتر ظریف در جمالتی کوتاه و مختصر به حق شرح ارزنده ای از جایگاه 
بلند ایران در عرصه بین المللی و منطقه ای را تصویر کرد و البته همین 
جایگاه و ظرفیت عاملی بود تا همزمان نیز در گوشــه ای دیگر از دنیا و 
توسط رئیس جمهو آمریکا به این ظرفیت و جایگاه خواسته یا ناخواسته 
اذعان شود.دکتر ظریف به حق در جمالتی مقتدرانه، نمایش ظرفیت ایران 
را در کالمی مختصر چنان هویدا بیان کرد که نه تنها حضار در برنامه در 
مشهد مقدس و در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( را به وجد آورد که هر 
بیننده ای را هم سرشار از غرور می کرد.مسئول سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران گفت : ›بزرگترین افتخار جمهوری اسالمی ایران این است که 
کسی نمی تواند بگوید که اگر من یک هفته از شما حمایت نکنم شما عربی 
صحبت نمی کنید، این افتخار کمی نیست نه تنها نمی تواند بگوید عربی 
نمی توانید صحبت کنید، نمی تواند بگوید روسی صحبت نمی کنید، نمی 
تواند بگوید انگلیسی صحبت نمی کنید، نمی تواند بگوید چینی صحبت 
نمی کنید.‹وی در بخش دیگری از این ســخنان بسیار صریح و محکم 
اضافه کــرد:‹ جوان های ما که قبل از انقالب را ندیدند باید این واقعیت 
را بشناسند، من با تمام وجود این حرف را می زنم چون قبل از انقالب را 
دیدم و قبل از انقالب را تجربه کردم این کم دستاوردی نیست استقالل ما 
کم دستاوردی نیست اتکاء ما به داخل کم ظرفیتی نیست، من حرفی را 
می زنم شما بروید و چک کنید، این دور و بر ما را نگاه بکنید، این دور و بر 
ما را فراتر بروید، بروید اروپا و ببینید کدام کشوری می تواند این چند گزاره 
ای که من االن خدمت شما می گویم را تکرار بکند، امنیت ما درون زاست، 
برای امنیت ما نیازی به خارجی نداریم، اقتصاد ما درون زاست، پیشرفت 
صنعتی ما درون زاست، اعتبار ما درون زاست، مشروعیت ما درون زاست، 
چه کسی می تواند این حرف را بزند کدام یک از این کشورهای منطقه، می 
توانند این حرف ها را بزنند ، ممکن هست شما بروید در خیابان هایشان و 
ساختمان ها را ببینید خیلی خوشتان بیاید ممکن است سرویس هتل را 
ببینید خیلی خوشتان بیاید اما این سرویس هتل می تواند ظرف یک هفته 
همان طور که آقای ترامپ به درستی می گوید برود و تمام بشود و تبدیل 
بشود به ناامنی مطلق، تبدیل بشود به عقب ماندگی مطلق، تبدیل بشود 
به جنگ، تبدیل بشود به درگیری ...‹ باید گفت به درستی وزیر خارجه 
کشورمان مولفه های قدرت را برشمردند که مهمترین آنان، همانا درون زا 
بودن و متکی به داخل بودن است که بارها و بارها مقام معظم رهبری بر 
آن تاکید نموده اند که :‹ ملت توجه داشته باشد. ببینند که باید یک کشور 
اقتدار درونی خود را حفظ کند؛ این توصیه  همیشه  ما به مسئولین است. 
مشکالت کشور را تنها یک چیز حل می کند، آن هم عبارت است از نگاه 
به ظرفیت های درونی - که این ظرفیتها هم بحمداهللَّ بسیار است، بی شمار 
است - و استفاده  از این ظرفیت ها به شکل حکیمانه‹  به واقع اگر مروری 
بر منطقه سراسر بحران و آتش ناخواسته داشته باشیم که با جنگ های 
نیابتی و تبدیل در هدف گزاری ها، مســلمانان را با یکدیگر درگیر کرده 
شاهد آن هستیم که در میانه آتش و درگیری، ایران علیرغم همه فشارها 
و درگیری ها، نه تنها امنیت خود را حفظ و حراســت کرده که در قامت 
یک قدرت بزرگ، مرزهای امنیتی و حفاظتی خود را نیز کیلومترها فراتر 
از اطراف خویش قرار داده است و توانسته در برابر تجاوزات و دشمنی ها 
ایستادگی کند و تجزیه و نابودی کشورهای اسالمی منطقه را به خوابی 
تعبیر نشدنی بدل نماید. نکته قابل توجه در این میان آن که فیلم دیگری 
هم از رئیس جمهور آمریکا در همین روزها منتشــر شده است که از بی 
عالقگی خود برای صحبت در مورد سوریه ای مملو از ماسه و مرگ را در 
دولتی مطرح کرد که تبدیل ســرزمین بزرگ و تاریخی سوریه به تلی از 
ماسه و مرگ از طرح های انان بوده است و در همین کابینه و چندی قبل 
در دوران وزارت کلینتون تصمیم برای تاسیس و حمایت از داعش گرفتند 
که صراحتا در کتاب خاطرات خود بر این اقدام آمریکا تصریح دارد. ایران 
اما نه تنها این ظرفیت و امنیت را در شــرایط سخت و تحریم برای خود 
ایجاد کرد که توانست حمایت الزم را در منطقه با تمام توان اعمال کند که 
توسعه توان و قدرت در تمامی زمینه ها و به ویژه دفاعی و امنیتی کشور از 
مهمترین آنان است. در همین ارتباط باید گفت دکتر روحانی هم چندی 
قبل با اشاره به ظرفیت های بی نظیر کشورمان خطاب به برخی کشورهای 
منطقه که امنیت خود را با پرداخت دالر به عاریت گرفته اند تصریح کرد 
که ایران حاضر اســت امنیت شما و منطقه را تامین نماید و از این بابت 
دالر و پول هم نمی خواهد و در واقع باید گفت سیاست اصولی جمهوری 
اسالمی ایران، نگاه به درون، حفظ و حراست از منطقه بدون دخالت های 
خارجی و اتکاء به ظرفیت های درونی است.جمالت دکتر ظریف را البته 
باید در کنار اعتراف خواسته یا ناخواسته رئیس جمهور آمریکا قرار داد که 
بر این ظرفیت و این که ایران می تواند هرکاری که بخواهد انجام دهد را 
با عمق جان درک و فهم کرد.قدرت را می توان به توانایی بیشتر و اعمال 
آن بر ذهن و رفتار دیگران قلمداد کرد تا بتوان رفتار دیگران را تحت تاثیر 
قرار داده و آن را مطابق با خواست خود تغییر داد و به راستی بیان زیبای 
دکتر ظریف نمایان گر این توانایی در عرصه های بیرونی و درونی مولفه 
های قدرت در منطقه و بلکه جهان است و اگر در سوی دیگر هم به ذهنی 
بودن قدرت به معنای نوعی رابطه ذهنی میان اعمال کننده و اعمال شونده 
توجه کنیم آیا سخنان رئیس جمهور آمریکا اعتراف به این ظرفیت و توانایی 
نیست و البته بگذریم از تعابیری همچون مورگنتا که در همه تصرفات و 
آرایش های نظامی الزاما هدف، آغاز یک جنگ نیست، ممکن است هدف 
اصلی وادار کردن طرف مقابل به پذیرش این ایده باشد که شروع کردن 
جنگ کاری دشوار و جبران ناپذر است و به واقع می توان با ویژگی درون 
زایی امنیت و توان ایران، به درســتی این القاء ذهنی را در کالم مخاطب 
خارجی درک کرد و فهمید.و اما رئیس جمهور آمریکا از سوریه ای با عنوان 
مشتی از ماسه و مرگ سخن می گوید که قرار بود ظرف چند روز و چند 
ساعت،داعش نیابتی، حکومت قانونی این کشور را از بین ببرد و آن چند 
روز و چند هفته به حدود ۷ سال رسید و سوریه با همراهی ایران، روسیه و 
دیگر متحدان خود در برابر هجمه جهانی توطئه ایستادگی کرد. به خاطر 
دارم حدود دوســال قبل در دمشق با هیاتی از ایران به مالقات بشار اسد 
رئیس جمهور سوریه رفتیم و او با اقتدار می گفت داعش تا سیصد متری 
دفتر ما هم آمدند اما امروز در بدترین شــرایط خود قرار دارند و سوریه از 
همه دوران های تاریخی خود محکم تر، مقاوم تر و آزموده تر شده است. 
همه این ها نمایانگر ایستادگی ایران در برابر تمامی تجاوزاتی است که نه 
سوریه، عراق، لبنان، یمن و ... که تمام کشورهای اسالمی منطقه و در صدر 
همه ایران را نشانه رفته اند.جمالت دقیق دکتر ظریف و اعترافات دوست و 
دشمن در قدرت ایران، یاداور آن است که ملت بزرگ ایران در مسیری که 
طی کرده اند علیرغم تمام مشکالتی که به دلیل همین استقالل خواهی و 
تعیین سرنوشت خود بر خود تحمل کرده اند باز می توانند موفق تر و موثر 
تر گام به پیش گذارند و اگر رئیس جمهور فرانسه از نزدیک شدن به پایان 
سیستم سرمایه داری سخن می گوید می توان در روی دیگر، نظام مردم 
ساالری دینی را به نمایش گذارد که زیر 40 سال فشار، امنیت خود را تا 
کیلومترها عقب تر از مرزهای خود مستقر نموده است و باید دانست همه 

این مولفه های قدرت، درون زاست و نه عاریتی.
 جامعه شناس سیاسی و کارشناس ارشد روابط بین الملل

طراحیبرنامههایالزمبرای
اصالحنظامبانکی

 
رئیس کل بانک مرکزی از طراحی برنامه های الزم 
برای اصالح نظام بانکی خبر داد و تاکید کرد که این 

امر به تدریج اجرایی خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالناصر همتی با 
اشــاره به تمرکز بانک مرکزی بر بــازار ارز و تالش 
برای ایجاد ثبات در این بازار در چند ماه اخیر، اظهار 
کرد: این موضوع موجب شــده این تصور به وجود 
آید که بانک مرکــزی از موضوع مهم اصالح نظام 
بانکی غفلت کرده یا آن را به تاخیر انداخته اســت.

وی افزود: طی ســه ماه گذشته بر اساس مصوبات 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا و با 
تشــکیل کمیته نقدینگی و بازار پول متشــکل از 
جمعی از صاحب نظران اقتصــادی، پولی و بانکی 
و مســئوالن بانک مرکزی و طی جلســات متعدد 
برنامه های الزم برای این امر خطیر طراحی شــده 
اســت و به یاری خداوند متعال به تدریج و با تایید 
مراجع ذی ربط اجرایی خواهد شد.رئیس کل بانک 
مرکزی با بیان اینکه معضالت پیش انباشته در نظام 
بانکی و حساسیت این امر،نیازمند دقت نظر و تدبیر 
الزم در اصالح نظام بانکی اســت، گفت: پرهیز از 
تعجیل، تداوم ثبات بازار پول و صیانت از سپرده های 
مردم، پیش شرط های هر اقدامی در این زمینه است.

به گفته همتی، بانک های کشور بی وقفه در خدمت 
اقتصاد کشور و جامعه خواهند بود.

گفتگویپوتینونتانیاهودرمورد
اوضاعسوریه

 رئیــس جمهور روســیه و نخســت وزیــر رژیم 
صهیونیستی دیروز )جمعه( درمورد اوضاع در سوریه 

گفتگو کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی درخصوص اوضاع سوریه پس از 
عقب نشینی نیروهای آمریکایی از این کشور گفتگو 
و بر شکست کامل تروریسم و برقراری ثبات در این 

کشور تاکید کردند.

31تنازسرانمفاسداقتصادی
شناساییشدند

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی گفت: 31 تن از ســران مفاسد 
اقتصادی که با فساد و رانت خواری ثروت کشور را 
غارت کردند، شناسایی شدند و درخواست داریم در 

مالء عام و در میدان آزادی اعدام شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، امیر خجسته با بیان 
اینکه مســئوالن باید در رابطه با مبارزه با مفاسد 
اقتصادی ورود کنند عنوان کرد: عده ای غارتگر، بر 
روی ثروت کشور دست گذاشته اند و مال مردم را 
به تاراج می برند. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادی افزود: گلوگاه قاچاق بســته شده است و 
اکنون هیچگونه قاچاقی وارد کشور نمی شود. وی با 
اشاره به اینکه ورود قاچاق موجب ضربه به تولید ملی 
می شود، ادامه داد: ما باید با برنامه ریزی مدون تولید 
داخلی را افزایش دهیم چرا که تولید ملی تنها راه و 

گره گشای مشکل اقتصادی کشور است. 
خجسته تاکید کرد: باید با جدیت با سران مفاسد 
اقتصادی همچون ســلطان شکر، سلطان گوشت 
و دیگر کاالها برخورد شــود. وی با تاکید بر اعدام 
مفاسد اقتصادی در مالء عام گفت: اعدام چهار تن 
از آنها قطعی شــده و حکم اعــدام ما بقی نیز باید 
صادر شــود. وی ادامه داد: به کسی که فساد مالی 
دارد نبایــد رحم کرد چراکه در صورت ســکوت و 
چشــم پوشی، به مردم خیانت کرده ایم. وی افزود: 
با هماهنگی رییس قوه قضاییه آمادگی داریم تا با 
در اختیار گرفتن 2 شــعبه در فراکسیون مبارزه با 
مفاسد اقتصادی حکم مفاسد اقتصادی را اجرا کنیم. 
خجسته گفت: از تهدید و تخریب مفسد اقتصادی 
نمی ترسیم و آبروی خود را برای اجرای احکام آنها 
می گذاریم. وی تاکید کرد: سکوت مسئوالن نشان 
از باز شدن جیب و بسته شدن دهانشان می دهد؛ 
باید در برابر هر کس که حق مردم را ضایع می کند 
بایســتیم. وی اظهار داشت: یکهزار و 12۸ کانتینر 
قاچاق وارد کشور شده که با ورود مجلس شخصی 
که عامل آن بود شناســایی و دستگیر شد و حاال 
در زندان به ســر می بــرد. وی اضافه کرد: باید در 
برابر مسئوالنی که نتوانند اقتصاد کشور را کنترل 
کنند، بایستیم. خجسته با اشــاره به اینکه باید با 
یک عزم ملی ریشــه های فساد را نابود کنیم ادامه 
داد: هر کســی که در جهت منافع مردم گام بردارد 
ما حمایتش می کنیم. وی تاکید کرد: قیمت دالر 
به کانال 100 هزار ریال وارد شــده اما هنوز قیمت 

اجناس و کاالها کاهش نیافته است. 
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: 
ما زیر تحریم هستیم اما در شرایط بحرانی، جنگ 
هشت ساله را مدیریت کردیم و حاال جنگ اقتصادی 
را نیز باید مدیریت کنیم. به گفته وی افزایش 20 
درصدی حقوق قابل قبول نیست و باید متناسب با 

تورم حقوق کارکنان افزایش یابد. 

اخبار

یادداشت

: عاقل ترین مردم کسی است که 
عواقب کار را بیشتر بنگرد

کالمامیر

امام جمعه موقت تهران گفت: امسال باید بهمن 
سال  چهلمین  زیرا  باشیم  داشته  متفاوتی  ماه 
خدایی  روزهای  است؛  اسالمی  انقالب  پیروزی 

باید گرامی داشته شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، حجت االسالم 
محمدجواد حاج علی  اکبری خطیب نماز جمعه 
انقالب  از  رهبر  تهران، ضمن تشکر  این هفته 
رهبر  اینکه  از  گفت:  وی،  به  اعتماد  خاطر  به 
کردند،  اعتماد  کوچک  شاگرد  این  به  انقالب  
تشکر می کنم و امیدوارم که با دعای رهبر معظم 
وظیفه  این  انجام  در  نمازگزاران  شما  و  انقالب 
مهم موفق باشم.وی با تاکید بر اینکه  از ستاد 
برگزاری نماز جمعه خواهش کردم دو ردیف از 
داد:  ادامه  شود،  برداشته  جمعه  نماز  میله های 
دوستان حفاظت لطف کردند و با این درخواست 
موافقت کردند؛ امیدوارم هم فاصله ظاهری و هم 
فاصله واقعی بین مسئوالن و مردم برداشته شود 
و مسئوالن و مردم نیز پرشورتر و صمیمانه تر راه 
نهضت اسالمی را ادامه دهند. حاج علی اکبری 
با بیان اینکه در نماز جمعه دوستان عالقه مند 
باشد، خاطرنشان کرد:  هستند محیط دوستانه 
شما  جمع  در  آقایان  از  بسیاری  هم  اکنون 
نشسته اند اما هرچه ارتباطات در هنگام نماز که 
فضای معنوی خاص خود را دارد، صمیمی تر و 
نزدیک تر باشد، دلنشین تر و برای همه ما بهتر 
اینکه  بیان  با  تهران  جمعه  نماز  است.خطیب 
تقوا همه بخش های زندگی انسان را تحت تاثیر 
خود قرار می دهد، اضافه کرد: یکی از روشن ترین 
جلوه های تقوا وحدت است. خداوند بین مومنان 
این  قدر  باید  و مومنان  بسته است  اخوت  عقد 
کنند.وی  نگهداری  آن  از  و  بدانند  را  پیمان 
برگزاری نمازجمعه را یکی از دستاورهای انقالب 
اسالمی دانست و گفت: همه ما وظیفه  داریم که 
دستاورد  این  از  انقالب  سالگی   40 آستانه  در 
نماز  کنیم.خطیب  نگهداری  جان مان  همچون 
در  نمازجمعه  اینکه ۹00  بیان  با  تهران  جمعه 
است،  برگزاری  حال  در  کشور  در  حاضر  حال 

که  است  بزرگی  نعمت  این  کرد:  خاطرنشان 
باید قدر آن را بدانیم.حاج علی اکبری ادامه داد: 
پائیز پر بارانی را پشت سر گذاشتیم و امیدواریم 
زمستان پر برف و بارانی را در پیش داشته باشیم 
و باید شاکر این همه الطاف الهی نیز باشیم.وی 
به  نسبت  متفاوتی  بهمن  امسال  اینکه  بیان  با 
سال های قبل داشته باشیم، تصریح کرد: امسال 
باید  و  است  اسالمی  انقالب  سالگرد  چهلمین 
روزهای خدایی گرامی داشته شود که باید قدر 
آن را بدانیم.آن روزی که که خبر آزادی یک ملت 
و جاری شدن فرمان الهی در یک جامعه مستقر 
می شود و طاغوت ذلیل و خوار می شود آن روز، 
شود. داشته  گرامی  باید  و  است  خداوند  روز 

علی اکبری اضافه کرد: در تاریخ ملت ایران هیچ 
ماهی مانند بهمن، هیچ روزی مانند  22 بهمن 
و هیچ دهه ای به مانند دهه فجر نیست؛ هر ساله 
مردم با حضور با شکوه خود، باطل سحر فتنه ها 
را به همراه داشتند و دشمنان از این حضور به 
خشم آمده اند و حضور یک ملت مومن در صحنه 
برای آنها سخت و دشوار است.خطیب نماز جمعه 
این هفته تهران با بیان اینکه بهمن ماه امسال 
متفاوت از سال های گذشته خواهد بود، تصریح 
کرد: امسال چهلمین سال انقالب اسالمی است 
بزرگ،  جشن  والیت  و  امامت  مدار  بر  مردم  و 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی را به صورت 
اکبری  کرد.حاج علی  خواهند  برگزار  ویژه ای 
تاکید کرد: آنچه ملت ایران در چند سال گذشته 
به دست آورده  اند حاصل کیمیای مقاومت است؛ 
ما در 40 سال گذشته با یک ملت مقاوم روبه رو 
و  توطئه ها  انواع  با  سال ها  این  در  که  هستیم 
آورده  به دست  آنچه  مقابله کرده و هر  فتنه ها 
را مدیون ایثار و مقاومت خود است.وی با تاکید 
براینکه ملّت عزیز ما روزهای تلخ و سیاه تسلیم 
و سازش با مستکبران را هیچ وقت از یاد نخواهد 
برد، خاطر نشان کرد: روزهایی که ملت تحقیر 
ایران توسط حاکمان  شد، روزهایی که عظمت 
پلید به حراج گذاشته شد و روزهایی که آزادی 

فراموش شدنی  می شد،  ذبح  زندان ها  گوشه  در 
هویتی  و  فرهنگی  وادادگی  روزهای  نیست. 
ملّت را فراموش نمی کنیم. روزهای وابستگی و 
با  دوستی  روزهای  و  استکبار  و  آمریکا  نوکری 
صهیونیست های پلید و تبهکار را از یاد نخواهیم 
برد.خطیب این هفته نماز جمعه تهران ادامه داد: 
به یاد بیاوریم تّولد دوباره یک ملت را با پیروزی 
یک  راهنمایی  با  ملّت  یک  دوباره  تولد  انقالب. 
پروردگار  صالح  عبد  عارف،  آزاده،  الهی،  انسان 
متعال که نسخه نجات ملّت ایران از نص قرآن و 
عترت استخراج کرد و نقشه راه عّزت آن ها را در 
اختیارشان قرار داد. از روزی که ملّت به میدان 
عّزت  روزهای  کرد،  تقدیم  را  خود  جان  و  آمد 
از چهل سال، به لطف  امروز پس  شروع شد و 
این  شیرین  میوه های  ما  عزیز  ملّت  پروردگار، 
می چشند.حاج علی اکبری  دارند  را  طیبه  شجره 
با بیان اینکه بسیاری از آرزوهای مردم در پرتو 
ملت  کرد:  تصریح  است،  شده  محقق  مقاومت 
عزیزمان حاصل حضور مومنانه و دلیرانه را در 
عرصه های علمی، فرهنگی و ساخت بنیان های 
اقتصادی کشور دریافت و مشاهده می کند. یک 
ملت روی پاهای خودش می ایستد و دشمن و 
با  ملت های دیگر برآمدن یک تمدن جدید را  
می کنند.وی  مشاهده  شرق  از  جدید  پیام های 
افزود: یک نگاه سریع به وضعیت دشمنان ایران 
دارند؛  قرار  وضعی  چه  در  آنها  می دهد  نشان 
باشیم،  داشته  اطراف خود  به  کوتاه  نگاهی  اگر 
است،  طلوع  حال  در  تمدنی  که   دید  خواهیم 
نشانه های  و   است  افول  حال  در  غرب  تمدن 
البته  این مسئله کم نیست،   بسیاری دارد که 
باید مراقب توطئه های دشمنان باشیم.امام جمعه 
موقت تهران با اشاره به خروج زبونانه نیروهای 
دزدکی  و  شبانه  حضور  و  منطقه  از  آمریکایی 
عراق  به  آمریکا  و غریب  رئیس جمهور عجیب 
و اظهارات حسرت بار وی مبنی بر اینکه هزاران 
دالر در خاورمیانه خرج کردیم و چیزی عاید ما 
آن  برای  رفتند،  هرجا  آمریکایی ها  گفت:  نشد، 

ملت بدبختی و بیچارگی آوردند، خوشحالیم که 
زودتر  کاش  ای  و  بودند  نیامده  کاش  می روند، 
بروند. با مقاومت مردم منطقه، خاورمیانه )غرب 
آسیا( به گورستان  آرزوهای آمریکایی ها تبدیل 
شاهد  امروز  اینکه  بیان  با  اکبری  شد.حاج علی 
این هستیم که رژیم صهیونیستی در برابر ملت 
ما چه روزهای سختی را سپری می کند، اظهار 
داشت: حد نصاب شکست رژیم صهیونیستی به 
دو روز رسیده است. امروز محور مقاومت زنجیره 
طالیی مقاومت در منطقه را تشکیل داده است؛ 
لبنان،  حزب اهلل  طالیی،  زنجیره  این  حلقه های 
انصار  و  الشعبی  حشد  سوریه،  در  وطنی  قوای 
است  نیجریه  در  مردمی  مقاومت  و  یمن  اهلل 
است.خطیب  مردم  مقاومت  حاصل  این  که 
ادامه  تهران  موققت  تهران   جمعه  نماز  موقت 
داد: ملّت ایران در بخش های گوناگون در حال 
دریافت میوه های مقاومت هستند، باید بایستیم 
و مقاومت کنیم. بهمن امسال ان شاءاهلل بهمنی 
ملّت  وفاداری  و  دلبستگی  از  آکنده  و  متفاوت 
ایران در سایه سار نظام مقّدس بر محور والیت 
با  مسئولین  گفت:  بود.حاج علی اکبری  خواهد 
اعتماد به جوانان مؤمن و انقالبی، نسخه مقاومت 
نخبه  برای جوانان  را  میدان  و  کنند  تکمیل  را 
داد:  ادامه  کنند.وی  آماده  خدمت  مهیای  و 
امیدواریم در روزهای سختی که جامعه به خاطر 
تحریم ها و دشواری های اقتصادی تجربه می کند، 
مسئوالن صبورانه و مهربانانه، مجاهدت های خود  
را بیشتر کنند و توکل به خدا را افزایش دهند؛ 
همچنین  مهربانی شان با مردم را تقویت کنند. 
این امتحانی  است برای همه ما و امیدواریم همه 
نماز  امتحان موفق شوند.خطیب موقت  این  در 
را  نمازجمعه  اول،  خطبه های  در  تهران  جمعه 
»حّج هفتگی« خواند و گفت: نماز جمعه نقش 
مهمی در شکل گیری شخصیت مومنان و جامعه 
اسالمی دارد و خداوند این روز را برای مسلمین 
عید قرار داد تا مشتاقانه برای دریافت عیدی و 

جایزه خود به مصلی  بشتابند.

حجتاالسالمحاجعلیاکبری:امسال»بهمن«متفاوتیداریم

زنجیره طالیی »مقاومت منطقه ای« تشکیل شده است

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
اعالم کرد که ناوگروه ارتش اوایل سال ۹۸ در یک سفر پنج 

ماهه وارد اقیانوس اطلس خواهد شد.
حسنی  تورج  دریادار  امیر  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مقدم اظهارداشت: این سفر در راستای دستور سلسله مراتب 
فرماندهی انجام خواهد شد.وی افزود: اقیانوس اطلس مسیری 
طوالنی است و احتمال دارد این ماموریت ناوگروه ایرانی در 
فرمانده  انجامد.جانشین  بی  به طول  ماه  پنج  اقیانوس  این 
نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه برای این سفر ناوگروه ایران 
کره زمین را دور می زند، بیان کرد: یکی از اعضای ناوگروه 
ایرانی ناوشکن بالگردبر سهند خواهد بود.ناوشکن »سهند« به 
عنوان پیشرفته ترین ناوشکن غرب آسیا، روز دهم آذرماه در 
بندرعباس به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی پیوست. این ناوشکن چهار موتوره پیشرفته تر از نسل 

قبلی خود یعنی ناوشکن جماران و با قابلیت رادار گریزی در 
بلوک های مجزا طراحی و ساخته شده است.براساس اعالم 
فرماندهان نیروی دریایی ارتش قابلیت تهاجمی و تدافعی 
ناوشکن سهند حدود 2برابر جماران است و این تفاوت در 
بروز رسانی پرتابگرهای اژدرها، انواع توپ های ضدهوایی و 
ضدسطحی، سامانه های موشکی سطح به سطح و سطح به 
هوا، سامانه دفاعی نقطه ای، سامانه ضد زیردریایی، قابلیت 
رادار گریزی، افزایش برد عملیاتی، قابلیت مانورپذیری باال 
و همچنین سامانه های الکترونیکی باید جست و جو کرد. 
ناوگروه  اکنون  اعالم کرد:  دریادار حسینی مقدم همچنین 
پنجا و نهم ارتش جمهوری اسالمی ایران در خلیج عدن و 
مدار 10 درجه اقیانوس هند در حال انجام ماموریت است.

در  ایران  اسالمی  منافع جمهوری  از  ناگروه  این  افزود:  وی 
برای  امنیت  برقراری  اقیانوس هند حفاظت می کند و در 

مسیر کشتیرانی جهانی با دیگر نیروهای حاضر مشارکت دارد.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش عنوان کرد: ماموریت 
ناوگروه ۵۹ ارتش در خلیج عدن تا 2 ماه دیگر ادامه خواهد 
داشت.به گفته دریادار حسنی مقدم ناوگروه ۵۹ تاکنون با 
دزدان دریایی درگیری نداشته است.وی یادآور شد: ناوگروه 
قبلی ایران در خلیج عدن موفق شد یک شناور متعلق به 
کند.جانشین  رها  دریایی  دزدان  از دست  را  دیگر کشورها 
مستمر  حضور  کرد:  تصریح  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
ناوگروه های نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران به منظور اجرایی کردن دستورهای فرماندهی کل قوا، 
حفظ و حراست از منافع جمهوری اسالمی ایران در آب های 
دور دست، به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسالمی ایران 
و خنثی سازی پروژه ایران هراسی و تامین امنیت خطوط 

دریانوردی کشور است. 

جانشینفرماندهنیرویدریاییارتش:

ناوهایایرانیبهاقیانوساطلسمیروند

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
ظریف به هند و سپس به عراق سفر می کند، 
گفت: وزیر امور خارجه در آینده نه چندان 
دور سفرهای دیگری را به کشورهای منطقه 

خواهد داشت.
سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اینکه  درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به  خارجه  امور  وزیر  آتی  سفرهای  اولین 
رایزنی  گفت:  بود؟  خواهد  کشورها  کدام 
شدهای  و  آمد  مقدمات  انجام  برای  هایی 
دیگر با برخی همسایگان نیز وجود دارد و 
همانگونه که وزیر امور خارجه اعالم کرده، 
مقصد بعدی ایشان بعد از هند، کشور عراق 
امور خارجه  وزیر  افزود:  بود.قاسمی  خواهد 
در آینده ای نه چندان دور سفرهایی را به 
کشور های همسایه در ادامه سیاست دائمی 
و تغییرناپذیر ایران نسبت به همسایگان و در 
جهت گسترش همکاری های همه جانبه، 
تعمیق روابط اقتصادی - بازرگانی و رایزنی 
نگاه  های سیاسی خواهد داشت.وی گفت: 

منطقه  کشورهای  و  همسایگان  به  ایران 
همواره نگاهی مثبت و همزیستی مسالمت 
آمیز، روابط بهتر و همچنین تالش جمعی 
برای صلح و ثبات و امنیت پایدار در منطقه 
اقتصادی  های  بیشتر همکاری  و گسترش 
کشورهای  با  ارتباط  گفت:  قاسمی  است. 
همسایه به طور مستمر در سالیان اخیر دنبال 
شده و ارتباط مستمر و ارتباط تنگاتنگ با 
همسایگان سیاست کالن ، دائمی و روشن 
ایران است و عالقه مند  جمهوری اسالمی 
کشورهای  و  همسایگان  بر  عالوه  هستیم 
پیرامونی بتوانیم با همه کشورهای منطقه در 
جهت همگرایی و همزیستی مسالمت آمیز 
و کاهش برخی اختالفات در بین برخی از 
کنیم.سخنگوی  تالش  منطقه  کشورهای 
وزارت امور خارجه با بیان اینکه راهی بجز 
ای  منطقه  ایجاد  و  حیات  ادامه  برای  این 
قدرتمند و توسعه یافته وجود ندارد، اظهار 
و  مشخص  مسیری   ، رویکرد  این   : داشت 
مستمر است و ما در دوران اخیر روابط خود 

را با همسایگان تا حد ممکن افزایش داده ایم 
و با جدیت جلو خواهیم رفت. قاسمی افزود: 
وزیر امور خارجه ایران در آینده نه چندان 
دور سفرهای دیگری را به صورت دوجانبه 
و برای تعمیق حوزه همکاری ها و مسائل 
اقتصادی - بازرگانی و رایزنی های سیاسی به 
کشورهای منطقه خواهد داشت و امیدواریم 
با این حسن نیت و نگاهی که در جمهوری 

اسالمی ایران وجود دارد ، برخی از 
کشورهای منطقه که در گذشته 
به  نسبت  موهومی  توهمات  با 
رفتار  ایران  اسالمی  جمهوری 
را  واقعیت  این   ، کردند  می 

درک کنند و از نگاه ایران به 
برخی از مسائل و مشکالت 
عبرت  درس  منطقه 
بگیرند که ایران چگونه در 
دیگر  ثبات  و  صلح  جهت 
تاکنون  منطقه  کشورهای 

تالش کرده است.

قاسمی: سفرهای ظریف به کشورهای منطقه ادامه خواهد داشت
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ظریفخطاببهآمریکا:
تهدید،تهدیدتولیدمیکند

وزیر امور خارجه نوشت: یادآوری به ایاالت آمریکا:1- قطعنامه 1۹2۹ مرده 
است2- تهدید، تهدید تولید می کند و نزاکت، نزاکت می آورد.

به گزارش زمان به نقــل ازمهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در 
صفحه شــخصی خود در فضای مجازی به برخی اظهارنظرها و ادعاهای 
انجام شــده از ســوی آمریکا درخصوص آزمایش های موشکی و برنامه 
فضایی ایران نوشت: »پرتاب ماهواره بر یا آزمایش های موشکی توسط ایران 
قطعنامه 2231 را نقض نمی کند. این آمریکا است که این قطعنامه را نقض 
کرده و در موقعیتی نیست که کسی را درباره آن موعظه کند. یادآوری به 
ایاالت آمریکا:1- قطعنامه 1۹2۹ مرده است2- تهدید، تهدید تولید می کند 

و نزاکت، نزاکت می آورد.«

پیگیریویژهموضوعگرانیاقالمپرمصرف
ازسویدادستانها

معاون دادستان کل کشور گفت: پیگیری ویژه موضوع گرانی به دادستان ها 
مطرح شده و گزارش تخلفاتی هم تا کنون به معاونت حقوق عامه دادستانی 

کل کشور ارسال شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد حشــمتی در پاســخ به این 
سوالی که در راستای احقاق حقوق عامه، در رابطه با موضوع گرانی اقالم 
پر مصرف ، چه فعالیت هایی تا کنون انجام شــده است؟ اظهار داشت: 
عالوه بر ورود معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، دادستان ها هم 
به موضوع گرانی ورود کردند. وی با اشاره به بررسی ویژه افزایش قیمت 
لبنیات در هفته های اخیر،گفت: در رابطه با افزایش قیمت محصوالت 
لبنی و گرانفروشــی هایی گزارش شــده ، ورود جدی انجام شده است. 
دادســتان ها هم پیگیر این موضوع در هر استان هستند.معاون حقوق 
عامه دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون گزارشی 
هم در رابطه با گرانی ها به دادستانی کل کشور اعالم شده است؟گفت: 
موارد مختلفی از سوی دادستان ها اعالم شده است. پیگیری این گزارش 
ها در حوزه های مختلف اثر گذار بوده و این موضوع را دنبال می کنیم.

وی بــا تاکید بر اینکه موضوع گرانی را به طور ویژه پیگیری می کنیم، 
اظهارداشت: به معاونت های حقوق عامه در هر استان هم ابالغ هایی در 
این رابطه انجام شده است و اعالم کردیم با سازمان های مختلف مربوطه 
از جمله جهاد کشــاورزی و صمت، جلسه برگزار کرده و پیگیری های 
الزم را انجام دهند.حشمتی در پاسخ به این سوال که در راستای احقاق 
حقوق عامه ،بیشــترین تخلفات گزارش شده مربوط به چه حوزه هایی 
بوده است؟گفت: بیشترین تخلفات مربوط به محیط زیست، موضوعات 

بهداشتی، خسارت های جانی و تصادفات است. 

رتبهبندیبازرگانان،نظارتها
راساماندهیمیکند

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با رتبه بندی 
بازرگانان، عالوه بر افزایش شفافیت، نظارت ها بیشتر و بهتر 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، بهنام امیری با اشاره 
به رتبه بندی بازرگانان، گفت: فعالیت های تجاری بازرگانان 
در داخل کشور را بر اساس وظایف وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، ساماندهی کردیم و با تصویب قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و مصوبات بعدی، اقدامات مفصلی در 
این باره برنامه ریزی شد.وی ادامه داد: از سال گذشته، 
اقدامات موثری را در حوزه توسعه سامانه اعتبارسنجی و 
رتبه بندی اعتباری آغاز کردیم و از اسفند، نخستین مراحل 
اجرای این سامانه عملیاتی شده که گام های مختلفی از آن 
به بهره برداری رسید.امیری اضافه کرد: اکنون مجموعه ای 
از قابلیت ها و داده ها را در داخل سامانه اعتبارسنجی رتبه 
بندی در اختیار داریم که کمکی به بازرگانان و سیاستگذاران 
است.وی درباره معیارهای رتبه بندی سامانه یکپارچه رتبه 
بندی و اعتبارسنجی گفت: برای این منظور، سه گروه 
شاخص شامل شاخص های مربوط به مسئولیت پذیری 
بازرگانان، توانمندی های مالی و کسب و کار بازرگانان در 
نظر گرفته شده است.معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک وزارت صمت درباره مزیت های این 
رتبه بندی گفت: شاخص های اطالعاتی و این رتبه بندی 
به شفافیت، کمک می کند و در نتیجه ارزیابی فعالیت های 
تجاری، تسهیل می شود و بازرگانان، زودتر ارزیابی می 

شوند و فرآیند برای بازرگانان معتبر، تسهیل می شود.

احداث100هزارواحدمسکونی
برایاقشارکمدرآمد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از اعالم آمادگی 
این سازمان برای واگذاری زمین جهت ساخت واحدهای 
مسکونی در نقاط مختلف کشور، به بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی در قالب طرح اقدام ملی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان ملی زمین و مسکن، علی 
نبیان با اشاره به برنامه های دولت دوازدهم و تاکیدات وزیر 
راه و شهرسازی در خصوص ساخت ۴۰۰ هزار واحد 
مسکونی توسط وزارت راه، گفت: از مجموع این ۴۰۰ 
هزار واحد، ۱۰۰ هزار واحد آن برعهده بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی است که بر اساس مذاکرات دوجانبه با بنیاد مسکن، 
سازمان ملی زمین و مسکن آمادگی خود را برای واگذاری 
زمین های مورد نیاز در مناطقی که زمینه واگذاری آنها در 
راستای قانون عرضه و تولید مسکن اقشار کم درآمد و 
محرومین مهیا است، اعالم کرده است.معاون وزیر راه و 
شهرسازی افزود: واگذاری این زمین ها در قالب مسکن 
محرومان و با قیمت تمام شده، به بنیاد مسکن صورت 

خواهد پذیرفت. 

خبرخبر

مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید 
بر این که »تصور نمی کنم اروپا به ایران اعالم کند 
که ساز و کار مالی را اجرایی نمی کند«،  گفت: بهتر 
است هر چه زودتر FATF  و CFT به نتیجه برسد 
تا این بهانه از اروپایی ها گرفته شود و بتوانیم اجرایی 

شدن ساز و کار را از اروپایی ها بخواهیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبدالرضا فرجی راد 
در ارزیابی خود از تاخیر اروپا برای ارائه ساز و کار 
مالی )SPV( اظهار کرد: اروپایی ها اعالم کردند که 
در حال انجام ساز و کار مالی  هستند تا به سرانجام 
برسد، البته یکبار هم اعالم کردند محرمانه است و 
نمی خواهند آشکار شود، اگر آشکار شود فشارهای 
بیش تری را باید تحمل کنند.وی افزود: از طرف 
دیگر ایران هنوز موضوع FATF و CFT را انجام 
نداده و این مساله بستگی دارد به این که این موضوع 
که بین مجلس شورای اسالمی،  مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و شورای نگهبان در جریان است آیا 
به سرانجام می رسد؟ این موضوع شاید بتوان گفت 
تا حدی بهانه ای شده برای اروپایی ها که ساز و کار 
مالی را به تاخیر بیاندازند، اگر قرار است اصالحاتی 
روی این انجام شود و به آن ها اعالم کنیم بهتر است 
هر چه زودتر این کار انجام شود تا این بهانه از آن ها 
گرفته شود و بتوانیم فشار بیش تری را به آن ها برای 

اجرایی شدن ساز و کار بیاوریم.

مدیر کل شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید 
بر این که اروپایی ها به دنبال این مساله و اجرایی 
شدن ساز و کار هستند،  گفت: این بحث مطرح 
است که ایران مجوزی را به دست آورده که تا 6 ماه 
بتواند بخشی از نفت خودش را به فروش برساند 
و یا با برخی از کشورها از طریق پول ملی آن ها 
معامله کند، بنابراین اروپایی ها منتظر هستند تا ببینند 
آیا این امکان وجود دارد که اطالعات دقیقی را به 

دست آورند.
فرجی راد همچنین بیان کرد: با توجه به این که ساز 

و کار مالی برای اروپایی ها هم سخت است و هم 
نمی خواهند عصبانیت و فشار آمریکا را را تحمل 
کنند، به دنبال این هستند که اطالعات دقیق تری 
را به دست آورند که فروش نفت ایران در این بازه 

زمانی تعیین شده تمدید می شود یا خیر؟
وی خاطرنشان کرد:  البته تصور نمی کنم که اروپا 
به ایران اعالم کند که  ساز و کار مالی  را اجرایی 
نمی کند یا به دنبال آن نیست، با توجه به این که  
بخش سیاسی اروپا محکم ایستاده و از برجام دفاع 
می کند، به معنی  دفاع از برجام بوده که بندهای 

برجام اجرایی و عملی شود، بنابراین اروپا به خوبی 
در حال دفاع از برجام است اما بخش اجرایی آن 
مهم است و براساس گزارش های رسیده برخی از 
شرکت های اروپایی آمادگی خود را برای همکاری 
با ایران اعالم کرده اند، طبیعتا اگر کشورهای اروپایی 
بخواهند کارشان را شروع کنند نیاز به ساز و کار 
مالی است که تاکنون عملیاتی نشده است.مدیر کل 
شورای راهبردی روابط خارجی افزود: اگر بتوانیم 
FATF را در داخل کشور به نتیجه برسانیم شاید 
امکان فشار وارد کردن به اروپا وجود داشته باشد 
برای این که اروپایی ها ساز و کاری را تحویل ما 

دهند. 
فرجی راد ادامه داد: ما هم از نظر اقتصادی تحت 
فشار هستیم و در شرایطی که آمریکا صادرات نفت 
ما را به صفر برساند یا کامال مبادالت ما را ببندد، 
ایران باید بررسی کند که الزم است از برجام خارج 
این کار ضرورتی  اما در شرایط فعلی  نه  یا  شود 
ندارد،  زیرا آمریکایی ها  فشار سیاسی را تحمل 
می کنند و  در انزوا قرار گرفته اند، در آینده نزدیک 
نمایندگان کنگره تغییر می کنند،  با توجه به این که 
که  نیست  به صالح  هستند  حداکثر  دموکرات ها 
ایران بخواهد اقدام عملی در مقابله با خروج آمریکا 
و یا کندی اروپا در رابطه با عدم ایجاد ساز و کار 

مالی و تحویل ندادن آن انجام دهد.

مدیرکلشورایراهبردیروابطخارجی:

اقدام عملی ایران در مقابل کندی اروپا در ارائه SPV به صالح نیست

رئیس کمیته ویژه بررسی افزایش قیمت کاالهای اساسی 
مجلس برای ارزیابی علل عدم کنترل بازار و افزایش قیمت 
کاالها نتیجه بررسی این موضوع در این کمیته را تشریح 

کرد.
شاهرودی  ازمهر، حسن حسینی  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  بازار  کنترل  عدم  علل  بررسی  برای  ویژه  کمیته  رئیس 
داشت: چالش های  اظهار  اساسی   کاالهای  قیمت  افزایش 
تامین  بازار،  بر  نظارت  کاالها،  گذاری  قیمت  ارز،  بازار 
از  توزیع  زنجیره  کاالها،  توزیع  چگونگی  اساسی،  کاالهای 
به خارج،  انتقال  از خارج،  ارز، خرید  تامین  ثبت سفارش، 
ورود و ترخیص کاال تا توزیع مورد رصد کمیته قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آسیب های 
این حوزه مورد بررسی قرار گرفت، گفت: حلقه های مفقوده 
در این زنجیره بسیار زیاد است. در حقیقت همه این حلقه 
ها منفصل از هم هستند. هر کسی در حوزه خود فعالیت 
کرده و از فعالیتش خشنود است اما این حلقه ها به یکدیگر 
است که  این  توزیع  نظام  در  مفقوده  نیست. حلقه  متصل 

ارتباط معقولی بین حلقه های مختلف برای تأمین کاالهای 
اساسی وجود ندارد.وی ادامه داد: زمانی که ثبت سفارش در 
وزارتخانه صمت انجام می شود، باید به صورت آنالین این 
ثبت سفارش خود را در بانک مرکزی نشان دهد و بعد از 
آن تخصیص ارز عینا در سازمان صمت و بانک عامل نشان 
داده شود این سامانه باید به گمرک متصل باشد تا کاالیی 
که ثبت سفارش شده و ارز آن تخصیص داده شده است و 
به گمرک انتقال یافته است منشا ارز آن مشخص باشد.عضو 
هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی گفت: باید انباری که این 
کاالها دپو شده باشد کامال مشخص باشد تا سازمان صمت 
دقیقا بداند این کاالها در کجا وجود دارد. باید این سامانه به 
شبکه توزیع کاال و بازار متصل باشد و همه باید به این سامانه 
دسترسی داشته باشند.حسینی این امر را موجب شفافیت 
اقتصادی خواند و گفت: در کشور ما هنوز این زنجیره ها به 

یکدیگر متصل نشده اند. 
اتصال دادن این سامانه ها به یکدیگر کار سختی نیست، زیرا 
در هر حوزه سامانه ای وجود دارد و فقط باید نخ تسبیحی 

این دانه ها را به یکدیگر متصل کند.وی دولت را مسئول 
پیوند دادن این زنجیره ها به یکدیگر خواند و گفت: دولت 
باید جایگاهی را به این منظور تعیین کند، به نظر می رسد 
دستگاه ها به حال خود رها شده اند و همین عدم نظارت 
است. شده  فساد  و  ها  اختالس  ها،  سوءاستفاده  موجب 

حسینی تصریح کرد: اگر این سامانه به روز باشد هر زمان 
که عدد و رقم و یا اسم کاال عوض شد، سریعا دستگاه های 
مربوطه متوجه خواهند شد و اگر به عنوان مثال به جای 
کاالی اساسی ماشین های لوکس وارد شده همه دستگاه ها 
به صورت آنالین اطالع پیدا خواهند کرد.عضو هیات رئیسه 
کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: در راستای حل این مشکل 
پیشنهاداتی مطرح شده است که قرار است با وزیر صنعت، 
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس گمرک مورد بررسی قرار 
گیرد تا به راهکار مشترکی برسیم و وفاقی بین مسئوالن 
ایجاد شود، در غیر این صورت کمیسیون اقتصادی طرحی 
را تهیه خواهد کرد و در قالب تکلیف قانونی به دولت ابالغ 

می کند.

کمیتهویژهمجلس،عللگرانیکاالهایاساسیرااعالمکرد
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شرکتآبفا؛رتبهاولکرمانشاه
درخریدکاال

کرمانشاه- خبرنگار زمان: مطابق گزارش سامانه 
ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(، در بین 
78 دستگاه اجرایی استان، شرکت آبفای شهری 
استان کرمانشاه با مبلغ خرید بیش از ۱۴۰ میلیارد 
ریال، در انجام خریدها و معامالت مالی از طریق 

این سامانه، اول شد.
و  مدیره شرکت آب  رئیس هیئت  مدیرعامل و 
رانت  فساد،  با  مبارزه  کرمانشاه،  استان  فاضالب 
مهمترین ویژگی های  از  را  اجتماعی  و عدالت 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت عنوان کرد و 
گفت: شرکت آب و فاضالب شهری استان در 
راستای اجرای مصوبه هیات وزیران، کلیه معامالت 
و خریدهای خود را مطابق این مصوبه از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  انجام 

می دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
شاهی  تخت  علیرضا  مهندس  کرمانشاه،  استان 
با تأکید بر این که استفاده از سامانه ستاد موجب 
معامله  طرف  دو  هر  برای  سود  آوردن  به دست  
پایه  بر  را  عوارض  و  هزینه  کاهش  و  می شود 
شفاف سازی به ارمغان می آورد، یادآور شد: شفافیت 
عملکرد دستگاه های اجرایی و مسئوالن برای عامه 
مردم و ارزیابی آن یکی از مهمترین مزایای اجرای 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.
این  دیگر  از سوی  افزود:  مهندس تخت شاهی 
بین  منصفانه  رقابت  برای  را  الزم  بستر  سامانه 
در  دهندگان خدمات  ارائه  و  کاال  تولیدکنندگان 
که  کند  می  ایجاد  را  امکان  این  و  فراهم  کشور 
تولیدکنندگان بدون واسطه؛ خدمات و کاال برای 

دولت تامین کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه، 
یادآورشد: هیئت وزیران به استناد اصل ۱38 قانون 
های  وزارتخانه  مشترک  پیشنهاد  به  و  اساسی 
صنعت، معدن و تجارت ) مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی(، امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور 
اداری و استخدامی کشور، انجام تمامی معامالت 
دستگاه های اجرایی اعم از خرید، مناقصه و مزایده 
را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب 
کرد که ۱6 اردیبهشت ماه سال گذشته از سوی 
رئیس جمهوری  اول  معاون  اسحاق جهانگیری 
اعالم شد و از آن پس شرکت آبفای استان کرمانشاه 
کلیه معامالت خرید و مناقصه ها و مزایده های 

خود را انجام و برگزار نموده است.
گفتنی است بر اساس تصویب نامه انجام تمامی 
معامالت دستگاه های اجرایی اعم از خرید، مناقصه 
و مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، باید 
معامالت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات 
 www.setadiran.ir الکترونیکی دولت به نشانی

به انجام برسد.

خبر

تسریعدرروندتوسعهخدماتسالمتدرگیالن

بهبود  از  بهداشت  وزارت  حمایت  راستای  در  رشت:  منکویی- 
زیرساخت های سالمت در گیالن، کارشناسان وزارت متبوع، نحوه 
استقرار بسته های طرح تحول سالمت را در استان پایش کردند تا 
با تامین منابع مورد نیاز، روند توسعه خدمات سالمت را در گیالن، 

تسریع بخشند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به آغاز طرح تحول سالمت 
در گیالن از سال 93  و همگام با سایر دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور، گفت: در این میان ساماندهی نیروهای قراردادی دانشگاه و 
پرداخت مطالبات آن ها از محل درآمدهای اختصاصی یکی از چالش 
های جدی بود که دانشگاه در زمان اجرای طرح تحول سالمت با 
آن رو به رو شد. دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک ضمن تشریح 
خالصه گزارش بسته های دریافتی طرح تحول سالمت از سال 93  
ادامه داد: راه اندازی مرکز جامع بیماران صعب العالج و سرطانی و 
بهسازی فضای فیزیکی پرستاران از طرح های مغفول مانده طرح 
تحول سالمت در گیالن است. رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، با 
اشاره به راه اندازی مجدد پروژه های LDR که از سال های قبل رها 
شده بودند، گفت: با توجه به پیش بینی منابع مالی پروژه ها بر مبنای 
فهرست بهای سال 93 ، تغییر قیمت ها، علی رغم پیشرفت حدود 7۰ 
درصدی پروژه ها، دانشگاه را با مشکالتی رو به رو کرده است. دکتر 
یوسف زاده تاکید کرد: اتمام کلینیک های ویژه، راه اندازی مرکز جامع 
سرطان و بهبود زیرساخت های درمانی استان در اولویت فعالیت های 

عمرانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن قرار دارد. 

تجلیلازایثارگرانناحیهجنوب

وحیدی فر-اهواز:مسئول ایثارگران شرکت توانیر با حضور در ناحیه 
جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان از آزادگان و ایثارگران این 
ناحیه تقدیر کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
ای خوزستان، مسئول ایثارگران شرکت توانیر به همراه مسئول بسیج و 
مشاور مدیرعامل این شرکت طی دیداری با آزادگان و ایثارگران ناحیه 

جنوب در جریان مسائل و مشکالت آنها قرار گرفتند.
همچنین در این دیدار از صبر و شکیبایی و رشادتهای ایثارگران تشکر 

و با تقدیم هدایایی از آنها تقدیر به عمل آمد.

دستگیریکالهبرداران500میلیاردریالی
درالبرز

کرج- خبرنگار زمان؛ سرپرست پلیس اگاهی البرز از دستگیری ۲ 
متهم با 5۰۰ میلیارد ریال کالهبرداری در این استان خبر داد.

 سرهنگ محمد نادر بیگی گفت: در پی وصول یک فقره شکایت مبنی 
بر اینکه فردی با هدف تحویل خودرو از شهروندان مبالغی را دریافت 
کرده اما در زمان مقرر خودروها را تحویل نداده موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار قرارگرفت. وی افزود: پس از کارهای اطالعاتی 
عملیات  یک  در  اصلی  متهم  شهروندان  بیشتر  شکایت  و  پلیس 
غافلگیرانه در یکی از شهرستان های استان البرز دستگیر شد. نادر بیگی 
افزود: متهم اصلی در بازجویی ها به جرم خود مبنی بر کالهبرداری از 
مردم اعتراف کرد و اذعان داشت که تاکنون از ۴۰۰ نفر به مبلغ 5۰۰ 
میلیاردریال کرده است. وی بیان داشت: یک نفر همدست این متهم نیز 
دستگیر شد که ۲ نفر اکنون در اختیار پلیس اگاهی استان البرز هستند.

خبر

سلیمانی- گلستان: سیدمناف هاشمی طی نشست 
خبری با خبرنگاران, با اشاره به اینکه وجود رانت 
و اینکه  عده ای خاص امتیازات را دنبال می کنند 
باعث شده است تا استان های قوی و توسعه یافته 
نداشته باشیم, اظهار کرد: راه مقابله با این افراد 
علنی کردن فساد است اگر این اتفاق رخ دهد به 

سمت توسعه حرکت خواهیم کرد.
وی ضمن بیان اینکه دستگاه های اجرایی بایستی 
درزمینه تسهیالت پرداخت شده شفاف سازی 
دستگاه های  مدیران  همه  گفت:  باشند,  ذاشته 
اجرایی موظفند این اطالعات را بر روی سایت 
آنها  به  مردم  و  خبرنگاران  تا  دهند  قرار  خود 

دسترسی داشته باشند
هاشمی به برخی پروژه های استان گلستان اشاره 
داشت و اقزود:  پروژه های  پتروشیمی، تله کابین 
و آشوراده سال ها تعطیل بود اما تا آن ها را به 

نقطه مطلوب نرسانیم پیگیر هستیم.
با طرح  اینکه عده ای  بیان  با  استاندار گلستان 
اظهار  هستند,  مخالف  آشوراده  گردی  طبیعت 
کرد: آشوراده آرزوی دیرینه مردم گلستان بوده و 
این مخالفت ناشی از رانت، فساد و یا کوته بینی و 

کوچک دیدن مسائل است.
وی در ادامه گفت: ما اجازه نمیدهیم هیچ چیز 
مانع اجرای این شود و ما هم در تالش هستیم 

گذاری  سرمایه  برای  را  اولیه  های  زیرساخت 
در آن آماده کنیم مگر اینکه بگویند گلستان نیاز 
به گردشگری ندارد.هاشمی تاکید کرد: اگر قرار 
است گلستان از بن بست اقتصادی خارج شود 
و به سمت رونق و حل مشکل اشتغال جوانان و 
ارتباط با همسایگان حرکت کند، باید این پروژه 

ها با سرعت اجرایی شود.
پروژه های  کرد:  خاطرنشان  گلستان  استاندار 
بحث  در  و  کردیم  پیگیری  را  بزرگی  و  مهم 
سرمایه گذاری هم اقداماتی انجام دادیم اما شرایط 

و  اقدامات  برخی  تا  شده  سبب  کشور  امروز 
برنامه های ما دچار مشکل شود.هاشمی به پروژه 
راه آهن گرگان و مشهد نیز اشاره داشت و افزود: 
مشکل اصلی در این پروژه سهم دولت بود که 
در تاریخ ۲۱ آذر ماه امسال این سهم به اندازه 
۱5 درصد به تصویب رسید وشرکتی که قرار بود 
کار را برعهده بگیرد نیز مشخص شد. از اینجا به 
بعد اگر طرف چینی شهامت ندارد، دیگر کاری از 
دست استان بر نمی آید. با اینحال ما این موضوع 

را لحظه به لحظه پیگیری می کنیم.

وی به مشکالت موجود در استان همچون آسیب 
اجتماعی و فقر نیز اشاره داشت و اظهار کرد:  
اگر در مسائل ملی هم نظر شویم بیش از گذشته 

وحدت داشته باشیم توفیقات ما بیشتر می شود.
وی ادامه داد: یکی از دالیلی که اجازه نمی دهد 
استان ها توسعه یافته و قوی شوند موضوع رانت 
است اما باید موانع سرمایه گذاری را رفع و فساد 
را علنی کنیم تا جامعه روشنگر شود و به سمت 

توسعه حرکت کنیم
استاندار گلستان در خصوص آخرین وضعیت 
پتروشیمی گفت: این پروژه در 9 سال اخیر تعطیل 
با پیگیری برخی وزرا و دستور رئیس  اما  بود 
جمهور اقدامات خود را برای به نتیجه رساندن 
پتروشیمی گلستان آغاز کردیم. در آخرین جلسه 
قرار شد سازمان سرمایه گذاری  نفت  وزیر  با 
وزارت نفت در این پروژه مشارکت داشته باشد 
اما تغییرات مدیریتی در این سازمان به وجود آمد. 
مکاتبات خود را ادامه می دهیم تا بتوانیم به یک 
نتیجه برسیم وی اظهارداشت: در صورت ورود 
سازمان سرمایه گذاری وزارت نفت به پتروشیمی، 
وزیر جهادکشاورزی نیز قول هایی برای مشارکت 
داده و چند سرمایه گذار بخش خصوصی نیز با 
این شرط، برای حضور و سرمایه گذاری در این 

پروژه اعالم آمادگی کرده اند

استاندارگلستان:

مخالفت با طرح آشوراده ناشی از رانت و فساد است

برخوردجدینیرویانتظامیکردستان
بافروشندگانمواد

نیروی   : گفت   ، کردستان  استاندار  ایسنا: 
فروشان  مواد  با  طور جدی  به  باید  انتظامی 
برخورد کند و با شناسایی خانه های تیمی آن 

ها، در این زمینه اقدام جدی کند.
شورای  جلسه  پنجمین  در  مرادنیا  بهمن 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان، 
با اشاره به اینکه همیشه گفته شده که استان 
کردستان یک استان سفید است، اظهار کرد: 
روند کنونی، همواره در حال رشد اعتیاد بوده 
جامعه  در  مشکالت  و  مسائل  آن  تبع  به  و 
امر  این  کرد:  تصریح  یابد.وی  می  گسترش 
نشان می دهد که با جدیت و با موضوع مبارزه 

با مواد مخدر برخورد نشده است.
استاندار کردستان، افزود: تمام دستگاه هایی که 
در امر مبارزه با مواد مخدر مسئول هستند و 
با توجه به اعتباراتی که در این زمینه هزینه 

می کنند باید پاسخ گو باشند.
مرادنیا گفت: با وجود تالش زیاد در این زمینه 
اما موازی کاری، پراکندگی، بی توجهی و بی 
تفاوتی سایر مجموعه ها در بحث مواد مخدر 

باعث شده که از این موضوع غافل شویم، الزم 
است همگی در مقابل مسائل جامعه مسئولیت 
اعتیاد  معضل  کرد:  عنوان  باشیم.وی  پذیر 
دامنگیر خانواده های زیادی در استان کردستان 
باید  شده و آسیب زیادی به آنها زده است، 
جدی گرفته شود.استاندار کردستان، با اشاره به 
اینکه باید به نحوی در این جلسات عمل کنیم 
که خروجی موفقیت آمیز داشته باشیم، ذکر 
کرد: عدم کسب نتیجه گویای عدم موفقیت 
را  راهی جدید  و  نو  باید طرحی  لذا  است، 

انتخاب کنیم.
آگاه  در  نشریات  و  رسانه ها  گفت:  مرادنیا 
با  و  دارند  کلیدی  نقش  پیشگیری  و  سازی 
توجه به برنامه های پر مخاطب شبکه استانی 
کردستان برای مبارزه با مواد مخدر می توانند 

بیشتر از رسانه ملی استفاده کنند.
وی در ادامه افزود: معلمین، اساتید، ورزش و 
جوانان، ائمه جماعت و روحانیون می توانند 
در بحث آگاه سازی مواد مخدر وارد شوند و 

در این راستا عزم و اراده جمعی الزم است.

40درصدجمعیتشهریالبرزبامشکل
کمبودآبمواجهمیشود

 مدیرعامل آبفای البرز گفت: باید تا سال 
تا ۱۰۰  منابع سطحی  از  البرز  ۱۴۰۰ سهم 
چون  یابد  افزایش  مکعب  متر  میلیون 
اگرنتوانیم آب مورد نیاز مردم را تأمین کنیم، 
سایه مشکالت البرز بر سر تهران سنگینی 

خواهد کرد.
سال   در  کرد:  اظهار  فر،  رضایی  غالمرضا 
حدود ۴35 میلیون متر مکعب آب شرب 
انتقال  تهران  به  وکرج  طالقان  سدهای  از 
می یابد، این در حالی است که سهم کرج 
از آب شرب این دو سد تنها 6۰ میلیون متر 

مکعب در سال است.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت منابع آبی 
موجود، پیش بینی می شود تا دو سال آینده 
حدود ۴۰ درصد از جمعیت شهری استان با 

مشکل کمبود آب شرب مواجه شود.
وی توضیح داد: در تابستان امسال با اجرای 
برنامه هایی اجازه ندادیم برای مردم مشکل 
حادی پیش آید اما این به آن معنا نیست که 

مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

سال ۱۴۰۰  تا  باید  کرد:  ابراز  مسئول  این 
سهم البرز از منابع سطحی تا   ۱۰۰ میلیون 
متر مکعب افزایش یابد چون اگر نتوانیم آب 
مورد نیاز مردم را تأمین کنیم، سایه مشکالت 

البرز بر سر تهران سنگینی خواهد کرد.
رضایی فر در بخش دیگری از صحبت های 
منابع  نامناسب  شرایط  به  اشاره  با  خود 
آب  منابع  گفت:  استان  زیرزمینی  آب های 

زیرزمینی استان حال خوشی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که براساس 
میلیون متر  از ۱۱۰  نباید بیش  انداز  چشم 
کرد،  برداشت  آبخوان  از  سال  در  مکعب 
هم اکنون ۲3۰ میلیون متر مکعب برداشت 

می شود.
مدیرعامل آبفای البرز افزود: از وزارت نیرو 
البرز  برای  آبی  بحران  ستاد  داریم،  تقاضا 
ایجاد کند و حداقل به میزان 7۰ درصد آبی 
که از البرز به تهران انتقال می یابد به شکل 
پساب جهت تغذیه سفره های زیرزمینی به 

البرز بازگردد. 

آگهیدعوت
جوانرود فرهنگیان مسکن تعاونی شرکت سهامداران و اعضا اطالع به بدینوسیله
میرساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول راس ساعت 9 صبح روز جمعه 
1397/10/28 در محل سالن ارشاد اسالمی واقع در خیابان هالنی برگزار می گردد خواهشمند 
است جهت تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه مشروحه ذیل راس ساعت و تاریخ مقرر 
حضور به هم رسانید.ضمنا به استناد ماده 19 آیین نامه-تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون 
اقتصاد جمهوری اسالمی ایران هر یک از اعضای شرکت می تواند استفاده از حق خود را برای 
حضور و دادن رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار خود از میان اعضا و یا خارج 

از اعضا واگذار نماید)حضور عضو و نماینده او تواما در مجمع ممنوع است(
دستورجلسه:

 1-ارائه ی گزارش توسط هیئت مدیره و بازرسین 2-تعیین تکلیف زمینهای تخصیص یافته 
به آموزش و  با کاربردی آموزشی  به اعضای فاز )2( آپارتمانی  3-تصویب واگذاری زمین 

پرورش جهت احداث مدرسه
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
/77۰/97 شماره  به  که  درخواستی  بشرح  ابراهیم  فرزند  فر  محمودی  سعید  آقای 
شسوم،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که  شادروان    ابراهیم محمودی فر فرزند مهرعلی      به شماره شناسنامه    
۴7۴صادره از   شیراز      در  تاریخ9/۱9/ 97دراقامتگاه دائمی خود  تنکابن    بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
سعید محمودی فر فرزند متوفی
ثمره محمودی فر فرزند متوفی
زهرا داسوز مقدم همسر متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضيشعبهسومشورایحلاختالفتنکابن

آگهی اجرائیه
پرونده:97۰9986۱۱۰5۰۰۱57- اجرائیه:97۱۰۴۲6۱۱۰5۰۰387-شماره  شماره 
له/ تنظیم:۱397/۱۰/۱۱--مشخصات محکوم  بایگانی شعبه:97۰۱6۴-تاریخ  شماره 
محکوم لهم:۱-نام:علی نام خانوادگی:گل باالنام پدر:رمضان نشانی:استان خوزستان-
احتشام  کوچه  خیابان۱5متری  عالمه  خیابان  اهواز-شهراهواز-دروازه  شهرستان 
پالک37.مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:۱-نام:محمدامیر نام خانوادگی:رفیعی 
نژادنام پدر:جعفرنشانی:مجهول المکان.محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه97۰9976۱۱۰5۰۰8۰5محکوم علیه محکوم 
تاخیرتادیه  وخسارت  ریال  میلیون  وهشت  چهارصدوسی  مبلغ  پرداخت  به  است 
آن ازتاریخ تقدیم دادخواست مورخ۱397/۲/۲6لغایت تاریخ وصول وجه براساس 
نرخ تورم بانک مرکزی وهمچنین پرداخت خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وازباب  به مبلغ سیزده میلیون ودوهزارریال وحق 
اجرائی درحق صندوق  له وپرداخت هزینه  تسبیب درطرح دعوی درحق محکوم 
دولت/اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبرمی باشد. مدیردفتردادگاه حقوقی 
امضاء  محل  زیالبی  اهواز-محمدعبدی  شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه۲دادگاه 
ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  زاده  موالی  الدین  ومهردادگاه:سیدشجاع  رئیس 
ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا گذارد)ماده3۴ قانون اجرای احکام 
اجراحکم  کندکه  معرفی  بدهد3-مالی  به  محکوم  پرداخت  برای  مدنی(۲-ترتیبی 
مفاداجراییه  اجرای  به  خودراقادر  میسرباشد.چنانچه  ازآن  به  استیفامحکوم  و 
اموال  همه  تعدادیامقداروقیمت  خودراشامل  اموال  روزکلیه  سی  نداندبایدظرف 
هرعنوان  به  که  نقدی  وجوه  برمیزان  مشتمل  طورمشروح  وغیرمنقول،به  منقول 
نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او 
ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان 
یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه 
اجرای  نحوه  شود)مواد8و3قانون  می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  نمایدواالبه 
به  اموال  کامل صورت  اعالم  از  علیه  محکوم  مالی۱39۴(۴-خودداری  محکومیت 
)ماده3۴قانون  دارد.  رادرپی  هفت  درجه  تعزیری  حکم،حبس  منظورفرارازاجرای 
اجرای احکام مدنی وماده۲۰ق.م.اوماده۱6قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱39۴( 
باقیمانده  که  نحوی  به  دین  فرارازادای  هرنحوباانگیزه  به  دیگری  به  مال  5-انتقال 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده۲۱قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی۱39۴(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شودآزادی 
محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهدبود.)تبصره۱ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱39۴(.
شعبه2دادگاهعمومیحقوقیشهرستاناهواز

مفقودی
شاسی   ۲۲9۲۰5۲ موتور   8۲  ۴5 ج   6۱8 پالک   ۱387 مدل  پراید  سبز   برگ 

بابلS ۱۴۱۲۲87695۰۱3 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پیکان به شماره موتور ۰۰۱۱۱۲79۴898۱ و شماره شاسی 

۰۰79۴5۴3۲3 و شماره پالک ایران ۴۴-3۴3ط58 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی فقدان سندمالکیت
دردفتراسنادرسمی  شده  گواهی  استشهادمحلی  بموجب۲برگ  داودمعرفاوی  آقای 
مسلسل85۱۰۴9مربوط  به شماره  سندمالکیت  که  است  مدعی  شماره۱۲8خرمشهر 
پالکهابه۲7۴/۱ناحیه9بخ استانداردسازی  اجرای  در  به ششدانگ پالک۲73و۲7۴که 
3۴5صفحه۲۰9دفترجلد3که  شماره  موردثبت  است  گردیده  ش7خرمشهراصالح 
بموجب سندقطعی۱7768مورخه۱38۱/۱۰/5دفتر۱5خرمشهربه وی منتقل شده است 
شعبه  ایران  ملی  سندشماره585۰3مورخه38۴/۲/۱۰دفتر3۱خرمشهرنزدبانک  وطبق 
خرمشهردرقیدرهن است وهمچنین برابرنامه537/۱/87ب مورخه۱387/۱۰/۱۱شعبه 
بعلت  است  درقیدبازداشت  خرمشهردرردیف88۴9دفتربازداشتی  بازپرسی  اول 
لذادراجرای  است  نموده  صدورسندمالکیت  ودرخواست  مفقودشده  جابجایی 
تبصره۱اصالحی ماده۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس که مدعی انجام 
ظرف  آگهی  انتشار  باشندازتاریخ  مذکوردرنزدخودمی  ویاوجودسندمالکیت  معامله 
مدت۱۰روزاعتراض خودراکتباوضمن ارائه اصل سندمالکیت ویاسندخریداری به این 
اداره اعالم نمایندودرغیراینصورت سندمالکیت المثنی به نام مالک صادرواسنادمالکیت 
مفقودشده است وازدرجه اعتبارساقط خواهدشد.رونوشت:جهت اطالع ستاداجرایی 

فرمان حضرت امام)ره(.    شماره م.الف)9/۱۰59(
احمدیزاده-رئیسادارهثبتاسنادوامالکخرمشهر

آگهی ابالغ 
مفاددادخواست وضمائم

کروشاوی  مهدی  آقای  بطرفیت  دادخواستی  فرزندعادل  مشعلی  حسین  آقای 
به  ارجاع  شعبه  این  به  که  است  کرده  تقدیم  وجه  مطالبه  بخواسته  فرزندسعید 
شماره96۱35۱/۱۴۰96حقوقی به ثبت رسیده است حسب تقاضای نامبرده واجازه 
محکمه مستندابه ماده73قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی از روزنامه های 
کثیراالنتشاردرج وازنشرآگهی درروزمورخ97/۱۲/۴ساعت۱۰:3۰صبح جهت دادرسی 
درشعبه قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دوحضوریابدویاقبل ازموعدمقرربه 
دفتر شعبه مراجعه ویادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم هرگونه دفاع وپاسخی 
بدعوی مطروحه وارد قبل ازجلسه دادرسی اعالم نمایدبدیهی است درصورت عدم 

حضورویاعدم ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهدگرفت.
عضواصلیشعبه14مجتمعشماره2شورایحلاختالفاهواز

آگهی حصروراثت
خانم/آقای جواد آلبوغبیش نام پدرستیربشناسنامه ۲۱۰صادره ازرامشیردرخواستی به 
خواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم سحر کیانی اصل 
دائمی فوت ورثه اش  ازماهشهردرتاریخ 97/9/۱8دراقامتگاه  بشناسنامه7۴۴۱صادره 
عبارتنداز ۱- متقاضی با مشخصات فوق)پدرمتوفیه(۲-خانم فرح عساکره بشناسنامه 
کنار)همسرمتوفیه( ۱59اروند  بشناسنامه  بهبهانی  ۱رامشیر)مادرمتوفیه(3-پرویز 
والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید 
نشرآگهی ظرف  اوباشدازتاریخ  نزد  متوفی  از  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  تاهرکس 
یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه 3تقدیم داردواال گواهی 
صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعد ازاین تاریخ ابراز شود ازدرجه 

اعتبار ساقط است.شماره م الف:۱6/799
شورایحلاختالفشهرستانماهشهرحوزهمرکزیشعبه3

مفقودی
 سند کمپانی سواری سمند LX-EF7مدل 9۴ با شماره پالک 599ص6۴ ایران ۴۴ با 
شماره موتور ۱۴7H۰۱۲87۴6و شماره شاسی NAACR۱HWXFF6۰۲869بنام 

سید حسام الدین هندی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل
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بستهحمایتي13بیماریصعبالعالج

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت جزییات 
بسته جدید حمایت از بیماران صعب العالج را تشریح کرد.

دکتر مهدی شادنوش در گفت وگویی با اشاره به جزییات بسته حمایتی 
وزارت بهداشت برای بیماران مبتال به بیماری های صعب العالج، گفت: 
بسته حمایت مالی از بیماران صعب العالج به دانشگاه های علوم پزشکی 

ابالغ شده و از دهم آذر ماه سال جاری قابلیت اجرایی داشته است.
وی با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای این بسته حمایتی حدود 
۴۰۰۰ میلیارد ریال بوده است، افزود: تمام این اعتبار از سوی معاونت 
درمان و از محل صرفه جویی های وزارت بهداشت تامین شده است. 
باید توجه کرد که خدماتی که در این بسته پیش بینی شده شامل خدمات 

تشخیصی، درمانی و توانبخشی خواهد بود.
شادنوش با بیان اینکه در این بسته مشخص است که برای هر بیماری چه 
اقداماتی باید انجام شود، گفت: مجموعه این خدمات نوعی حمایت مالی 
از آن بیماری ها محسوب می شود. در این بسته حمایتی حدود ۱3 بیماری 
صعب العالج شامل بیماری های پیوند،  تاالسمی، هموفیلی، و... دیده شده 
است.در عین حال بیماران می توانند برای بهره مندی از این بسته حمایتی 
به 83 مرکز جامع بیماران خاص یا کارشناس مسئول بیماران خاص در 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مراجعه کرده و برای دریافت 

خدمات حمایتی راهنمایی شوند.

طرح»معلمتماموقت«ابالغشد

علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و 
پرورش در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل 
آموزش  و پرورش استان های کشور اظهار کرد: در خصوص بیمه ها با 
مصوبه دولت، بیمه تکمیلی ایثارگران به دستگاه اجرایی واگذاری شده 
است.و برای تأمین بیمه شاغالن به اعتبار نیاز داریم که چون از طریق 
بودجه آموزش  و پرورش امکان پذیر نبود، مقرر شد شرکت بیمه دی 
از آبان ماه خدمت رسانی به ایثارگران شاغل را ادامه بدهد و اعتبار آن 
را سازمان برنامه تأمین کند و سازمان برنامه ابالغ کرده است که اعتبار 
بیمه ایثارگران بازنشسته از طریق دستگاه ذی ربط که سازمان بازنشستگی 
است، تأمین شود.وی با اشاره به بیمه تکمیلی فرهنگیان، اظهار کرد: بیمه 
تکمیلی کارکنان وزارت آموزش  و پرورش به دلیل نارضایتی از شکل 
صندوقی باید تغییر رویکرد می داد و به این دلیل رایزنی با ۱۱ شرکت 
انجام شد و آنچه در حال حاضر ابالغ  شده است بدون محدود کردن 
خدمات و شوک قیمتی است و پرکاربردترین خدماتی که شناسایی 
کردیم، همین دو شکل »الف« و »ب« است که 9 خدمت بدون سقف در 
آن گنجانده  شده است.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش 
و پرورش تأکید کرد: در طرح بیمه محدودیت هایی داشتیم که تحلیل 
هزینه برای شرکت بیمه تقریباً 5,۱ درصد بیشتر سود ندارد و بسیاری 
از شرکت ها به همین دلیل وارد قرارداد با آموزش  و پرورش نمی شوند.
الهیار ترکمن بابیان اینکه در خصوص تأمین نیرو نامه ای به سازمان امور 
اداری و استخدامی داده ایم، گفت: از سازمان امور اداری و استخدامی 
پاسخ داده شد که آموزش  و پرورش مازاد نیروی انسانی دارد و به همین 
دلیل در گرفتن مجوز برای تأمین نیروی انسانی با چالش روبه رو هستیم 

که باید هرچه زودتر سند جامع نیروی انسانی نهایی شود.

خبر

سازمانتامیناجتماعیپرچمدار
خوشروییاست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوشرویی را خواسته 
اصلی مردم از کارکنان تمام دســتگاهها دانست و 
گفت: جشنواره خوشرویی تنها مختص سازمان تامین 
اجتماعی نیست بلکه این سازمان پرچمدار خوشرویی 
است و همه دستگاهها باید به این ویژگی مزین شوند.

به گزارش  پیام زمان ازاداره کل روابط عمومی سازمان 
تامین اجتماعی، محمد شریعتمداری در جشنواره 
خوشرویی که از سوی مدیریت درمان تامین اجتماعی 
خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار 
داشــت: مرحوم دکتر نوربخش طبابت را با اخالق 
حسنه و خوشرویی همراه می کرد و به همین دلیل 
از جشنواره خوشرویی نیز استقبال کرد.وی افزود: این 
جشنواره از جوار امام رئوف آغاز شده است و امیدوارم 
در همه کشور گسترش یابد.شریعتمداری خوشرویی 
را از نیازهای مهم جامعه ارزیابی کرد و گفت: رضایت 
و خشنودی مردم تنها با پول بدست نمی آید بلکه 
با توجه و برخورد کریمانه و مهربانی با آنها بدســت 
می آید.وی ادامه داد: چالش مهربانی از کنار مضجع 
شریف امامی شروع شده که نه تنها با انسانها بلکه 
با حیوانات هم مهربان است و به ضامن آهو معروف 
است؛ به همین دلیل ندای خوشرویی و مهربانی در 
سراسر کشور گسترش یافته است.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: توسعه جوامع در کنار رفاه انجام 
می شــود و رفاه رابطه مستقیمی با مهربانی دارد. 
مهربانی یک کنش داوطلبانه است و کنش داوطلبانه 
یکی از معیارهای اقتصادی و اجتماعی جوامع توسعه 
یافته محسوب می شود.شریعتمداری بر لزوم افزایش 
مهربانی و خوشرویی در تمامی مجموعه های تابعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد و گفت: 
این مجموعه بزرگ روزانه محل مراجعه حدود یک 
میلیون نفر است و می توانیم با مهربانی و خوشرویی 

رضایتمندی قابل توجهی در جامعه ایجاد کنیم.
محمدحسن زدا: امیدوارم جشنواره خوشرویی 

به کل کشور گسترش یابد
محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تامین اجتماعی 
نیز در این مراســم از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای پیوستن به جشنواره خوشرویی تشکر 
کرد و گفت: خوشرویی و احترام به مخاطب در زمان 
خدمت رســانی اهمیت زیادی دارد و به عنوان یک 
اصل باید همواره مورد توجه باشــد.وی از همکاران 
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی بابت 
ابتکاری که برای جشنواره خوشرویی نشان داده اند 
تشکر کرد و افزود: جای قدردانی دارد که همکاران 
تامین اجتماعی در کنار انجام وظایف اداری خود این 

ایده بسیار خوب را اجرایی کردند

خبر

وزیر ارتباطات درباره شایعه فیلتر اینستاگرام 
خصوص  در  قطبی  دو  فضای  نباید  گفت 
فیلترینگ در جامعه  با  یا مخالفت  فیلترینگ 
به  که  است  این  راه  بهترین  و  بگیرید  شکل 

جمع بندی منطقی برسیم. 
در روز های گذشته جواد جاویدنیا، سرپرست 
معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در 
اظهار  اینستاگرام  وضعیت  آخرین  خصوص 
کرده بود این شبکه اجتماعی در گذشته نیز 
یک بار فیلتر شد و حتی دولت قبلی نیز وعده 
داد که می تواند با استفاده از فیلترینگ هوشمند 
فضای حاکم بر این شبکه اجتماعی را مدیریت 
کند؛ اما با وجود هزینه های زیاد، این طرح 
موفقیت آمیز نبود. وی افزود در حال حاضر 
برای فیلتر اینستاگرام دستور قضایی داریم و 
شورای عالی فضای مجازی نیز با مسدودسازی 
این شبکه اجتماعی موافق است. این خبر به 
سرعت در تمامی رسانه ها منتشر شد و حاشیه 
های زیادی را به همراه داشت. وزیر ارتباطات 

نیز به این خبر واکنش داده است. 

واکنش وزیر ارتباطات
 به فیلتر اینستاگرام 

محمد جواد آذر جهرمی ، وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات در خصوص خبرهای مربوط 
به فیلترینگ اینستاگرام عنوان کرد فرض کنیم 
که سخنان معاون دادستان صحیح باشد و وی 
برای فیلتر کردن اینستاگرام اختیار قانونی دارد، 
اما یک سوال مطرح می شود که پس از آن 

چه اقدامی انجام خواهد شد؟ بهتر است این 
کنند و فضای  برای مردم روشن  را  موضوع 
دو قطبی در خصوص فیلترینگ یا مخالفت با 
فیلترینگ ایجاد نکنند. آن ها باید برای مردم 
اینستاگرام در  فیلتر  از فردای  شرح دهند که 
کاهش  و  مردم، حاکمیت  زندگی  در  کشور، 
جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ به نظر من 
باید در این زمینه جمع بندی عقالیی صورت 

بگیرد. 
صفحه  در  جهرمی  آذری  نیز  گذشته  روز 
شخصی خود در توییتر نوشت: برای قدردانی 
از دستاوردهای جوانان مشهدی به نمایشگاه 
ICT آمده ام. در حرم رضوی و در نمایشگاه، 
دستاوردهایشان  از  اینکه  جای  به  اکثریت 
خصوص  در  بگویند،  سخن  امیدشان  و 
انسداد بیشتر شبکه های اجتماعی سوال می 
پرسیدند. گویا هنر برخی از افراد این است که 
با مشکالت اقتصادی و تحریم روزانه در دل 

مردم اضطراب ایجاد کنند.

فضایدوقطبیدرخصوصفیلترینگایجادنکنید

فیلتر اینستاگرام در هاله ای از ابهام!

دادستان تهران بر برخورد با رانندگانی که در حال مستی پشت 
ماشین می نشینند و توقیف خودروی آنها تاکید کرد.

عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به گزارشات واصله از پلیس 
درباره رانندگی حین مستی، اظهار کرد: رانندگی حین مستی در 
بر  که  ایران هم  مثل  اسالمی  دنیا جرم است و در کشور  تمام 
مبنای دین دارد اداره می شود کسی به خودش اجازه بدهد عالوه 
بر اینکه مست است پشت ماشین بنشیند و خطر برای دیگران 

ایجاد کند هم جرم است.
وی ادامه داد: اتفاق تلخی که افتاد، عده ای مشروب تقلبی خوردند 
دلسوزی  آنها  برای  هم  عده ای  و  کردند  فوت  زیادی  تعداد  و 

کردند.
دادستان تهران با بیان اینکه ما امروز داریم خطرات را در کشور 
می بینیم، اظهار کرد: عده ای دارند تجارت مشروب تقلبی می کنن 
در  و  می خورند  مشروب  عده ای  می گیرند.  را  عده ای  جان  و 
آنها  با  دارند  توقع  و  می نشینند  ماشین  پشت  اتوبان  و  خیابان 

برخورد نشود.
این  توقیف  در  پلیس  که  می کنم  اعالم  من  کرد:  تصریح  وی 
خودروها تردید نکند و تا انقضای زمان هم رفع توقیف نکند. لغو 
دستور توقیف با دادستان یا معاون او یا دادگاه است و تا انقضای 

زمان یا لغو دستور، پلیس نباید این کار را انجام دهد.

دادستان هتران اتكيدكرد:

ابرانندگان مست برخورد میکنیم

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی گفت: 
طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱3 سال نیاز به بررسی بیشتر 

دارد.
زهرا ساعی اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی و کمیته زنان، جوانان و 
خانواده به بحث تسهیل ازدواج جوانان و همچنین مشکالت موجود 
در خصوص ازدواج زودهنگام یا دیرهنگام جوانان حساسیت ویژه 
ای دارد و امورات مربوط به این موارد را از مسئوالن مربوطه پیگیری 

می کند.
وی گفت: مسائل مربوط به جوانان و به ویژه بحث ازدواج باید در 
اولویت امور دولت و مجلس باشد و باید زمینه برای ازدواج به هنگام 

جوانان فراهم باشد.
نماینده مردم تبریز با بیان اینکه هم ازدواج زودهنگام و هم ازدواج 
دیرهنگام برای جوانان مشکل آفرین هست، گفت: آمار نشان می دهد 
که ازدواج کودکان در برخی نقاط کشور، بیشتر از سایر جاهاست، از 
این رو تصمیم گرفته شد تا با ارائه طرحی، ازدواج برای دختران زیر 

۱3 سال و پسران زیر ۱6 سال، ممنوع شود.
وی افزود: این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد، اما 
به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نرسید که البته دلیلشان 
هم این بود که طرح ارائه شده، یک طرح کلی است و نمی توان از آن 

به عنوان نسخه ای واحد برای کل نقاط کشور استفاده کرد.

طرح »ممنوعيت ازدواج 
كودكان « در هاله اي از اهبام

حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  عضو  مختار  پور  محمدعلی 
بودجه  به جزییات الیحه  اشاره  با  اسالمی  مجلس شورای 
سال 98، گفت: جریمه ریالی مشوالن غیبت خدمت سربازی 
نظر می  به  و  است  نشده  لحاظ  بودجه سال 98  در الیحه 
رسد این موضوع تا آخر سال جاری اجرایی می شود.نظر 
اکثریت مجلس این است که مجدد خرید خدمت به قانون 
بودجه برگردد تا کسانی که نتوانستند در سامانه مربوطه ثبت 
نام کننده فرصت را داشته باشند.عضو کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: ظاهرا عدم تکرار 
این بند از قانون بودجه در الیحه بودجه سال 98 درخواست 
ناجا یا ستاد کل نیروهای مسلح باشد با این حال ممکن است 
در مجلس این موضوع مجدد در قانون لحاظ شود.نماینده 
مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسالمی با 
بیان اینکه عده زیادی نیاز به این قانون دارند، بیان داشت: 
از آنجایی که تعداد زیادی امکان تامین مالی برای پرداخت 
جریمه را نداشتند، ما حتما بازگشت این بند به قانون بودجه 
اسل 98 را می دهیم تا مشکل این بخش از جامعه بر طرف 
شود.وی تاکید کرد: نظر اکثریت مجلس این است که مجدد 
خرید خدمت به قانون بودجه برگردد تا کسانی که نتوانستند 

در سامانه مربوطه ثبت نام کننده فرصت را داشته باشند.

خريد خدمت رسابزي 

به بودجه٩٨ ابزگشت

آگهی تغییرات شرکت
ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  البرز  استان  ساختمان  مهندسان   
صورتجلسه  استناد  به   10100312۵2۷ ملی  شناسه  و   6۷1۹
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   13۹۷/06/21 مورخ  عادی  عمومی  مجمع 
عضویت  محل  از  ریال   4۷.400.000 مبلغ  تعاونی  -سرمایه   : شد 
اعضای جدید و مبلغ 11.2۷3.000.000 ریال از محل سود سنواتی 
افزایش یافت و در پایان سال مالی ۹6 از مبلغ 30.4۷۸.600.000 
ریال به مبلغ 41.۷۹۹.000.000ریال رسید و مورد تصویب اکثریت 
حاضرین در مجمع قرار گرفت. - صورتهای مالی و تراز سال ۹6 را به 
رای گذاشت که مورد تصویب مجمع قرار گرفت -آقای مهدی محمد 
نیا کپور چالی به شماره ملی 264۹3112۷4 به سمت بازرس اصلی 
و آقای علی حسنی به شماره ملی 032036۷266 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانالبرزادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری

کرج)337037(

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :مهیار موسی پسندی    ساکن .... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود 
وقت رسیدگی دادخواستی بخواسته      مطالبه وجه    باستناد   دادخواست و ضمائم 
به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه 566/97   شعبه  ششم ثبت و وقت 
اینک  گردید.  تعیین  97/۱۱/۱7ساعت۱۱صبح  مورخ   شنبه    چهار  بروز  دادرسی 
بدرخواست    خواهان    فاطمه برناشی وکیل بانک سینا   و دستور دادگاه)شورا( و 
باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری 
محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیردفترشعبهششمشورایحلاختالفتنکابن

مفقودی
 مجوز حمل اسلحه شکاری تفنگ ساچمه زنی تک لول ته پر کوسه کالیبر ۱۲ ساخت 
آمریکا بشماره سالح 8877۲۰9۲ به نام حسن کوهستانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
نکا

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 9۴ با شماره پالک 86۴م۲3 ایران 8۲ با شماره موتور 5۴665۰۲و 
شماره شاسی nas۴۱۱۱۰۰s۱۱688۲۱بنام فاطمه براری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
بابل

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه۲۱8صادره  پدرغالب  نام  طرفی  بانوجمیله 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحوم کاظم حسن زاده 
شماری بشناسنامه936 صادره اهوازدرتاریخ97/9/۱دراهوازاقامتگاه دائمی فوت ورثه 
اش عبارتنداز۱-متقاضی جمیله طرفی فرزند غالب بشناسنامه۲۱8صادره ازاهواز)زوجه 
۱7۴۰۴۰7۰9۱صادره  بشناسنامه  فرزندکاظم  شماری  زاده  متوفی(۲-جوادحسن 
بشناسنامه۱7۴۰6775۱۱  فرزندکاظم  شماری  زاده  ازاهواز3-فوادحسن 
شورابه  به  تقدیمی  دادخواست  شرح  متوفی(والغیر.به  ازاهواز)پسران  صادره 
شماره97۰5۴9حقوقی می باشد.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
به  نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضیشورایحلاختالفمجتمعشمارهدواهواز-محمددستیار

متن آگهی
پرونده:96۰9986۱۱۰9۰۰۰36- ابالغنامه:97۱۰۱۰6۱۱۰9۰7۴۲7-شماره  شماره 
وقت  ابالغ  آگهی  تنظیم:۱397/۱۰/۱۰-  شعبه:96۰۰38-تاریخ  بایگانی  شماره 
داد. فرزندعلی  مختارسروستانی  آقای  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی 
الذکربه  فوق  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مطلق  ریحانی  افشین  آقای  خواهان 
خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
ووقت  اهوازثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  96۰9986۱۱۰9۰۰۰36شعبه6دادگاه 
رسیدگی مورخ ۱397/۱۱/۱۴ساعت۱۱:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل  ازتاریخ  یک ماه پس 
خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.            
مدیردفترشعبهششمدادگاهعمومی)حقوقی(شهرستاناهواز-نظرینژاد

آگهی موضوع ماده3قانون 
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  که  این  نظربه 
خانم  شماره۲57۲-۱397مورخ97/8/۱۴تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی  های 
ازشوشترفرزندسیداحمددارای  صادره  شناسنامه۴۴6  بزرگی  دشت  سادات  نسرین 
کدملی۱88۱6۱573۱نسبت به یکباب ساختمان به مساحت۱۰۰ مترمربع درقسمتی 
پاداد  شرکت  اراضی  بنام  پالک۲695/3دربخش۲اهوازاخبارخروجی  ازششدانگ 
منجربه صدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده 
روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت 
ایشان اعتراض داشته باشد ازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض 
مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  است ظرف مدت یک  مکلف 
نمایند.  تحویل  ثبت محل  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  تقدیم وگواهی  قضایی 
بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام 

به صدورسند مالکیت خواهدنمود.
 شماره م.الف)5/۲56۲(

تاریخ انتشارنوبت اول:۱397/۱۰/۱5-
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱397/۱۱/۱

نصرتاله-کفیلادارهثبتاسنادوامالکناحیهدواهواز

مفقودی
موتور  م 79 8۲  مدل ۱38۴ پالک 53۴  پژو ۴۰5  وبرگ سبز  کمپانی  المنثی سند 

۱۲۴8۴۰56۲38 شاسی ۱3۲۰۴۰88 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

آگهی ماده3قانون
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
تعیین  قانون  موضوع  برابررای شماره۱3976۰3۱7۰۰5۰۰۴796مورخه97/9/۲7هیات 
مستقردرواحدثبتی  سندرسمی  فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
شهرستان رامهرمزتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای یعقوب قاسمی فرزند 
غالم دارای کدملی ۱8۴۰۱۴96۰۴بشناسنامه۱6۲۴5صادره ازباغملک نسبت به ششدانگ 
عرصه یکباب خانه بمساحت ۱6۴/3۰مترمربع قسمتی ازپالک سه اصلی واقع دربخش 
سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوچه محبت خریداری شده ازمالکیت رسمی نوذروکامبیز 
صمیمی ورثه محمدصمیمی تائید گردید.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله ۱5روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم  خودرا به این 
اعتراض ،دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی رابه این 
اداره ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشدو برابرماده3قانون مذکورصدورسندمالکیت 
مانع مراجعه متضرربه مراجع قضائی نخواهدشد. شماره م الف:۱۲/5۲7-تاریخ انتشار 

نوبت اول:97/۱۰/۱5-تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۱۰/3۰
باغدار-کفیلادارهثبتاسنادوامالکرامهرمز

آگهی احضار متهم
اتهام سرقت۱6راس  اینکه متهم آقای خالد مقدم فرزند انس متولد ۱366به  نظربه 
گوسفندازمنزل شاکی درشب و حمل اسلحه جنگی کالشینگف ازطرف این مرجع 
تحت تعقیب است و ابالغ حضوری به واسطه مجهول المکان بودن ممکن نگردیده 
است بدین وسیله دراجرای ماده۱7۴قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
می گرددتادرمورخ ۱397/۱۱/۲8ساعت 8:3۰جهت رسیدگی به اتهامش حاضرشود 

ودرصورت عدم حضوردروقت تعیین شده اقدام قانونی معمول خواهدشد.
مدیردفترشعبه101دادگاهکیفری2شهرستانهندیجان–مهدیذاکری
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سهمیهدولتیگازوئیلبرای
ناوگانایرانیوخارجیتعیینشد

هیئت دولت برای حمایت از ناوگان ملی و توسعه 
برای  گازوئیل  دولتی  سهمیه  میزان  صادرات، 
ناوگان ایرانی و همچنین نرخ فروش آن به ناوگان 
ایرانی و خارجی خروجی از کشور را تعیین کرد.

اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
نشست  در  دولت  هیئت  جمهوری،  ریاست 
دکتر  ریاست  به  دی ماه   ۱۲ چهارشنبه،  روز 
حسن روحانی، رئیس جمهوری، سهمیه دولتی 
گازوئیل را برای ناوگان ایرانی و خارجی تعیین 
کرد.به دنبال این تصمیم، سهمیه دولتی گازوئیل 
به  ایرانی خروجی )گازوئیل سوز(  ناوگان  برای 
مقصد کشورهای ارمنستان، نخجوان، ترکمنستان، 
عراق، آذربایجان و افغانستان ۲۰۰ لیتر، اقلیم عراق 
و ترکیه 3۰۰ لیتر و به مقصد کشورهای ثالث 
5۰۰ لیتر تعیین شد.دولت همچنین نرخ فروش 
گازوئیل را در صورت تقاضای راننده، به میزان 
9۰ درصد قیمت رسمی طرف مقابل تعیین کرد.

تولید۴میلیونو553هزاربشکه
نفتومیعاناتگازیدرسال۹۶

میزان تولید نفت خام و میعانات گازی ایران در 
سال 95 حدود ۴ میلیون و 3۲3 هزار بشکه بوده 
و این رقم در سال 96 به ۴ میلیون و 553 هزار 

بشکه در روز رسیده است.
به گزارش زمان به نقل از فارس، میزان تولید نفت 
خام و میعانات گازی ایران در سال 95 براساس 
گزارش سازمان برنامه و بودجه، حدود ۴ میلیون 

و 3۲3 هزار بشکه در روز بوده است.
براساس اهداف کمی قرار بوده است که میزان 
تولید نفت خام و میعانات گازی ایران در سال 96 
به ۴ میلیون و 633 هزار بشکه برسد و خوشبختانه 
بیش از 98 درصد این هدف محقق شده و تولید 
نفت خام و میعانات گازی در سال 96 به ۴ میلیون 

و 553 هزار بشکه در روز رسیده اسست. 
این گزارش حاکی است ایران در سال 95 روزانه 
3 میلیون و 735 هزار بشکه نفت تولید کرده بود و 
در سال 96 به رقم 3 میلیون و 893 هزار بشکه در 
روز رسید که نشاندهنده تحقق ۱۰۰,6 درصدی 
هدف کمی درنظر گرفته شده برای این بخش 
است.همچنین میزان تولید میعانات گازی ایران در 
سال 95 حدود 588 هزار بشکه در روز بود که در 
سال 96 به رقم 659,6 هزار بشکه در روز رسید 
که نشان می دهد هدف کمی در نظرگرفته شده 

برای این بخش 86,5 درصد محقق شده است.

خبر

۷0درصدمخازنسدهایتهرانخالیاست

مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: پیش بینی می شود سال آینده از نظر 
بارش ها تفاوت چندانی با امسال نداشته باشد و تابستان آینده شرایط 

سخت تری از نظر منابع آبی داشته باشیم.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، محمدرضا بختیاری با بیان 
این که تا دی ماه امسال متوسط بارش برف کشور به یک متر هم نرسیده 
است، گفت: گرچه پاییز امسال هفت برابر پاییز پارسال بارش داشتیم، 
اما چون سال گذشته بارش برف به اندازه کافی نبود، حدود 7۰ درصد 

از ظرفیت مخازن سدهای استان تهران خالی است.
مدیرعامل آبفای استان تهران اظهار داشت: دیگر آبی باقی نمانده است 
که برای آب رسانی از آن استفاده کنیم و باید روی مدیریت مصرف 

آن تاکید کنیم.

تعمیراساسیپمپ110۴درمرکز
انتقالنفتبندرعباس

پمپ ۱۱۰۴ مرکز انتقال نفت بندرعباس تعمیر اساسی شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات 
مهندسی مکانیک  ، سرپرست واحد  فارس  منطقه خلیج  ایران  نفت 
منطقه خلیج فارس بااعالم این خبر گفت : این پمپ به علت داشتن 
لرزش و صدای غیرعادی و همچنین پایین آمدن راندمان با تعویض 
قرار  اساسی  تعمیرات  مورد  مربوطه  ایمپلیرهای  و  محور  مجموعه 
گرفت.محمدرضایی افزود : همچنین عملیات بازسازی و تعمیرژورنال 
دوسر  دفلکتوردیسک روغن  و  تراست  دیسک   ، بیرینگ  تراست  و 

محور پمپ به نحو مطلوب صورت گرفته و مجددا نصب گردیدند.
وی ادامه داد : این دستگاه پس از تعمیر اساسی بانصب الکتروموتور 
تعمیر شده و با همکاری واحدهای مهندسی برق ،  مهندسی ابزار دقیق 
، خدمات ترابری ، ایمنی و آتش نشانی و عملیات بهره برداری استارت 

و در مدار قرار گرفت.

در شش ماهه اخیر صورت گرفت:
رسیدبیشاز135میلیونلیترنفتگازدر

نیروگاهخیامنیشابور

رییس تاسیسات نیشابور از رسید بیش از ۱35 میلیون لیتر نفت گاز 
در شش ماهه اخیر در نیروگاه خیام این شهرستان خبر داد.به گزارش 
زمان به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
به  مربوط  رقم  بیشترین  افزود:  جهانبانی  حمید  شمال شرق؛  منطقه 
آبانماه با ۴6میلیون لیتر و کمترین آن مربوط به مردادماه با چهار میلیون 
لیتر است.وی اضافه کرد: خرداد۱۱میلیون، تیر پنج میلیون، شهریور 
۲۴ میلیون و مهر ۲6 میلیون و 3۰۰ هزار لیتر نفت گاز در نیروگاه 
خیام نیشابور رسید شده است.وی خاطر نشان کرد: با توجه به قابلیت 
استفاده نیروگاه نیشابور از گاز طبیعی، میزان رسید فرآورده نفت گاز 
این نیروگاه در ماه های مختلف متفاوت بوده و قطعا این رقم در ماه های 
سرد سال افزایش چشمگیری خواهدداشت.شایان ذکر است: شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق وظیفه سوخت رسانی 
به نیروگاه های شهید بسطامی شاهرود و شهید باکری سمنان را نیز بر 

عهده دارد. 

کوتاه ازانرژی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس 
پارس  فاز ۱۴  انتقال سکوی سوم  از 
جنوبی به موقعیت خود تا پایان امسال 
خبر داد و گفت: دو سکوی این فاز که 
و  اردیبهشت  آن،  ترش  گاز  برداشت 
آبان ماه )۲8,۲ میلیون مترمکعب( آغاز 
سوخت  تامین  در  مهمی  نقش  شد، 

زمستانی دارند.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت 
در  مشکین فام  محمد  پارس،  گاز  و 
بازدید از طرح های گازی پارس جنوبی 
با بیان این که سکوی ۲۲ طرح توسعه 
فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی تا پایان 
افزود:  می شود،  راه اندازی  آینده  هفته 
سکوی  سه  از  بهره برداری  همچنین 
گازی و تکمیل نخستین زنجیره تولید 
طرح های ۱3 و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی 

تا پایان ماه جاری محقق می شود.

آینده،  در روزهای  این که  بیان  با  وی 
یارد شرکت  از   A۲۴ اقماری سکوی 
صدرا بارگیری و آماده حمل می شود، 
توسعه  طرح  سکوی ۲۲  کرد:  اظهار 

جنوبی  پارس   ۲۴ تا   ۲۲ فازهای 
این  از  پیش  آن  نصب  عملیات  که 
به  آینده  ماه  پایان  تا  بود،  انجام شده 

بهره برداری می رسد.

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس ای مدل 8۴ با شماره پالک 5۱7ص7۱ایران 
8۲ با شماره موتور۰۱3۱۲۰۱۲و شماره شاسی s۱۴۱۲۲8۴67۰۱99بنام سید مصطفی 

حسینی هتکه پشتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

متن آگهی
عساکره  صالح  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
فرزندمهدی.خواهان آقای /خانم نادیه عساکره فرزندصالح دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای/خانم صالح عساکره فرزندمهدی به خواسته اذن درازدواج مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 97۰9986۱۴۱۲۰۰8۴۴شعبه۲دادگاه 
مورخ  رسیدگی  ووقت  خرمشهرثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی 
۱397/۱۱/۲3ساعت9:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون 
خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین 
ظرف  گرددتاخوانده  می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب 
یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 
خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.
شماره م.الف)9/۱۰6۱(

مدیردفترشعبه2دادگاهعمومیحقوقیشهرستانخرمشهر-محمودمقدسنژاد

گواهی  حصروراثت
خانم افروز قره حسنلو به شماره شناسنامه ۴ به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به پرونده شماره97۰67۴ تقدیم این شورا نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان قمرخانم جداخانلو به شماره شناسنامه ۲89 
الفوت وی / تاریخ ۱38۱/۲/۲۴ دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین  در 

عبارتست از:
۱-علی قره حسنلو متولد ۱33۱/9/3 به شماره شناسنامه 3  صادره ازساوجبالغ نسبت 

پسر متوفی 
۲- قاسمعلی قره حسنلومتولد ۱33۴/9/۴ به شماره شناسنامه ۱۰ صادره از ساوجبالغ 

نسبت پسر متوفی
ازساوجبالغ   صادره    ۴ شناسنامه  شماره  به  متولد۱337/۱/9  حسنلو  قره  3-افروز 

نسبت دخترمتوفی
نرگس قره حسنلو متولد ۱33۰/۱/6 به شماره شناسنامه ۲53 صادره از ساوجبالغ 

نسبت دختر متوفی
صفیه قره حسنلو متولد ۱339/۱۰/۱۲ به شماره شناسنامه 3۰9 صادره از ساوجبالغ 

نسبت دختر متوفی  
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر 
گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی 
مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام 
در تاریخ  دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی 
امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در 
گذشته منحصر به اشخاص/شخص  یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و 
دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد. 
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/ نامحدوداست. 

تاریخ انتشار :97/8/۲۱
قاضیشعبهدومشورایحلاختالف)ملکآباد(چهارباغ

احضار متهم 
بدینوسیله آقای رسول صفر بیرانوند فرزند خیر علی فعال مجهول المکان با توجه 
به محتویات پرونده کالسه 96۰99866۱9۱۰۰3۴9 این دادگاه متهم است به حمل 
و نگهداری سالح غیر مجاز کالشینکف که نظر به تعیین وقت رسیدگی برای تاریخ 
۱397/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰ مراتب در اجرای ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک 
نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر و 
از اتهام انتسابی به خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه 

در اجرای ماده ۴۰6 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می نماید .
رئیسشعبه108کیفری2شهرستانخرمآباد–سیدمجیدهمتی.

دادنامه
پرونده کالسه  97۰9983۰53۱۰۰765 شعبه ۱ شورای حل اختالف چهارباغ تصمیم 

نهایی شماره  
خواهان :رقیه قره حسن پورفرزندقهرمان به نشانی  البرز –  ساوجبالغ –چهارباغ – 

محمدآباد افشار-خ شهید خالصه دهقان – پالک ۱33 
خواندگان : ۱-آقای غالمرضا بکان  ۲. آقای ابوالفضل رضایی محمدآبادی همگی به 

نشانی مجهول المکان 
خواسته ها : ۱. مطالبه خسارات دادرسی 

۲.الزام به تنظیم سند خودرو   
)گردش کار(

ازثبت  پس  که  نموده   مطرح  خوانده  بطرفیت  را  دادخواستی  خواهان  گردشکار: 
بیان  استماع  از  پس  و  بررسی  موضوع  رسیدگی  وقت  ،در  شعبه  این  به  ارجاع  و 
طرفین،قاضی شورا با تکیه بر وجدان و شرف و استعانت ازخداوند متعال ضمن ختم 

رسیدگی به شرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
 )رای شورا(

در خصوص دعوی خانم رقیه حسن پور به طرفیت آقایان غالمرضا بکان و ابوالفضل 
رضایی به خواسته ۱-الزام به تنظیم سند خودرو ۲- مطالبه خسارات دادرسی ،بدین 
شرح که خواهان در متن دادخواست  عنوان داشته:«به موجب مبایعه نامه مورخه 
به  تومان  آردی 5۲۰۰/۰۰۰  پژو  اول یک دستگاه خودرو  ی ۱397 خوانده ردیف 
اینجانب واگزار نموده و مکلف بوده سند آن را به نام این جانب منتقل نماید که علی 
رقم درخواستهای مکرر از انجام تعهد امتناع نموده است لذا با تقدیم این دادخواست 
صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند و پرداخت هزینه های 

دادرسی مورد استدعاست. 
با تشکیل جلسه رسیدگی در شورا ،خواندگان علی رغم ابالغ حضور نیافته و الیحه 
ای تقدیم نکرده است ، لهذا با عنایت به اینکه مطابق سند پیوست دادخواست ،خوانده 
ی ردیف اول در قبال دریافت ثمن ،خودروی مابه الدعوی را به خواهان فروخته که 
برابر مقررات ،ملتزم به تنظیم سند ان به نام خریدار بوده که بنا به ادعای خواهان این 
امر محقق نشده و اقدامی از سوی وی صورت نگرفته و از طرفی  نامبرده  خودرو 
را از مالک اولیه به نام ابوالفضل رضایی محمد آبادی )خوانده ردیف دوم( خریداری 
نموده بر این اساس با لحاظ نظر مشورتی اعضا ،قاضی شورای دعوی خواهان را 
مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد ۱98،5۱5،و5۱9 قانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد ۱۰،۲۱9 الی ۲۲۱ قانون مدنی خوانده ردیف دوم را به تبع معامله مع الواسطه 
را به تنظیم سند رسمی بنام خواهان ملزم و به پرداخت مبلغ ۲۲5/۰۰۰ ریال هزینه ی 
دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید ..لیکن با لحاظ اینکه  دعوی متوجه خوانده 
ردیف اول نبوده لذا با استناد به بند ۴ ماده ی 8۴ ناظر به ماده ی 89 قانون بدوالذکر 
قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف همین مهلت قابل اعتراض در محاکم 

عمومی بخش چهار باغ می باشد. 97/۱۰/۱5
مهدیاکبرپورقاضیشعبهیکشورایحلاختالفبخشچهارباغ آگهی احضار متهم

ابالغ وقت دادرسی به متهم امید نیازی فرزند غالم به اتهام مشارکت در سرقت اموال 
)شاکی :محمد غالمی پور ( مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف 
این آگهی جهت رسیدگی در شعبه دهم دادیاری دادسرای  تاریخ نشر  از  یک ماه 
اقدام  قانون  وفق  اینصورت  غیر  در  حاضر  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی 

خواهد شد . 
دادیارشعبهدهمدادسرایعمومیوانقالبشهرستانخرمآباد–محسنچراغی.

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان
هایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
برابر رای شماره ۱3976۰33۱۰۱۱۰۰۱۴9۲مورخ ۱397/۰7/۱7 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در  های  اراضی و ساختمان  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  ناحیه سه  ثبتی  ثبتی حوزه  واحد 
عباس پناهی بشناسنامه شماره ۱39 صادره از تهران فرزند عیوض در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲73/85 مترمربع مفروز از پالک شماره 
783 فرعی از ۱۴۴ اصلی واقع در البرز و با مالکیت مالک اولیه خود متقاضی تایید 
می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

97/3۰۲۲6/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱397/۱۰/۱5 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/۱۱/۰۱

سیروسقنبرپور–رئیسادارهثبتاسنادوامالکناحیهسهکرج

آگهی مزایده  اموال  منقول
راستگو  سامان  آقای  خواهان  دعوی  موضوع  اجرا  این  کالسه97۰۲5۱  پرونده  در 
بطرفیت خوانده کارفرمای کارگاه نجاری کنجه آقای محمد علی فیض مغربی دایر 
بر مطالبه کارگری که منجر به توقیف مال خوانده به شرح زیرگردیده است . پس از 
ارزیابی اموال اشاره شده توسط کارشناس  رسمی دادگستری و انجام سایر تشریفات 
قانونی و همچنین درخواست خواهان جهت مزایده  ، اموال به شرح آتی با حضور 

نماینده قضایی فروش می رسد:
 6۱3۰ TZ مدل PAYON با مارک MDFمال مورد مزایده : یک دستگاه پانل  بر 

MG به قیمت  پایه یکصدو بیست )۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال 
قیمت  فوق  به عنوان  ارزش  پایه  کارشناسی  از سوی  کارشناس  دادگستری  بر 
آورد  گردیده  مع الوصف مزایده از مبلغ ارزیابی  شروع  و کسی که باالترین  مبلغ  

را پیشنهاد نماید برنده مزایده  محسوب خواهد شد.
برنده مزایده  می بایست  ده درصد  مبلغ خریداری شده را در روز  و ساعت مزایده 
به حساب  سپرده  این دادگستری  نزد بانک  ملی  به شماره  ۲۱7۱۲9۴۴7۲۰۰3 
واریز  و سند پرداخت  آن  رادر روز  و ساعت  مزایده  به این  اجرا  تحویل  نموده 
و ما بقی را ظرف یک ماه  به همان  حساب  واریز  و سند پرداخت  را تحویل  این 
اجرا  نماید. درصورت  عدم تادیه  مابقی  مبلغ  ده درصد  واریزی  به نفع صندوق  

دادگستری  ضبط  خواهد شد.
محل  مزایده: دادگاه  عمومی  حقوقی  بخش  کوچصفهان  - شعبه  اجرای  احکام 

مدنی 
زمان  مزایده : ساعت ۱۰ الی ۱۲ مورخه 97/۱۰/۲6

5132-مدیراجرایاحکاممدنیدادگاهبخشکوچصفهان

آگهي فقدان سند مالکیت
آقای اسماعیل سید اسحقی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان به مساحت ۱۱۱/37 مترمربع قطعه 
8 تفکیکي به شماره ۱7۴33 فرعی از ۱5۱ از اصلی مفروز از پالک ۴۴95 فرعي 
از اصلي مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتي شهرستان کرج به نام متقاضی ثبت و 
مالکیت  سند  تقاضای صدور  و  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به  گردیده.  صادر 
المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده ۱۲۰ آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي 
به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم 
تا وفق مقررات عمل گردد بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل 
طبق  المثني  مالکیت  سند  نگردد  ارائه  سند  اصل  اعتراض  در صورت  یا  و  نشود 

مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد. 
شوشپاشا–رئیسناحیه1

آگهی حصر وراثت
آقای خدارحیم جهانی دارای شناسنامه بشماره 383 به شرح پرونده کالسه 97-۱6۰9 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
وحید جهانی به شماره شناسنامه ۱9۰6 در تاریخ ۱397/۱۰/۰۴ در اردبیل اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
۱-مارال جهانی فرزند وحید به شماره ملی ۱۴53۲۲8۴7۰ دختر متوفی.

۲-فرزانه خانمحمدی فرزند باالاوغالن به شماره شناسنامه 5386 همسر متوفی.
3-آسیه رزمجو فرزند وهاب به شماره شناسنامه 5۰7 مادر متوفی.

۴-خدارحیم جهانی فرزند خالقویردی به شماره شناسنامه 383 پدر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیسشعبه11شورایحلاختالفشهرستاناردبیل

پیشنویس آگهی ثبت تغییرات 
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اسفندیار صنعت کرج شرکت با مسئولیت محدود 
استناد صورتجلسه مجمع  به  ملی ۱۰۱۰۰33۲۴7۱  ثبت 7393 و شناسه  به شماره 
عمومی فوق العاده مورخ ۱397/۰9/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به 
آدرس جدید استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، شهرک صنعتی 
بهارستان، خیابان بهشت سکینه، خیابان گلستان ۱، پالک ۰، طبقه همکف کد پستی 

3۱9799666۲ تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید. 
این مستند  به منظور بررسی صحت محتویات سند تنظیمی به استناد صورتجلسه 
تنظیمی و ابرازی متقاضی صادر و اعتبار دیگری جهت ارائه به هیچ دستگاه و نهادی 

ندارد و حداکثر اعتبار آن یکماه از تاریخ صدور می باشد. 
تذکر ۱:  جهت ثبت نهایی این مستند صرفا شخصی که در سامانه به عنوان امضاء 
کننده دفاتر معرفی شده است می تواند به مرجع ثبت شرکت ها مراجعه نماید و از 
پاسخ به سایر اشخاص شخصیت حقوقی که دارای سمت نبوده خودداری می گردد. 
تذکر ۲:  پس از تایید مندرجات این پیش سند ذی سمت می تواند جهت پرداخت 

های قانونی برابر راهنمای سامانه اقدامات الزم را بعمل آورد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  ملی 385۰۱7۱5۴۱  شماره  و   - شماره  شناسنامه  دارای  محمودی  شیرکو  آقای 
شرح دادخواست به کالسه 8/97۱۲56 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فایق محمودی به شناسنامه ۲88 و شماره ملی 
38596675۱3 در تاریخ ۱397/9/۱7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
۱. طال مهدوی ش ش 356 ت ت ۱3۴9/۴/6 و شماره ملی 3859۴96۴9۲ همسر 

متوفی
۲. شیرکو محمودی ش ش - ت ت ۱373/9/۲۰ و شماره ملی 385۰۱7۱5۴۱ پسر 

متوفی
3. غزل محمودی ش ش - ت ت ۱376/۲/۲3 و شماره ملی 385۰۲۱8۴73 دختر 

متوفی
۴. سارینا محمودی ش ش - ت ت ۱379/3/۴ و شماره ملی 385۰3۴۴۱۴۲ دختر 

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.
مالف8557-رییسشعبه8شورایحلاختالفسنندج

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :خانم زرین تاج صیادی نژاد  ساکن .... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  
میشود خانم جمیله متین     دادخواستی بخواسته      مطالبه وجه چک   باستناد   
دادخواست و ضمائم به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه ۴3۰/97 شعبه  
سوم ثبت و وقت دادرسی بروز سه  شنبه   مورخ  97/۱۲/۱۴ساعت۱۰  صبح تعیین 
گردید. اینک بدرخواست    خواهان      و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی 
از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی 
خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، 

مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیردفترشعبهسومشورایحلاختالفتنکابن

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :ابراهیم باشاپور   ساکن .... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود قنبر 
علی تاراسی      دادخواستی بخواسته      مطالبه وجه    باستناد   فاکتور خرید 
تنکابن که به کالسه 5۰7/97شعبه  سوم ثبت و وقت  به  شورای حل اختالف  
دادرسی بروز چهار شنبه   مورخ  97/۱۲/۱ساعت۱۰/3۰ صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست    خواهان      و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید 
کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگی خواهد 
روزنامه،  در  نوبت  فقط یک  باشد  آگهی الزم  بوسیله  منبعدابالغی  چنانچه  نمود. 

مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیردفترشعبهسومشورایحلاختالفتنکابن

۲سکویفاز1۴پارسجنوبیدرمدارتولید؛

پارس جنوبی آماده تامین سوخت زمستانی است
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، با اشاره به این که کار راه اندازی 
سکوهای موقعیت B و D فاز 13 پارس جنوبی پس از عملیات نصب 
در موقعیت دریا بسیار مناسب است، گفت: امیدواریم دو هفته دیگر 
سکوی موقعیت اصلی B و تا اوایل بهمن ماه نیز سکوی موقعیت 
اقماری D به بهره برداری برسد.وی، روشن شدن آزمایشی مشعل 
سکوی B13 در بازه زمانی دو روز از آغاز عملیات هوک آپ )ارتباط 
قسمت های مختلف سکو در دریا به یکدیگر( را کم نظیر توصیف کرد 
و گفت: این اقدام افزون بر ثبت رکوردی جدید، نشانگر توان باالی 
متخصصان داخلی در کاهش زمان راه اندازی سکوهای گازی است.

مشکین فام، وضع راه اندازی واحدهای پاالیشگاهی این دو طرح را 
مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: همزمان با آمادگی سکوها، تمهیداتی 
در حال انجام است تا زنجیره تولید در هر کدام از طرح های یادشده 

تکمیل شود. 

۲ سکوی 
فاز ١٣ 

ودی  به ز
تولیدی 

می شود
ttt

عاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: با 
تکمیل طرح های پتروشیمی موجود تا سال 
1404، تولید محصوالت پتروشیمی کشور به 

بیش از 100 میلیون تن خواهد رسید.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بهزاد 
مدیران  با  هم اندیشی  نشست  در  محمدی 
پتروشیمی  مجتمع های  و  طرح ها  عامل 
ماهشهر با اشاره به این که تفکرم توسعه ای، 
عملیاتی و اجرایی است، گفت: همه تالشم تا 
زمانی که در این سمت هستم، پشتیبانی و 
حمایت از سرمایه گذاران و صنعتگران است 
به  را  پتروشیمی  صنعت  توسعه  چرخ  که 
ملی  شرکت  افزود:  درمی آورند.وی  حرکت 
صنایع پتروشیمی تا حدی که قوانین اجازه 
بدهد، در رفع موانع و مشکالت واحدها تالش 

می کند.
این که صنعت  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
اقتصاد  نخست  اولویت های  از  پتروشیمی 
از  اعظمی  بخش  داد:  ادامه  است،  کشور 
فعالیت پتروشیمی ها در ماهشهر که قطب 
نخست پتروشیمی ایران است، انجام می شود. 
بیش از 3۷ درصد محصول صنعت پتروشیمی 

می شود. تولید  ماهشهر  منطقه  در  کشور 
محمدی با اشاره به ۵4 مجتمع فعال و 34 
طرح با پیشرفت باالی 20 درصد در صنعت 
تن  میلیون   ۵3.6 گفت:  کشور  پتروشیمی 
محصول از پتروشیمی های فعال تولید می شود 
که از این میزان 30.۷ میلیون تن محصول قابل 
فروشاست و بقیه نیز به صورت بین مجتمعی و 
درون مجتمعی استفاده می شود.وی ادامه داد: 
پارسال حدود 12 میلیارد دالر ارز از صادرات 
که  شد  کشور  وارد  پتروشیمی  محصوالت 
جایگاه ارزشمند پتروشیمی ها را در صنعت 
و کشور نشان می دهد.مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی به ارزش ۵ میلیارد دالری 
محصوالت پتروشیمی در بازار داخلی در سال 
 1۷.1 مجموع  در  کرد:  اظهار  و  اشاره   ۹۷
پتروشیمی  محصوالت  ارزش  دالر  میلیارد 

کشور در پایان سال ۹6 بوده است.
*تنوع باالی محصوالت پتروشیمی 

در ماهشهر
فعالیت صنایع  بر  افزون  به گفته محمدی، 
باالدست در منطقه ماهشهر، در صنایع میانی 
و پایین دست هم کارهای خوبی در منطقه 

انجام شده و تنوع محصول در منطقه ماهشهر 
با  از منطقه عسلویه است.وی  بسیار بیشتر 
اشاره به تاکید وزیر نفت بر توسعه پتروشیمی 
نشست های  داد:  ادامه  ماهشهر  منطقه  در 
هدف  این  با  گذشته  روزهای  در  مختلفی 
انجام شده است و در حال تالش برای هرچه 
این  در  پتروشیمی  صنعت  شدن  تکمیل تر 
اختصاص  نفت،  وزیر  منطقه هستیم.معاون 
منطقه  توسعه  طرح  برای  مناسب  زمین 
ماهشهر را بسیار مهم دانست و افزود: یکی 
از اهداف ما در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
تامین زیرساخت ها و تعریف هاب های عملیاتی 
با تکمیل  اظهار کرد:  توسعه است.محمدی 
طرح های پتروشیمی که پیشرفت باالی 20 
درصد دارند، تولید در پایان سال 1400 از 
۵3.6 میلیون تن حداقل به ۷۵ میلیون تن 
1404طرحی  سال  پایان  تا  اگر  و  می رسد 
موجود  طرح های  همین  و  نشود  تعریف 
تکمیل شوند، این رقم به بیش از 100 میلیون 
تن خواهد رسید.وی سهم منطقه ماهشهر را 
کشور،  پتروشیمی  صنعت  کنونی  تولید  از 
تنوع  اظهار کرد:  و  عنوان  تن  میلیون    20

باالی محصول در این منطقه، ریسک پذیری 
پایین  فروش  در  را  پتروشیمی  واحدهای 

می آورد و انعطاف را افزایش می دهد.
*ضرورت توسعه پایدار

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
تاکید بر توجه به رعایت مسائل زیست محیطی 
در اختصاص زمین به واحدهای پتروشیمی، 
تنها  نباید  و  باشد  پایدار  باید  توسعه  گفت: 
مبتنی بر مسائل اقتصادی باشد.وی با تاکید بر 
رعایت هرچه بیشتر نکات ایمنی در واحدهای 
بسیار کوچک  اتفاق  یک  پتروشیمی گفت: 
در واحدها می تواند به حادثه ای بسیار عظیم 
هر  این که  به  اشاره  با  تبدیل شود.محمدی 
اتفاق خوبی اگر برای کشور ما بیفتد افتخارش 
برای ما و نسل های بعد ماست، افزود: تالش 
شود مسائل اجتماعی همواره به عنوان حداقل 
یک مسئله اجتماعی و اخالقی به رسمیت 
امور  در  نفت  وزیر  شود.معاون  شناخته 
پتروشیمی در این نشست در جریان مشکالت 
پیش روی واحدهای پتروشیمی قرار گرفت 
و پیگیری آنها را در دستور کار شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی قرار داد.

معاونوزیرنفتخبرداد:

تولیدبیشاز100میلیونتنمحصولپتروشیمیدرسال1۴0۴

مخازن آماده دریافت میعانات گازی
مشکین فام در بازدید از طرح ساخت مخازن ذخیره سازی و اندازه گیری میعانات گازی 
فازهای پارس جنوبی یادآور شد: از یکم دی ماه چهار مخزن با ظرفیت ذخیره سازی 2 
میلیون بشکه میعانات گازی آماده شده است که افزون بر تامین مستمر و دائم خوراک 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس میعانات گازی را ذخیره خواهد کرد.
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شرط آزادسازی قیمت خودرو چیست؟  
آزادشدنقیمتخودرومنوط
بهشکستانحصاردربازار

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آزاد شدن قیمت 
خودرو منوط به شکســت انحصار در بازار است، گفت: با کاهش های 
تعرفه واردات خودرو در طول یک بازه زمانی مشــخص می توان چتر 

حمایتی و بازار انحصار خودروهای داخلی را از بین ببرد.
به گــزارش زمان به نقل از خانه ملت، رامین نورقلی پور با اشــاره به 
تاثیر ترخیص خودروهای دپو شــده در گمرک بر قیمت خودروهای 
داخلی، گفت: ترخیص این خودروها نمی تواند تاثیر چندانی بر قیمت 
خودروهای داخلی داشته باشد چراکه تعیین قیمت  خودرو در کشور 

دستوری است که این نوع از قیمت گذاری خالف جریان بازار است.
وی با تاکید بر اینکه خودروسازان داخلی براساس ترخیص ماشین های 
دپو شده در گمرک قیمت خودروهای خود را کاهش نمی دهند، افزود: 
اگرچه شرکت های خودروساز بر آزاد شدن قیمت خودرو تاکید دارند 
اما این امر منوط به شکست انحصار برای خودروهای داخلی و واردات 
است تا خریدار حق انتخاب داشته باشد.وی با تاکید براینکه آزادسازی 
قیمــت خودرو در گرو تعدیل تعرفه های گمرکی برای واردات خودرو 
اســت، بیان کرد: اگرچه درحال حاضر واردات خودرو ممنوع است اما 
حتی در شرایطی که واردات انجام می گرفت بسته به قدرت، هیبدریدی 
یا برقی بودن موتور تعرفه های باالیی برای واردات وجود داشــت.این 
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تعرفه های واردات خودرو 
در کشــور در هیچ دوره ای هدفمند نبود، اظهار کرد: در صورتی که 
برای توسعه صنعت خودرو در کشور برنامه ای وجود داشت و برمبنای 
این برنامه تعرفه های واردات تعیین می شد و در بازه زمانی مشخص 
و ساالنه تعرفه ها ارزان می شد از یک سو صنعت خودرو پیشرفت به 
سزایی داشت و از سوی دیگر انحصار در بازار شکسته می شد و مردم 
حق انتخاب داشتند اما اقدامات انجام شده نه تنها صنعت خودورسازی 
را ارتقا نداد بلکه سال به سال ضعیف تر کرد.نورقلی پور خاطرنشان کرد: 
در سال های گذشته تعرفه های واردات خودرو نه تنها کارکردی نداشت 
بلکه بازار را نیز نابه ســامان کرد و باعث شــد از یک  سو خودروهای 
خارجی با قیمت های سرسام آور به دست مردم برسد و از سوی دیگر 
شرکت های خودروساز را به رقابت وادار نکرد.براساس طرح ساماندهی 
بازار خودرو تعرفه های واردات خودرو در طول یک بازه زمانی مشخص 
به کمترین مقدار خود خواهد رسید که می تواند چتر حمایتی و بازار 
انحصار خودروهای داخلی را از بین ببرد. عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی ادامه داد: براساس طرح ساماندهی بازار 
خودرو تعرفه های واردات خودرو در طول یک بازه زمانی مشــخص به 
کمترین مقدار خود خواهد رســید که می تواند چتر حمایتی و بازار 
انحصار خودروهای داخلی را از بین ببرد و شــرکت های خودروســاز 
داخلی را وادار به رقابت با همتایان خارجی خود کند. گفتنی است از 
این هفته  فرایند ترخیص و رفع مشکل 13 هزار خودروی دپوشده در 

گمرکات کشور آغاز خواهد شد.

سایهسنگینترامپبراقتصاد۲01۹

 روزنامه فرانسوی »لوفیگارو« با اشاره به اینکه بحران شدید مالی بر 
سال میالدی جدید سایه انداخته است، نوشت، جنگ های اقتصادی 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، جهان را به ســمت و سوی 

نامعلومی سوق می دهد.
بــه گزارش زمان به نقل ازایرنا، ایــن روزنامه در مقاله ای به قلم 
»دیوید کایال« کارشناس اقتصادی افزود؛ با وجود اقدامات ترامپ 
در زمینــه اقتصــادی آمریــکا و کاهش مالیات ها، اما شــاخص 
بازارهای مالی این کشــور کاهش شدیدی نشان می دهد که این 
امر بیانگر قطعی بودن وقوع بحران اقتصادی است.نویسنده مقاله 
معتقد اســت، با وجود اینکه در ســال گذشته امریکا شاهد رشد 
اقتصادی بود و اقتصاد جهانی نیز رشد کندتری را تجربه کرد، اما 
اقتصاد این کشــور در کوتاه مدت با بحران روبه خواهد شد. کایال 
نوشت: سیاست و برنامه های نامعقول و غیرمتعادل ترامپ مانند 
افزایش تعرفه های گمرکی برای کشورهای اروپایی وعقب نشینی 
از آن و جنــگ اقتصادی با چین، سرنوشــت جهان را به ســمت 
و سوی نامشخصی ســوق می دهد.نویسنده لوفیگارو با اشاره به 
تعطیلی بخشی از دولت امریکا و پرداخت نشدن حقوق ۸0 هزار 
کارمند این کشور نوشت، فعالیت بسیاری از نهادها و مراکز دولتی 
متوقف شده است، امری که باعث بروز بحران اقتصادی تازه و بی 
ســابقه ای خواهد شد. آنچه در داخل آمریکا رخ می دهد نشانگر 
وقــوع تحول تازه در وضعیت اقتصادی این کشــور اســت.کایال 
افزود، سیاســت های ترامپ، به طور گسترده برعملکرد بسیاری 
از سازمان های بین المللی از جمله تجارت جهانی تاثیر گذاشته 
است. این سازمان دیگر قادر نیست خود را با نزاع ها و کشمکش 

های جهانی همسو کند.

نگاه روز

ادامهوارداتگوشت
وتخممرغتاارزانی

طی  تخم مرغ  و  قرمز  گوشت  بازار  که  شرایطی  در 
هفته های گذشته با نوسان قیمت روبرو بوده است، یک 
مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی از ادامه دار بودن 
واردات این دو محصول پروتئینی تا کنترل بازار و ارزانی 

آنها خبر داد و واردات گوشت مرغ را نیز رد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طی هفته های گذشته 
قیمت محصوالت پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ و 
تخم مرغ در بازار رو به افزایش بود؛ به گونه ای که هر 
کیلوگرم گوشت قرمز به بیش از 7۰ هزار تومان، هر 
کیلوگرم گوشت مرغ به بیش از ۱۴ هزار تومان و هر 
شانه تخم مرغ بیش از ۱8 هزار تومان قیمت خورد. 
البته چند روز قبل مرتضی رضایی - معاون وزیر جهاد 
کشاورزی - در این باره گفت که قیمت گوشت مرغ 
به زودی کاهش پیدا می کند و بازار آن متعادل می شود.

اکنون نیز یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاروزی 
درباره وضعیت بازار و واردات گوشت قرمز و تخم مرغ 
نیز گفت: واردات گوشت قرمز و تخم مرغ تا متعادل 
شدن بازار آنها و ارزان شدن شان ادامه دارد و در آینده 
شاهد ارزانی آنها خواهیم بود.وی افزود: طی هشت 
ماهه نخست امسال بیش از ۱۰6 هزار تن گوشت قرمز 
به ارزش باالی بر 53۲ میلیون دالر از کشورهای مانند 
استرالیا، برزیل، نیوزیلند و غیره به کشور وارد شده است 
و از این به بعد نیز وادات آنها ادامه خواهد داشت. به 
گفته او، در این بازده زمانی بر بالغ 3۱۰۰ تن تخم مرغ به 
ارزش حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دالر از کشورهای 
ترکیه و آذربایجان به ایران وارد شده است که توسط 
شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاروزی توزیع 
آنها مدیریت می شود.این مقام مسئول در وزارت جهاد 
کشاورزی تاکید کرد: همه  بازرگانانی که سابقا واردات 
داشتند به شرط تایید سازمان دامپزشکی می توانند نسبت 
به واردات گوشت قرمز و تخم مرغ اقدام کنند و پس 
از واردات باید محصوالت شان را به شرکت پیشتیباتی 
امور دام یا سردخانه هایی که این شرکت تعیین می کند، 
تحویل دهند. بر این اساس شرکت پشتیبانی امور دام به 
عنوان مباشر دولت، واردات این محصوالت پروتئینی را 
کنترل و از هرگونه سودجویی در این بازار جلوگیری 
می کند.وی همچنین تاکید کرد که برخالف برخی گمانه 
زنی های رسانه ای، وزرات جهاد کشاروزی هیچ برنامه ای 
برای واردات گوشت مرغ نداشته و نخواهد داشت، چرا 

که این محصول از تولید داخلی قابل تامین است.
براساس آخرین مصوبات منتشر شده در سامانه ۱۲۴ 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ 
مصوب تخم مرغ برای مصرف کننده که دهم مهر ماه 
امسال اعالم شد، حداکثر شانه ای ۱۰ و ۴۰۰ هزار تومان 
است. همچنین هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی 
با مبدأ واردات از استرالیا ۴3 هزار و ۴۰۰ تومان برای 
مصرف کننده و قیمت هر کیلوگرم ران بشقابی گوسفند 
با مبدأ آسیای میانه ۴9 هزار تومان ابالغ شده است. هر 
کیلوگرم گوشت گوساله مخلوط منجمد برزیلی نیز 
حداکثر باید ۲9 هزار تومان به دست مصرف کنندگان 

برسد.

پوشاکرتبهنخستقاچاقکشور
رابهخوداختصاصداد

عضو اتحادیه پوشاک کشور با بیان این که در ۴ سال 
اخیر، پوشاک رتبه نخست بازار قاچاق کشور را به خود 
اختصاص داده است گفت: برندینگ در صنعت پوشاک 

کشور سودآور نیست.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، جعفری در گفتگوی 
ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: صنعت پوشاک کشورما 
سودآور نیست زیرا قاچاق کاال راه نفس تولید و واردات 
قانونی را تنگ کرده است به این علت می توان گفت 
صنعت و حوزه پوشاک جذابیت چندانی برای سرمایه 
گذاری ندارد.او ادامه داد: از سوی دیگر ایجاد برندینگ 
در صنعت پوشاک هزینه های مضاعف به همراه دارد. 
در ۴ سال اخیر، قاچاق پوشاک رتبه نخست بازار قاچاق 
کشور را به خود اختصاص داده است. قاچاق پوشاک 
توسط مافیایی حمایت و هدایت و این حمایت ها سبب 
می شود قاچاق پوشاک ارزان قیمت شود.تولید پوشاک با 
احتساب دستمزد نیروی کار و مواد اولیه و مخارج جانبی 
در ایران بستر بهتری نسبت به کشورهای همسایه وجود 
دارد اما صنعت پوشاک ضربه اصلی را از برندهای تقلبی 
می خورد. گاهی مشاهده می شود که یک برند اروپایی 
که در چین تولید می شود با یک پنجم قیمت و با کیفیت 
درجه دو به ایران وارد می شود اما با قیمت کاالی درجه 
یک به فروش می رسد و علت آن هم برند تقلبی پوشاک 
است این اقدامات مسیر برندسازی در کشور را سد می 
کند.حمید قبادی دبیر کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد 
گفت: مد و لباس و حوزه برندسازی در ایران صنعت 
نوپا و حدوداً ۱۰ ساله است و طبیعتاً نمی توانیم با تجربه 
چندین ساله سایر کشورها رقابت کنیم اما در حال حاضر 
تولیدات  درصد  حدود 95  بانوان  پوشاک  حوزه  در 
موجود در بازار را کاالهای تولید ایران تشکیل می دهند 
تولیداتی که ویژگی های فرهنگی کشورمان هم در آن 
لحاظ شده است.او ادامه داد: به تازگی رابطه همکاری 
مناسبی میان طراحان و تولیدکنندگان برقرار شده 5 سال 
قبل تولید کنندگان در مقابل طراحی داخلی جبهه گیری 
می کردند اما حاال اکثر تولید کنندگان واحد طراحی 

خودشان را دارند.

خبر

با  قم  به  درسفر  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
دیدار  شیرازی  مکارم  و  سبحانی  عظام  آیات 
کرده  در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی استان قم شرکت کرد.
فرهاد  ازخبرآنالین،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دژپسند در دیدار با آیت اهلل سبحانی گفت: به 
محدودیت  انواع  و  دشمنان  های  تحریم  رغم 
ها، تراز تجاری 9 ماهه کشور، مثبت بوده است.
وی در این دیدار با بیان اینکه دولت هفته ای دو 
جلسه اختصاصی با حضور رییس جمهور  برای 
مدیریت بازار ارز، تورم و نقدینگی و تامین اعتبار 
واحدهای تولیدی برگزار می کند، اظهار داشت: 
با این تفاسیر فکر می کنیم بتوانیم روند بازارهای 
مذکور را به گونه ای مدیریت کنیم که از دغدغه 
های به حق مردم و مراجع عظام کاسته شود.وی 
همچنین با اشاره به کاهش نرخ بیکاری از ۱۲.6 
به ۱۲.۲ درصد  امسال  ماهه دوم  درصد در سه 
در سه ماهه سوم، این امر را یکی از نشانه های 
نتیجه  در  اقتصادی  شرایط  بهبود  کننده  امیدوار 
پیگیری های مداوم دولت عنوان کرد.وزیر اقتصاد 
با بیان اینکه در حال حاضر تیم اقتصادی دولت 

بین  بوده و هماهنگیهای کاملی  کامال یکدست 
سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد وجود دارد، این امر می تواند به امیدواری 
ها برای رفع مشکالت ناشی از تحریم ها بیافزاید.
دژپسند با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا 
اظهار کرد: دشمن برای ضربه به میهن اسالمی 
ایران فشار اقتصادی وارد می کند و تحریم های 
با اشاره به  شدیدی علیه ما اعمال می کند.وی 
راستای  در  دشمن  اقتصادی  فشارهای  افزایش 
جلوگیری از حرکت نظام اسالمی عنوان کرد: تراز 
تجاری کاالهای اساسی در حوزه اقتصاد اهمیت 
نیز دستاوردهای  این مورد  دارد که در  بسیاری 
قابل توجهی داشته ایم.دژپسند اضافه کرد: افزایش 
نرخ ارز در نیمه اول سال جاری سبب شد که 
قیمت ها  افزایش  شاهد  مختلف  حوزه های  در 
باشیم و در عرصه تولید نیز با مشکالتی روبرو 
شویم، اما دولت ورود با قدرتی داشت و برای 
رسیدن به ثبات تالش  های بسیاری را دنبال کرد 
که در آبان و آذر تورم ماهانه از هفت درصد به 
اینکه  بر  تاکید  با  یافت.وی  کاهش  درصد   ۲,5
اقتصاد غافل  نباید از آموزه های دینی در حوزه 

شویم، تصریح کرد: در مجموعه وزارت اقتصاد 
با تشکیل هسته اندیشه ورزی »کاربست آموزه 
های دینی در حوزه اقتصاد«  تالش کرده ایم تا به 
آموزه های دینی در بخش های مختلف اقتصادی 
توجه بیشتری داشته باشیم.آیت اهلل جعفر سبحانی 
در ادامه این جلسه، طی سخنانی اظهار داشت: در 
اسالم، اقتصاد، زیربنا نیست اما اصلی بسیار مهم 
است.ایشان با اشاره برخی اشکاالت نظام بانکی، 
خواستار رسیدگی و توجه بیشتر دولت به رفع 
مشکالت از جمله هدایت منابع بانکی به سمت 

فعالیت های تولیدی شد. 

ایجاد بیش از سه میلیون و پانصد 
هزار شغل در پنج سال گذشته

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در دیدار با 
مکارم شیرازی گفت: براساس سیاست گذاری ها 
و برنامه ریزی های انجام شده پس از روی کار 
آمدن دولت تدبیر و امید، بیش از سه میلیون و 5۰۰ 
هزار شغل در پنج سال گذشته در کشور ایجاد شده 
است.فرهاد دژپسند با اشاره به اینکه دشمن برای 

سرکوب نظام اسالمی ایران ، در جبهه اقتصادی 
جنگ را آغاز کرده است، تصریح کرد: دشمن سعی 
می کند با ابزار اقتصادی به ایران اسالمی فشار دو 
چندانی واردکند تا نظام را دچار آسیب کند.وی با 
اشاره به اینکه زمانی که دولت یازدهم مسئولیت 
اداره کشور را برعهده گرفت، تحریم های جدیدی 
علیه ایران اعمال شده بود، گفت: دولت با برنامه 
را  مشکالت  از  بسیاری  توانست  جدی  ریزی 
برطرف کند. وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه 
در زمان شروع به کار دولت یازدهم، تورم بسیار 
از ۴۰ درصد  بیم آن میرفت که  بود و  باال رفته 
نیز فراتر رود، اظهار داشت:  خوشبختانه دولت 
با اعمال سیاست های صحیح برای حفظ قدرت 
خرید مردم، موفق شد، نرخ تورم را تک رقمی کند.
وی به دو رقمی شدن و افزایش چشمگیر رشد 
اقتصادی کشور در سال های 93 و 96 اشاره کرد و 
از ایجاد 3 میلیون و 5۰۰ هزار ظرفیت شغلی در پنج 
سال گذشته در کشور خبر داد.وزیر امور اقتصاد و 
دارایی تصریح کرد: در حوزه نظارت بر بازار نیز به 
دنبال این هستیم که اجحاف در حق مصرف کننده 

به حداقل ممکن برسد.

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :مهیار موسی پسندی    ساکن .... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  
میشود وقت رسیدگی دادخواستی بخواسته      مطالبه وجه    باستناد   
کالسه  به  که  تنکابن  اختالف   حل  شورای  به   ضمائم  و  دادخواست 
566/97   شعبه  ششم ثبت و وقت دادرسی بروز چهار شنبه   مورخ  
خواهان     بدرخواست     اینک  گردید.  تعیین  97/۱۱/۱7ساعت۱۱صبح 
باستناد ماده  بانک سینا   و دستور دادگاه)شورا( و  برناشی وکیل  فاطمه 
73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری 
یکماه  میشود. ظرف  ابالغ  بشما  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  محلی 
ضمایم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  برای  آگهی  انتشار  تاریخ  از 
بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه 
منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن 

ده روز خواهد بود. 
مدیردفترشعبهششمشورایحلاختالفتنکابن

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو ۲۰6 مدل 9۱ با شماره پالک 8۲9د6۲ ایران 77 باشماره  موتور 
آقاجانی  علی  NAAP3۱EG8CJ۲۰7953بنام  شاسی  شماره  ۱۴۱9۱۰۱۲7۱۰و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

اصالحیه 
-3۲6 دادنانه  شماره  و   ۱/۲۲6/97 پرونده  کالسه  شماره  با  دادنامه 
97/۴/6 از شعبه اول شورای حل اختالف بابل  که در تاریخ 97/7/۲۱ 
در این روزنامه چاپ شده است مبلغ ۱5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک بوده 
است که اشتباها سفته نوشته شده است که در این شماره اصالح میگردد 

مفقودی
به   و   ۱39۰ مدل  و  متالیک    خاکستری  رنگ  به  آریان   ۲۰6 تیپ  پژو  سواری  خودروی  سبز  برگ 
به شماره شاسی  و  موتور ۱3589۰۱6۲3۴   به  شماره  و   7۲_ انتظامی ۱37 ص53ایران  نیروی  شماره  

NAAP5۱FE۴BJ367۱6۰به نام منیژه جوادی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
نوشهر

آگهی مفقودی
بدینوسیله به اطالع می رساند که سندکمپانی خودروی سواری سیستم:پراید- تیپ: جی تی 
ایکس آی مدل:۱389به شماره موتور:3۴739۱۲ شماره شاسی :S۱۴۱۲۲89۴739۴6 به نام 

کرمانشاهصالح الدین میرانی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت(برگ سبز)خودروسواري سیستم: پراید–تیپ: جی تی ایکس 
آی مدل۱389به  شماره موتور3۴739۱۲ و شماره شاسی S۱۴۱۲۲89۴739۴6 بهنام صالح الدین میرانی 

کرمانشاهمفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط میباشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی  نوبت دوم 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه کارور فرزند شکراهلل به ش ش 
77 صادره از سمنان در مقطع کارشناسی رشته فقه حقوق صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد اسالمی بابل به شماره ۰788۴66 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد آزاد اسالمی به نشانی بابل گرجی آباد ارسال نماید
بابل

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز وانت مزدا ۱6۰۰ مدل 75 با شماره پالک 55۴م۲3 ایران 8۲ 
با شماره موتور ۲۲۴۴6۱و شماره شاسی 75۱6۰۰۱739بنام سمیه مهدیقلی زاده میری 

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی وانت پیکان ۱6۰۰Iمدل 83  با شماره پالک ۲37ج33 ایران 7۲ با شماره پالک 
۲37ج33 ایران 7۲ با شماره موتور ۱۱۲83۱۴۰999و شماره شاسی 839۲۲۱۲۰مفقود گردیده و از درجه 

بابلاعتبار ساقط می باشد

دژپسند:تیماقتصادیدولتکامالیکدستاست

خبر مهم وزیر اقتصاد برای 
صادرکنندگان غیر نفتی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 4۵ هزار میلیارد ریال در قالب تسهیالت ۵0 میلیون تومانی 
بدون سپرده گذاری با سود ۹ درصد برای ساخت و ساز در محله های هدف طرح بازآفرینی 

شهری در کشور اختصاص یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هوشنگ عشایری - مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران 
اظهار کرد: دولت، شهرداری ها، بخش خصوصی و ساکنان محالت مورد نظر به عنوان چهار رکن 
اصلی این برنامه هستند و نیازهای هر محله توسط خود مردم تعیین خواهد شد.وی افزود: در 
سال 13۹۵ مقام معظم رهبری پنج مسئله اصلی را به سران سه قوه اعالم کردند که یکی از 
آن ها موضوع رسیدگی مسائل و مشکالت ساکنان حاشیه شهرها و بافت های تاریخی و فرسوده 
بود. پس از آن مجلس شورای اسالمی به دولت تکلیف کرد که باید ساالنه 2۷0 محله توسط 
وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری ها بازآفرینی شود که سازمان برنامه و بودجه 
نیز ملزم به تأمین منابع مالی آن است.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که 
2۷0 محله برای بازآفرینی در سال جاری در کشور تعریف شده است، گفت: بر اساس این برنامه 
باید ساالنه 3۵0 هزار واحد مسکونی در مناطق هدف بازآفرینی شهری ساخته شود که با توجه 
به محدودیت منابع مالی و بانکی به سالی 100 هزار واحد تقلیل پیدا کرد.عشایری عنوان کرد: 
همچنین مصوب شده که ساالنه 3۵0 میلیارد ریال بابت امتیازات آب، برق، توسط وزارت نیرو 
در محله هایی که بازآفرینی صورت می گیرد تخفیف اعمال شود؛ ضمنا تخفیفاتی که شامل 
بافت های فرسوده می شود برای محله های بازآفرینی در نظر گرفته شده و برای زوج های جوان 
نیز در محله های بازآفرینی تسهیالتی با سود شش درصد و دوره 12 ساله بازپرداخت در نظر 
گرفته شده است.معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر استفاده از اراضی در اختیار مجموعه این 
وزارتخانه برای اجرای طرح های بازآفرینی شهری تصریح کرد: رئیس جمهور به صورت خاص 
پیگیر اجرای این طرح در کشور بوده و اگر مدیری در این زمینه کوتاهی کرد، باید استانداران 
و فرمانداران به این موضوع رسیدگی کنند.وی گفت: برای اولین بار در کشور تمام اختیارات در 
حوزه تصمیم گیری در اجرای این طرح به ستادهای بازآفرینی شهرستان ها و استان ها واگذار 
شده؛ چرا که معتقدم بزرگ ترین ظرفیت عملیاتی کردن این برنامه درون شهرها بوده و هر 
استان متناسب با مسائل، مشکالت و موقعیت مناطق نیازمند بازآفرینی شهری این اعتبارات 

را هزینه می کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت تالش می کند مسائل ارزی واحدهای صنعتی 
را حل کند لذا این بخش در اولویت پرداخت ارز است و خرید ماشین آالت و تجهیزات 

واحدهای صنعتی نیز در اولویت قرار دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محسن صالحی نیا در مراسم عملیات اجرایی ناحیه صنعتی 
نوده انقالب اظهار کرد: با راه اندازی این ناحیه صنعتی در آینده ای نزدیک، در این منطقه 
شرایط برای صنعت گران، سرمایه گذاران و کارآفرینانی که تمایل به ایجاد واحد صنعتی در این 
ناحیه دارند، به خصوص مردم بومی منطقه، فراهم خواهد شد.وی افزود: مطالعه و مکان یابی 
برای احداث این ناحیه صنعتی به صورت دقیق انجام شده و از نظر فنی، اقتصادی و زیست 
محیطی در کارگروه های مختلف بررسی و اقدامات الزم برای آن صورت گرفته است.معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های مهم ما در ایجاد شهرک ها 
و نواحی صنعتی، توجه و تمرکز بر مسائل محیط زیستی است و تمامی این  موارد در این 
محل لحاظ شده و زمینه برای حفظ و ارتقای آن فراهم شده است، زیرا که توسعه صنعت 
با رعایت مسائل زیست محیطی امکان پذیر است.صالحی نیا گفت: یکی از اولویت های اصلی 
دولت، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و حمایت از اشتغال در مناطق کمتر توسعه 
یافته است که خوشبختانه با پیش بینی های صورت گرفته ۸0 طرح صنعتی در این محل 
مستقر و شرایط اشتغال برای ۸00 نفر فراهم خواهد شد.وی اظهار کرد: واحدهای صنعتی 
کوچک و متوسط باید به دنبال تبدیل خود به بنگاه  اقتصادی باشند و با آشنایی از ساز و کار 
بازارهای مختلف و تامین منابع مالی در تحقق اهداف و ماموریت های خود پر شتاب حرکت 
کنند.او افزود: دانش فنی و تکنولوژی واحدهای صنعتی و تولیدی باید به روز باشد تا در هر 
لحظه بتوانند تحول و تغییراتی را در محصوالت خود بر طبق بازارهای داخلی و خارجی داشته 
و محصول خود را صادر و با دسترسی بیشتری به بازارها به خصوص بازارهای صادراتی هدف 
خود برسانند.وی با اشاره به اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از واحدهای 
صنعتی، خاطرنشان کرد: تأمین و تخصیص ارز الزم، تأمین مواد اولیه، مشخص کردن بستر 
واردات در قبال صادرات با حمایت سازمان، پشتوانه سازی سرمایه در گردش، بازسازی و 
نوسازی و اصالح ظرفیت در واحدهای تولیدی برای رونق و توسعه فعالیت های اقتصادی در 

سطح کالن در دستور کار قرار دارد.

اختصاص 45 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت برای بازآفرینی شهری

صنعت در اولویت
 پرداخت ارز است

اختالف در ارائه آمارهای بانک مرکزی با مرکز آمار مساله است 
با بروز پدیده تورم ملموس تر شده است؛ امری که یک  که 
اقتصاددان درباره آن معتقد است که آمارهای ارائه شده توسط 
مرکز آمار در حوزه اقتصاد ضعیف تر از آمارهای بانک مرکزی 

هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در ماه های گذشته که نرخ 
تورم همزمان با جهش نرخ ارز صعودی بوده است، آمارهای 
بانک مرکزی درباره نرخ تورم معموال دو تا سه درصد بیشتر 
از آمارهای مرکز آمار بوده که با توجه به اینکه افزایش تورم 
در بازارهای مصرفی ملموس تر است، از نظر فعاالن اقتصادی 
آمارهای بانک مرکزی مقبول تر به نظر می رسد.حوزه آماری 
آمارهای  ارائه  در  متخصص  نهادی  عنوان  به  مرکزی  بانک 
های  شاخص  جزئیات  وضعیت  انتشار  بر  عالوه  اقتصادی، 

اقتصادی، تحلیل و تبیین آنها را هم بر عهده دارد. با این حال اختالف در نرخ تورم اعالم 
شده توسط این نهاد با مرکز آمار باعث شد تا عالوه بر اینکه آمار منتشر شده بانک مرکزی 
تنها بعد از مدت کوتاهی از روی سایت برداشته شود، مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک 
مرکزی هم اعالم کند که اعالم نرخ تورم توسط بانک مرکزی تا اطالع ثانوی متوقف خواهد 
شد.در همین باره وحید شقاقی شهری با اشاره به ارائه آمارهای تخصصی بانک مرکزی در 
حوزه مسائل پولی و بانکی اظهار کرد: بانک مرکزی در ارائه آمارهای خود عالوه بر انتشار 
آمارهای اقتصادی به تحلیل، تبیین و توصیف آمارهای اقتصادی به صورت ماهیانه، فصلی یا 
ساالنه هم می پردازد که این مساله برای فعاالن اقتصادی و اقتصاددانان حائز اهمیت است.

او به تفاوت آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار هم پرداخت و گفت: مرکز 
آمار عالوه بر مسائل اقتصادی در حوزه مسائل اجتماعی هم آمارهایی را منتشر می کند. 
آمارهای مرکز آمار در حوزه اقتصاد ضعیف تر از آمارهای بانک مرکزی هستند. همچنین 
مرکز آمار تحلیلی هم از آمارهای اقتصادی ارائه نمی دهد در حالی که در آمارهای بانک 
مرکزی اینطور نیست.این استاد دانشگاه با بیان اینکه مرکز آمار نرخ تورمش را بر اساس تورم 

در هر دو حوزه شهر و روستا رائه می دهد ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس تورم در شهرها 
نرخ تورمش را محاسبه می کند و همین باعث می شود تا مردم که اکثریت )۷0 درصد( 
آنها شهرنشین هستند نرخ تورم بانک مرکزی برایشان ملموس تر باشد. علت باالی نرخ تورم 
در شهرها هم به سهم باالی مسکن و حمل و نقل از سبد مصرفی شهروندان برکی گردد.

او با بیان اینکه مسکن به تنهایی 30 درصد از وزن شاخص تورم را در معیشت خانوارها به 
عهده دارد این مورد را در شاخص تورم مرکز آمار دارای وزن کمتری توصیف کرد و گفت: 
به خاطر همین نکات است که در برآورد تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی به رقم 42 درصد 
می رسد در حالی که مرکز آمار این عدد را 3۷ درصد اعالم می کند.شقاقی شهری با تاکید 
بر اینکه اقتصاددانان در تحلیل های اقتصادی به آمارهای بانک مرکزی رجوع می کنند، ادامه 
داد: حوزه آماری بانک مرکزی در بین کارشناسان و فعاالن اقتصادی مقبولیت بیشتری دارند 
چرا که این گزارشات مفصل اقتصادی خود را در سری های زمانی مشخص منتشر می کند؛ 
ضمن اینکه اساسا نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی به واقعیت زندگی اکثریت مردم 

نزدیکی بیشتری دارد.

ضعف 
آمارهای 
اقتصادی

 مرکز آمار
 در برابر

 بانک مرکزی



آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو ُخفتند 
ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی؟

اردبزرگ

سخنحکیمانه

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

 آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

امروزباحافظ

همدلیباکتاب
»ازپیلهتاپروانگی«

میرجعفری  اکبر  سید 
وی حسن  باور  به  می گوید 
تا  پیله  از   « چشم گیرکتاب 
»پایان   در  باید   را  پروانگی« 

خوش« هرشعر جست.
با  مهر، همزمان  به گزارش  
سالروز درگذشت نیما یوشیج 
شاعر نامدار ایرانی و به بهانه 
مروری بر کتاب »از پیله تا پروانگی« اثر محمد رضا 
روزبه، سید اکبر میرجعفری شاعر و نویسنده معاصر 
یادداشتی را در اختیار  قرار داده است که در ادامه 

می خوانیم:
دوستان  آن دسته  از  حرف:این ضعیف،  سر 
نیمایی  »قالب  معتقدند:  که  نیستم  »نیمایی دوست« 
ظرفیت های بسیاری دارد که تاکنون نامکشوف مانده 
بهتر  یا  تولد  بدو  از  هرشعری  به نظرم  زیرا  است«؛ 
بگویم پیش از تولد، با قالب، ساختار و فرم درخور 
خود متولد می شود. اگر قالب نیمایی در این سال ها، 
جای خود را به قالب آزاد و سپید داده است، حتمًا 
اقتضای شعرهای زمانه چنین بوده اند؛ چنان که اقتضای 
سخن، نیما را به شعر نیمایی رساند. با این که هنوز 
هم ظرفیت های زیادی از قوالب سنتی کشف نشده اند. 
این سخن بدان معنا نیست که شاعر در مسیر خلق شعر 
دخالتی نمی کند، بلکه معتقدم جهت دهی بیش از اندازه 
به شعری که در آستانة خلق است، شاعر را به ورطة 

تکلف می اندازد.  
نکته: از شاعران مجرب می پرسم: آیا شما در لحظة 
انتخاب  ارادی  تولد یک شعر، قالب آن را به شکل 
می کنید؟ دقیق تر بپرسم: آیا شما قصد می کنید که در 

این لحظه باید رباعی بگویید یا غزل یا...؟
 در مجموعة »از پیله تا پروانگی« چنان فرم و محتوا 
در هم تنیده اند که بعید به نظر می رسد، شاعر آن برای 
پرکردن جای خالی شعر نیمایی در روزگار ما دست به 

خلق این اثر زده باشد.   
»اگر  می کنم:  توصیه  جوان  شاعران  پی نوشت:به 
خالقیت سرکش تان ذهن تان آشفته کرده است، اگر 
می خواهید با نمونه هایی از شعر ادبیانه آشنا شوید، اگر 
می خواهید شعر نیمایی سالم بخوانید، حتماً »از پیله تا 

پروانگی« را فراموش نکنید«

دردنیایکتاب
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شکایتتهیهکننده13شماليازلیالاوتادي

به  واکنش  در  شمالی«   ۱3« تهیه کننده   
درباره  اوتادی  لیال  جنجالی  صحبت های 
باال  با  زن  بازیگر  یک  خاص  ارتباط 
به  که  کرد  تاکید  مجموعه،  این  دستی های 

مراجع قضایی شکایت خواهد کرد.
پیرو صحبت های جنجالی لیال اوتادی، رضا 
شمالی«،   ۱3« سریال  تهیه کننده  جاپلقی، 
خواستار پیگیری مراجع قضایی و وزارت 

ارشاد شد.
به گزارش خبر آنالین، لیال اوتادی در گفت وگویی ادعا کرده بود یکی از بازیگران 
خانم سریال- مسابقه »۱3 شمالی« با مجری و باالدستی ها ارتباطی خاص داشته و 

به همین دلیل او تصمیم گرفته از سریال جدا شود.
جاپلقی،  رضا  شمالی«،   ۱3« از  خود  حذف  درباره  اوتادی  صحبت های  پیرو 
خواندم  را  اوتادی  خانم  اظهارات  وقتی  »بنده  گفت:  مجموعه  این  تهیه کننده 
از  پس  حاال چطور  گفتند،  رقابت  از سالمت  بارها  ایشان  کردم!  تعجب  خیلی 
گذشت یک سال و نیم، این چنین شروع به افترا، تهمت و تشویش اذهان عمومی 

نموده اند؟!«
او ادامه داد: »اوال همگان شاهد بوده اند هر دو برنده این مسابقه آقا بودند، پس 
اگر به قول ایشان، »ارتباط خاص« وجود داشت چرا از خانم های بازیگر برنده 
نداشتیم؟ ثانیا خانم اوتادی می بایست به صراحت نام خانم بازیگر و باالدستی را 
اعالم کنند و این موضوع را اثبات نمایند، چون بنده به عنوان تهیه کننده وظیفه 
دارم از سالمت پروژه های خود اطمینان حاصل و از کلیه عوامل آن دفاع کنم و در 
برابر ادعای خانم اوتادی از ایشان در دادگاه شکایت خواهم کرد و چنانچه نتوانند 
چنین مسئله ای را ثابت کنند نسبت به ادعای ایشان اعاده حیثیت خواهم کرد و 

تا پایان، بدون هیچگونه اغماض و گذشتی تا گرفتن حکم پیگیر خواهم بود.«
جاپلقی گفت: »متاسفانه اخیرا باب شده برخی اختالف نظرات در پروژه ها تبدیل 
آنکه صحت و سقم موضوع  بدون  افترا شده و در فضای مجازی  و  به تهمت 
اثبات شود، پخش می گردد. لذا برای جلوگیری از این اتفاقات می بایست با همت 
عزیزان مراجع قضایی و حراست محترم وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما هرچه 
سریعتر این موضوع برچیده شود چرا که سینما و تلویزیون جای فرهنگسازی 

است نه بی اخالقی!«
علیرضا  کارگردانی  به  بود که در 8 قسمت،  مجموعه »۱3 شمالی« یک مسابقه 
شد. حمید  توزیع  خانگی  نمایش  شبکه  در  جاپلقی،  رضا  تهیه کنندگی  و  امینی 
هدایتی،  محمدرضا  کاظمی،  هادی  آرمان،  امیرحسین  دیرباز،  کامبیز  گودرزی، 
سحر قریشی، لیال اوتادی، بهاره افشاری، سمانه پاکدل و سارا منجزی پور در این 

سریال حضور داشتند.

افزایش۲۷درصديسفرامریکایيهابهایران

معاون گردشگری با اعالم این که در هشت ماه 
نخست امسال حدود 5 میلیون و 5۲۰ هزار 
گردشگر به ایران سفر کرده اند که در مقایسه 
با سال گذشته 57 درصد رشد داشته است، 
 گفت: سفر گردشگران آمریکایی به ایران نیز 
در هفت ماه نخست امسال ۲7 درصد رشد 

داشته است.
ولی تیموری گفت: در هفت ماه نخست امسال 
یک هزار و 665 گردشگر آمریکایی به ایران 

آمدند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۲7 درصد رشده داشته 
است. تنها در ماه آبان ۲۱۴ گردشگر آمریکایی به ایران سفر کردند که در مجموع شمار 
گردشگران ایاالت متحده آمریکا در ایران از ابتدای سال 97 تا پایان ماه آبان به ۱879 

نفر رسیده است.
وی رشد سفر این گردشگران به ایران را با توجه به خروج آمریکا از برجام و تهدیدها 
و تحریم های اخیر قابل توجه دانست و بیان کرد: با وجود فشارهایی که در ماه های 
گذشته وارد شده اما کنجکاوی گردشگران خارجی برای دیدن ایران و آشنایی با مردم 

و جامعه بیشتر شده است.
معاون گردشگری همچنین گفت: با رایزنی هایی صورت گرفته با مراجع ذی ربط، 

فرایند صدور ویزای اتباع آمریکایی نیز تسهیل می شود.
به گفته او، تعداد کل گردشگران ورودی به ایران در سال 96 حدود 5 میلیون و ۱۱3 
هزار نفر بود، درحالی که جمعیت گردشگران ورودی به ایران در هشت ماه نخست 
امسال متجاوز از آن عدد شده و با 57 درصد رشد به 5 میلیون و 5۲۰ هزار نفر 

رسیده است.

تعطیلي۲روزجشنوارهفیلمفجر

و  سی  عمومی  روابط  مدیر  نجفی  مسعود 
هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر از تعطیلی 
۲ روزه این جشنواره به مناسبت ایام فاطمیه 

خبر داد.
و  سی  عمومی  روابط  مدیر  نجفی  مسعود 
هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر در گفتگو با 
مهر درباره تعطیلی ۲ روزه این جشنواره در 
ایام برگزاری گفت: این جشنواره در روزهای 
۱9 و ۲۰ بهمن ماه به دلیل ایام فاطمیه تعطیل 

است اما از روز ۲۱ بهمن ماه برنامه های آن از سر گرفته و در روز ۲۲ بهمن ماه هم 
اختتامیه برگزار می شود.

وی در پایان درباره اینکه ابراهیم داروغه زاده دبیر این رویداد هنری پیش تر از برگزاری 
زودهنگام این جشنواره گفته بود ولی این اتفاق نیفتاد، عنوان کرد: جشنواره ملی 
فیلم فجر تنها رویداد هنری است که در ایام دهه فجر برگزار می شود از همین رو 
برای اینکه روزهای پایانی این دهه از رونق نیفتد تصمیم گرفته شد جشنواره به این 
صورت برگزار شود.سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر از تاریخ ۱۰ تا ۲۲ بهمن 

ماه برگزار می شود.

خبر

به گزارش  رویا سلیمی خبرنگار 
خبری  نشست  زمان،  پیام 
فجر  فیلم  جشنواره  سی و هفتمین 
بخش  فیلم های  معرفی  موضوع  با 
سودای سیمرغ برگزار شد. در این 
نشست با حضور ابراهیم داروغه زاده 
دبیر جشنواره، فیلم های امسال  در 
نگاه  ایران،  سینمای  بخش  پنج 
مستند  و  کوتاه  فیلم  انیمیشن،  نو، 
معرفی شدند. در ابتدای این مراسم 
با حضور جمشید مشایخی، پوستر 
جشنواره توسط وی رونمایی شد. 
فیلم  امسال جشنوراه  پوستر  طراح 

فجر حمیدرضا بیدقی است..
 در ادامه فیلم های بخش های رقابتی 
معرفی  سیمرغ(  )سوادی  جشنواره 
ذیل  شرح  به  آنها  اسامی  که  شد 
که  ایران،  سینمای  بخش  است؛در 
مهم ترین بخش جشنواره است؛  ۲۲ 

فیلم بلند داستانی حضور دارند.: 
رسول  دانشکده:  دوم  »سال 
آفریقایی:  صدرعاملی«»بنفشه 
آزیتا  اصلی:  زندحقیقی«»ایده  مونا 
کیومرث  ترمه:  و  موگویی«»تیغ 
پوراحمد«»طال: پرویز شهبازی«»قسم: 
تنابنده«»قصرشیرین:  محسن 
سه  و  میرکریمی«»بیست  رضا 
جعفری«»مسخره باز:  مهدی  نفر: 
غنی زاده«»آشفتگی:  همایون 
شتری:  جیرانی«»پالتو  فریدون 
میرزایی«»سمفونی  علی  مهدی 
هنرمند«»تختی:  محمدرضا  نهم: 
یلدا  توکلی«»جمشیدیه:  بهرام 
نیما  جبلی«»سرخ پوست: 
جاویدی«»خون خدا: مرتضی علی 
عباس میرزایی«»درخونگاه:  سیاوش 
شد:  کامل  ماه  که  اسعدی«»شبی 
نیمروز۲:  آبیار«»ماجرای  نرگس 
مهدویان«»ناگهان  محمدحسین 
درخت: صفی یزدانیان«»مردی بدون 
سایه: علیرضا رئیسیان«»متری شش و 
نیم: سعید روستایی«در این بخش سه 
فیلم»مدیترانه« به کارگردانی مهدی 
به  ساعت«  همان  »آنجا  حاجتمند، 
کارگردانی سیروس الوند، »بی حسی 

موضعی« کاری از  حسین مهکام؛ به 
عنوان فیلم های ذخیره معرفی شدند. 
از  کدام  هر  نرسیدن  صورت  در 
فیلم های بخش سینمای ایران؛ یکی 
از این فیلم ها جایگزین فیلم جامانده 

از سودای سیمرغ خواهد شد..
 در بخش فیلم کوتاه امسال، هفت 
رقابت خواهند  به  یکدیگر  با  فیلم 
به  خور«  فیلم های»بچه  پرداخت. 
کارگردانی محمد کارت،  »اس« به 
»دریای  اصالنی،  حامد  کارگردانی 
احمدی،  فاطمه  کارگردانی  به  تر« 
سیاوش  کارگردانی  به  »تشریح« 
به  اینجایی«  هنوز  »تو  شهابی، 
محمد  و  پرمر  کتایون  کارگردانی 
روحبخش، »رورانس« به کارگردانی 

سوگل رضوانی و »گسل« 
گفته  به  نیز  انیمیشن  بخش  در 
داروغه زاده، فیلم های »شب آفتابی« 
مدنی،  سید علی  کارگردانی  به 
»آخرین داستان« به کارگردانی اشکان 
کارگردانی  به  »بنیامین«  رهگذر، 
برای  نوش آبادی  عنایتی  محسن 
رقابت   داوران  ویژه  جایزه  دریافت 
امکان رقابت در  زیرا  خواهند کرد 
ندارند.  را  سیمرغ  سودای  بخش 
این بخش درواقع به نوعی مستقل 

از بخش سودای سیمرغ در جشنواره 
حضور دارد.

از  سالی  چند  که  نو  نگاه  بخش 
شده  حذف  فجر  فیلم  جشنواره 
حواشی  و  پیگیری ها  از  پس  بود، 
وارد جشنواره  امسال مجددا  بسیار 
میان  رقابت  برای  بخش  این  شد. 
سوی  از  که  است  اولی هایی  فیلم 
و  استعداد  کشف  برای  جشنواره 
سینمای  جوان  استعدادی  معرفی 
ایران برگزار می شود. در بخش نگاه 
نو امسال، ۱۰ فیلم به یکدیگر رقابت 

خواهند کرد.
»  ی روز های نارنجی«: به کارگردانی 
آرش الهوتی»جاندار«: به کارگردانی 

حسین امیری
تورج  کارگردانی  به  طال«:  »حمال 
اصالنی»دیدن« این فیلم جرم است: 

به کارگردانی رضا زهتاب چیان
مهدی  کارگردانی  به  شتری«  »پالتو 
علی میرزایی»زهرمار«: به کارگردانی 
رضویان»سونامی«:  سیدجواد 
میالد  کارگردانی  به 
صدر عاملی»مسخره باز«: به کارگردانی 
به  غنی زاده»معکوس«:  همایون 
به  کیمیایی»یلدا«:  پوالد  کارگردانی 

کارگردانی مسعود بخشی

بخش مستند: در این بخش، سه فیلم 
خالی  جایشان  که  چیزهایی  »همه 
است« به کارگردانی زینب تبریزی 
»بهارستان خانه ملت« به کارگردانی 
به  تو«  برای  »خانه ای  بهدادو  بابک 
کارگردانی مهدی بخشی مقدم با هم 

رقابت می کنند.
آشغال های دوست نداشتنی

پاسخ،  و  پرسش  جلسه  در  سپس 
سی و هفتمین  دبیر  داروغه زاده 
حضور  درباره  فجر  فیلم  جشنواره 
دوست  »آشغال های  فیلم  نداشتن 
مشکل  امیدوارم  گفت:  داشتنی« 
فیلم  به زودی حل شود،  فیلم  این 
تا سال  داشتنی  آشغال های دوست 
96 پروانه نمایش نداشت اما توانست 
پروانه نمایش بگیرد و همه تالشمان 

را می کنیم که اکرانش را بگیریم. .
دوست  آشغال های  فیلم  نظرم  به   
داشتنی فیلم خوبی است زیرا درباره 
گفت وگو و وحدت، ایران و توصیه 
امیدوارم  است.  ملی  وحدت  به 
برطرف  آن  درباره  نظرها  اختالف 
شود و مثل همه فیلم هایی که مشکل 
داشتند و سوء تفاهم  های درباره اش 
ایجاد و بعدها برطرف شد، مشکل 
هیچ  پخش  چراکه  شود.  حل  آن 

معضلی  نمی تواند  سینمایی  فیلم 
برای نظام ایجاد کند. امیدوارم درباره 
حوزه فرهنگ که حوزه ای نرم است 

انعطاف داشته باشیم.
فرصت هایی برای فیلم ندیدن

داروغه زاده در پاسخ به این سؤال که 
آیا این رویه هیأت انتخاب که تنها 
بخشی از بعضی از فیلم ها را دیده اند، 
برای  است  اختیاری  این  گفت: 
نشده  کامل  فیلمش  که  فیلم سازی 
در  حضور  برای  را  فیلمش  بتواند 
جشنواره کامل کند. ما می خواستیم 
نگیریم.  فیلم ها  از  را  فرصت  این 
ضمن این که اکثریت فیلم ها نسخه 
کامل یا نسخه قابل قضاوت داشتند 
در حالیکه به نظر می رسد این شیوه 
ثابت هر  زمان  به  توجه  با  انتخاب 
آثار  انتخاب  روند  جشنواره؛  ساله 
باید در زمان مدون و معینی صورت 
پذیرد و براساس فراخوان جشنواره؛ 
همه  درستی  زمان بندی  براساس 

فیلم ها مورد بررسی قرار گیرد.
مورد  در  نکته   چند  به  پایان  در 
فیلم های انتخاب شده می توان اشاره 
کرد. فیلم »بنفشه های آفریقایی ساخته 
جشنواره  در  حقیقی  زندی  مونا 
جهانی فیلم فجر سال گذشته حضور 
داشت. علت انتخاب اثری که سال 
گذشته در بخش جهانی به نمایش 
درآمد هنوز مشخص نیست. با توجه 
به اینکه آثار بسیاری از فیلم اولی ها 
امکان حضور در بخش نگاه نو را 
پرسش برانگیز  انتخاب  این  نیافتند؛ 
است. برخی از فیلم ها نیز در زمان 
کسب پروانه ساخت با نام تهیه کننده 
دلیل  به  اما  گرفتند  پروانه  دیگری 
حضور تهیه کننده در جمع هیئت 
داوران؛ حاال نام تهیه کننده آن تغییر 
کرده است. این مهم از نکاتی است 
رخ  جشنواره  در  چندی  از  هر  که 
می دهد و پاسخ مشخصی به آن داده 

نمی شود.
سی و هفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه سال 

جاری برگزار خواهد شد.

کاریکاتور

اش  صفحه  در  زیر  عکس  انتشار  با  مظفری  مجید   
نوشت: درود دوستان. یه خبر خوب آقا رضا رویگری 
می  کارگردان  عنوان  به  خودرو  سینمایی  فیلم  اولین 

سازد سالمتی و موفقیت برایش آرزو میکنم.
سینما  بازیگر  رویگری  رضا  زمان،  پیام  گزارش  به 
در  بیماری  دلیل  به  قبل  مدتی  که  ایران  تلویزیون  و 
بهتری  این روزها حال و روز  بود  بستری  بیمارستان 
درگیر  بسیار  که  هنری  های  چهره  از  یکی  دارد. 

شایعات بوده است.

رضا رويگري 

كارگردان مي شود

ذبح صلح، برای نفت!

22 فیلم در سودای سیمرغ

جمعه  روز  پاپ  موسیقی  خواننده  آسرایی  فریدون 
سالن  در  را  کنسرت خود  ترین  تازه  ماه  بهمن  پنجم 

میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می کند.
اخیر  های  ماه  در  که  پاپ  خواننده  آسرایی  فریدون 
ساعت  نداشت،  زنده  اجراهای  در  چندانی  حضور 
های ۱9:۱5 و ۲۲:3۰ روز جمعه پنجم بهمن در سالن 
میالد نمایشگاه بین المللی تهران با طرفدارانش دیدار 
می کند. این خواننده روز سه شنبه یازدهم دی ماه نیز 
تازه ترین تک آهنگ خود را با نام »ای عشق« منتشر 
همت  به  که  کنسرت  این  در  آسرایی  کرد.فریدون 
شرکت »رویال هنر« به سرپرستی مجید عبدی برگزار 
می شود ضمن اجرای آثار منتخب خود از آلبوم هایی 
و  گمشده«  »خاطرات  دورم«،  تو  »از  »غریبه«،  چون 
نیز  جدیدی  قطعات  از  دارد  تصمیم  یعنی«  »عشق 

رونمایی کند.

فريدون آرسايي در سالن 
ميالد كنرست مي گذارد

رامبد جوان درباره ویژه برنامه نوروز 98 »خندوانه« اعالم کرد 
که در حال طراحی مسابقات جدیدی هستند.

مجری و کارگردان برنامه »خنداونه« در گفت وگویی با ایسنا 
درباره ویژه برنامه »خندوانه« برای نوروز 98، گفت: برای 
عید برنامه هایی در نظر گرفته ایم و در حال طراحی دو نوع 
مسابقه نیز هستیم که هر کدام را بتوانیم استفاده می کنیم؛ اگر 
هم هیچ کدام نشد، به سراغ کارهای دیگر می رویم یا از همان 

فرمول های قبلی استفاده می کنیم.
جوان همچنین درباره بخش تئاتر کمدی که قرار بود به فصل 
پنجم برنامه »خندوانه« اضافه شود نیز توضیح داد: در فصل 
بعد )فصل ششم( این کار را می توانیم انجام دهیم. در این 
فصل نتوانستیم این کار را انجام دهیم چون پس از بررسی 
فیلم هایی که به دنبال درخواست ما برایمان ارسال شد، به 
این نتجیه رسیدیم که تعداد کارهای خوبی که می توانستند 

در فستیوال شرکت کنند، برای برگزاری مسابقه کافی نبود.

»خنداونه« برای نوروز
 آماده یم شود

مجريماهعسل
کاشفاستعدادهاميشود

غیاب  در  تلویزیون 
مجریان،  اغلب 
کارشناسان و هنرمندان 
مدتی  خود  سابقه  با 
است که به دنبال کشف 
و  جدید  استعدادهای 
های  زمینه  در  جوان 
گرچه  است.  مختلف 
»آقای  مسابقه  با  ها  استعدادیابی  نوع  این  استارت 
گزارشگر« در زمینه ورزش در شبکه سوم زده شد و 
با »خنداننده شو« در برنامه »خندوانه« شبکه نسیم ادامه 
پیدا کرد، اما مدتی است که شبکه های سه و نسیم 
خیلی جدی تر در صدد کشف استعدادهایی هستند که 
در زمینه های مختلف هنری و ورزشی هنوز شکوفا 

نشده اند!
به  که  نسیم  شبکه  در  »هنرپیشه«  برنامه  جمله  از 
هدف  با  است  قرار  که  میرباقری  بیژن  کارگردانی 
و  نسیم  شبکه  در  بازیگری  زمنیه  در  استعدادیابی 
با حضور اساتید سینما و کارشناسان به زودی وارد 
مرحله تولید شود و حال احسان علیخانی که پیش 
از این سالی یکبار تهیه و اجرای برنامه »ماه عسل« 
های  زمینه  در  استعدادیابی  برای  داشت،  برعهده  را 
مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی دست بکار شده 
تا این بار در برنامه ای با عنوان »عصر جدید« بتواند 
به  توجه  کند.با  جلب  خود  به  را  بسیاری  مخاطبان 
شرایطی که امروزه در سینما و تلویزیون حکمفرماست 
استعدادهای درخشانی هستند که  ای مدعی  و عده 
به دلیل نداشتن بند »پ« نتوانسته اند این استعداد را 
شکوفا کنند، چنین برنامه هایی می تواند مسیرشان 
نفیسی  جوایز  وعده  حال  این  با  کند.  هموارتر  را 
که علیخانی در»عصر جدید« به داوطلبان و شرکت 
کنندگان داده جای تأمل دارد. از این رو که با توجه به 
انتقادات و اعتراضاتی که این اواخر به حضور برخی 
اسپانسرها در تلویزیون وارد شده، قطعا چنین برنامه ای 
هم در پخش درگیر حواشی از این دست خواهد شد.

خبر

روابط عمومی فیلم سینمایی »زندانی ها« نسبت به حواشی 
منتشر شده درباره فیلم »زندانی ها« واکنش نشان داد.

چندی است که خبر انصراف فیلم سینمایی »زندانی ها« 
به کارگردانی مسعود ده نمکی از سی وهفتمین جشنواره 
منتشر  رسمی  رسانه های  از  بسیاری  توسط  فجر،  فیلم 
ده نمکی  مسعود  آن صفحه  اصلی  منشأ  که  شد. خبری 
صفحه  در  که  مطلبی  طی  بود.ده نمکی  اینستاگرام  در 
از  انصرافش  علت  بود،  کرده  منتشر  خود  اینستاگرامی 
جشنواره فیلم فجر را قالب و مضمون فیلم مطرح کرد.

انصراف فیلم سینمایی»زندانی ها« باعث تعبیر غلط چند 
رسانه شد و طی چند گزارش علت انصراف این فیلم را 
اختالف با جشنواره فیلم فجر اعالم کردند.روابط عمومی 

فیلم سینمایی »زندانی ها« به صورت رسمی اعالم می کند 
و  فضا  تنها  »زندانی ها«  فیلم  انصراف  اصلی  علت  که 
زودی  به  فیلم  این  است  قرار  و  بوده  فیلم  این  مضمون 
اکران شود.برگزارکنندگان سی و هفتمین جشنواره ملی 
فیلم فجر چندین مرتبه از مسعود ده نمکی و سازندگان 
داشته  این جشنواره حضور  در  فیلم درخواست کرد که 
باشد؛ اما تهیه کننده و صاحبان فیلم مصلحت را اکران در 
اولین فرصت می دانند و برای جشنواره فیلم فجر آرزوی 
برگزاری یک جشنواره پربار در چهلمین سال انقالب را 

دارند.

علت انصراف »زنداني ها «از فیلم فجر ٩7

در نظرسنجی نهم دی ماه 13۹۷ سریال 
تلویزیونی بانوی عمارت شبکه سه سیما در 
جلب نظر مخاطبان از دیگر سریال های در 

حال پخش پیشی گرفت.
بر اساس این نظر سنجی با نمونه آماری 
 66 باالتر،  و  سال   12 افراد  از  نفر   406
درصد از پاسخگویان، بیننده حداقل یکی 
از سریال های درحال پخش از شبکه های 
تلویزیونی بوده اند و از این میزان ۵6 درصد 
»بی قرار2«،  »مینو«،  جدید  سریال های 
و  اوک نیو«  »افسانه  عمارت«،  »بانوی 
کرده اند.سریال  تماشا  را  »خانواده جدید« 
»بانوی عمارت« شبکه سه سیما در میان 
سریال های جدید گوی سبقت را از دیگر 
و4۷  ربوده  مخاطب  جذب  در  سریال ها 
درصد مخاطبان را به خود اختصاص داده 
است. از این میزان بیش از ۹3درصد در حد 

»زیاد« و کمتر از ۷ درصد در حد »کم« از 
این سریال ابراز رضایت کرده اند. در میان 
جنبه های مختلف سریال »بانوی عمارت«، 

۹2 درصد از بینندگان این سریال از نظر 
از  درصد   ۹1 سریال«،  داستان  »جذابیت 
بازی هنرپیشه ها ، ۹1درصد از تیتراژسریال 

 ۸3 حوادث  وقوع  ریتم  و  »زیاد«  حد  در 
این  »مناسب«دانسته اند.در  در حد  درصد 
دو  شبکه  »بی قرار2«  سریال  نظرسنجی 
فهرست  در  عمارت  بانوی  از  پس  سیما 
عالقه مندان به سریال های جدید سیما قرار 
گرفته و آمار 2۹ درصد از این تعداد را به 
خود اختصاص داده است. از میان بینندگان 
سریال »بی قرار2« نیز ۸۵درصد در حد زیاد 
و 12 در صد در حد کم از این سریال راضی 
بوده اند. در میان جنبه های مختلف جذابیت 
حدود  در  هنرپیشه ها  بازی  سریال  این 
۸۷درصد نظر بینندگان را جلب کرده است.

سریال »مینو« با 1۵ درصد پس از این دو 
سریال در جلب نظر مخاطبان قرار داشته 
و در میان سریال های خارجی نیز »افسانه 
اوک نیو« شبکه سه با 16 درصد در صدر 

قرار گرفته است.

یون شد یال تلویز ین سر بانوی  عمارت پر بینندتر


