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وزیر بهداشت : نگران کمبود دارو نیستیم

اصالح قیمت داروهای تولید داخل

جلوگیری از
قاچاق با هویت دار 

کردن کاال

به گزارش زمان ، یک مقام مسئول با بیان اینکه پیش نیاز جلوگیری از قاچاق، هویت دار کردن محصول است، گفت: شناسنامه دار کردن فرآورده های 
نفتی تاثیر خوبی در کاهش قاچاق این کاال داشته است. حمیدرضا دهقانی نیا در رابطه وضعیت جلوگیری از قاچاق سوخت و کاهش آن اظهار داشت: 
در حوزه قاچاق سوخت شاهد دو اقدام مهم »حذف کارت های مهاجر« و »شناسنامه دار کردن محصوالت و مشتقات فرآورده های نفتی« بودیم.مدیرکل 
فناوری اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه پیش از این مشتقات نفتی بدون اینکه شناسنامه ای داشته باشند به راحتی تحت 
عنوان یک فرموالسیون، صادر می شدند، افزود: بر اساس قانون و آیین نامه های اجرایی به منظور رهگیری، ردیابی و به نوعی شناسنامه دار کردن مشتقات 
نفتی از طریق سامانه شناسه کاال و ارتباط با سامانه ثامن )ثبت الکترونیکی معامالت نفتی( این محصوالت شناسنامه دار شده اند.دهقانی نیا افزود: بر 
اساس همین شناسه در فرایند صادرات مشتقات نفتی، از اطالعات مربوطه استفاده می کنیم و از این طریق می توانیم از صدور فاکتورهای صوری توسط 

شرکت های واسط و دالل جلوگیری کنیم. 
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روزانهم صبح اریان

پنج دلیل
 افزایش تقاضا در 

بازار ارز

۴ اقدام دولت
 برای بهبود 

فضای کسب وکار

 موافقت مجلس 
با »کوپنی شدن« 

کاالهای اساسی
732

مجمع تشخیص تصمیم گیری درباره »پالرمو« را به سال آینده موکول کرد

کدخدایی: شورای نگهبان پالرمو و CFT را 
تائید نکرده است

ایران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه امارات:

بر ایران  حاکمیت  حق  در  تردیدی  هیچ 
ندارد وجود  جزایر   

3

2

3

واریز پیش از موعد 
حقوق ها و یارانه اسفند

نوبخت خبر داد: 
سرمقاله

زنگ خطِر »شوآف« 
در حال تکرر

مثاِل  اسفندماه، 
ایستگاه آخری است 
که هنگام پیاده شدن، 
می  اوقات  گاهی 
ایستی و تمام راه را 
مرور می کنی! اینکه 

چگونه گذشت و تا چه حد لبخنِد رضایت 
باخود به همراه داری، یک روی قضیه است و 
اینکه برای شروع ماه و سالی دیگر چه برنامه 
تری  اولی  داری، هدف غایی و  ای مدنظر 
است که به آن اندیشه می شود.اما چندسالی 
است با آمدن فصل بهار و در روزهای پایانِی 
سال، چشم و هم چشم هایی در اکثر خانواده 
ها به وجود می آید که به معنای جدیدی که 
این روزها جامعه شناسان به آن می پردازند، 
شوآفی بیش نیست و هیجاِن بهاری را به 
جنجاِل اسفندی ختم می کند.این شوآف که 
این روزها در اغلب شبکه های مجازی بیش از 
پیش درحال بسط و گسترش است، با ورود به 
سال جدید، بهانه ای تازه تر به دسِت صاحب 

مسندان در این زمینه داده...

2 الهام آمرکاشی

نگاه روز
کنترل قیمت ها را به 

شهروندان آموزش دهیم
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آگهی تجدید مناقصه عمومی
  کد آگهی97-67

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به خرید واجرای تامین انشعاب برق 
باغستان واحداث شبکه رینگ بلوار موذن  را از طریق  تجدید مناقصه عمومی  به اشخاص حقوقي   واگذار نماید.

1-شرایط متقاضی :  اساسنامه شرکت – آگهي تاسیس-آخرین تغییرات )روزنامه رسمي(-  گواهینامه ارزش افزوده وسایر مدارك ثبتي- ارائه 
برگه صالحیت تایید ازشرکت  برق استان البرز ، الزامی میباشد.

2- سپرده شرکت در  مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:  - متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی 
) تا 45 روز اعتبار داشته وقابل تمدید باشد (  به مبلغ  650/000/000 ریال ویا  واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک 
شهر شعبه عظیمیه 45 متری کاج به نام شهرداری کرج  3-برندگان نفر اول و دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد . 4-سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5-مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد  مناقصه به حساب شماره 700824126398بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و  واصل فیش واریزي 

به امورپیمانهاي سازمان ارائه نمایند .) با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد ( 
6-متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه  از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج  واقع - عظیمیه- ضلع شمالي میدان استقالل- طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 

32540303 )026( تماس مراجعه نمایند. 7-محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می باشد.
8- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاریخ  انتشار آگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد.

9-  همراه داشتن مهرشرکت  و معرفی نامه ممهور  به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.
10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه  مندرج شده است . 11-هزینـه چاپ  دو آگهـی  توامان به عهده برنـده  مناقصه می باشد .

12- مبلغ قرارداد 55 درصد نقد و 45 درصد  تهاتر  با ملک )در سطح مناطق شهرداري کرج ( محاسبه و ازمبلغ صورت وضعیت ابتدا کسورات 
قانوني )بیمه - مالیات - سپرده ( کسر وسپس سهم ودرصد تهاتر محاسبه میگردد.

امور قراردادها وروابط عمومی - سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

ردیف

1

موضوع   تجدید مناقصه 

خرید واجراي انشعاب  برق باغستان واحداث شبکه رینگ بلوار موذن

مبلغ اولیه 

13/000/000/000ریال

فرمانده ناجا گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر در نظر 
خدا و ائمه معصوم یکی از بهترین کارهاست و وظیفه ما احیا و 

نشر آن است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین اشتری دیروز در 
همایش مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، ضمن 
تبریک سالروز میالد باسعادت ام ابیها به همه حاضران در این جلسه 
گفت: مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر در اکثر استان 
های کشور کار خود را آغاز کرده و به وظیفه الهی خود عمل می 
کند که استان اصفهان در این امر پیشتاز بوده است.وی ضمن 
گرامی داشت یاد و خاطره ۲۳ هزار شهید، ۵۰ هزار جانباز و ۳ هزار 
و ۵۰۰ آزاده اظهار داشت: مردم اصفهان مردمی والیی و شهید پرور 
هستند که حضرت امام خامنه ای در خصوص تشییع شهدای عزیز 
حادثه جاده خاش-زاهدان فرمودند: درود خدا بر مردم اصفهان، 
درود خدا بر شهدای اصفهان، درود خدا بر نیروهای ناجا، ارتش و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و همه کسانی که مسئولیت حراست 
از مرزها را بر عهده دارند که این مهم نشان از پیشتازی مردم شهید 
پرور و الیت مدار استان و شهر اصفهان است.این مقام انتظامی بیان 

داشت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه فراموش 
شده است که باید آن را احیا کنیم و این را بدانیم که از نظر خدا 
و ائمه معصوم یکی از بهترین کارها است و اگر در جامعه ای این 
مهم فراموش شود آن جامعه به هالکت می رسد و بی عدالتی و 
فساد افزایش می یابد.سردار اشتری افزود: دفاع مقدس و انقالب ما 
نیز امر به معروف و نهی از منکر بود و قیام حضرت امام حسین)ع( 
و امام خمینی)ره( نیز به واسطه این فریضه و بر اساس آن بود.

فرمانده ناجا ضمن گرامی داشت یاد شهدای انقالب اسالمی و با 
اشاره به این که شهدا نیز به واسطه همین فریضه در دفاع مقدس 
شرکت کردند، تصریح کرد: همه باید تالش کنیم این فریضه احیا 
شود و این را بدانیم که طبق قانون اساسی امر به معروف و نهی از 
منکر هم وظیفه مردم و هم وظیفه دولت است و محدودیتی ندارد.

وی با اشاره به این که اگر امر به معروف و نهی از منکر جامعیت 
پیدا کند همه مشکالت آسان می شود، خاطرنشان کرد: امروز 
معروف های زیادی داریم و کارهای خوب زیادی در جامعه انجام 
می شود که باید از آن ها حمایت شود و فضای مجازی را تبدیل 
به فرصت کرده و از آن استفاده کنیم.سردار اشتری بیان داشت: 

طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، ۲۶ دستگاه در کشور 
در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند که نیروی انتظامی یکی 
از این دستگاه هاست که متاسفانه در برخی مواقع نیروی انتظامی 
و بسیج به تنهایی کار می کنند و حتی در برخی مواقع کارشکنی 
نیز وجود دارد.فرمانده ناجا افزود: شبکه ناظر پلیس که در ۳ ماهه 
گذشته ۳ هزار نفر به واسطه آن گزارش داده اند شبکه ای است 
که به مالکان خودروهایی که در آن کشف حجاب شده است تذکر 
می دهد و در برخی مواقع خودروی آن ها توقیف می شود.وی 
یادآوری کرد: نیروی انتظامی به حول و قوه الهی و با هدایت های 
رهبر معظم انقالب در تمام نقاط کشور، شهرها، جاده ها، روستاها 
و مرزها فعالیت می کند و همه توان خود را به کار گرفته  تا احکام 
الهی پیاده شود و از ناهنجاری ها جلوگیری شود.سردار اشتری با 
اشاره به این که نیروی انتظامی با شبکه های مافیای مواد مخدر 
برخورد قاطع و قانونی می کند و ۴ هزار شهید در این راه نیز تقدیم 
انقالب کرده، بیان کرد: در چند روز گذشته در استان سیستان و 
بلوچستان ۷ تن مواد افیونی کشف، ۴۰ اسلحه و ۳۰ خودرو نیز از 
قاچاقچیان کشف شد و ۲۸ سوداگر مرگ دستگیر شدند.فرمانده 

نیروی انتظامی کشور در ادامه صحبت های خود به بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی اشاره داشت و مطرح کرد: بحمداهلل ۴۰ سال با 
همه مشکالت خود مانند فتنه ۸۸، اتفاقات سال ۹۶ و فتنه ۷۸ و 
... با هوشیاری مردم پشت سر گذاشته شد اما گام دوم و ورود به 
دهه پنجم نیازمند تحرک بیشتری است، رهبر معظم انقالب نیز 
فرمودند: در حوزه های علم و پژوهش، معنویت و اخالق، عدالت، 
مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، عزت، مرزبندی با دشمن و سبک 
زندگی همه ما مسئول هستیم.وی یکی از اهداف دشمنان را مایوس 
کردن مردم از انقالب دانست و خاطرنشان کرد: مردم سرمایه اصلی 
هستند که در مراسم ۲۲ بهمن امسال و تشییع شهدای اصفهان 

نشان دادند آماده هستند و از آرمان های انقالب پاسداری می کنند.
سردار اشتری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب که فرمودند 
آینده بسیار خوبی در انتظارمان است، تاکید کرد: اگر چه مشکالتی 
وجود دارد اما داشته های انقالب بسیار زیاد است که یکی از آن ها 
امنیت با ثبات امروز کشورمان است، امروز جوانان عزیز و پیشرفت 
های خوبی داریم و باید مراقب باشیم با فضاسازی های دشمن 
ناامید نشویم.فرمانده ناجا در پایان گفت: امیدوارم در دهه پنجم 
انقالب گام های استواری برداریم و ان شاءاهلل نصرت الهی در پیش 
و پیروزی از آن مردم عزیز ایران اسالمی به رهبری حضرت امام 

خامنه ای)مدظله العالی( است.

فرمانده ناجا عنوان کرد:

برخورد قاطع و قانونی نیروی انتظامی با مافیای موادمخدر
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زنگ خطِر »شوآف« در حال تکرر
* الهام آمرکاشی

اسفندماه، مثاِل ایستگاه آخری است که هنگام 
پیاده شدن، گاهی اوقات می ایستی و تمام راه 
را مرور می کنی! اینکه چگونه گذشت و تا 
چه حد لبخنِد رضایت باخود به همراه داری، 
یک روی قضیه است و اینکه برای شروع ماه 

و سالی دیگر چه برنامه ای مدنظر داری، هدف غایی و اولی تری 
است که به آن اندیشه می شود.

اما چندسالی است با آمدن فصل بهار و در روزهای پایانِی سال، 
چشم و هم چشم هایی در اکثر خانواده ها به وجود می آید که 
به معنای جدیدی که این روزها جامعه شناسان به آن می پردازند، 
شوآفی بیش نیست و هیجاِن بهاری را به جنجاِل اسفندی ختم می 
کند.این شوآف که این روزها در اغلب شبکه های مجازی بیش 
از پیش درحال بسط و گسترش است، با ورود به سال جدید، 
بهانه ای تازه تر به دسِت صاحب مسندان در این زمینه داده و از 
تغییر کلکسیون منزل گرفته تا پوشش کاغذهای دیواری، ضرباهنِگ 
به نمایش گذاشتن، دیده می شود.در زبان فارسی در برابر کلمه 
شوآف show off  که کلمه ای انگلیسی است معانی پز دادن، 
خودنمایی کردن، تظاهر کردن، قمپز درکردن و الف زدن به کار 
برده  می شود و فردین علیخواه- جامعه شناس کشورمان در این 
زمینه با بیان این مهم که »شوآف« در شبکه های اجتماعی به رقابتی 
در ظاهر سالم بین شاخ های اینستاگرام و حتی افراد معمولی تبدیل 
شده است، می گوید: »وقتی در سایت گوگل کلمه »شوآف« را 
جستجو می کنید با خواندن تیترهایی که این کلمه در آن ها به کار رفته 
است متوجه می شوید که هم اکنون نه با یک مسئله فردی و محدود، 
بلکه با جریانی اجتماعی مواجه هستیم که می توان آنرا »فرهنگ 
شوآف« نامید. این جامعه شناس معتقد است: جامعه شناسان عمدتًا 
به شوآف در عرصه ثروت و رفتارهای مصرفی پرداخته اند ولی در 
دوران فعلی این عمل به عرصه های مختلف اجتماعی سرایت کرده 
است که شوآف با ثروت و مصرف تنها یکی از آن هاست، به همین 
دلیل با فرهنگ شوآف مواجه هستیم. این روزها با افرادی برخورد 
می کنیم که دانشی ندارند ولی شوآف دانشمند بودن را خوب بلدند، 
با مقاماتی مواجه هستیم که هیچ کاری نمی کنند و با منصبی که اشغال 
کرده اند هیچ آشنایی ندارند ولی شوآف »فعال نمایی« را به خوبی 
بلدند، با کارمندانی مواجه هستیم که کار نمی کنند ولی از مهارتی 
به نام »شوآف خوب کار کردن« برخوردارند، در اینستاگرام با افراد 
معمولی ای مواجهیم که به خوبی شوآف هنرمند، فیلسوف، شاعر و 
نویسنده بودن راه انداخته اند؛ و این مثال ها را همچنان می توان ادامه 
داد«.بالمنازع، جنجالی که این روزها دیده می شود تا حدی به بحران 
تبدیل شده و تقریبا آرامِش بهاری و انس با طبیعت و سفرهای 
خودمانی و بی دغدغه و کم هزینه را به بلوایی بی بدیل تبدیل کرده 
که برای نشان دادِن مرتبه ای که داشتن و یا نداشتِن یکسری از لوازم 
و پوشاک و متعلقات، ربطی به شأن و شخصیِت فردی و خانوادگی 
ندارد؛ شبکه های مجازی در حال عوض بدل کردِن پست های 
شوآفی هستند و متقابال آنچه به وضوح در سطح شهر، نمایان است؛ 
با آنچه در فضای مجازی دیده می شود، با زاویه ای معناداری فاصله 
دارد.بسیاری از پژوهشگران و درمانگراِن مسائل اجتماعی از فرهنگ 
شوآفی که به نوعی از تغییر در سبک زندگی نشأت گرفته، نگرانند 
و این نگاهِ جزئی به مسائِل حاشیه ای در ایام عید را خطرناک و 
آسیب رسان می دانند.یکی از این پژوهشگران معتقد است: »تغییر 
در سبک زندگی و ورود تشریفات به بسیاری از خانواده ها باعث 
شده است که برگزاری یک آداب و رسوم فرهنگی دچار چشم و 
هم چشمی شود که هر ساله با نزدیک شدن نوروز بسیاری از خانواده 
ها که توانایی تهیه نیازمندی های خود را ندارند، دچار اضطراب و 
دلهره شده و به جای شادی گرفتار غم می شوند. ابهری با بیان 
اینکه ائمه و بزرگان ما تأکید زیادی بر دیدن اقوام و دوستان دارند، 
گفت: »این یک باور اجتماعی و فرهنگی است که در نوروز به 
بهانه عید این روابط تجدید می شود، دیدار از اقوام و دوستان به 
دلیل ترشح هورمون »اکسی توکسی«)هورمون شادی( باعث طول 
عمر و سالمتی می شود و از همین جهت صله رحم  در دیانت و 
باورها مورد تأئید قرار گرفته است؛ در حالیکه این روزها نوروز، اسیر 
تشریفات و چشم و هم چشمی شده است«. علی هذا آنچه در این 
ایام، خانواده ها و اجتماع را به خود درگیر کرده، ورود به خودنمایی 
و نمایش گذاشتن هایی غافل از این امر است که اهمیت به یکسری 
از مسائل و تشریفاِت زائد، زندگی را تا پرتگاهی می رساند که 
فرسنگ ها با تعقل و تمرکز و تفکرِ فرهنگی مان فاصله دارد.در 
این زمینه تنها نیازی که جامعه حاضر به آن مقتضی است، آموزش 
و فرهنگسازی هایی مجدانه در این مسیر است تا با درایت بیشتر 
نسبت به آنچه ما را از سنت شرقی دور کرده، از گسترش فرهنگ 
شوآفی جلوگیری شود که بی تردید به گفته جامعه شناسان کنونی، 
روشن است که در پس شوآف؛ نوعی فریب، وارونه سازی، مبالغه 
و امری منفی قرار دارد و نیاز جامعه فعلی است تا شاهد گام های 

اساسی برای بهبود این پدیده باشد.
elhamamerkashi@ymail.com

انتقاد از چرخه باطل جمع آوری و آزادی
 معتادان متجاهر

دادستان تهران گفت: بر اثر اعتراضات مردم و مشکالتی که در این 
زمینه ایجاد می شود، معتادان متجاهر جمع آوری شده و برای مدتی 

از نظرها پنهان می شوند؛ اما دوباره به شهر باز می گردند.
آسیب های  وضعیت  بررسی  نشست  پنجمین  مهر،  گزارش  به 
اجتماعی با موضوع سازماندهی معتادان متجاهر با حضور فرمانده-
از  برخی  دادستان های  دادستان،  معاونان  از  تعدادی  پلیس،  هان 
ریاست  به  متولی  دستگاه های  نمایندگان  و  تابعه  شهرستان های 
دکتر جعفری دولت آبادی برگزار شد.دادستان تهران حضور معتادان 
از جمله مشکالت  را  مناطق شهری  برخی  معابر و  متجاهر در 
اجتماعی کالن شهرها دانست و گفت: حضور معتادان متجاهر به 
سبب نوع پوشش و ژولیدگی آنان، عدم رعایت شئونات عرفی در 
زندگی اجتماعی، رها بودن در سطح شهر و ایجاد مزاحمت برای 
افراد، وضع ظاهری تهران را با مشکالتی مواجه ساخته است.وی 
با تاکید بر این که حضور معتادان در معابر و مناطق شهری زیبنده 
پایتخت نیست، افزود: اخیرا پلیس و دادستانی تهران با همکاری سایر 
مسؤوالن متولی، اقدامات مناسبی در زمینه ساماندهی معتادان متجاهر 
در جنوب شهر تهران انجام داده اند؛ اما انجام اقدامات بیشتری هم-
 چنان ضروری است.جعفری دولت آبادی با انتقاد از چرخه باطل 
جمع آوری و آزادی معتادان متجاهر در طول سالیان گذشته، اظهار 
کرد: بر اثر اعتراضات مردم و یا درخواست مسؤوالن و مشکالتی 
که در این زمینه ایجاد می شود، معتادان متجاهر جمع آوری شده و 
برای مدتی از نظرها پنهان می  شوند ؛ اما دوباره به شهر باز می گردند.

گفت وگوی تلفنی ظریف با دبیرکل 
سازمان ملل و وزیر خارجه عراق

وزیر امور خارجه کشــورمان در تماس هایی تلفنی 
با دبیرکل ســازمان ملل متحد و همچنین همتای 
عراقی خود در مورد مسائل حائز اهمیت برای طرفین 

گفت وگو کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران و آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گفت وگویی 
تلفنی در خصوص مهمترین مسائل و تحوالت بین 
المللی و منطقه ای تبادل نظر کردند. ظریف همچنین 
با محمد علی الحکیم، وزیــر امور خارجه عراق هم 
تلفنی گفت وگو کرد و دو طرف در خصوص آخرین 
تحوالت روابط دوجانبه بویژه سفر قریب الوقوع رئیس 
جمهوری اسالمی ایران به عراق رایزنی و تبادل نظر 

کردند.

کمیسیون تلفیق با »کوپنی شدن« 
کاالهای اساسی موافقت کرد

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی، پیشنهادی 
مبنی بر کوپنی شدن کاالهای اساسی را به تصویب 

رساند.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، کمیســیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی ظهر دیروز برای بررسی بندی 
از الیحه بودجه مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دالر 
بهع واردات کاالهای اساسی تشکیل جلسه داد. پس 
از بحث و بررسی طوالنی مصوبه ای به این شرح به 
تصویب رســید: دولت مکلف است در سال ۹۸ مابه 
التفاوت ریالی ۱۴ میلیــارد دالر از منابع حاصل از 
صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت 
از معیشت مردم و تولید کند.واردات و یا خرید تولید 
داخل و توزیع کاالهای اساسی )دارو، تجهیزات پزشکی 
و نهاده های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی(. واردات و 
یا خرید تولیدات داخل و توزیع کاالهای اساسی )دارو 
و تجهیزات پزشــکی و نهاده های کشاورزی و دامی 
با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ 
نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید(. دولت 
از کاالبرگ الکترونیکی برای تامین کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی 
استفاده می نماید. دولت موظف است به حسن اجرای 
این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه 
یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصاد و 

کشاورزی ارائه نماید.

ادغام بانک ها و موسسات مالی 
نظامی در بانک سپه 

بانک مرکزی اعالم کرد: بر اســاس مصوبات شورای 
پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی )سران 
سه قوه( بانک ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای 

مسلح در بانک سپه ادغام می شوند
 به گــزارش زمان به نقل ازایرنــا، بانک مرکزی در 
اطالعیه روز شنبه خود تاکید کرد: این کار با اتخاذ 
تمهیدات مناسب و اطمینان بخش برای مشتریان، 
سپرده گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان 
مد نظر قــرار گرفتــه و پس از انجام بررســی های 
کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه های 
ذی ربط، برنامه ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر 
اصالح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین 
شــده است. این اطالعیه می افزاید: بر این اساس، با 
هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت  بانک های 
انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه 
اعتبــاری کوثر در قالب یک بانــک واحد با ثبات و 
کارآمدتر و به منظــور ارائه خدمات بهتر به خانواده 
نیروهای مســلح و عموم مردم، بانک ها و موسســه 
اعتباری یادشــده در بانک سپه به عنوان نخستین 
بانک ایرانی و یکی از بانک های معتبر دولتی در عرصه 
بانکداری کشورمان ادغام می شوند.بانک مرکزی در 
اطالعیه خود تاکید کرد: این فرآیند به عنوان گامی 
مهم در راســتای حفظ ثبات و سالمت نظام بانکی 
محسوب شــده و همراهی در اجرای موفق آن برای 
ارائه خدمات بهتر به آحاد جامعه مورد انتظار است. 
بانک مرکزی از هموطنان خواست اخبار و اطالعات 
مربوط به این طرح ملی را تنها از طریق اطالعیه های 
رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا بانک 

سپه پیگیری کنند.

اعضای بریکس سیستم واحد 
پرداخت ایجاد می کنند

معاون امور ارتباطات مدیرعامل صندوق ســرمایه 
گذاری مستقیم روســیه اعالم کرد که قدرت های 
نوظهور اقتصادی جهان »بریکس« )برزیل، روسیه، 
هند، چین و آفریقای جنوبی( سیستم واحد پرداخت 

های مالی ایجاد می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، خانم »ماریا مدودوا« با 
بیان این خبر گفت که این سیستم مالی ظرف یک 
ســال آینده ایجاد خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: 
سیستم واحد پرداخت های بریکس، »بریکس پی« 
نامیده می شود و با کمک آن می توان در کشورهای 
عضو این گروه شــامل روسیه، چین، هند، آفریقای 
جنوبی و برزیل خرید کرد. به گفته مدودوا، صندوق 
سرمایه گذاری مستقیم روسیه هماهنگ کننده گروه 
کاری برای ایجاد این سیستم مالی است و به همراه 

چندین شرکت در ایجاد آن مشارکت دارد. 

اخبار

سرمقاله

حلم پرده ای است در مقابل آفت ها 

کالمامیر

الیحه  دو  هر  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
پالرمو و CFT با ایراداتی از سوی شورای نگهبان 
اختالف  و چون محل  فرستاده شده  به مجلس 

است در مجمع تشخیص بررسی می شود.
کدخدایی  عباسعلی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
دیروزدر نشست خبری به ارائه گزارشی از بررسی 
طرح ها و لوایح مصوب مجلس در شورای نگهبان 
پرداخت.کدخدایی در ابتدای این نشست، گفت: 
فقدان آیت اهلل مؤمن، خسران بزرگی برای جامعه 
علمی و دینی و شورای نگهبان است. ایشان یکی 
خصوص  در  بودند.وی  نگهبان  شورای  ارکان  از 
بررسی الیحه بودجه در شورای نگهبان گفت: به 
دلیل بررسی یک طرح و یک الیحه مهم و مفصل 
در شورای نگهبان، هنوز شورای نگهبان به طور 
کامل به بررسی بودجه ورود نداشته است. ان شا 
اهلل در هفته جاری با برگزاری جلسات فوق العاده 
الیحه بودجه بررسی شده و اعالم نظر می کنیم.

و  فروشگاهی  پایانه های  الیحه  افزود:  کدخدایی 
سامانه مؤدیان که الیحه مفصلی بود، در شورای 
نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ۱۱ مورد ایراد 
به این الیحه وارد شد.وی تصریح کرد: همچنین 
طرح اصالح قانون حداکثر استفاده از توان داخلی 
داشت،  زیادی  ایرادات  که  نیز  ایرانی  کاالهای  و 
در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.کدخدایی 
گفت: طرح اصالح قانون بودجه ۹۸ نیز در شورای 
از نظر شورای  نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. 
نگهبان این طرح درواقع متمم بودجه سال ۹۷ 
است و تغییرات زیادی بر درآمدها و هزینه های 
بودجه دولت ایجاد کرده است لذا دولت باید در 
دهد.سخنگوی  ارائه  متمم  الیحه  خصوص  این 
ایراد وجود  این  شورای نگهبان خاطرنشان کرد: 
دارد و اصالحات مجلس نیز رافع این ایرادات نبود.

وی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر 
اینکه شواری نگهبان دو الیحه پالرمو و CFT  را 
تائید کرده است، اظهار کرد: هر دو الیحه پالرمو و 
CFT با ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس 
فرستاده شده است و چون بر سر این موضوع میان 
دارد،  وجود  اختالف  نگهبان  شورای  و  مجلس 
بررسی آن به مجع تشخیص مصلحت نظام رفته 
و  ها  ادغام شرکت  الیحه  گفت:  است.کدخدایی 
نیروهای مسلح،  تشکیل سازمان صنایع دریایی 
جامع  قانون   ۱۳ ماده  اصالح  فوریتی  دو  طرح 
خدمت رسانی به ایثارگران و طرح تمدید مهلت 
اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختالف در 
شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که عدم 
مغایرت آنان با موازین شرع و قانون اساسی اعالم 
شد.وی افزود: همچنین الیحه حفاظت از خاک 
همچنان  اما  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
رفع  هنوز  و  دارد  وجود  الیحه  این  در  ابهاماتی 
با  نگهبان  شورای  است.سخنگوی  نشده  ابهام 
اشاره به بررسی الیحه موافقت نامه بین ایران و 
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به 
نمایندگان سازمان ملل متحد درباره تاسیس مرکز 
آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطالعات 
بالیا در شورای نگهبان، تصریح کرد: از آنجا که 
اظهار نظر نسبت به این مصوبه مستلزم وصول 
اساسنامه  از وصول  اساسنامه مذکور است، پس 

انجام  آن  درباره  نگهبان  شورای  اظهارنظر  فوق، 
مصوبات  بررسی  درباره  شد.کدخدایی  خواهد 

مجلس شورای اسالمی درباره الیحه بودجه ۹۸، 
گفت: ما روز چهارشنبه هفته گذشته در دو نوبت 
صبح و عصر جلسه برگزار کردیم و کلیات بودجه 
۹۸ مورد بررسی قرار گرفت و پیش بینی کرده 
ایم در هفته جاری جلسات فوق العاده ای داشته 
باشیم تا شورای نگهبان هر چه سریع تر بتواند 
درباره الیحه بودجه ۹۸ اعالم نظر کند.سخنگوی 
شورای نگهبان در واکنش به سوالی درباره اینکه 
 CFT رئیس جمهور اعالم کرده شورای نگهبان با
و پالرمو موافقت کرده است، گفت: فکر می کنم 
که  چرا  است  بوده  تسامحی  وی  فرمایشات  در 
شورای نگهبان ایراداتی به CFT و »پالرمو«  وارد 
و به مجلس ارجاع داد و در حال حاضر در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.وی 
افزود: ایرادات محتوایی شورای نگهبان به پالرمو 
هم  نظارت  هیات  اشکاالت  اما  بود  شده  مرتفع 
درباره آن مطرح شد و در نتیجه ما ایراداتی به این 
الیحه وارد کردیم و به دلیل اختالفی شدن مجلس 
و شورای نگهبان، این موضوع در مجمع در حال 
بررسی است و همچنین عمده ایرادات ما درباره 
CFT هم در مجلس مرتفع نشده و مجمع در حال 
بررسی این مساله هم است.کدخدایی در واکنش به 
 CFT اظهارات برخی افراد مبنی بر اینکه پالرمو و
به رفراندوم گذاشته شود، اظهار داشت: کسی از 
اصل رفراندوم و همه پرسی هراس ندارد ولی تا 
زمانی که مراجع قانونی وظایف خود را انجام نداده 
اند، رفراندوم معنایی ندارد و ما باید در شرایط فعلی 
منتظر بررسی های مجمع در این باره باشیم.وی 
نمایندگان،  تبلیغات  هزینه  شدن  شفاف  درباره 
گفت: بعد از اصراری که درباره این موضوع داشتیم، 
هم مجلس و هم دولت در قالب طرح و الیحه 

مشغول اصالح قانون انتخابات هستند و امیدواریم 
نکات مد نظر ما در آن اعمال شود اما از آنجایی که 

مجلس وارد بررسی این موضوع شده است ممکن 
برسد.سخنگوی  آتی  سال  به  آن  بررسی  است 
شورای نگهبان درباره تعریف رجل سیاسی از سوی 
شورای نگهبان، گفت: ما رسما در این باره مواردی 
را که بر عهده شورای نگهبان بود، اعالم کردیم اما 
مابقی آن مربوط به مجلس است و آنها باید اعالم 
نظر کنند.کدخدایی در واکنش به سوالی مبنی 
بر اینکه ممکن است برخی از ردصالحیت های 
شورای نگهبان منجر به کاهش مشارکت مردم 
در انتخابات شود، تصریح کرد: این مساله وظیفه 
قانونی شورای نگهبان است و افکار عمومی هم 
آن را قبول دارند مگر آنکه کسی به کل قانون را 
قبول نداشته باشد.وی در پاسخ به سوالی درباره 
آخرین توئیتش که مربوط به نظارت استصوابی در 
انتخابات بود و واکنش هایی را در پی داشت، اظهار 
داشت: ما از هر پیشنهادی فارغ از اینکه از چه 
گروه و جناحی باشد استقبال می کنیم.سخنگوی 
شورای نگهبان ادامه داد: ما نشست هایی را در این 
باره با افراد داریم و البته اگر این گروه ها خودشان 
مصلحت بدانند می توانند اعالم کنند و ما هیچ 
مشکلی از شنیدن حرف حسابی نداریم مشروط 
تصریح  باشد.کدخدایی  حسابی  حرف  اینکه  به 
کرد: زمانی که برخی افراد هر روز و در هر سه 
نوبت صبح، ظهر و شب علیه شورای نگهبان بیانیه 
صادر می کنند، باالخره باید پاسخی برای این افراد 
وجود داشته باشد که این توئیت هم پاسخی به 
این افراد بود که هر روز مطاب خود را تکرار می 
کنند.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا 
جلسات شورای نگهبان به صورت علنی و با حضور 
خبرنگاران برگزار نمی شود، گفت: درباره جلسات 
بررسی قوانین باید بگویم همواره مشروح مذاکرات 

چاپ و منتشر می شود و خبرنگاران هم هر از 
گاهی در جلسات حضور پیدا می کنند.سخنگوی 
شورای نگهبان با بیان اینکه البته الزام قانونی وجود 
ندارد که جلسات شورای نگهبان مانند مجلس از 
رادیو پخش شود، گفت: جلسات شورای نگهبان 
امکان  هم  انتخاباتی  نامزدهای  صالحیت  درباره 
پخش ندارد چرا که در آن جلسات درباره حریم 
خصوصی افراد مطالبی عنوان می شود.کدخدایی 
درباره الیحه جامع انتخابات و طرح استانی شدن 
انتخابات نیز اظهار داشت: بنده در حال حاضر نمی 
توانم درباره این طرح و الیحه اظهار نظر کنم اما 
ای کاش مجلس و دولت زودتر از این به فکر اصالح 
قانون انتخابات می افتادند اما باز هم خوشحالیم 
که وارد کار شدند و امیدواریم اصالحات آنان هر 
چه زودتر انجام شود و به انتخابات بعدی برسد.وی 
در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون نظارت 
استصوابی به گونه ای نبوده که راه را برای فساد 
نمایندگان و مجلس ببندد و راهکار شما برای حل 
این مساله چیست؟، گفت: شورای نگهبان بر اساس 
قوانین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شرایط 
حداقلی دارد و با این شرایط حداقلی باید بررسی 
های خود را انجام دهد.سخنگوی شورای نگهبان 
تاکید کرد: ما ابزار شایسته سنجی نداریم و گروه ها 
و جناح های سیاسی در این زمینه دخیل هستند و 
اگر بتوانند در این جهت گام بردارند و افراد شایسته 
را در انتخابات معرفی کنند، این مشکل حل می 
شود.کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
دولت تا چه حد در تهیه و اصالح پیش نویس 
قانون جامع انتخابات با شورای نگهبان مشورت 
کرده است، تصریح کرد: »هیچ«. وی در واکنش 
شورای  است  الزم  آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به 
نگهبان بر شوراهای شهر و روستاها هم نظارت 
اصل ۹۹  مطابق  گفت:  باشد؟  داشته  استصوابی 
قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده 
شورای نگهبان نیست و ما هم مایل نیستیم چرا 
که فرصت بررسی آن را نداریم و پیشنهاد کردیم 
سازمان مستقلی برای آن ایجاد شود و مجلس هم 
به فکر است که در این زمینه اقدامات را انجام دهد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات 
تناسبی،  گفت: ما هم این نوع انتخابات را قبول 
در  اما  است  تر  نزدیک  عدالت  به  که  داریم چرا 
وهله اول مجلس باید در این خصوص مصوبه ای 
داشته باشد و سپس ما اعالم نظر کنیم.کدخدایی 
درباره آخرین وضعیت شکایت شورای نگهبان از 
به  ما  قانون  کرد: طبق  تصریح  محمود صادقی، 
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده ایم 
و این موضوع در آنجا در جریان است.وی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی حقوق دانان 
شورای نگهبان مشخص می شوند، اظهار داشت: 
حقوقدانان شورای نگهبان ۲۶ تیر ماه هر سه سال 

معرفی می شوند.
سوالی  به  واکنش  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
مبنی بر اینکه با توجه به نارضایتی هایی که در 
مورد مصوبه مجلس پیرامون افزایش ۲۰ درصدی 
آیا  دارد،  وجود  دولت  کارکنان  کارکنان  حقوق 
گیرد،  ایراد  آن  به  است  ممکن  نگهبان  شورای 
خاطرنشان کرد: ان شاء اهلل همیشه امیدوار باشید.

مجمع تشخیص تصمیم گیری درباره »پالرمو« را به سال آینده موکول کرد

کدخدایی: شورای نگهبان پالرمو و CFT را تائید نکرده است

مجمع تشخیص تصمیم گیری درباره »پالرمو« 
را به سال آینده موکول کرد

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
از بررسی الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی پالرمو در سال 98 
خبر داد.وی افزود: دیروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث های 
بسیاری صورت گرفت و در آخرین رای گیری این پیشنهاد به رأی گذاشته 
شد که در این جلسه به تصمیم نهایی در خصوص این الیحه نرسیم و تصمیم 

گیری را به سال آینده موکول کنیم.

نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 98 تغییر کرد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند: حقوق همه 
کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۹۸ ، ۴۰۰ هزار تومان 

افزایش یابد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، نمایندگان در جلسه علنی دیروز 
پیشنهاد حمیدرضا حاجی  با  اسالمی  مجلس شورای  شنبه 
بابایی نماینده مردم همدان با ۱۲۱ رای موافق،۷۷ رای مخالف 
و ۶ رای ممتنع از ۲۱۰ نماینده حاضر موافقت کردند.بر اساس 
این پیشنهاد الحاقی که به تصویب مجلس رسید: حقوق ثابت 
و  قبیل هیات های علمی، قضات  از  بگیر  گروه های حقوق 
کارکنان کشوری و لشگری و بازنشستگان کشوری و لشگری 
کلیه دستگاه های اجرایی و همچنین وزارت اطالعات و سازمان 
انرژی اتمی از ابتدای سال ۹۸ به میزان چهار میلیون ریال 
افزایش می یابد، عالوه بر این افزایش جز یک ضریب ریالی 
ساالنه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۹۷ به 
میزان تا ۱۰ درصد افزایش می یابد.حمیدرضا حاجی بابایی 
نماینده مردم همدان گفت: همه کارکنان دولت اعم از قراردادی 
و پیمانی به میزان، ۴۰۰ هزار تومان به حقوقشان اضافه می شود.

وی اظهار داشت: بر اساس این مصوبه مجلس شورای اسالمی، 

افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل هیأت های علمی، 
قضات، کارکنان کشور و لشگری شاغل و بازنشستگان لشگری 
قانون  ماده ۲۹  موضوع  اجرایی  دستگاهای  کلیه  کشوری  و 
برنامه ششم توسعه و وزرات اطالعات، انرژی اتمی به نحوی 
که موضوع ماده ۷۸ خدمات کشوری مصوب ۸۶/۷/۸ در حکم 
حقوق بدون تغییر باقی بماند که به شرح زیر تعیین می شود: 
از ابتدای ۹۸ حقوق ثابت با عنوان مشابه به مسئوالن این بند 
به میزان ۴ میلیون ریال افزایش می یابد و عالوه بر این افزایش 
به جز ضریب ریالی ساالنه مشمولین این بند نسبت به سال 
۹۷ تا ۱۰ درصد افزایش می یاید.وی ادامه داد: ما برای اینکه 
بتوانیم عدالت در پرداخت ها را رعایت کنیم و همچنین سقف 
بودجه دولت را در نظر بگیریم این پیشنهاد را ارائه کردیم.وی 
افزود: بر این اساس متناسب با شرایط کنونی کشور حقوق زیر 
۳ میلیون تومانی به میزان مناسب افزایش یافته و حقوق های 
باالتر از ۶ میلیون تومان نیز متعاقبا بر اساس پیشنهاد افزایش 
خواهند داشت که سبب رعایت عدالت می شود.وی تصریح کرد: 
تالش شده با بهره گیری از ظرفیت های مرکز پژوهش ها، جدول 
افزایش حقوق ها به طور شفاف مشخص شود تا در این راستا 

دست دولت نیز برای پرداختی ها باز گذاشته شود.حاجی بابایی 
اظهار داشت: بر طبق قانون می بایست ۳۵ هزار میلیارد تومان 
در سال آینده افزایش حقوق داشته باشیم، در فاز نخست می 
بایست اول ۴۰۰ هزار تومان به حقوق افراد اضافه شود و ما بقی 
هر چه قدر باقی ماند تا ۱۰ درصد به حقوق اضافه می شود. 
علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در مخالفت با این پیشنهاد 
گفت: طرح چنین موضوعی برای افرادی که حقوق های کم 
دریافت نمی کنند، تبعیض آمیز خواهد بود زیرا صرفا به افراد با 
حقوق های کم توجه شده است. محمد دهقانی نماینده طرقبه 
در موافقت با این پیشنهاد گفت: موجی از نگرانی ها در بین 
مردم ایجاد شده است که باید برای برطرف کردن آن اقدام 
شود.وی گفت: حدود ۷۰ درصد بازنشستگان و کارکنان زیر 
۳ میلیون تومان دریافت می کنند، بنابراین اگر قرار باشد طبق 
روش قبلی ۲۰ درصد به افراد اضافه شود، ظلم تلقی می شود 
زیرا عدالت رعایت نشده و شکاف در پرداختی ها ایجاد می شود.

پیش از این مجلس شورای اسالمی میزان ۲۰ درصد افزایش 
را برای حقوق کارکنان دولت که از سوی دولت پیشنهاد شده 

بود، تصویب کرده بود.

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با بررسی 
کره  رهبر  و  آمریکا  رئیس جمهور  مذاکرات 
شمالی نوشت: اگرچه دولت ترامپ می گوید که 
هدف از استراتژی های متفاوتش درقبال ایران 
این سیاست ها  اما  و کره شمالی یکی است 

تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.
روزنامه  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
واشنگتن پست در این باره می نویسد: » دونالد 
در  دولتش  و  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ 
سال های اخیر در دیپلماسی هسته ای شان در 
قبال ایران و کره شمالی یک تناقض اساساً غیر 
منطقی را پیش برده اند. در هر دو مورد، گفته 
می شود که هدف از این سیاست دولت ترامپ 
یک چیز است؛ »خلع سالح هسته ای«. با این 
حال، استراتژی های ترامپ برای دست یافتن 
به این هدف امنیت ملی آمریکا بسته به اینکه 
کدام کشور طرف تعامل است، به شدت متضاد 
با یکدیگر است.دولت ترامپ در تالش هایش 
ایران  هسته ای  برنامه  کردن  متوقف  برای 
یک  است،  نساخته  نیز سالحی  تاکنون  که 
استراتژی تهاجمی مبنی بر اعمال فشار و تقابل 

را دنبال کرده است. حتی نشانه هایی وجود 
دارد که فاش می کند برخی در دولت آمریکا بر 
این باورند که هدف نهایی سیاست های ترامپ 
تغییر نظام )در ایران( است. این در حالی است 
که ترامپ برای رسیدن به هدف خلع سالح 
هسته ای کره شمالی یک استراتژی مشتاقانه 
و متمرکز بر تعامل را پیش گرفته است. هیچ 
رئیس جمهوری در آمریکا با رهبر کره شمالی 
دیدار نکرده اما ترامپ تاکنون دو بار با کیم 
جونگ اون دیدار داشته است. با این حال هر 
دوی این استراتژی ها تاکنون نتیجه ای در بر 
برای  ترامپ  دولت  است.توضیحات  نداشته 
توجیه تفاوت در سیاست هایش برای رسیدن 
به این اهداف مشابه، تقریباً بی معنی است. 
آمریکا(  پیشین  جمهور  )رئیس  اوباما  دولت 
در مذاکرات هسته ای اش با ایران بسیاری از 
مسائل ادامه دار دیگر در روابط تهران-واشنگتن 
را از روی میز مذاکره برداشت. بنابراین، ترامپ 
برای دنبال کردن دیگر اهداف امنیت ملی اش 
در رابطه با ایران از توافق چند جانبه ای که 
و  شد.ترامپ  خارج  می نامید،  معیوب  را  آن 

دارند  تاکید  خارجی اش  سیاست  مشاوران 
روی  شدن  متمرکز  برای  خوبی  دالیل  که 
رویکرد خود مبنی بر دنبال کردن تنش های 
دارند  ایران-آمریکا  روابط  در  هسته ای  غیر 
که  نداده اند  توضیح  درستی  به  هیچ گاه  اما 
خروج از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
پیشرفت  حصول  برای  واشنگتن  به  چگونه 
در حل مسائل دیگر )با ایران( کمک خواهد 
کرد. مقایسه ها با جنگ سرد نشان می دهد 
که این روش در به هم ربط دادن موضوعات 
است.  بوده  کارساز  ندرت  به  هسته ای  غیر 
همچنین، شواهد کمی وجود دارد که نشان 
ایران  ترامپ درخصوص  دونالد  رویکرد  دهد 
برای عقب راندن سیاست های منطقه ای این 
کشور نتیجه ای داشته است. استراتژی ترامپ 
در مقابل، موجب انزوای آمریکا حتی در میان 
متحدان اروپایی اش شده است.سیاست ترامپ 
علی رغم  نیز  شمالی  کره  رهبر  درخصوص 
یک  است.  داشته  کمی  نتیجه  بودن  نرم تر 
فرضیه دیگر نیز درباره استراتژی منع اشاعه 
دولت آمریکا در این دو رویکرد کاماًل متفاوت 

وجود دارد. ممکن است در ایران، هدف واقعی 
تغییر نظام، شامل گزینه نظامی آمریکا باشد 
که بعید است نتیجه دهد. اگر شما سیاست 
تغییر نظام را دنبال می کنید، هیچ تمایلی به 
تعامل یا دیپلماسی ندارید، درست برعکس؛ 
هدف شما بدنام کردن سران آن کشور است تا 

کنار زدن آنها را توجیه کنید. 
در کره شمالی نیز احتماالً هدف خلع سالح 
هسته ای کامل نیست، بلکه هدف دست یافتن 
می دهد  اجازه  کیم  به  که  است  توافقی  به 
بخشی از زرادخانه هسته ای اش را حفظ و در 
ازا برنامه موشک های بالستیکش را برچیند تا 
این تهدید مستقیم علیه امنیت ملی آمریکا 
کاهش یابد. هدف دوم )در قبال کره شمالی(، 
می تواند به توضیح این مطلب کمک کند که 
چرا ترامپ به شکل عجیبی در حال سازش با 
کره شمالی و عدم تمایلش برای افزایش فشار 
حتی در شرایطی است که کیم تاکنون هیچ 
تعهد قابل اتکایی برای خلع سالح هسته ای 
کامل نداده است.در هر دو سناریو زمان به نفع 

ترامپ نیست. 

واشنگتن پست: استراتژی ترامپ درباره ایران و کره شمالی کارساز نبوده است
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آغاز عرضه 22 هزارتن گوشت قرمز در کشور

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: به منظور تعدیل قیمت گوشت 
قرمز در شب عید، عملیات عرضه 22 هزار تن گوشت گرم و منجمد 
توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در 

سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ›علیرضا رفیعی پور‹ افزود: انتظار می 
رود با آغاز توزیع سراسری گوشت قرمز در کشور، کاهش قیمت این 
فراورده درفروشگاه ها و مراکز عرضه را به دنبال داشته باشد. به گفته 
وی، عرضه 20 هزار تن از این برنامه با استفاده از ذخیره گوشت منجمد 
در گمرکات و 2 هزارتن در قالب مجوز نیمایی و گوشت گرم 4200 
تومانی تامین شده است. رفیعی پور خاطرنشان ساخت: توزیع 22 هزار 
تن گوشت قرمز، عالوه بر توزیع گوشتی است که توسط دامداران و 
کشتارگاه های کشور همه روزه انجام می شود. وی اضافه کرد: حدود 
90 درصد گوشت قرمزمورد نیاز در داخل کشور تولید می شود و ساالنه 
حدود 700 هزارتن گوشت قرمز توسط دامداران و مراکز دامپروری 
کشور تولید و حدود 140 هزار تن گوشت نیز از خارج وارد می شود. 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور توضیح داد: این سازمان مدیریت تامین 
و مسائل بهداشتی گوشت را عهده داراست و در عین حال در حوزه 
تولید گوشت قرمز ایران رتبه باالیی دارد، اما درحوزه مدیریت بازار 
نمره مطلوبی کسب نکردیم و باید مهندسان و متخصصان حوزه توزیع 
و تجارت به این امر کمک کنند. رفیعی پور اضافه کرد: براساس آمارها 
تاکنون در حوزه تامین گوشت کاهشی نداشتیم زیرا، تعداد راس دام 
کشتار شده و مقدار خرید براساس تعرفه هایی که به حساب دولت 
پرداخت شده، شفاف و مشخص است، اما امروز التهاب بازار، ایجاد 
نگرانی و نارضایتی درمردم بصورت هدفمند در شبکه های اجتماعی 
جریان سازی شده و پیامد رشد غیر واقعی و حباب گونه قیمت ها را 
بدنبال دارد.  وی اظهارداشت: انتشار شایعه در بازار که نوسان قیمت را 
دامن زند، ضمن اینکه موجب تردید دامدار برای عرضه دام می شود، 
احتکار این فرآورده را موجب می شود. رفیعی پور افزود: امروز عالوه 
بر احتکار کنندگان عمده و حرفه ای که برای 6 ماه آینده گوشت ذخیر 
می کنند، برخی افراد مصرف کننده عمده و خانگی نیز در دام پدیده 
آمارهای وزارت جهادکشاورزی ساالنه  اند.طبق  احتکار گرفتار شده 
960 هزارتن گوشت قرمز مورد نیاز کشور است که بخش عمده آن 
از محل تولید داخل و نزدیک 15 درصد آن از محل واردات تامین 
می شود.وزیر جهادکشاورزی به تازگی اعالم کرد: برای جلوگیری از 
نابسامانی بازار گوشت قرمز، مقرر شده توزیع گوشت قرمز به شکل 
هدفمند و زیر نظر ستاد تنظیم بازار، به دست مصرف کنندگان برسد، 
براساس این دستورالعمل، انواع گوشت قرمز وارداتی در اختیار اتحادیه 
ها و تعاونی های مصرف در سراسر کشور قرار می گیرد.پیش از این 
سازمان دامپزشکی کشور حجم مجوز واردات گوشت را 240 هزارتن 
انواع گوشت قرمز )گوشت یخ زده گوساله، گوشت گرم گوساله بسته 
بندی، گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد گوسفندی و دام زنده 
گوسفندی( اعالم کرده بود و تاکنون بیش از 120 هزارتن آن به کشور 
وارد شده است.معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی دیروز مجوز 
واردات برای گوشت قرمز را 300 هزارتن توسط 274 شرکت عنوان 
کرد.هر کیلوگرم انواع گوشت وارداتی گرم تنظیم بازاری اکنون بین 33 

تا 45 هزارتومان عرضه می شود.

آمادگی »اون« برای دیدار دوباره با ترامپ

 رسانه رسمی کره شمالی از ابراز آمادگی رهبر این کشور برای دیدار 
پیرامون  مذاکره  تداوم  راستای  در  آمریکا  جمهوری  رئیس  با  مجدد 

عاری سازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته ای خبر داد.
 )KCNA( به گزارش زمان به نقل ازمهر، رسانه رسمی کره شمالی
در گزارشی پیرامون نشست هانوی، تاکید کرد کیم جونگ اون رهبر 
این کشور برای دیدار آتی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، 
و  دلیل تالش  به  ترامپ  از  است. وی همچنین  کرده  آمادگی  اعالم 
مسافتی که برای دیدار با وی طی کرده بود؛ قدردانی کرد. این رسانه 
همچنین به رضایت طرفین از این دیدار اشاره و تاکید کرد پیشرفت 
قابل  مالحظه ای در اجرای تعهد آنها به عاری  سازی شبه جزیره کره از 
تسلیحات هسته ای، حاصل شده است. این رسانه همچنین مذاکرات 
هانوی را سازنده توصیف کرده و می گوید فصل جدیدی در روابط 
پیونگ  یانگ- واشنگتن حاصل شده است تا آنجا که طرفین از مذاکرات 
هانوی به عنوان فرصتی برای بسط اعتماد دوجانبه استفاده کرده و برای 
توافق  کره  شبه جزیره  هسته ای  خلع سالح  راستای  در  گفتگو  تداوم 
کردند. گفتنی است مذاکرات هانوی روز پنجشنبه بدون حصول توافق 

میان سران 2 کشور پایان یافت.

ابزارهای خالقانه، راهکار خروج از بن بست های 
اقتصادی کشور

از  خروج  راهکار  را  خالقانه  ابزارهای  تهران،  بورس  رئیس  نایب 
بن بست های اقتصادی کشور دانست و گفت: سیستم های مهندسی مالی 

باید در کشور فعال شوند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمود خواجه نصیری در هفتمین همایش 
ملی مهندسی مالی گفت: بررسی ها نشان می دهد که راه حل های بسیاری 
در خصوص مسائل اقتصادی کشور وجود دارد که در این میان، توجه 
به ابزارها، محصوالت مالی و سیستم های مهندسی مالی از جمله آن 
است؛ این در حالی است که خروج از بن بست های موجود در سیستم 
اقتصادی کشور، نیازمند ساختار و ابزارهای خالقانه و جدید است.عضو 
هیات مدیره بورس تهران افزود: در تمام دنیا با استفاده از محصوالت و 
پیشرفت های مالی، وضعیت اقتصادی بهبود یافته و اقتصاد توسعه می یابد؛ 
این در حالی است که در کشور ما نیز، باید سیستم های مهندسی مالی 
فعال شوند.نایب رییس هیات مدیره بورس تهران تاکید کرد: روش های 
تکنولوژیک مدیریت ثروت مردم، با استفاده از راهکارهای سیستم مهندس 
مالی عملیاتی می شود و به وسیله آنها شرایطی فراهم می شود تا ابزارهایی 
را در اختیار مردم قرار دهیم که ثروتشان را در راه اهدافشان به کار گیرند.
خواجه نصیری با بیان اینکه امروز بخشی از مشکل اقتصاد این است که 
پس اندازهای مردم به سیستم بانکی کشور تزریق می شود، گفت: به 
موجب سیاست های سیستم بانکی، تورم های ناشی از این امر به وجود 
می آید و باید راه های مدیریت سرمایه و جذب پس انداز و سرمایه 
های مردم، از طریق تکنولوژی های به روز دنیا صورت گیرد.وی با بیان 
اینکه باید ارتباط مستقیم مردم با سیستم های سرمایه گذاری فراهم شود، 
گفت: ما در تامین سرمایه تمدن این امر را ساماندهی کرده و الزم است 
سازمان بورس، سیاست های خودش را به منظور توسعه زیرساخت های 
مدیریت ثروت و کمک به مدیریت سرمایه مشخص کرده و به توسعه 
آن کمک کند.خواجه نصیری تصریح کرد: هم اکنون در آمریکا بیش از ده 
هزار صندوق، در اروپا و آسیا چند هزار صندوق در یک زیر ساخت و از 
یک درگاه، فرصت های سرمایه گذاری متفاوت مربوط به مدیران سرمایه 
گذاری مختلف را در اختیار مردم قرار می دهند و مردم می توانند از این 
طریق به صندوق سرمایه گذاری مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.وی 
اظهار داشت: در این حالت قدرت بازار سرمایه در کنار بازار پول قرار می 

گیرد و این پلتفرم باید مدنظر نهاد متولیان بازار سرمایه قرار گیرد.

 بیانیه گام دوم انقالب گامی 
به سوی خودباوری و بالندگی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی گفت: بیانیه گام دوم انقالب گامی به 
سوی خودباوری، بالندگی و نگاه امیدوارانه به 
آینده، با تکیه بر توانمندی های کشور به ویژه 

نسل جوان است.
 به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد عزیزی 
با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم انقالب حاوی 
سرفصل ها، نکات مهم و اساسی است، افزود: 
موارد  به  عمل  و  مدون  ریزی  برنامه  یقین  به 
یاد شده در این بیانیه فصل جدیدی از حیات 
جمهوری اسالمی را رقم خواهد زد.وی اظهار 
داشت: رهبری در این بیانیه به این مهم توجه 
در  استوار  گامهای  برداشتن  برای  که  داشتند 
از  و  شناخت  درست  را  گذشته  باید  آینده، 
تجربه ها درس گرفت.این نماینده مجلس ادامه 
های  برنامه  40 سال گذشته  داد: دشمنان طی 
اجرا  اسالمی  نظام  تضعیف  برای  را  مختلفی 
و  هوشیاری  بصیرت،  با  همواره  که  اند  کرده 
تدبیر رهبری نقش برآب شده است.وی اضافه 
کرد: این نامالیمات پیشرفت نظام اسالمی در 
نکرده  مواجه  کندی  با  را  مختلف  های  حوزه 
و حتی موفقیت ها بسیار چشمگیر بوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: رهبر معظم انقالب در بیانیه 
یاد شده به جایگاه اخالق و معنویت نیز توجه 
توجه  باید  مهم  این  به  و  اند  کرده  ای  ویژه 
داشت که بسیاری از توفیقات علمی و معنوی 
مولفه  این  از  گرفته  بر  ایثار  بحث  در  حتی  و 
کرد:  خاطرنشان  است.وی  بوده  مهم  های 
از منویات  پیروی  انسجام، وحدت، همدلی و 
پیشرفت  برای  را  روشنی  انداز  چشم  رهبری 
های  حوزه  در  کشورمان  گذشته  از  بیش 
ملت  میان  این  در  و  کند  می  فراهم  مختلف 
ساز  سرنوشت  و  مهم  های  صحنه  در  ایران 
اند.رهبر  کرده  ایفا  را  بدیلی  بی  نقش  همواره 
بیانیه  در   97 ماه  بهمن  اواخر  انقالب  معظم 
ایران،  آینده  سازان  و  جوانان  به  خطاب   ای 
آرمان  های  به سوی  دوم  بزرگ  گام  برداشتن 
انقالب اسالمی را در هفت فصل تبیین کردند.

۴اقدام دولت برای بهبود 
فضای کسب وکار

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه پنجره واحد شروع 
کسب و کار، زمینه را برای سهولت انجام کسب و 
کار فراهم می کند، گفت: یکی از اقدامات بااهمیت 
عدم  گواهی  اخذ  مرحله  حذف  زمینه،  این  در 

سوءپیشینه است.
مراسم  در  میرشجاعیان  حسین  مهر،  گزارش  به 
کار«  و  کسب  شروع  واحد  »پنجره  از  رونمایی 
سهولت  گزارش  آخرین  اساس  بر  داشت:  اظهار 
در  ایران  امتیاز  جهانی،  بانک  کار  و  انجام کسب 
یافته  بهبود  واحد   2.34 میزان  به  کل  شاخص 
پله  با چهار  کل  در شاخص  ایران  رتبه  اما  است 
می دهد  نشان  مسئله  این  است.  روبرو شده  تنزل 
زمینه  این  در  بهتری  سرعت  دیگر،  کشورهای 
و  اقتصادی  امور  وزیر  اقتصادی  دارند.معاون 
دارایی افزود: عمده دلیل تنزل رتبه ایران به افت 
کار  نماگر شروع کسب و  در  رتبه کشور،  شدید 
 20 میان  در  داد:  ادامه  بازمی گردد.وی  پله(   76(
درحالی که  است  ایران 19  رتبه  منا،  منطقه  کشور 

سال گذشته جایگاه ایران، رتبه 6 بود.
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  اقتصادی  معاون 
زمان  روی  بر  اثرگذار  مرحله  سه  اینکه  بیان  با 
دارد، گفت:  کار وجود  و  فرآیند شروع کسب  و 
و  اجتماعی  تأمین  سازمان  مالیاتی،  امور  سازمان 
از  غیرتجاری،  مؤسسات  و  شرکت ها  ثبت  اداره 
جمله تأثیرگذارترین نهادها در فضای کسب و کار 
هستند. میرشجاعیان با اشاره به ایجاد »پنجره واحد 
شروع کسب و کار« بر اساس مصوبه هیئت وزیران 
تصریح کرد: در این راستا چهار اقدام انجام شده 
بین سازمان  الکترونیک  ارتباط  برقراری  که  است 
ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان امور مالیاتی 
برای مرحله اطالع رسانی به سازمان امور مالیاتی، 
در خصوص شروع فعالیت اقتصادی، موضوع ماده 
و  تائیدیه  اخذ  و  مستقیم  مالیات های  قانون   117
مراجعه  بدون  مالیاتی  ثبت نام  پیش   رهگیری  کد 
از طریق درگاه  مالیات و  به سازمان  ارباب رجوع 
امکان پذیر  شرکت ها  ثبت  کل  اداره  الکترونیکی 
تأثیر  زمان  کاهش  در  مسئله  این  که  است  شده 
به 4۸ روز  از 72.5 روز  را  دارد و زمان  بسزایی 

کاهش می دهد.
مالیات  در  ثبت نام  فرآیند  داشت:  اظهار  وی   
و  است  شده  همگام  افزوده  ارزش  و  مستقیم 
بدون نیاز به مراجعه متقاضیان به پورتال سازمانی 
انجام خواهد  اقدام  این  پنجره،  از طریق  و صرفًا 
 72.5 از  زمان  کاهش  به  منجر  موضوع  این  شد؛ 
روز به 45 روز خواهد شد. معاون اقتصادی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: برقراری ارتباط 
الکترونیکی بین سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
ثبت نام  مرحله  برای  اجتماعی  تأمین  سازمان  و 
کد  اخذ  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  در  کارگران 
کارگاهی شرکت های جدیدالتأسیس بدون مراجعه 
پنجره  طریق  از  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  به 
امکان پذیر شده است؛ این موضوع منجر به کاهش 
زمان از 72.5 روز به 60 روز می شود. میرشجاعیان 
خاطرنشان کرد: اقدام چهارم نیز مربوط به حذف 
مرحله اخذ گواهی عدم سوءپیشینه است که این 
موضوع منجر به کاهش زمان از 72.5 روز به 66.5 

روز می شود.

خبرخبر

از موعد  پرداخت زودتر  از  بودجه  برنامه و  رئیس سازمان 
حقوق کارکنان و واریز یارانه ها در اسفند ماه خبر داد و گفت: 
دلیل حجم  به  اما  توزیع کردیم  ارز  بازار  داشتیم در  هرچه 
تقاضا، نرخ ارز باال رفت. البته با وجود همه محدودیت ها، 
14 میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی در سال آینده 
کنار گذاشته ایم و پیش بینی می شود در سال آینده 21 میلیارد 
دالر درآمد ارزی داشته باشیم که شش میلیارد دالر کمتر از 

امسال است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه 
چهاردهمین همایش سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهنمایی 
و رانندگی ناجا که دیروز در ستاد مرکزی ناجا برگزار شد، 
با حضور در جمع خبرنگاران درباره اینکه تمهیدات سازمان 
شهروندان  از  حمایت  برای  عید  شب  در  بودجه  و  برنامه 
انجام  بازدیدهای بسیاری  چیست؟ گفت: در نوروز دید و 
می شود که معموالً این دید و بازدیدها همراه با پذیرایی از 
میهمان است. ما نیز در این خصوص پیش بینی های الزم را 
انجام داده و برای تأمین میوه مورد نیاز مردم در شب عید 
اقداماتی را انجام داده ایم و در مورد خرید سیب و پرتقال 
همچنین  افزود:  است.وی  شده  انجام  الزم  پیش بینی های 
تصمیم گرفته شده پرداخت حقوق همکاران اداری نیز زودتر 
از ماه های دیگر در اسفند انجام شود و یارانه ها نیز که روز 
26 هر ماه واریز می شود، این ماه زودتر واریز شود.نوبخت 
اینکه سال گذشته  بر  مبنی  به پرسش خبرنگاری  پاسخ  در 

در همین همایش از پیش بینی وضعیت خوب اقتصادی در 
سال 1397 خبر داده بودید، گفت: بنده از سال 1392 تاکنون 
توفیق حضور در این مراسم را داشتم و هر سال وضعیت 
رشد اقتصادی ما بهتر و نرخ تورم ما کمتر از سال قبل بود. اما 
اتفاق نامبارکی در کشور رخ داد و آن تحریم اقتصادی و آغاز 
جنگ غیر انسانی اقتصادی از سوی آمریکا و خروج از برجام 
اقتصادی  بر شاخص های  متأسفانه تحریم های ظالمانه  بود. 
تأثیر گذاشت که امیدوارم مجدداً برای تأمین نیازهای مردم 
کنیم.  عبور  این وضعیت  از  و  داده  انجام  بیشتری  اقدامات 
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مطالبات نیروی انتظامی 
از سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه کار 
تولید، تأمین امنیت جاده ها و مسافران و ارتقای سالمت آنان 
است؛ از این رو دو درخواست از سازمان برنامه و بودجه 
داشتند؛ یکی تسهیل برای واگذاری 1500 دستگاه خودروی 
گشت و بکارگیری 4000 نیروی خدماتی برای همراهی با 
پلیس که این موارد از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد 
بررسی قرار گرفت و اقدامات خوبی انجام شد.او با اشاره به 
درخواست جانشین فرمانده ناجا برای تأمین 1500 دستگاه 
خودرو گشت پلیس نیز گفت : این درخواست تصویب شده 
 4000 درخواست  همچنین  شد.  خواهد  اجرایی  و  است 
نیروی خدمتی پلیس نیز مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه 
باید برای تأمین  اینکه  با تاکید بر  قرار گرفته است.نوبخت 
نیازهای بودجه ای پلیس اقدام کنیم، اظهار امیدواری کرد که 

راهور و دیگر  پلیس  از  اعم  ناجا  بزرگ  از خانواده  بتوانیم 
بخش ها پشتیبانی خوبی همچون سنوات گذشته داشته باشیم.
وی درباره درخواست پلیس برای نصب 6000 دوربین ثبت 
تخلفات در جاده ها گفت: در الیحه بودجه امسال که روزهای 
آخر بررسی اش را در مجلس سپری می کند، پیش بینی شده که 
برای کاهش نقاط حادثه خیز در جاده ها اقدام شود. همچنین 
در مورد دوربین ها نیز تمهیداتی پیش بینی شده است.معاون 
رئیس جمهور از متصل شدن دو مرکز استان به شبکه ریلی 
در سال جاری خبر داد و گفت: مرکز استان آذربایجان غربی 
به شبکه ریلی متصل شد و به زودی با حضور رئیس جمهور، 
نیز به شبکه ریلی متصل خواهد شد و  مرکز استان گیالن 
این  در  و  آینده  در سال های  ما  اقدامات  ان شاء اهلل همچنان 
شرایط جنگ ظالمانه اقتصادی با همراهی مردم شهیدپرور 
ادامه خواهد داشت.نوبخت با اشاره به سفر شمار زیادی از 
شهروندان به شمال کشور در ایام نوروز اظهار کرد: با توجه به 
اینکه حجم قابل توجهی از ترددها را در ایام نوروز به سمت 
شمال کشور خواهیم داشت، در همین راستا طی سال های 
شمال  به  مواصالتی  راه های  تمامی  دولت  حضور  با  اخیر 
کشور همچون محور فیروز کوه، چالوس، قزوین - رشت، 
هراز و … اصالح و ایمن سازی شد و اخیراً نیز تونل بزرگی 
را در محور قزوین - رشت افتتاح کردیم.نوبخت همچنین 
در ادامه اظهار کرد: امسال متاسفیم که باید بگوییم از تالش 
می زنیم.  حرف  مجدد  بهبود  به  وضعیت  بازگرداندن  برای 
ما شرایط سخت جامعه را درک می کنیم و همه تالش مان 
کاهش فشارهای اقتصادی است.وی ضمن یادآوری دوران 
آغاز به کار دولت »تدبیر و امید« در سال 1392 گفت : در آن 
سال تمام تالش دولت بر این بود که تورم 40 درصدی و 
رشد منفی اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم و موفق شدیم که 
پنجه تحریم های ایران به دلیل مسائل هسته ای را از دور گردن 
ایران دور کنیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه 
متأسفانه دچار تحریم های جدیدی شده ایم، گفت: باید این را 
بگویم که دولت در این خصوص قصوری نداشت و جهان 
با یک پدیده نادر و انسانی عجیب به نام »ترامپ« مواجه شد 
از سوی کشورمان صورت گرفت،  که  اقداماتی  با  البته  که 
را  قدرت  این  البته  و  نگرفت  قرار  نیز  ترامپ  پشت  جهان 
ندارند که از ترس رئیس جمهور آمریکا به کمک ایران بیایند.
وی با اشاره به حواشی پیش آمده برای خرید ارز، تصریح 
کرد: بسیار متأسفم بابت این مسائل. ما هر چه داشتیم در بازار 
توزیع کردیم اما به دلیل حجم تقاضا، نرخ ارز باال رفت. البته 
با وجود تمام این محدودیت ها منابع ارزی 14 میلیارد دالری 
برای واردات کاالهای اساسی در سال آینده کنار گذاشته ایم.
نوبخت با اشاره به اینکه 27 میلیارد دالر درآمد ارزی داشتیم، 
گفت: پیش بینی می شود در سال آینده 21 میلیارد دالر درآمد 
ارزی داشته باشیم و امیدواریم که دولت بدون کسری بودجه 

سال آینده را ولو سخت، سپری کند.

نوبخت خبر داد: واریز پیش از موعد حقوق ها و یارانه اسفند

 پیش بینی کاهش ۶ میلیارد دالری درآمد ارزی در سال آینده

به  واکنش  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اظهارات وزیر خارجه امارات گفت: برخی 
کشورها برای سرپوش گذاشتن بر سیاست 
ادعاهای  طرح  به  خود،  بار  خسارت  های 

واهی عادت کرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی 
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
اظهارات عبداهلل بن زاید، وزیر خارجه امارات 
در افتتاحیه نشست شورای وزرای خارجه 
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی، 
با ابراز تاسف از بیان چنین اظهاراتی توسط 
فلسفه شکل گیری  اماراتی گفت:  مقام  این 
ایجاد  اسالمی  همکاری  سازمان  تکامل  و 
عضو  کشورهای  بین  هم گرایی  و  وحدت 
نشست های  از  استفاده  سوء  و  است  بوده 
این سازمان و طرح مسائل اختالف برانگیز 
و کذب علیه دیگر اعضا، اقدامی نادرست 
سازمان  این  فلسفه  و  اهداف  برخالف  و 
است و آسیب جدی در تعامالت و اعتماد 
اعضا وارد می کند. اصوال کشورهای عضو 
در زمانی که میزبان اجالس ها و نشست های 

تقویت  مسیر  در  باید  هستند  سازمان  این 
اسالمی  امت  بیشتر  همبستگی  و  وحدت 
سوء  فرصت  این  از  اینکه  نه  بردارند  گام 
استفاده کرده و اهداف و سیاست های دیکته 
را  اسالم  جهان  از  خارج  کشورهایی  شده 
مطرح  ادعاهای  افزود:  نمایند.قاسمی  طرح 
شده توسط این مقام اماراتی علیه جمهوری 
اسالمی ایران ادعاهایی کذب و نادرست و 
تکراری است که متاسفانه برخی از کشورها 
هایی  خسارات  به  گذاشتن  سرپوش  برای 
که سیاست های آنها در جهان اسالم ایجاد 
کرده است، به تکرار اینگونه ادعاها عادت 
اسالمی  جمهوری  حاکمیت  حق  کرده اند. 
ایران بر جزائر موضوعی است که به هیچ 
وجه تردیدی در آن نیست و طرح این گونه 
ادعاها تغییر و تاثیری در وضعیت حقوقی 
این جزائر و تعلق آنها به جمهوری اسالمی 
ایران ایجاد نمی کند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه در ادامه اظهار داشت: طرح ادعاهایی 
ایران  اسالمی  جمهوری  دخالت  بر  مبنی 
آن  از  نیز  کشورها  دیگر  داخلی  امور  در 

جمله ادعاهای بی پایه و اساس است و به 
این مقام اماراتی توصیه می کنم به وضعیت 
یمن و فاجعه انسانی این کشور که با تجاوز 
ایجاد  دیگر  کشور  چند  و  امارات  نظامی 
شده است نگاه کند و متوجه معنا و مفهوم 
واقعی دخالت کشور متبوعش در امور دیگر 
کشورهای اسالمی و آثار زیان بار انسانی و 

مادی تجاوز به یمن بشود.

به حضور هیات  اشاره  با  پایان  در  قاسمی 
معاون  گفت:  نشست  این  در  کشورمان 
خارجه  امور  وزارت  بین المللی  و  حقوقی 
اجالس  این  در  سیاسی  هیاتی  صدر  در 
حضور دارد که ضمن مشارکت فعاالنه در 
مقابل  در  الزم  های  واکنش  نشست،  این 
شیطنت ها و اقدامات و رفتارهای غیرسازنده 

برخی از کشورها را نیز خواهند داشت.

ایران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه امارات:

هیچ تردیدی در حق حاکمیت ایران بر جزایر وجود ندارد

رئیس اتحادیه مشاورین امالک کشور: بخش 
قیمت  جهش  مطلقا  آینده  سال  در  مسکن 
ندارد و رشد آن کمتر از شاخص نرخ تورم 

خواهد بود
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، مصطفی 
قلی خسروی در حاشیه آغاز به کار ششمین 
افزود:  ایران  مستغالت  و  امالک  نمایشگاه 
توان خرید مردم مطلقا اجازه نخواهد داد که 
قیمت مسکن شوک و جهش داشته باشد و 
به همین دلیل سال آینده به هیچ وجه رشد 
اما  داشت،  نخواهیم  مسکن  قیمت  جهشی 

از  کمتر  و  حدود  در  رشدی  مسکن  قیمت 
داشت.خسروی  خواهد  تورم  شاخص  نرخ 
برای  ایرانیان  به  جدی  هشدار  با  همچنین 
دیگر  کشور های  در  ویال  و  آپارتمان  خرید 
گفت:  گرجستان  و  ترکیه  دوبی،  جمله  از 
به خرید  اقدام  این کشور ها  در  که  ایرانیانی 
شدند  متضرر  مدتی  از  بعد  اند  کرده  ملک 
چراکه به طور مثال ترکیه برای هر خانه دو 
سند ارائه می کند که سند دوم بعد از تصرف 
ارائه می شود و با توجه به اینکه اقامت این 
کشور به سختی و بعد از تصرف ملک داده 

مشکل  به  ایرانیان  مالکیت  بحث  می شود 
برمی خورد و سند اول هم، در حکم پایان کار 

ساختمان است و ارزش اقامتی ندارد.
وی افزود: کسانی که در سال های گذشته در 
گرجستان خانه خریدند با یک مصوبه دولت 
وقت آن کشور خانه هایشان روی دستشان 
اتباع  کرد  تصویب  گرجستان  چراکه  ماند 
کشور های همسایه نظیر ایران حق خرید خانه 
نیست  بعید  ندارند و هیچ  را  این کشور  در 
که دولت ترکیه هم چنین اقدام مشابهی انجام 

دهد.

برای  امر  این  کرد:  تصریح  خسروی 
خریداران ملک در دوبی هم صدق می کند 
تغییر  بدلیل  هم  آنجا  در  ملک  و خریداران 
مقررات آن کشور، ضرر هنگفتی کردند.وی 
ایرانیان  این است که اگر  افزود: پیشنهاد ما 
خارج  در  ملک  خرید  به  اقدام  می خواهند 
کشور کنند از طریق یک بانک ایرانی اقدام 
ترکیه،  در  آپارتمان  قبال خرید  در  که  کنند 
بانک،  وساطت  با  ایران  تولیدی  اجناس 
فروخته شود که بدین ترتیب از خروج ارز 

نیز جلوگیری خواهد شد.

بازار مسکن در سال ۹۸ جهش قیمتی ندارد
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دادنامه 
کالسه پرونده 11/967/97شماره دادنامه1227-97/11/30 خواهان مرتضی فالحیان 
بنهی فرزند احمد به آدرس بابل شهرک شهاب نیا حر14 الله 3 خوانده مجتبی بارئی 
طبری  فرزند موسی به ادرس مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه مدرک مستند 
بنهی   عادی رای قاضی شورا در خصوص دعوی مطروحه آقای مرتضی فالحیان 
فرزند احمد به طرفیت خوانده مجتبی بارئی طبری فرزند موسی به خواسته مطالبه 
وجه بابت ودیعه ملک مورد اجاره یک باب مغازه به مبلغ 70 میلیون ریال و بابت 
اصل خواسته به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به ابالغ نسخه دوم دادخواست و 
اخطاریه وقت رسیدگی به خوانده و اینکه ایشان در جلسه رسیدگی حاضر گردیده و 
دفاعی موجهی ابراز نداشته و دلیلی برای پرداخت وجه در حق خواهان ارائه نداد با 
وجود مدارک مستند دعوی ادعای ایشان به استحقاق طلب به میزان خواسته مطابق 
ماده 19۸ و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی وارد و ثابت تشخیص داده 
شده لذا مستندا به مواد یاد شده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 960 هزار ریال و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/10/4لغایت زمان اجرای حکم بر 
مبنای شاخص تورم  که بانک مرکزی اعالم می دارد در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی است و در مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شورا است سپس در مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی 

حقوقی بابل می باشد
 قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف بابل حسین کارگر

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پژو 206 مدل ۸7  به رنگ سفید روغنی با شماره پالک 35۸ط55ایران 
۸2 با شماره موتور 141۸7001599و شماره شاسی NAAP03ED4۸J000420 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی
گوهی میشود فاکتور فروش شماره 9204736۸3مربوط به اتاق کامل با شماره شاسی 

۸2049057مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

اگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت  1000 متر مربع  
قطعه 2۸ تفکیکی به شماره  پالک 22 فرعی از 172اصلی مفروز و مجزی شده از 4 
فرعی  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نام خسرو پاینده فرزند یوسف به 
شماره شناسنامه 33۸ صادره از تهران  ذیل صفحه 49 دفتر 303 صادر و تسلیم شده 
است سپس تمامی مورد ثبت طبق سند قطعی شماره 76490 مورخه 79/1/17دفتر 
خانه 21 کرج به اسرافیل قره داغی فرزند بیرامعلی  و مهدی احمدی فرزند نعمت اله 
)بالسویه( منتقل شد سپس آقای حسین پارسائیان به موجب  وکالتنامه شماره 22137 
مورخه 97/11/6 دفتر خانه 126 کرج به وکالت اقای اسرافیل قره داغی ضمن تسلیم 
دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است سند به علت جابجایی  مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به 
ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  
اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم 

تا وفق مقررات عمل گردد.  م/الف 602 تاریخ 1397/12/12
رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به  شماره5959977011  شناسنامه  دارای  هاشمی  شیوا  خانم 
کالسه 970545 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 97/1/9 تاریخ  در   3۸3۸۸6270۸ شناسنامه  به  احمدمحمدی  علی  شادروان  داده 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1.امید محمدی596949۸300پسر متوفی

2.فرشید محمدی596949۸319  پسر متوفی
3.فرزاد محمدی5969495۸۸3پسر متوفی
4.احمد محمدی5969495۸75پسر متوفی
5.فرهاد محمدی5969495۸91پسر متوفی
6.فردین محمدی5969۸745۸2پسر متوفی
7.اقبال محمدی495003۸0۸7پسر متوفی

۸.شیرین محمدی  5969۸۸25۸5 دختر متوفی
9.نسرین محمدی  59699461۸4 دختر متوفی
10-لیال محمدی  596949۸297  دختر متوفی

11-رنگینه محمدی  4950036017  همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

آگهی حصر وراثت
آقای رامین قادری سلطان آباد دارای شناسنامه بشماره 204 به شرح پرونده کالسه 
2045-97 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فامیل قادری سلطان آباد به شماره شناسنامه 94۸ در تاریخ 93/7/10 

در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-رامین قادری سلطان آباد فرزند فامیل به شماره شناسنامه 204 پسر متوفی.

به شماره شناسنامه 1451241۸95 پسر  فامیل  آباد فرزند  قادری سلطان  2-حسین 
متوفی.

3-فاطمه قادری سلطان آباد فرزند فامیل به شماره شناسنامه 39 دختر متوفی.
4-ندا قادری سلطان آباد فرزند فامیل به شماره شناسنامه 1450633171 دختر متوفی.

5-زهرا قادری سلطان آباد فرزند فامیل به شماره شناسنامه 74 دختر متوفی.
6-اطلس شوقی فرزند ایمانوردی به شماره شناسنامه 13 زوجه متوفی.
7-الله بیگم محمدی فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه 4 مادر متوفی.

۸-صالح قادری سلطان آباد فرزند قدرت به شماره شناسنامه 5۸5 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.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

اگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت  1000 متر مربع  
قطعه 20 تفکیکی به شماره  پالک 14 فرعی از 172اصلی مفروز و مجزی شده از 4 
فرعی  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نام خسرو پاینده فرزند یوسف به 
شماره شناسنامه 33۸ صادره از تهران  ذیل صفحه 4۸5 دفتر 305 صادر و تسلیم شده 
است سپس تمامی مورد ثبت طبق سند قطعی شماره 76569 مورخه 79/1/25دفتر 
خانه 21 کرج به اسرافیل قره داغی فرزند بیرامعلی  و اکبر احمدی فرزند الچین 
)بالسویه( منتقل شد سپس آقای حسین پارسائیان به موجب  وکالتنامه شماره 22137 
مورخه 97/11/6 دفتر خانه 126 کرج به وکالت اقای اسرافیل قره داغی ضمن تسلیم 
دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است سند به علت جابجایی  مفقود 

گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی 

سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. 
م/الف 604   تاریخ : 1397/12/12

اگهی فقدان سند مالکیترشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ
نظر به اینکه سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت  1000 متر مربع  
قطعه 24 تفکیکی به شماره  پالک 1۸ فرعی از 172اصلی مفروز و مجزی شده از 4 
فرعی  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نام خسرو پاینده فرزند یوسف به 
شماره شناسنامه 33۸ صادره از تهران  ذیل صفحه 33 دفتر 303 صادر و تسلیم شده 
است سپس تمامی مورد ثبت طبق سند قطعی شماره 76490 مورخه 79/1/17دفتر 
خانه 21 کرج به اسرافیل قره داغی فرزند بیرامعلی  و مهدی احمدی فرزند نعمت اله 
)بالسویه( منتقل شد سپس آقای حسین پارسائیان به موجب  وکالتنامه شماره 22137 
مورخه 97/11/6 دفتر خانه 126 کرج به وکالت اقای اسرافیل قره داغی ضمن تسلیم 
دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است سند به علت جابجایی  مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به 
ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  
اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم 

تا وفق مقررات عمل گردد.  م/الف 603  تاریخ 1397/12/12
رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی فقدان سند مالکیت
  ششدانگ یک باب خانه  بشماره پالک ثبتی 31۸2/72و31۸3 – اصلی بخش 2 
خوی که در دفتر امالک جلد 155 صفحه 11 ذیل ثبت 3۸906 بنام حیدر نامی اصل  
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده با تسلیم استشهادیه اعالم 
نموده  است  سند  مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را 
نموده. و منافع مورد ثبت نزد  خانم معصومه فرهاد زاده در قید عمری میباشد لذا 
مراتب  به استناد ماده 120- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : 
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است 
که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  
ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن 

این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

اگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت  1000 متر مربع  
قطعه 25 تفکیکی به شماره  پالک 19 فرعی از 172اصلی مفروز و مجزی شده از 4 
فرعی  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نام خسرو پاینده فرزند یوسف به 
شماره شناسنامه 33۸ صادره از تهران  ذیل صفحه 37 دفتر 303 صادر و تسلیم شده 
است سپس تمامی مورد ثبت طبق سند قطعی شماره 76490 مورخه 79/1/17دفتر 
خانه 21 کرج به اسرافیل قره داغی فرزند بیرامعلی  و مهدی احمدی فرزند نعمت اله 
)بالسویه( منتقل شد سپس آقای حسین پارسائیان به موجب  وکالتنامه شماره 22137 
مورخه 97/11/6 دفتر خانه 126 کرج به وکالت اقای اسرافیل قره داغی ضمن تسلیم 
دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است سند به علت جابجایی  مفقود 

گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی 

سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. 
رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

م/الف 605 تاریخ: 1397/12/12

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره 20/553 اصلی  بخش نه خوی  بنام آقای تورج  حسن 
برگ  ارائه  »با  نامبرده  تسلیم گردیده سپس  آن صادر و  مالکیت  ثبت و سند  پور  
استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  بعلت اسباب کشی  مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده 120- اصالحی قانون 
ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه 
ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی 
وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد . مورد  ثبت  برابر سند شماره 43151 مورخه 
96/12/2 دفترخانه 4 خوی نزد بانک ملی ایران شعبه خوی در قید رهن می باشد،در 

ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

برابر رای شماره 13976031۸01۸003۸27-97/10/16هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سنگر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای  مهدی اتحاد قاضیانی  فرزند  علی اکبر  
بشماره  ملی 25۸0017569 در ششدانگ  یک باب  خانه  و محوطه  به مساحت  234/22  
متر مربع  با کاربری  مسکونی  مجزی شده  از پالک  1 فرعی  از  سنگ  19  اصلی  واقع  
در سوکاچا  بخش  12 گیالن  که برای  آن  شماره  پالک 41  فرعی  درنظر  گرفته  شده 
خریداری  از مالکیت  رسمی  محمد جواد طالمی  از سند  شماره  51137-49/3/2 محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ  انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و پس ازاخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضائی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
رم الف : 6111- رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر -  سید روشن آقا زاده 

تاریخ انتشار نوبت اول : 11/27/ 97 تارخ انتشار نوبت دوم : 97/12/12

آگهی موضوع ماده3 قانون
 وماده13آیین نامه قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقدسندرسمی
برابر آراء  صادره  هیات / هیاتهای  موضوع  قانون  تعیین  و تکلیف  وضعیت  ثبتی  
اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  شهرستان  لنگرود  
تصرفات  مالکانه  و بالمعارض  متقاضی  ذیل  محرز گردیده  است لذا  مشخصات  
متقاضی  و امالک  مورد  تقاضا  به منظور  اطالع  عموم  در دو نوبت  به فاصله  
15  روز در  روزنامه  های محلی  و سراسری  آگهی  می شود  در صورتی  که 
اشخاص  نسبت  به صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته باشند  می توانند  
از تاریخ  اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را  به اداره ثبت  اسناد و 
امالک  محل  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یکماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض  دادخواست  خود را به مرجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی است  در 
صورت  انقضای  مدت مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  
صادر خواهد  شد صدور  سند مالکیت  مانع  از مراجع متضرر  به  مراجع  ذیصالح  

قضایی  نمی باشد.
- برابر  رای  شماره  ۸334  مورخ 97/11/29  تصرفات  مالکانه  میر حسین  اولیائی  
فرزند  سید اشرف  شماره  شناسنامه  3 کد  ملی 27096۸7۸11  بصورت  ششدانگ  
یکقطعه  زمین مشتمل بر  ساختمان  به مساحت 1۸4/09  متر مربع  به پالک 36۸  
فرعی  از 52  اصلی  مفروز  از پالک  46  واقع  در قریه  کلیدبر حومه  لنگرود  
بخش  15 گیالن  از مالکیت  وراث  مرحوم  عبداله  معتضد  منجمی  محرز  گردید.
1141- رییس  ثبت اسناد و امالک  شهرستان  لنگرود – محمد رضا  فروهی

تاریخ انتشار  نوبت اول : 1397/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/26

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

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

دوم  اول/  هیات    1397/10/24  – رای  شماره 13976031۸00۸004143  برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی آقای نادرنوذری گلسفیدی فرزند محمد بشماره  شناسنامه 1017 صادره از 
تهران  در ششدانگ  یک قطعه  زمین مشتمل  بر بنای  احداثی  به مساحت  161/10 
متر مربع  به شماره پالک 5504  فرعی  قسمتی  از پالک 07 6  فرعی  از سنگ  
۸4  اصلی  واقع درقریه چافجیر بخش 29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی )بنیاد 
مستضعفان (محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  
نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1124- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/2۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/12

مدیر کل منابع طبیعی گلستان خبر داد:

  300 هکتار از اراضی شمال گلستان 
در معرض بیابانی شدن

سلیمانی- گلستان: ابوطالب قزلسفلو, مدیر کل منابع 
طبیعی گلستان در نشست خبری با اصحاب رسانه 
ضمن بیان اینکه مساحتی حدود 640 هکتارذخیره 
نزوالت اجرا شده است, اظهار کرد:  6۸ مورد سطح 
عایق جهت تامین آب برای مصرف دام احداث کرده 
ایم. وی همچنین افزود: بوته کاری های انجام شده 
توسط اعتبارات دولتی در مراتع انجام شده است که 
سال اول توسط منابع طبیعی آبیاری میشود. قزلسفلو 
ضمن بیان اینکه 300 هکتار از اراضی شمال استان در 
معرض بیابانی شدن است, تصریح کرد: همیشه سبز 
بودن بوته ها و تولید علوفه باال و جلوگیری از ایجاد 

گرد و غبار از مزیت های بوته کاری در مراتع است.
وی ادامه داد: درستاد توسعه فضای سبز, احداث 11 
بوستان روستایی را در دستور کار داریم. وی ضمن 
بیان این موضوع که زراعت چوب  یکی از سیاست 
های جدی جنگل  ها و مراتع می باشد, اظهار کرد:  
در سطح 100 هکتار برنامه زراعت چوب را پیش بینی 
کرده ایم. قزلسفلو به موضوع رانش در روستای زیارت 
گرگان هم اشاره و بیان کرد: در فاصله زمانی کوتاه 29 
دی تا 14 بهمن شاهد حدود 170 میلیمتر بارندگی در 
این روستا بودیم که در 1۸ بهمن رانش در روستای 
زیارت اتفاق افتاد. وی با بیان این که این رانش در 
خارج روستای زیارت و در عرصه های جنگلی روستا 
اتفاق افتاده بود، ادامه داد: شیب تند دامنه، پرآب شدن 
چشمه ها، اشباح خاک و نوع سازند بخش هایی از 

زیارت را مستعد لغزش و رانش کرده است
.وی به قطع درختان در مسیر کردکوی اشاره داشت و 
افزود: بعضی مواقع قطع درختان اجتناب ناپذیر است 
و درختانی که در مسیر کرد کوی در حال قطع شدن 
است به منظور ایمن سازی نقاط حادثه خیز بوده است.
در 10 ماهه سال 97 , 929  فقره پرونده در دادگاه 
تشکیل شده است که بیشترین آمار  آن مربوط به 
تجاوز به مراتع و قطع درخت و نهال و بعد تعلیف غیر 
مجاز دام بوده است وهمچنین 463 هکتار از اراضی 
مرتعی , 2۸ هکتار از اراضی جنگلی و 40۸ و 4/۸ 
هکتار اراضی ساحلی  در این مدت زمان از متخلفین  

خلعیت شده است. 

خبر

فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد:

دستگیری 63  سارق در استان 

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛  فرمانده انتظامی البرز از دستگیری 63 سارق  با 
اجرای طرح ضربتی طی 4۸ ساعت گذشته  خبرداد.

سردار عباسعلی محمدیان روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای 
طرح ضربتی 22 باند سرقت لوازم و قطعات خودرو، کیف قاپی، منزل،خودرو 
و سایر و سایل وسایل دیگر شناسایی ودستگیر شدند.وی گفت: ازاین سارقان 
مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف شده و تاکنون به 500 فقره سرقت اعتراف 
کرده اند. سردار محمدیان ازمردم خواست چنانچه مورد سرقت قرارگرفتند به 
پلیس آگاهی استان البرز مراجعه کنند.فرمانده انتظامی البرز بیان داشت: تمام 
ماموریت های عملیاتی در سایه همکاری و تعامل بین پلیس و دستگاه قضایی 
انجام شد.سردار محمدیان با بیان اینکه پلیس بر مجرمان اشراف اطالعاتی دارد، 
خاطر نشان کرد: دستگیری این افراد طی هماهنگی با مقام قضایی در سطح 
استان البرز و مناطق همجوار انجام شده است. رئیس پلیس البرزگفت: متهمان 
دستگیر شده برای ادامه روند رسیدگی روانه دادسرا شده و طی هماهنگی که با 
مقام قضایی صورت گرفته احکام سنگینی برای این سارقان صادر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد:  با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش خرید مردم 
اجرای طرح کنترل سارقان سابقه دار با شدت اجرا و پلیس در اماکن تجاری و 

مراکز خرید مستقر می شود.
برگزاری جلسه مبارزه با قاچاق دام در کرمانشاه

اداره کل دامپزشکی استان جلسه ای با حضور  به گزارش روابط عمومی 
نمایندگانی از ادارات؛دادستانی استان،  دبیرخانه کمیسیون قاچاق کاال و ارز 
استانداری، فرماندهی پلیس آگاهی ، نماینده ارتش ج.ا.ا ، مدیرکل امور عشایر، 

مدیرکل و تعدادی از پرسنل دامپزشکی و سایر ادارات مرتبط تشکیل گردید.
 دکتر حاج محمدی مدیرکل دامپزشکی استان ضمن خوش آمدگویی و 
تشکر از زحمات همگی اعضاء کارگروه ، در خصوص همکاری هرچه بهتر 
دستگاهها در ارائه راهکارهای قانونی و اجرایی به منظور مبارزه با قاچاق دام 
تاکید نمودند. وی افزایش گزارش های نگران کننده قاچاق دام از طریق مرز 

عراق، جدیت و همیت دستگاهها را در مبارزه با این پدیده شوم می طلبد.
 در ادامه جلسه ضمن ارائه گزارش کشفیات دام قاچاق از ابتدای سال جاری 
تاکنون توسط دستگاههای ذیربط ، با مشارکت سایر اعضاء موضوع جابجایی 
قانونی دام ها از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و پس از تبادل نظر 
سنجی ، مصوبات جلسه به شرح ذیل عنوان گردید: جابجایی دام در سطح 
شهرستان های استان طبق مقررات جاری انجام شده و متعاقب این موضوع 
مقرر گردید تا اطالع ثانوی تحت هیچ عنوانی مجوز حمل ،جابجایی دام و 
حمل به شهرستان های مرزی استان )پاوه ، ثالث باباجانی ،جوانرود ،سرپل 

ذهاب ،قصر شیرین و گیالنغرب ( صادر نگردد. 

خبر

نخستین همایش پاکیاران شهر باران های نقره ای 
به همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت 
و مشارکت اداره کل آموزش پرورش گیالن برگزار 
شد. اولین همایش پاکیاران شهر باران های نقره ای 
به همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت 
و مشارکت اداره کل آموزش پرورش گیالن  برگزار 
مدیریت  سازمان  رئیس  حاجیپور  علیرضا  شد.  
پسماند شهرداری رشت در این همایش اظهار کرد: 
فرآیند  سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت 
مدیریت صحیح و کاهش تولید زباله را تدوین کرده 

است.
 وی افزود: در اولین مرحله از استراتژی مدیریت 
الگوی  اصالح  و  مبداء  از  تفکیک  زباله،  صحیح 
مصرف در راستای کاهش تولید زباله در دستور کار 

قرار گرفت.
 رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت با 
تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی و آموزش از سنین 
پایه و مدارس تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند 
با مشارکت سازمان های مردم نهاد آموزش تفکیک 

از مبدا و کاهش تولید زباله را در مدارس رشت 
آغاز کرد.

 حاجیپور پاکیاران را همیاران و نمایندگان سازمان 
مدیریت پسماند دانست و افزود: پاکیاران می توانند 
به صورت مستمر دوستان و اطرفیان را به تفکیک از 

مبدا و کاهش تولید زباله تشویق کنند.
وی با اشاره به بحران زباله در رشت گفت: جنگل 

های سراوان پذیرای زباله رشت و شهرستان های 
اطراف رشت است و محلی که می توانست جاذبه 
زیادی داشته باشد اکنون به محل دفن زباله تبدیل 

شده است.
 حاجیپور خاطرنشان کرد: کاهش سرانه زباله در 
رشت هرچند به مقدار ناچیز می تواند کمک زیادی 

به احیای محیط زیست و سالمتی شهروندان کند.

 رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت 
همچنین در انتهای سخنان خود از انتخاب پاکیاران 

نمونه در سطح مدارس خبر داد.
 سراجی معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل 
آموزش و پرورش گیالن در این مدارس با قدردانی 
دانش  آموزش  برای  پسماند  مدیریت  سازمان  از 
آموزان گفت: آموزش دانش آموزان از سنین پایه 
در حوزه های مختلف مانند محیط زیست در آینده 

برای رشت و استان ما بازخورد خواهد داشت.
 وی با اشاره به اینکه 540 دانش آموز از یکصد 
مدرسه ناحیه 1 و 2 رشت تحت آموزش مدیریت 
اند  گرفته  قرار  مبداء  از  تفکیک  و  زباله  صحیح 
از مبداء  بتوانیم فرهنگ تفکیک  امیدواریم  گفت: 
را گسترش و تعمیم دهیم و تمامی دانش آموزان 
تحت این آموزش قرار گیرند.  این همایش با اجرای 
عمه خورشید و عمو خندان ،مجری های کودک و 
نوجوان، اجرای نمایش های شاد و متنوع، سرود، 
کلیپ های آموزشی و ... همراه بود و همچنین در 

این مراسم از طرح » پاکیار« نیز رونمایی شد.

سازمان مدیریت پسماند رشت برگزار کرد؛

نخستین  همایش پاکیاران شهر باران های نقره ای

استقرار پروژه مدیریت برنامه ریزی استراتژیک 
برق منطقه ای خوزستان

وحیدی فر-اهواز:آیین استقرار پروژه مدیریت 
منطقه  برق  شرکت  استراتژیک  ریزی  برنامه 
معاونین  مدیرعامل،  حضور  با  خوزستان  ای 
و مدیران این شرکت و مشار پروژه مدیریت 

استراتژیک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق 
منطقه ای خوزستان، محمود دشت بزرگ در 
ریزی  برنامه  تدوین سند  نشست گفت:  این 
استراتژیک برق منطقه ای خوزستان گام مهمی 
در شناخت مسائل و چالش های این شرکت و 
چگونگی راه های رسیدن در تامین برق پایدار 

برای مشترکین است.
وی بیان کرد: برنامه ریزی استراتژیک شناسایی 
مهمترین چالش های شرکت و تدوین اهداف و 
نقشه راه است و امروز با تدوین این سند مسائل 
پیش روی شرکت را شناختیم و برای گام های 

بعدی باید کار را ادامه دهیم.
خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
اضافه کرد: البته ما نمی توانیم تدوین سند برنامه 
ریزی استراتژیک را به این معنی تلقی کنیم که 
قرار است همه مسائل و مشکالت شرکت را 

برطرف کند، چرا که ما نمی توانیم یک تصمیم 
گیری خطی داشته باشیم و نقش سایر عوامل 
را نادیده بگیریم. دشت بزرگ ادامه داد: ما تنها 
می توانیم بر محیط سازمانی خودمان اشراف 
داشته باشیم و کنترل محیط بیرونی که ممکن 
است همه سیاست های تدوین شده ما را تحت 
الشعاع قرار دهد از کنترل ما خارج است، از 
سوی دیگر ما یک سازمان مجری هستیم و 
تدوین سیاست گذاری ها و چشم اندازها بر 

عهده سازمان های باال دستی است.
وی با بیان اینکه در این مسیر ما شاید خیلی 
تعیین کننده نباشیم و تنها شناخت مساله و طرح 
آن بر عهده شرکت باشد، تصریح کرد: در این 
سند بیان شده که برای برطرف کردن مسائل و 
چالش ها سالیانه چه مقدار باید در شبکه سرمایه 
گذاری شود، آیا وقتی نقدینگی مورد نیاز در 
زمان مقرر تامین نشود از دست ما کاری ساخته 
است؟ آیا وقتی شرایط سیاسی اقتصادی جامعه 
دستخوش تغییراتی می شود و شرکت را تحت 
تاثیر قرار می دهد می توان باز سیاست های 

تدوین شده را اجرا کرد؟

شهردار کرج تاکید کرد:

 ضرورت مشارکت شهروندان در بهبود
 سیمای شهر

شهردار کرج بر ضرورت بهبود سیمای شهر 
با مشارکت شهروندان تاکید کرد.

شورای  جلسه  در  زاده  کمالی  اصغر  علی 
برنامه ریزی که در سالن شهدای شهرداری 
و  گذشته  در  افزود:  شد،  برگزار  کرج 
همزمان با آغاز سال جدید شاهد مشارکت 
شهروندان در بهبود سیمای شهر نظیر رنگ 
آمیزی درِب خانه ها و رسیدگی به نمای 
ساختمان ها بودیم که متاسفانه این موضوع 

کمتر دیده می شود.
اینکه مشارکت شهروندان  با اشاره به  وی 
در بهبود سیمای شهر نقش موثری دارد، از 
سازمان فرهنگی و معاونت خدمات شهری 
خواست با اقدامات فرهنگی و آموزش های 

مختلف، این مشارکت را افزایش دهند.
کمالی زاده با تاکید بر توزیع اقالم فرهنگی 
باید  شهروندان  کرد:  اظهار  نوروز  ایام  در 
را  شهر  سطح  در  گرفته  انجام  تغییرات 
احساس کنند. این مسئول با اشاره به روز 
ها  الله  جشنواره  آغاز  که  کرج  فرهنگی 
است، افزود: کاشت پیازِ الله تنها به باغ گل 

ها محدود نشود و در خیابان ها نیز شاهد 
رویش الله ها باشیم.

به گفته شهردار کرج؛ طرح استقبال تا 13 
فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

هوا  شدن  مساعد  با  که  این  بیان  با  وی 
هنگام  در  را  معابر  و  ها  خیابان  آسفالت 
شب می توانیم آغاز کنیم، یادآور شد: شهر 
باید مهیای میزبانی مطلوب از شهروندان و 

مسافران نورزی باشد.
شهردار کرج به تالقی ایام نوروز با ایام ماه 
رجب و شعبان اشاره و گفت: با همکاری 
فرهنگی  سازمان  و  منظر  سیما،  سازمان 

جشنواره نوروز برگزار شود.
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 هیچ کودک ایرانی به دلیل ناتوانی
 مالی،ناشنوا نمی ماند

مدیرعامل بنیاد خیریه شنوایی شفاء  با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ 
کودک ایرانی به دلیل ناتوانی مالی کاشت حلزون آن در کشور به تأخیر 
یا  افرادی که سابقه کم شنوایی  انجام مشاوره ژنتیک در  نمی افتد، گفت: 

ناشنوایی در خویشاوندان خود دارند ضرورت دارد.
دکتر  محمد اجل لوئیان به مناسبت  روز جهانی شنوایی اظهار داشت: هر 
درمان مشکالت  و  پیشگیری  در جهت  مؤثری  اقدامات  دولت  که  چند 
شنوایی انجام داده است ولی جهت کمک به این بیماران هنوز می توان 
تالش  شنوایی  حوزه  در  مردمی  نهادهای  و  داد  انجام  بیشتری  اقدامات 

کرده اند در این زمینه ورود یابند.
وی افزود: در زمینه غربالگری ژنتیک و مشاوره های قبل از ازدواج جهت 
پیشگیری از تولد نوزادان کم شنوا و ناشنوا هنوز اقدامات اساسی برداشته 

نشده و متأسفانه ساالنه 1500 کودک ناشنوا متولد می شود.
افراد مبتال به کم شنوایی و  بنیاد خیریه شنوایی شفاء ادامه داد:  مدیرعامل 
ناشنوایی که متولد می شوند ساالنه 2 میلیون تومان هزینه خواهند داشت و 
اگر برای غربالگری پیش از ازدواج اقدامات مؤثری انجام گیرد می توان از 

هزینه ةای سربار دولت و خانواده ها به میزان بسیار زیادی کاست.
اجل لوئیان تأکید کرد: افرادی که در خانواده های خود فرد نوزاد کم شنوا و 
ناشنوا دارند و یا سابقه فامیلی این بیماری در آنها وجود دارد الزم است که 
نسبت به غربالگری های پیش از ازدواج و مشاوره ةای ژنتیک  حساسیت 
بیشتری داشته باشند. وی گفت: خوشبختانه در حال حاضر همه مراکز 
با گرفتن شرح حال و برخی  کاشت حلزون متخصص ژنتیک دارند و 
از آزمایشات می توان این غربالگری را انجام داد. مدیرعامل بنیاد خیریه 
شنوایی  شفاء خاطرنشان کرد: بنیاد بخشش طی دو سال گذشته 4 میلیارد 
تومان جهت هزینه کاشت، خدمات پس از کاشت حلزون و پیشگیری به 
بیماران کمک کرده است و می توان گفت که در حال حاضر با کمک های 
دولت و بنیادهای خیریه هیچ کودک ایرانی به دلیل ناتوانی کاشت حلزون 

آن به تأخیر نمی افتد.
وی بیان داشت: خوشبختانه در حال حاضر در کشور ما اقدامات مهمی 
برای درمان کم شنوایی انجام می گیرد و این خدمات در اکثر نقاط کشور 
در دسترس و مقرون به صرفه است و پیشگیری از ناشنوایی، غربالگری 
شنوایی و توانبخشی از طریق دستگاه های کم شنوایی و آموزش می تواند 

کمک شنوایی و عواقب آن را کاهش دهد

چاقی از مهمترین ریسک فاکتور های ابتال به دیابت

دبیر همایش چاقی با بیان اینکه چاقی یکی از مهمترین ریسک فاکتور های 
ابتال به دیابت نوع 2 است، عنوان کرد: بیش از 23 تا 25 درصد مردم ایران 
چاق هستند، افزود: اگر شاخص توده بدنی مساوی یا باالتر از 30 باشد، 

فرد چاق است.
علی ناصر مستوفی گفت: بیش از 60 درصد مردم ایران اضافه وزن دارند در 

حالیکه استاندارد جهانی این عدد حدود 13 درصد است.
دبیر همایش چاقی  افزود: در مطالعاتی که در کشور انجام شده چاقی در 
کودکان و نوجوانان نیز به شدت رو به افزایش است که علت آن نحوه 

زندگی و نحوه تغذیه است.
مستوفی با تاکید بر اینکه چاقی می توانند سبب بیماری های قلبی عروقی، 
افزایش فشار خون، چربی خون و برخی سرطان ها باشد، گفت: اگر کسی 
با تغییر شیوه زندگی و تغذیه صحیح، ورزش و تحرک نتواند وزن خود را 
متعادل کند باید به پزشک مراجعه کند تا با دارو های استاندارد کاهش وزن 

داشته باشد.
وی با گالیه از کسانی که از دارو های تبلیغی در ماهواره ها و مجالت زرد 
برای کم کردن وزن استفاده می کنند، افزود: این افراد بدانند دارویی که مورد 
تایید سازمان غذا و داروی کشور نباشد بیش از فایده می تواند ضرر داشته 
باشد بنابراین بهتر است تنها از دارو هایی که پزشک معتبر تجویز می کند 

استفاده کنند.

خبر

ستاری:فرهنگ نفت مفت، واردات را 
به تولید ترجیح می دهد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: ما 
دشمن مشترک داریم و آن دشمن، فرهنگی است 
که واردات را به تولید ترجیح می دهد که دلیل اصلی 
آن نفت مفت است. چنین رانتی در اقتصاد، مخرب 
است و همه زیرساخت های فکری و فرهنگی را از 

بین می برد.
سورنا ستاری در مراسم توانمندی صنعت داروسازی 
در  که  اسالمی  ایران  انقالب  سالگرد  چهلمین  در 
هتل المپیک تهران برگزار شد، افزود: این موضوع 
مانند بچه پولدارهایی است که نیازی به کار کردن و 
نوآوری ندارند. دانشگاهی که بخواهد با پول دولت 
کارش را پیش ببرد، سقف آرزویش معلوم است. 
کسی که استخدام دولت است نیز سقف آرزویش 
معلوم است. صنعتی که با پول نفت و پول بدون 
ملی  بنیاد  رئیس  است.  همین  شود،  اداره  زحمت 
در  در یک جبهه همه  باید  داشت:  اظهار  نخبگان 
کنار هم و با هماهنگی کار کنیم و مدیرانی را مورد 
حمایت قرار بدهیم که کار را پیش ببرند. دولت هایی 
دولت های  می کنند،  استفاده  زیرزمینی  منابع  از  که 
بروکراتیک و چاقی هستند و تعداد پرسنل مدیران 
آن بیش از اندازه است. در نتیجه باید با این موضوع 

مبارزه کنیم و تولید را ارتقا بدهیم.
ستاری در ادامه عملکرد پژوهشکده ها را مورد انتقاد 
را  ما کاله خود  پژوهکشده های  داد و گفت:  قرار 
قاضی کنند و ببینند در 10 سال گذشته در مقابل 
پولی  که از دولت گرفتند، چه چیزی تحویل جامعه 
دادند. همه جلسه هایی که گذاشتند و روبان هایی که 
بریدند، به چه نتیجه ای رسیده و چه چیزی به  دست 

مردم رسیده است. 
وی افزود: باید پاسخگو باشیم. در کشوری زندگی 
می کنیم که محیط آن برای واردات مناسب  است. 
تولید  کشور  داخل  در  را  دارو  درصد   97 اینکه 
می کنیم، آیا از داخل پژوهکشده ها بیرون آمده است. 
قطعا نقش آدم سازی  پژوهکشده ها را قبول دارم، اما 

عملکردی که اتفاق افتاده چیست. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: در سال های اخیر 
شرکت های دانش بنیان توسعه یافتند و بیش از 40 
درصد این شرکت ها در حوزه  سالمت کار می کنند. 
بنیانی یک محیط است و اصال بحث مالی  دانش 
مطرح نیست. نیازمند محیطی هستیم که همه افراد 
یک صدا و فقط  یک هدف داشته باشند. باید بدانیم 
که اگر می خواهیم محصولی را از محل پژوهش به 
مردم بدهیم، فقط باید از طریق شرکت ها این کار 
جوان  چند  چطور  افزود:  ستاری  دهیم.   انجام   را 
اما  انجام دهند،  استارتاپ ها  را در  می توانند کاری 
این همه سرمایه گذاری در پژوهشکده ها به نتیجه 
 نمی رسد. این موضوع به ماهیت بخش خصوصی 
برمی گردد. کار ما باید در دولت این باشد که به ازای 
هر هزار تومانی که به بخش  دولتی اختصاص می 
یابد، هفت تا هشت هزار تومان به بخش خصوصی 
تعلق بگیرد.  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
بازار  وارد  نمی توان محصول  دولت  پول  با  گفت: 
دولت  از  را  پولش  همه  که  پژوهشکده ای  کرد. 

 می گیرد، نمی تواند محصولی وارد بازار کند. 

خبر

پیرصالحی  مهدی  دکتر  به  گفت:  بهداشت  وزیر 
اگر  که  ام  کرده  اعالم  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
دارویی در داخل تولید می شود، اجازه ندارد مجوز 
واردات داشته باشد. هر چند توجیه  همکاران در 

گذشته این بود که ما حامی سالمت مردم هستیم. 
سعید نمکی در مراسم توانمندی صنعت داروسازی 
در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی  ایران که در هتل 
المپیک تهران برگزار شد، افزود: باید راه برای تولید 
داخل دارو در برابر واردات بی رویه هموار شود. 
وقتی به وزارت بهداشت آمدم، اولین جایی که حس 
کردم باید فکری به حال آن  انجام داد، سازمان غذا 

و دارو بود.
وزیر بهداشت گفت: برای من فهرستی آوردند که 
بیزاکودیل  وارد  کنیم.  هند  از  را  قرص  بیزاکودیل 
بیاوریم و  به درد نخور هندی  از یک شرکت  را 
ندهیم که در آن  بسته  تولید  اجازه  تولیدکننده  به 
از حضور  باید  چند  هر  داشت:  اظهار  وی  شود.  
دکتر اصغری تشکر کنم، اما به هر حال تغییر در 
به دکتر  از طرفی  این سازمان یک ضرورت  بود. 
پیرصالحی گفتم که باید سازمان غذا و دارو پاک 
شود. چرا صنعتگر و تولیدکننده ای را که می خواهد 
مجوز بگیرد، این قدر آزار می دهیم. نمکی گفت: 
بزرگترین مشکل ما در دولت های نفتی، خود دولت 
مشکل  سه  نفتی  پول  و  مجوزها  بانک ها،  است. 
بزرگ  هستند. صنعتگر باید التماس کند و زانو بزند 
تا نوبت تولید او جلو بیفتد. صنعتگر باید بهره 2۸ 

تا 30 درصد به بانک بدهد. کجای دنیا  این کار را 
انجام می دهند؟ اوراق دست تولیدکننده می دهیم و 
چک او برگشت می خورد و از دولت میلیاردها پول 
می خواهد. این چه  حمایتی از تولید است. به دکتر 
پیرصالحی گفتم که باید این موارد از سازمان غذا و 
دارو حذف شود و باید این مجموعه پاکیزه  باشد. وی 
بیان کرد: به دکتر پیرصالحی گفتم که اجازه ندارند 
اگر دارویی در داخل تولید می شود، مجوز واردات 

داشته باشد. هر چند توجیه  همکاران ما در گذشته 
این بود که ما حامی سالمت مردم هستیم. 

وزیر بهداشت ادامه داد: عرصه داروسازی افتخار 
که  است  کشور  سالمت  حوزه  عرصه  آمیزترین 
می توان به آن بالید. در بخش های  R&D  داروسازان 
شریف در کشور ماندند و کار کردند و ما از داروهای 
اساسی بی نیاز شدیم. باید از همه صنعت گران حوزه 
دارو  تشکر ویژه کرد. در دانشگاه های علوم پزشکی 

نیز افراد زیادی به صنعت داروسازی کمک کردند. 
اصالح قیمت داروهای تولید داخل

وزیر بهداشت، بر حمایت از صنعت داروسازی 
کشور تاکید کرد و گفت: نگرانی از بابت کمبود 

دارو در سال آینده نداریم.
سعید نمکی، اظهارداشت: در زمینه کمبود دارو 
مشکل حادی نداریم و به کمک تولیدکنندگان 
سال  برای  برنامه ریزی های  واردکنندگان  و 
آینده انجام شده است.وی تاکید کرد: ما باید 
به صنعتگران داخلی کمک کنیم تا پول مواد 
تولید شده را در اسرع وقت دریافت کنند، به 
دلیل چرخه معیوب پول در نظام بیمه ای با 
و  هستیم  مواجه  دارو  صنعت  در  مشکالتی 
با برنامه ریزی انجام شده به دنبال اصالح این 
چرخه هستیم.نمکی در خصوص بحث قیمت 
انجام  حال  در  همکاران  گفت:  دارو،  گذاری 
کارهای کارشناسی در زمینه قیمت گذاری دارو 
هستند تا بتوانیم قیمت واقعی دارو را مشخص 
کنیم و تولیدکنندگان با فروش دارو با قیمت 

پایین ضرر نکنند.
افزایش  آینده  سال  در  گفت:  بهداشت  وزیر 
قیمت دارو به شکل غیرمنتظره نخواهیم داشت 
و با شیب گذشته قیمت دارو افزایش خواهد 
یافت اما تنظیم قیمت باید به گونه ای باشد 
که به بیماران و تولیدکنندگان فشار وارد نشود.

وزیر بهداشت : نگران کمبود دارو نیستیم

اصالح قیمت داروهای تولید داخل

مدیریتی  بخش های  کرد:  تاکید  آموزش وپرورش  وزیر 
آموزش وپرورش و مدیران مدارس به عنوان نمایندگان ما باید 
تنبیه به ویژه خشونت های جسمی و بدنی برخورد  با موارد 
کنند. سید محمد بطحایی در سفری یک روزه به استان البرز 
اظهار  ویژه مدرسه،  برنامه  اجرای طرح  نحوه  بازدید  ضمن 
کرد: در این طرح برنامه هایی که در مدرسه اجرا می شود با 
نیازها تناسب و انطباق بیشتری پیدا می کند و در این مدرسه 
نشان می دهد که برنامه ریزی، ابتکار و خالقیت معلمان بسیار 
مؤثر بوده است و امیدوارم این برنامه به تدریج در سال های 

آینده به هدف هایش بیش از گذشته نائل شود.
وزیرآموزش وپرورش تنبیه دانش آموزان را آفت بسیار بزرگی 
دانست و اظهار کرد: گاهی در آموزش وپرورش نمونه هایی 
تنبیه لفظی،  اینکه  از  تنبیه مشاهده می کنیم که صرف نظر  از 
متأسفانه  و  است  آفت  باشد،  نابجا  صحبتی  یا  نگاه  بدنی، 
گاهی تنبیه به ویژه خشونت های جسمی و بدنی اتفاق می افتد 
مدارس  مدیران  و  آموزش وپرورش  مدیریتی  بخش های  و 
که  کنند  برخورد  موارد  این  با  باید  ما  نمایندگان  به عنوان 
در مواقعی اتفاق هایی می افتد که به لحاظ اداری و به دلیل 
تحت  متخلف  فرد  تربیت،  و  تعلیم  اصول  شدن  خدشه دار 
کردن  سؤال  با  آموزش وپرورش  وزیر  می گیرد.  قرار  پیگرد 
از دانش آموزان میزان تأثیر و فراگیری مهارت های زندگی را 

مورد ارزیابی قرارداد.

با موارد »تنبیه«  دانش آموزان 
برخورد  می شود

ایرج حریرچی  در شانزدهمین مجمع خیرین موسسه خیریه 
امدادگران عاشورایی، اظهار داشت: روزانه 650 هزار مراجعه در 
مراکز بهداشتی شهری و روستایی می شود و حدود ۸ درصد از 
GDP به حوزه بهداشت و درمان اختصاص می یابد به عبارت 
دیگر از هر 12 تومانی که ایرانی ها هزینه می کنند یا برای آنها 
هزینه می شود، یک تومان به حوزه بهداشت و درمان اختصاص 
پیدا می کند و در دنیا، مجموع هزینه های نظامی و انرژی کمتر 

از بخش سالمت است.
وی تصریح کرد: بر اساس قیمت سال 95 حدود 115 هزار 
میلیارد تومان در بخش های دولتی و خصوصی سالمت هزینه 
نظام سالمت  به  ماه  در  یکبار  ایرانی حداقل  هر  و  می شود 
مراجعه می کند بنابراین وارد شدن خیرین و موسسات خیریه 
به حوزه سالمت، می تواند منشا خیر و برکات زیادی برای 

مردم باشد.
حریرچی با بیان اینکه هزینه های بیماری در دنیا ممکن است 
مردم را دچار هزینه های کمرشکن و فقر کند، افزود: باید از 
مردم در برابر هزینه های کمرشکن سالمت محافظت کنیم البته 
در سال های گذشته حدود 600 هزار در کشور دچار فقر ناشی 
از هزینه های کمرشکن سالمت شده بودند که در حال حاضر 
به کمتر از 420 هزار نفر کاهش یافته اما یک مورد از آن هم 
برای نظام سالمت و نظام جمهوری اسالمی، صورت خوشی 

ندارد.

آمار فقر ناشی از هزینه های 
کمر شکن سالمت

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تاکید کرد که 
رانندگان مرتکب تخلفات پر خطر در نوروز امسال از سفر 

باز خواهند ماند.
سردار تقی مهری در حاشیه چهاردهمین همایش سراسری 
روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که در ستاد 
مرکزی ناجا برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران، اظهار 
سال  نوروز  در  که  است  این  دهنده  نشان  ما  آمارهای  کرد: 
داده  رخ  جرحی  و  فوتی  تصادفات  از  درصد   ۸5 گذشته 
ناشی از سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، بی توجهی به 
جلو و خستگی و خواب آلودگی رانندگان بوده است و این 
نشان می دهد که کامال می توان از وقوع بسیاری از تصادفات 

رانندگی پرهیز کرد.
مهری با تاکید بر برخورد پلیس با رانندگان مرتکب تخلفات 
حادثه ساز، اظهار کرد: از میان 30 میلیون گواهی نامه فعال در 
کشور و به عبارتی از میان 30 میلیون راننده امسال بیش از 
پنج هزار تصادف رخ داده است. تقریبا بین دو تا سه هزار 
راننده متخلف در آن نقش داشته اند که این میزان در مقایسه 
با کل رانندگان عدد ناچیزی است، اما ما اجازه نخواهیم داد 
که رانندگان پر خطر امنیت شهروندان را به خطر بیاندازند. در 
همین راستا نیز رانندگان مرتکب تخلفات حادثه ساز از سفر 
باز می مانند و ما این اجازه را نمی دهیم که رفتار پر خطر آنها 

آرامش دیگر مسافران نوروزی را به خطر بیاندازند.

 هشدار پلیس 
به رانندگان پرخطر

آگهی مفقودی
جوازاسلحه ساچمه زنی ته پریک لول با کالیبر 12نیمه خودکاربه شماره19103ساخت 

ترکیه به نام کرامت پام فرزند عبده مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

مفقودی 
سه برگ سبز خام و سفید مربوط به موتورسیکلت آپاچی 160 مدل 1395 به رنگ 
سبز با شماره پالک5۸۸-67793 شماره تنه 9510649شماره موتور2۸۸7926 در منزل 
مسکونی آقای فریدون نوروزپور بزاز بوده و مفقود شده است لذا چنانچه کسی پیدا 

نموده است تا پایان سال 1397 به این شماره تلفن 09362224010تماس فرمایید
بابل 

آگهی مفقودی
کارت هوشمند کامیونت باری آمیکو EM6به رنگ سفید روغنی مدل 1390به شماره 
پالک ایران25-261ع25شماره کارت 2539042مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط 

می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی
موتور  شماره  با   ۸2 ایران  659ن33  پالک  شماره  SLXبا   405 پژو  سبز  برگ 
منصوری  شیدا  M31FE۸H12611193بنام  شاسی  شماره  164B01140519و 

حبیب آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقودی
سند کمپانی ماشین سواری پژو 405 مدل 13۸9 به شماره شهربانی 92-666ج29 به 
شماره موتور 124۸9074926 و شماره شاسی NAAM11CA3AE019492 به نام 

عزیز شیرچی ساسی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری هاچ بک تیبا 2 مدل 1395 با شماره پالک 36۸ج69ایران 72و 
NAS۸21100G1051921بنام  شاسی  شماره  M15/۸307312و  موتور  شماره 

مسعود منعمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری هاچ بک پژو 206 مدل 1397 به شماره شهربانی ۸2-47۸ل44 
و شماره موتور 165A01354۸9 و به شماره شاسی NAAP03EE5JJ520042 به 

نام رضا تقی نسب درزی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی حصر وراثت
آقای پیمان ظهرابی دارای شناسنامه شماره  3 به شرح دادخواست به کالسه 9704۸9 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شادروان 
بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 1393/12/6  در   2 شناسنامه  به  میراحمدظهرابی 

زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1.پیمان ظهرابی  کدملی5969۸662۸۸  پسر متوفی
2.چینی ظهرابی  کدملی5969601993 دختر متوفی

3.نزاکت زارعی  کدملی325426۸1۸0 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

آگهی مفقودی
شماره  به   13۸7 مدل   405 پژو  سواری  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   124۸7200005 موتور  شماره  و  21-۸13ه92  شهربانی 

NAAM01CA99E3۸7772 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده متعلق به اینجانب اسماعیل رمضانی پاسندی فرزند رمضان به 
شماره کارت 2631۸39 و شماره ملی 579994۸270 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو 405GLX به شماره پالک ایران 10-3۸2ن53 و شماره 
و  مفقود   NAAM11VE1JK030695 شاسی  شماره  و   124K1209917 موتور 

فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

دادنامه
شماره پرونده:97-743-6ش 

مرجع رسیدگی: شعبه ششم ایثارگران  شورای حل اختالف –بنشانی خوی – جنب 
پادگان شهید شرفخانلو  خواهان:  مسعود علی میرزالو  / خوانده:   ابوبکر دالئی میالن 

/ادرس:مجهول المکان/ موضوع: مطالبه
رای شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی  مسعود علی میرزالو  بطرفیت   ابوبکر 
دالئی میالن بخواسته مطالبه وجه به مبلغ-/۸/000/000 ریال بابت   سه فقره سفته   
بشماره  135175-135176-94۸643   بعهده بانک  ---- شعبه---  با احتساب 
کلیه خسارات دادرسی توجه به  محتویات پرو.نده و نظر به اینکه الشه چک در ید 
خواهان دال بر بقای  دین و اشتغال ذمه خوانده می باشد  و خوانده  علیرغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حاضر  نشده دلیل و مدرکی دال بر پرداخت دین و عدم 
مشمول ذمه اش ارائه نکرده است لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول برصحت 
تشخیص به استناد مواد 310 -249-313  قانون تجارت  و مواد-522-19۸ 519 
قانون ایین دادرسی  مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ-/۸/000/000 ریال بابت اصل 
از  تاخیرتادیه  بابت هزینه دادرسی و خسارات  خواسته  و مبلغ -/140/000 ریال 
سرسید سفته   تا یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم 
می نماید :رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این  
شعبه  میباشد پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی  در دادگاه  

محترم عمومی  و حقوقی شهرستان  خوی میباشد
ابراهیمی - قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف خوی

اگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت  1000 متر مربع  
قطعه 27 تفکیکی به شماره  پالک 21 فرعی از 172اصلی مفروز و مجزی شده از 4 
فرعی  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نام خسرو پاینده فرزند یوسف به 
شماره شناسنامه 33۸ صادره از تهران  ذیل صفحه 45 دفتر 303 صادر و تسلیم شده 
است سپس تمامی مورد ثبت طبق سند قطعی شماره 76490 مورخه 79/1/17دفتر 
خانه 21 کرج به اسرافیل قره داغی فرزند بیرامعلی  و مهدی احمدی فرزند نعمت 
تسلیم  و  به شماره چاپی 0447256 صادر  المثنی  منتقل شدکه سند  )بالسویه(  اله 
شده است سپس آقای حسین پارسائیان به موجب  وکالتنامه شماره 22137 مورخه 
97/11/6 دفتر خانه 126 کرج به وکالت اقای اسرافیل قره داغی ضمن تسلیم دو برگ 
استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است سند به علت جابجایی  مفقود گردیده و 

درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی 

سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. 
م/الف 600 تاریخ 1397/12/12

رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

اگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت  1000 متر مربع  
قطعه 19 تفکیکی به شماره  پالک13 فرعی از 172اصلی مفروز و مجزی شده از 4 
فرعی  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نام خسرو پاینده فرزند یوسف 
به شماره شناسنامه 33۸ صادره از تهران  ذیل صفحه 4۸1 دفتر 305 صادر و تسلیم 
شده است که مورد ثبت اولیه مسدود و به صفحه 166 دفتر 90۸ منتقل شد سپس 
تمامی مورد ثبت طبق سند قطعی شماره 76569 مورخه 79/1/25دفتر خانه 21 کرج 
به اسرافیل قره داغی فرزند بیرامعلی  واکبر  احمدی فرزند الچین )بالسویه( منتقل 
شد سپس آقای حسین پارسائیان به موجب  وکالتنامه شماره 22137 مورخه 97/11/6 
دفتر خانه 126 کرج به وکالت اقای اسرافیل قره داغی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است سند به علت جابجایی  مفقود گردیده و درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد.  م/الف 599   تاریخ: 1397/12/12
رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده 97-1370-6ش / وقت رسیدگی :  روز یکشنبه 9۸/1/11 ساعت 9:15 
مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی – جنب پادگان 
شرفخانلو  / خواهان: نادر بهرامی فر به وکالت خانم لیال بختیاری اصل/خوانده:   علیرضا 

بزازپور)مجهول المکان( خواسته: مطالبه از بابت چک
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله علیرضا بزازپور وفق   
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ 
وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت 
دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور 

موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 محمد علی داور-شعبه  شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

اگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت  1000 متر مربع  
قطعه 26 تفکیکی به شماره  پالک 20 فرعی از 172اصلی مفروز و مجزی شده از 4 
فرعی  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نام خسرو پاینده فرزند یوسف به 
شماره شناسنامه 33۸ صادره از تهران  ذیل صفحه 41 دفتر 303 صادر و تسلیم شده 
است سپس تمامی مورد ثبت طبق سند قطعی شماره 76490 مورخه 79/1/17دفتر 
خانه 21 کرج به اسرافیل قره داغی فرزند بیرامعلی  و مهدی احمدی فرزند نعمت 
تسلیم  و  به شماره چاپی 0447257 صادر  المثنی  منتقل شدکه سند  )بالسویه(  اله 
شده است سپس آقای حسین پارسائیان به موجب  وکالتنامه شماره 22137 مورخه 
97/11/6 دفتر خانه 126 کرج به وکالت اقای اسرافیل قره داغی ضمن تسلیم دو برگ 
استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است سند به علت جابجایی  مفقود گردیده و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده 120 
ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  
اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم 

تا وفق مقررات عمل گردد.  م/الف 601  تاریخ 1397/12/12
رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   پیمان کلب خانی دارای شناسنامه شماره  42735 بشرح دادخواست به کالسه  
972354/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  غالم  کلب خانی بشناسنامه 17 در تاریخ   92/10/4  اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   بهرام کلب خانی 
فرزند    غالم –ش ش494 خوی –  پسر متوفی/2- پیمان کلب خانی فرزند   غالم 
–ش  ش  4235 -خوی -  پسر متوفی/3-  زینب  کلب خانی فرزند  غالم -ش  
ش     ۸14  - خوی -  دختر متوفی/4-   حمیده  کلب خانی فرزند  غالم-  ش ش 
2790156077     -خوی- دختر  متوفی  5- سارا کلب خانی  فرزند حسین  ش ش 
1673   - خوی—همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
آگهی فقدان سند مالکیتجعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

100 سهم مشاع عرصه به انضمام ۸5 سهم مشاع اعیان از 240 سهم ششدانگ یک 
باب خانه بشماره پالک ثبتی 26/36 –اصلی بخش 2 خوی که در دفتر امالک جلد 
304 صفحه 327 ذیل  90404 بنام حسین ابراهیمی  ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده سپس برابر سند قطعی شماره 239299-۸۸/10/22 دفتر 5 خوی به 
آقای حسن  ابراهیمی  انتقال قطعی یافته که  نامبرده با تسلیم  برگ استشهادیه اعالم 
نموده   سند مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. 
لذا مراتب  به استناد ماده 120- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : 
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است 
که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  
ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن 

این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 97/3444/210302/56 در خصوص شکایت عزیز ماسوری فرزند 
میر ولی دائر بر کالهبرداری علیه مراد بارنگ فرزند کوچکعلی به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت متهم و در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
نامبرده از تاریخ نشر آگهی تا ظرف 30 روز در شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر 

به عمل می آید. 
شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

»دارو«؛ در انتظار سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا

 مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ضمن گالیه از اختصاص 
مبالغ ناچیز به حوزه دارو از 500 میلیون یورویی که قرار بود از صندوق توسعه ملی 
به حوزه سالمت اختصاص یابد، گفت: اگر در حوزه نقل وانتقال و تامین ارز سیستم 

SPV راه  بیفتد، طبعا مشکالت در حوزه دارو کمتر می شود.
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 واردات نفت خام آسیا از ایران
 ۴9 درصد کاهش یافت 

چهار خریدار برتر نفت خام ایران، چین، هند، 
 710699 روزانه  کل  در  جنوبی  کره  و  ژاپن 
بشکه نفت از ایران در ماه ژانویه وارد کردند 
که 49 درصد کمتر از همین ماه در سال 201۸ 

بود. 
بر اساس این گزارش، واردات نفت خام آسیا 
خود  حد  ترین  پایین  به  ژانویه  در  ایران  از 
و  چین  که  افتاد  آن  از  پس  اتفاق  این  رسید. 
هند خرید از ایران را کاهش دادند و ژاپن برای 
سومین ماه پیاپی هیچ نفتی از ایران وارد نکرد 
.چهار خریدار برتر نفت خام ایران، چین، هند، 
 710699 روزانه  کل  در  جنوبی  کره  و  ژاپن 
بشکه نفت از ایران در ماه ژانویه وارد کردند 
که 49 درصد کمتر از همین ماه در سال 201۸ 
بود. تحریم های آمریکا علیه ایران که در نوامبر 
این  صادرات  شدت  به  شد،  اجرایی  گذشته 
اینکه  علیرغم  داد،  کاهش  آسیا  به  را  کشور 
واشنگتن به هشت کشور اجازه داده بود تا 6 ماه 
مقادیر کمی از نفت ایران را بخرند .خریداران 
باید مسائل مربوط به کشتیرانی و پرداخت را 
نفت  واردات  شد  باعث  که  کردند  می  حل 
بیفتد.  تعویق  به  ژاپن و کره جنوبی  ایران در 
ایران، چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک 
است. در ژانویه، ژاپن اولین محموله نفتی را 
از زمان آغاز تحریم ها از ایران خریداری کرد. 
انتظار می رود این محموله در فوریه به مقصد 
برسد .کره جنوبی واردات نفت خام ایران را 
از سر  از یک وقفه چهارماهه  ژانویه پس  در 
به  نسبت  درصد   75 آن  واردات  ولی  گرفت 
همین ماه در سال گذشته کاهش داشت. این 
سومین خریدار بزرگ نفت ایران در آسیا خرید 
خود را از ایران فقط به میعانات گازی محدود 
کرد، یک نفت فوق سبک که برای تولید نفتا 
محصوالت  نفتا  از  شود.  می  استفاده  آن  از 
کره  و  ژاپن  واردات   . سازند  می  پتروشیمی 
جنوبی قرار است در ماه های آتی افزایش یابد 
طی  می توانند  که  را  مقداری  خریداران  چون 
معافیت ها وارد کنند، افزایش میدهند . انتظار 
می رود واردات ماه فوریه آسیا تقریباً دو برابر 
برسد  روز  در  بشکه  میلیون   1,3۸ به  و  شود 
.چین، بزرگترین خریدار نفت ایران در ژانویه 
37703۸ بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد 
که بیش از 500 هزار بشکه نسبت به ماه دسامبر 
کمتر بود. واردات ماه ژانویه چین بیش از 340 
هزار بشکه در روزی است که می تواند طبق 

معافیتها وارد کند .
به  ژانویه  ماه  را در  ایران  از  نیز واردات  هند 
270500 بشکه در روز کاهش داد که کمتر از 
300 هزار بشکه در روزی است که این کشور 

می تواند وارد کند .

خبر

طول خطوط لوله انتقال نفت ایران ۷00 کیلومتر 
افزایش می یابد

لوله  خط  از  بهره برداری  با  کشور  نفت  انتقال  لوله  خطوط  طول 
کیلومتر  ری، 700  قم-  شازند-  لوله  و خط  ری  کاشان-  نایین- 

افزایش می یابد.
لوله و مخابرات نفت  از شرکت خطوط  به نقل  به گزارش زمان 
نفتی  فراورده های  و پخش  پاالیش  ملی  مدیرعامل شرکت  ایران، 
حفظ  افزود:  اصفهان  مارون-  لوله  اهمیت خط  بر  تاکید  با  ایران 
کار  به  نیاز  سال   40 از  بیش  قدمت  با  لوله ای  خط  نگهداری  و 
شبانه روزی و تالش همیشگی دارد که این مهم توسط همکاران 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بدون وقفه در حال انجام 
است. به گفته علیرضا صادق آبادی، این خط لوله با انتقال 540 تا 
600 هزار بشکه نفت خام از اهواز به پاالیشگاه اصفهان، عالوه بر 
تامین نیاز این پاالیشگاه، بخشی از نیاز پاالیشگاه های تهران و تبریز 

را هم تامین می کند.

 تولید ۴0میلیون تن محصوالت پتروشیمی 
در 9 ماه امسال

مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از تولید 40 میلیون و 123 هزار تن محصوالت پتروشیمی از 
آغاز امسال تا پایان آذرماه خبر داد که در همسنجی با پارسال کمتر 

از یک درصد رشد داشته است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »پروین 
نباتی« افزود: با توجه به مشکالت و محدودیت های صنعت در 
زمینه تامین مواد اولیه، اما صنایع شیمیایی و سلولزی تا حد زیادی 
توانست تولید مشابه سال پیش را حفظ کرده و در مواردی رشد 
قابل مالحظه ای هم داشته باشد. وی گفت: در این 9 ماه 174 هزار 
تن الستیک خودرو تولید شد که در همسنجی با پارسال 1,1 درصد 

رشد داشت. 
»این مقدار با احتساب تایر و تیوب دوچرخه و موتورسیکلت به 
1۸5 هزار و 500 تن می رسد که 45 درصد کل تولید تایر سواری 

و 40 درصد تایر باری و اتوبوسی بوده است.«
مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت درباره تولید 
کاغذ گفت: در 9 ماه امسال تولید انواع کاغذ نزدیک به 590 هزار 
تن بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 2,2 درصد افزایش نشان 
می دهد. وی ادامه داد: در تولید کاغذ بسته بندی که به طور عمده 
با استفاده از کاغذ باطله انجام می شود، میزان افزایش در همسنجی 
با پارسال به هفت درصد رسید. به گفته وی، تولید دوده صنعتی که 
توسط چهار تولیدکننده اصلی تولید می شود، در 9 ماه امسال 9۸ 
هزار و 600 تن بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 4,5 درصد 
رشد کرد. وی مقدار تولید ام.دی.اف در 9 ماهه امسال را یک میلیون 
و 55 هزار مترمکعب اعالم کرد و گفت: این مقدار نسبت به مدت 
تولید  این حال  با  یافت،  افزایش  پارسال حدود 21 درصد  مشابه 
نئوپان در همین مدت 4۸5 هزار مترمکعب بود که حدود 9 درصد 

نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش داشت.
سوی  از  ام.دی.اف  با  آن  جایگزینی  به  کاهش  این  اصلی  »دلیل 
مصرف کنندگان باز می گردد.« این مسئول ادامه داد: در این مدت 
حدود 353 هزار تن کارتن تولید شد که مشابه پارسال بود و پیش 
بینی می شود تا پایان سال تغییرات چندانی نسبت به مدت مشابه 

پارسال نداشته باشد.

کوتاه از انرژی

معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
ایران در بازدید از فازهای 13 و 22 تا 24 پارس 

جنوبی گفت: انتظار می رود این فازها پیش از 
تعطیالت نوروز سال 9۸ به بهره برداری رسمی 

برسند.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز 
پارس، رضا دهقان روز پنجشنبه- نهم اسفندماه 
در بازدید از پاالیشگاه های فازهای آماده افتتاح 
پارس جنوبی اظهار کرد: پیشرفت هرکدام از 
طرح های توسعه فازهای 13 و 22 تا 24 پارس 

جنوبی حدود 94 درصد است.
وی با اشاره به عملیاتی شدن سکوها و آمادگی 
واحدهای  و  شیرین سازی  ردیف های  کامل 
با  گفت:  طرح  دو  این  پاالیشگاه های  جانبی 
توجه به مراحل پایانی توسعه، انتظار می رود این 
فازها پیش از تعطیالت نوروز 9۸ به بهره برداری 

رسمی برسند.
ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  امور  معاون 
نفت ایران با اشاره به تحقق تولید روزانه یک 
میلیارد فوت مکعب گاز )2۸ میلیون مترمکعب( 

از بخش سکوهای دریایی فاز 14 اظهار کرد: 
درصد   70 حدود  طرح  این  کلی  پیشرفت 
برنامه موجود نخستین ردیف  است و مطابق 
پاالیشگاهی این فاز در زمستان سال 9۸ وارد 

مدار می شود.
پرونده  فاز 14  تکمیل  با  اینکه  بیان  با  دهقان 
توسعه فازهای پارس جنوبی به استثنای فاز 11 
بسته می شود، اظهار کرد: کار روی فاز 11 ادامه 
دارد و به زودی شاهد خبرهای جدیدی درباره 

این طرح خواهیم بود.
مهندسی  و  توسعه  امور  معاون  است،  گفتنی 
شرکت ملی نفت ایران پنج شنبه )9 اسفند ماه( 
با همراهی محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت 
نفت و گاز پارس با حضور در سایت 2 پارس 
جنوبی از پاالیشگاه فازهای 13، 14 و 22 تا 24 

بازدید کرد.

پاالیشگاه فازهای 13 و 22 تا 24 پارس جنوبی آماده افتتاح رسمی

 آگهی تاسیس، تغییرات شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرتا صنعت آماتیس درتاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ به شماره ثبت ۴۹۴۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۸۰۸۱۲ ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، توزیع ، واردات و صادرات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی اعم از کاالهای الکتریکی، الکترونیکی ، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها ، تجهیزات پزشکی ، محصوالت 
بهداشتی ، آرایشی ، مواد غذایی ، محصوالت کشاورزی و پتروشیمی و لوازم خودرویی و همچنین ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی ، شرکت 
در مناقصه ها و مزایده ها ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، گشایش اعتبارات و ال سی ، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی 
از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، اخذ نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها 
، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، بخش مرکزی ، شهر اهواز، مرکز شهر ، خیابان شهید محمدیان 
، خیابان نجفی فر ، پالک ۳۰ ، طبقه همکف کدپستی ۶۱۹۶۶۱۷۴۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم گیتی امینی آزادانی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۷۷۱۹۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد فضل اله زاده 
به شماره ملی ۱۷۴۰۵۸۳۲۵۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم گیتی امینی آزادانی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۷۷۱۹۰و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محمد فضل اله زاده به شماره ملی ۱۷۴۰۵۸۳۲۵۶و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام زمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. شناسه آگهی :۳۹۷۳۲۶-تاریخ چاپ:۱۳۹۷/۱۲/۱۲
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

آگهی تغییرات
شرکت تجاری صنعتی پویان فناوری شرکت سهامی خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۹۸۰۱۹۳۷۳۶ ملی  شناسه  و   ۸۰۹۹ ثبت 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - سمت 
اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای علیرضا هاشمی 
سراب قنبر به شماره ملی ۳۲۵۶۲۵۲۳۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقای مسعود سنگ کوهی به شماره ملی ۳۲۵۶۲۵۴۵۳۵ به سمت 
مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و خانم طاهره سنگ کوهی به شماره 
مدت  برای  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به   ۳۲۵۵۸۳۳۲۷۲ ملی 
قبیل سفته  از  بهادار  اوراق  و  اسناد  انتخاب گردیدند. ۲-کلیه  دوسال 
،چک ،برات و اسناد تعهد آوربا امضای منفردآقای مسعود سنگ کوهی 
و  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس  و  عامل  مدیر  عنوان  به 
همچنین کلیه نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل 
و رئیس هیئت مدیره آقای مسعود سنگ کوهی همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمانشاه )395518(

مفقودی 
سند کمپانی کامیون کمپرسی ولو ان 10 مدل 75 با شماره پالک 346ع32ایران 72 با 
شماره موتور 19679۸و شماره شاسی 005۸05بنام سید حسن اصغری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
پروانه وکالت اشتغال کانون وکالی مرکز،محل فعالیت دراستان تهران به شماره پروانه 
12142 متعلق به اقای حسام الدین شجاع دارای کدملی 0۸70314149 مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

گواهی  حصروراثت
آقای محسن جعفری پور یگانه فرزندعلی اصغر به شماره شناسنامه 1426 به استناد 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره970331 
تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مریم هادیان نام پدر 
یونس علی به شماره شناسنامه ۸ در تاریخ 1374/5/2۸ دراقامتگاه دائمی خود در 

شهرستان طالقان  درگذشته و ورثه حین الفوت وی /عبارتست از:
صادره   4۸99542۸11 کدملی  131۸به  متولد  یگانه  پور  جعفری  اصغر  علی   -1

ازطالقان  نسبت همسر متوفی
2- محسن جعفری پور یگانه متولد 1347به کدملی 0040257۸00 صادره ازتهران  

نسبت پسر متوفی
3- محمد جعفری پور یگانه متولد 1340به کدملی  0044471769 صادره ازتهران   

نسبت پسر متوفی
ازتهران   کدملی 0074۸9239۸ صادره  متولد 1362به  یگانه  پور  4-مهدی جعفری 

نسبت پسر متوفی
5- محبوبه جعفری پور یگانه متولد 135۸به کدملی 005۸07۸11۸ صادره ازتهران  

نسبت دخترمتوفی
6- مژگان جعفری پور یگانه  متولد 1349به کدملی 0054۸97475 صادره ازتهران 

نسبت دختر متوفی
7- مژده جعفری پور یگانه  متولد 135۸به کدملی 005۸03۸620 صادره ازتهران  

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

دارد واال گواهی صادر می گردد. م الف 5016
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  شرح  به  ملی334096۸616  امانیدارایشماره  هاجر  خانم 
970560 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  مرحومه تابان فهم مروتی به شماره ملی33409360۸0 در تاریخ ۸/ 1397/1  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :

1-جلیل امانی شماره ملی3340969132 تاریخ تولد 1349 نسبت پسر متوفی
2-خلیل امانی  شماره ملی 3340969604  تاریخ تولد 1356 نسبت پسر متوفی
3-علی امانی شماره ملی 334096۸993  تاریخ تولد 1346 نسبت دختر متوفی

4-هاجر امانی شماره ملی334096۸616  تاریخ تولد 133۸  نسبت دختر متوفی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

آگهی موضوع ماده3 قانون
 وماده13آیین نامه قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقدسندرسمی
برابر آراء  صادره  هیات / هیاتهای  موضوع  قانون  تعیین  و تکلیف  وضعیت  ثبتی  
اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  شهرستان  لنگرود  
تصرفات  مالکانه  و بالمعارض  متقاضی  ذیل  محرز گردیده  است لذا  مشخصات  
متقاضی  و امالک  مورد  تقاضا  به منظور  اطالع  عموم  در دو نوبت  به فاصله  
15  روز در  روزنامه  های محلی  و سراسری  آگهی  می شود  در صورتی  که 
اشخاص  نسبت  به صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته باشند  می توانند  
از تاریخ  اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را  به اداره ثبت  اسناد و 
امالک  محل  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یکماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض  دادخواست  خود را به مرجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی است  در 
صورت  انقضای  مدت مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  
صادر خواهد  شد صدور  سند مالکیت  مانع  از مراجع متضرر  به  مراجع  ذیصالح  

قضایی  نمی باشد.
- برابر  رای  شماره  ۸49۸  مورخ 97/12/7  تصرفات  مالکانه  آقای عباس عطاکوئی 
فرزند اشرف علی شماره شناسنامه 2۸ کدملی 270952999۸ بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 340 متر مربع به پالک 5179 فرعی  از 
1۸4  اصلی  مفروز  از پالک فرعی 30 واقع در قریه چاف حومه لنگرود بخش 15 

گیالن  از مالکیت وراث مرحوم جورابچی محرز  گردید.
1126- رییس  ثبت اسناد و امالک  شهرستان  لنگرود – محمد رضا  فروهی

تاریخ انتشار  نوبت اول : 1397/12/12
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/26

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی   پالک فرعی 1315 
از 61 اصلی واقع در قریه جوستان شهرستان  طالقان  جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به 
علل منعکس در پرونده باید به عمل آید اینک بر حسب تقاضای کتبی مالک ذیل 
وارده 3007260-1397/12/01 پالک ثبتی مذکوربا رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت 
عملیات تعیین حدود آن در ساعت 9 صبح و روزچهارشنبه مورخه 9۸/1/21 در محل 
به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این آگهی ازمتقاضی ومالکین امالک مجاوردعوت 
به حدود  یافته وهرادعایی نسبت  تا درروزوساعت مقرر درمحل حضور  می شود 
وحقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهاردارند وکسانی که به عملیات تعیین 
حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 20ق ث ودر اجرای مواد 74 و ۸6 آیین 
نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز 
اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد وامالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت 
نمایند و نیزباید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح 
قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند درغیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد .// م 
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آگهی مفقودی
ولووتیپ  سیستم  کشنده  کامیون  هوشمندبشماره4176536ماشین  کارت 
اف.اچ12)4*6(مدل13۸3به رنگ سفید روغنی شماره پالک ایران14-765ع94ظرفیت 
تعدادمحور3تعدادچرخ10شماره  گازوییل  سوخت  تعدادسیلندر6نوع  جمعا96تن 
وسیله  شاسیYV2B4CFD64T۸42744شناسه  563009شماره  موتور 
پدر:مالک  نام  آرمات  علی  نقلیه)VIN(: IRDD۸31K2WW۸42744بنام 
شناسنامه:1420شماره  صدور:اهوازشماره  تولد:1361/5/2۸محل  تاریخ 
اهواز-شیبان-انتهای  63491۸56۸5آدرس:  ملی:175441۸661کدپستی 
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1600CC-405GLX تیپ  پژو  سواری  خودرو  کمپانی  وسند  سبز  برگ 
ایران14-125ق19ظرفیت  پالک  شماره  متالیک  خاکستری  رنگ  به   1390 مدل 
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وسیله  شناسه   NAAM31FC5CK3509۸6 شاسی  موتور13990010663شماره 
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پستی 6163765377آدرس اهواز–رامشیر-بلوارچراغزاده شرقی–روبروی بهزیستی 

1مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان اهواز

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  علیرضا دریانی دارای شناسنامه شماره  1146 بشرح دادخواست به کالسه  
97221۸/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  سکینه صالبتی بشناسنامه 29۸ در تاریخ  ۸6/11/30 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به /1- علیرضا دریانی فرزند     
فرزند      دریانی  متوفی/2-   محمد رضا  پسر    – –ش ش   1146  خوی  محمد 
محمد –ش  ش 1005 -خوی -  پسر متوفی/3-  ربابه  دریانی فرزند    محمد 
-ش  ش ۸59 –خوی -  دختر متوفی/4-   ایران دریانی فرزند    محمد ش ش225 
-خوی- دختر  متوفی/5-   حبیبه دریانی فرزند   محمد ش ش46۸ خوی- دختر 
متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در 
پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

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

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
مریم طهماسب زاده کرراشناسنامه شماره به شرح  دادخواست به کالسه 9/1046/97از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا اصغرتبار رضی کالیی به شناسنامه 256 در تاریخ 97/6/26اقامتگاه دائمی خود 

به درود زندگی گفته ورثه هنگام فوت ان مرحوم عبارتند از
1- محمدرضا طهماسب زاده کررافرزند اسرافیل و زهرا به شماره شناسنامه 226 

متولد 1346 فرزند متوفی
2- راضیه طهماسب زاده کررافرزند اسرافیل و زهرا به شماره شناسنامه 2۸20 متولد 

1344 فرزند متوفی 
3-مریم طهماسب زاده کررا فرزند اسرافیل و زهرا به شماره شناسنامه 1662 متولد 

1355 محل تولد بابل فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای حرمت اهلل مهدی زاده سماکوش دارای شناسنامه  شماره 1490-56۸971۸661به 
حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه10/1295/97  به  دادخواست  شرح 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر حسین مهدی زاده سماکوش به 
شناسنامه 56۸0053۸۸۸در تاریخ 97/11/29در اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت مرحوم عبارتند از
1-حرمت اهلل مهدی زاده سماکوش فرزند محمد و قمر به شماره شناسنامه 1490 

متولد 1354 محل تولد بابل پدر متوفی
2-زهره اصغر زاده فرزند حسین و طاهره شناسنامه 7936 متولد 1357 محل تولد 

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

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

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی مطرح کرد:

طرحهای تأمین خوراک پاالیشگاههای گازی فجر جم، سرخون و فراشبند

برنامه تأمین خوراک پایدار پاالیشگاههای گازی فجر جم، سرخون و 
مناطق  نفت  بهره دهی چاههای شرکت  بینی  پیش  فراشبند در جلسه 
مرکزی ایران و شرکتهای تابعه توسط مهندس حمید ایزدی- مدیرعامل 

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی تشریح شد. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، حمید ایزدی از اجرای پنج طرح ارزیابی و تولید زودهنگام جهت 
تامین خوراک پایدار پاالیشگاه فجر جم خبر داد و در تشریح این پنح 
طرح  افزود: طرح ارزیابی و تولید زودهنگام از میدان خارتنگ با سرمایه 
گذاری 103 میلیون دالری در برنامه قرار دارد. در این رابطه سه حلقه 
گاز  مکعب  متر  میلیون  پنج  روزانه  و  تکمیل  یا  حفاری  تولیدی  چاه 
برداشت خواهد شد. در برنامه بلند مدت نیز  تولید روزانه 20 میلیون متر 

مکعب  گاز در دستور کار قرار دارد. 
وی درباره طرح ارزیابی و تولید زودهنگام از میدان گردان تصریح کرد 
: این طرح با هدف تولید روزانه دو میلیون متر مکعب گاز و برنامه بلند 

با سرمایه 41  و  گاز  مکعب  متر  میلیون  روزانه هشت  برداشت  مدت 
میلیون دالر هدفگذاری شده است. 

ایزدی از اختصاص یک میلیارد و 425 میلیون دالر برای توسعه میادین 
در   : افزود  و  داد  هالیگان و سفیدباغون خبر  گازی دی، سفیدزاخور، 
با نصب  این طرح حفاری 27 حلقه چاه در نظر گرفته شده است و 
تسهیالت فرآیندی سطح االرضی روزانه بیش از 32 میلیون متر مکعب 

گاز برداشت خواهد شد. 
وی درباره طرح احداث ایستگاه تقویت فشار گاز کنگان نیز خاطرنشان 
کرد: این طرح با سرمایه گذاری 4۸0 میلیون دالری و  تضمین تولید 
10 ساله به میزان روزانه 30 تا 40 میلیون متر مکعب گاز در دستورکار 
بار   90 به  از 20  کنگان  میدان  گاز  طرح   این  طی  دارد.  قرار  توسعه 
فشار  تقویت  ایستگاه  آرایی  باز  پروژه  همچنین  شود.  می  فشارافزایی 
میدان نار نیز سرمایه ای بالغ بر 21 میلیون دالر را به خود اختصاص 
خواهد داد که تولید 1۸ میلیون متر مکعب در روز و طی مدت 10 سال 
را به ارمغان خواهد داشت.گاز میدان نار با اجرای این پروژه از 20 به ۸2 

بار فشارافزایی خواهد شد.  
تامین  از  برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  بهره  مدیر عامل شرکت 
خوراک پایدار پاالیشگاههای سرخون و فراشبند در استانهای هرمزگان 
گاز سرخون می  پاالیشگاه  تامین خوراک  افزود:  و  داد  فارس خبر  و 
باشد شامل طرح بازآرایی پاالیشگاه و احداث ایستگاه تقویت فشار گاز 
سرخون است که در طرح بازآرایی تاسیسات پاالیشگاه ، امکان دریافت 
شش میلیون متر مکعب گاز از میدان  سرخون فراهم می شود. همچنین 
با احداث ایستگاه تقویت فشار گاز روزانه شش میلیون متر مکعب گاز 
به مدت هفت سال تامین خواهد شد. این طرح در انتظار تعیین تکلیف 
نهایی است.  وی در رابطه با فاز دوم  پاالیشگاه فراشبند تصریح کرد: در 
فاز دوم پاالیشگاه فراشبند، طرح توسعه میدان گازی آغارشامل تاسیسات 
باال دستی و پایین دستی تعریف شده است که در این طرح با سرمایه 
گذاری یک میلیارد و 73 میلیون دالر، تولید گاز از میدان آغار به میزان 

20 میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت. 

نفتی  پایانه  دومین  ساخت  از  جاسک  فرماندار 
کشور در جاسک خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از مهر، محمد رادمهر با 
نفتی کشور در  پایانه  اینکه ساخت دومین  بیان 
جاسک در دستور کار است، بیان داشت: در کنار 
این طرح ملی ساخت 2 پاالیشگاه، سه مجتمع 
پتروشیمی و یک شهرک صنعتی 2 هزار هکتاری 
هم آغاز شده است. رادمهر افزود: این طرح شامل 
خط لوله نفتی به طول هزار و صد کیلومتر و با 
قطر 42 اینچ است که روزانه یک میلیون بشکه 
نفت خام را از پایانه نفتی گوره در شمال غرب 

استان بوشهر، به غرب جاسک منتقل می کند.
از  یکی  به عنوان  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
مهم ترین طرح های ملی است که سه سال دیگر 
به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: در اجرای این 
طرح بیست مخزن نیز هر یک با ظرفیت 500 

هزار بشکه نفت ساخته می شود.
رادمهر ابراز کرد: قرارداد ساخت این مخزن ها با 
سرمایه گذاری حدود 200 میلیون یورو، مهرماه 

امسال منعقدشده است.
نفتی  پایانه  فرماندار جاسک اضافه کرد: دومین 
کشور در 65 کیلومتری غرب جاسک در منطقه 
کوه مبارک، در زمینی به مساحت 5 هزار هکتار 
ساخته می شود. وی با اشاره به اینکه این طرح 
اقتصادی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استان 
و کشور تأثیر به سزایی دارد، بیان کرد: در کنار 
این طرح ملی ساخت 2 پاالیشگاه، سه مجتمع 
پتروشیمی و یک شهرک صنعتی 2 هزار هکتاری 

هم آغاز شده است.

 دومین پایانه نفتی کشور
 در جاسک ساخته می شود
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کنترل قیمت ها را به شهروندان آموزش دهیم

*محمدقلی یوسفی
گران فروش کیست و چه شخصی مشخص می کند که یک فرد در جامعه 
دســت به گرانفروشــی زده اســت؟ یکی از وظایف دولت در اقتصاد این 
است که قیمت ها را آزاد بگذارد و خرید محصوالت و کنترل قیمت را به 
شهروندان واگذار کند تا اینکه خودشان انتخاب کنند که محصوالت مورد 
نیاز را با چه قیمتی و از چه کسی خریداری کنند؛در واقع خود مردم باید 

قیمت ها را کنترل و با فرد گران فروش مقابله کنند.
ما در ایران سازمان های عریض و طویلی مانند سازمان تعزیرات حکومتی 
و همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان داریم که 
در شرایط اقتصادی کنونی می بینیم که نقش آنها در کشورهیچ تاثیری 
ندارد و دولت ابتدا باید در کوچک کردن این سازمان ها تعجیل کند. برای 
مدیریت این ســازمان ها یک دفتر کوچک هم کافی است که تنها برخی 
از فعالیت های اداری را انجام دهند. توجه داشــته باشید آمارهایی که این 
سازمان ها می دهند مورد توجه هیچ کسی قرار نمی گیرد و همین موضوع 
نشان می دهد که نمی توانیم انتظار عملکرد مثبتی از آنها داشته باشیم. در 
کشوری مانند ایران که احزاب نقش تعیین کننده ای را در اقتصاد ندارند 
باید از رسانه ها انتظار پیگیری  بیشتر و با تاثیر گذاری بیشتری داشته باشیم 
تا اینکه مسووالن را زیر ذره بین خود قرار دهند و با شفاف سازی موضوعات 
اقتصادی بتوانند به کنترل بازار کمک کنند. این تعبیر اشتباه است که ما 
همواره بگوییم باال و پایین رفتن قیمت ها در بازار بر عهده دولت اســت. 
دولت هم باید پای خود را از این موضوع کنار بکشد و با آزادسازی قیمت ها 
فضا را از زیر پوشش خود خارج کند. اگر بتوانیم به کمک رسانه ها و صدا و 
سیما در مورد تنظیم قیمت در بازار فرهنگ سازی کنیم می توانیم بگوییم 
که قدم مثبتی را در این راه برداشته ایم. شهروندان ما باید بدانند محصولی 
که گران می شود و فردی که گران فروشی می کند باید کنار گذاشته بشود. 
همان طــور که خود رییس جمهور هم بارها به این موضوع اشــاره کرده 
است دولت نیاز به چابک سازی دارد. یکی از راه های چابک سازی در ایران 
در جهت بهبود فضای کار و اقتصاد، افزایش دانشــگاه های فنی در مقابل 
دانشگاه های علوم انسانی و ... است. یکی از مشکالت ایران که به اقتصاد هم 
ضربه وارد می کند فرهنگ کارمند پروری است. این فرهنگ کارمندپروری 
در مقابل کاهش چشمگیر دانشگاه ها فنی و مراکز فنی و حرفه ای است. 
اگر بخواهیم بازار را در آرامش نگاه داریم و به نوعی بخواهیم اداره آن را به 
دست شهروندان بدهیم باید نیروی کار متخصص را افزایش دهیم. برای 
حل بحران در این حوزه مسووالن باید یک تصمیم نهایی بگیرند و در ادامه 
فرهنگ های نادرســتی که در بازار وجود دارد، هم در زمینه گرانی و هم 
زمینه گرانفروشــی را برچینیم و با جلوگیری از سیاست های غلط دست 
افرادی که تنها به منافع شخصی خودشان فکر می کند کوتاه شود. همه 
ایــن مواردی که در این یادداشــت آوردم نیاز به اصالح قانون در مجلس 
دارد و تنها در این صورت است که هم فشارهایی که بر دولت وجود دارد 
کاهش پیدا می کند و هم ما می توانیم شــاهد حضور پررنگ تر مردم در 
بازار باشیم و نقش تعیین کننده آنها را در تنظیم قیمت ها مشاهده کنیم. 
اگر به جای حضور سازمان هایی مانند تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان که هیچ تاثیری در بهبود وضعیت ندارند، 
قیمت ها را آزاد کنند و به شــهروندان آموزش داده شود که اجناسی که 
یک شبه قیمت آنها باال می رود را خریداری نکنند می توانیم شاهد کنترل 

قیمت ها توسط مصرف کنندگان باشیم.

دریافت تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی 
توسط بانک آینده

تندیس نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، برای ششمین سال 
متوالی، به بانک آینده اعطا شــد.بانک آینده، بر اساس شاخص های مالی 
تعریف شده، با یک رتبه ارتقا، موفق به دریافت تندیس سیمین از نهمین 
دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد.تندیس مزبور، طی مراسمی در روز 
دوشنبه ۶ اسفندماه سال جاری در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی 
با حضور مسئوالن دولتی، نخبگان و ســرآمدان حوزه مدیریت مالی، به 
بانک آینده اعطا شد.حضور فعال و داوطلبانه بانک آینده در فرآیند ارزیابی 
جایزه مذکور، به جهت فراهم بودن بستر رقابتی چالش برانگیز و برخورداری 
از شاخص های علمی و شــفافیت الزم در شناسایی نقاط قوت و ضعف، 
صورت پذیرفت. بر همین اســاس، ارتقای ســطح بانک آینده در نهمین 
دوره ارزیابی جایزه ملی مدیریت مالی ایران به دریافت تندیس سیمین، 
نشان از رشد هدف مند و پایدار ساز و کار مالی این بانک در رقابت با سایر 
شرکت کنندگان مطرح این جایزه ملی، دارد.گفتنی است؛ اعطای جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران از ســال ۱۳۸۹، بسترساز بهبود و ارتقای سطح 
مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت ها و سازمان های شرکت کننده شده 

است. 

اعطای تندیس زرین نهمین دوره جایزه ملی 
مدیریت مالی به بانک انصار

بانک انصارتندیس زرین نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران را برای 
دومین سال متوالی به دست آورد.با همت و تالش مدیران و کارکنان بانک 
انصار این بانک ضمن حضور هرساله در ارزیابی های تخصصی دردبیرخانه 
جایزه مدیریت مالی ایران، تندیس زرین نهمین دوره جایزه مدیریت مالی 
ایران را به دست آورد.به گزارش اداره کل روابط عمومی وتبلیغات ،شرکت 
در فرآینــد  نهمین دوره جایزه ملی مدیریــت مالی ایران، با اهتمام ویژه 
مدیران، کارشناسان و همکاران معاونت مالی بانک انصار و تاکید مدیرعامل 
درخصوص اجرای اســتانداردهای مالی،رعایت مقــررات و قوانین بانکی 
و بورســی موجب شد تا برای چندمین ســال متوالی و در نهمین دوره 
ی ایــن جایزه، بانک انصار با حفظ باالترین ســطح طالیه دار این عنوان 
ارزشمند باشد.در این گزارش آمده اســت ، این جایزه درسال ۱۳۹۷ در 
۳ سطح تندیس،تقدیرنامه و گواهینامه اعطاء می شود که سطح تندیس 
آن شــامل تندیس زرین،سیمین و بلورین می باشد و بانک انصار در این 
دوره باالترین سطح جایزه یعنی تندیس زرین را برای دومین سال متوالی 
کســب کرد.مراسم اهدای این تندیس ارزشمند درسالن اجالس سران با 
حضور ،معاونت نظارت بانک مرکزی  ،جمعی از اقتصاددانان و اساتید حوزه 
مالی کشور برگزار و جانشین معاونت مالی به  نمایندگی بانک انصار جایزه 

را دریافت کرد.

نمایشگاه عیدانه حریر در بوستان آب و آتش

تهرانی ها با افتتاح نمایشگاه عیدانه حریر به استقبال عید نوروز 
مصرف  از  حمایت  راستای  در  حریر  عیدانه  روند.نمایشگاه  می 
می  برگزار  آتش  و  آب  بوستان  در  ایرانی  کاالی  و  کنندگان 
غرفه   ۱۰۳ از  بیش  با  سالن  دو  در  حریر  عیدانه  شود.نمایشگاه 
برگزار می شود.انواع مواد  تولیدی   و مشارکت مستقیم صنوف 
و  کیف  بزرگسال،  و  کودک  پوشاک  آجیل،  خشکبار،  غذایی، 
ارائه می  ها  استان  و سوعات  گیاه، صنایع دستی  و  کفش، گل 
 ۲۴ ۱۴لغایت  از  حریر  عیدانه  نمایشگاه  که  است  شود.گفتنی 
اسفند از ساعت۱۰ الی ۲۳ برپاست.شهروندان می توانند کاالهای 
مورد نیاز خود را با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کنند.بوستان آب 

و آتش در اتوبان حقانی )غرب به شرق( واقع شده است .

نگاه روز

جلوگیری ازقاچاق
 با هویت دار کردن کاال

 یک مقام مسئول با بیان اینکه پیش نیاز جلوگیری از 
قاچاق، هویت دار کردن محصول است، گفت: شناسنامه 
دار کردن فرآورده های نفتی تاثیر خوبی در کاهش قاچاق 

این کاال داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حمیدرضا دهقانی نیا در 
رابطه وضعیت جلوگیری از قاچاق سوخت و کاهش 
آن اظهار داشت: در حوزه قاچاق سوخت شاهد دو 
اقدام مهم »حذف کارت های مهاجر« و »شناسنامه دار 
کردن محصوالت و مشتقات فرآورده های نفتی« بودیم.
مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز با بیان اینکه پیش از این مشتقات نفتی بدون 
اینکه شناسنامه ای داشته باشند به راحتی تحت عنوان 
اساس  بر  افزود:  می شدند،  صادر  فرموالسیون،  یک 
رهگیری،  منظور  به  اجرایی  های  نامه  آیین  و  قانون 
ردیابی و به نوعی شناسنامه دار کردن مشتقات نفتی از 
طریق سامانه شناسه کاال و ارتباط با سامانه ثامن )ثبت 
الکترونیکی معامالت نفتی( این محصوالت شناسنامه 
دار شده اند.دهقانی نیا افزود: بر اساس همین شناسه 
در فرایند صادرات مشتقات نفتی، از اطالعات مربوطه 
استفاده می کنیم و از این طریق می توانیم از صدور 
فاکتورهای صوری توسط شرکت های واسط و دالل 
جلوگیری کنیم. وی در رابطه با چگونگی شناسنامه دار 
کردن فرآورده های نفتی، گفت: نتیجه نمونه برداری پس 
از ارسال از طرف آزمایشگاه با بررسی های قبلی صورت 
گرفته در محل واحد تولیدی، انطباق یافته و به نوعی 
فرایند تولید فرآورده نفتی و مشتقات آن، شناسنامه دار می  
شود و سازمان ملی استاندارد به محصوالتی که شرایط 
و فرایندها در آن رعایت شده باشد، کد استانداردسازی 
می دهد. مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مرکزی مبارزه 
با اشاره به مزایای شناسنامه دار  با قاچاق کاال و ارز 
کردن فرآورده های نفتی، افزود: هر فرآورده ای برای ما 
دارای یک شناسنامه قابل اتکا می شود، و ما می توانیم 
متوجه شویم فرآورده ای که به ما اظهار شده دارای چه 
خصوصیاتی است. دهقانی نیا ادامه داد: پس از اظهار، 
با ارزیابی که انجام می شود می توان اطالعات اظهار 
شده را صحت سنجی کرد و بر همین اساس زمانی که 
یک فرآورده در ثامن به ما اعالم می شود ما می توانیم 
متوجه شویم که اسناد منشا و خواص محصول چه بوده 
و چه کسی این محصول را تولید کرده است. وی تاکید 
کرد: شناسنامه دار کردن فرآورده های نفتی گام خوبی 
در جهت جلوگیری از قاچاق است؛ چه بسا که تاکنون 
نیز به روند کاهشی شدن قاچاق این محصول کمک 
کرده است. دهقانی نیا یادآور شد: از اقدامات اولیه برای 
جلوگیری از قاچاق هویت دار کردن محصول است؛ از 
این رو محصول حتما باید دارای هویت و مشخصه فنی 

معلوم و قابل اندازه گیری باشد.

افزایش۱۵ درصدی  صادرات 
محصوالت صنعتی و معدنی 

 مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی 
و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش 15 
درصدی صادرات محصوالت صنعتی و معدنی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان توسعه تجارت ایران، 
کل  میزان  حالیکه  در  گفت:  اردکانی  کمالی  مسعود 
صادرات 10 ماهه سال 97 )بدون احتساب میعانات 
گازی( در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 11 
درصدی را نشان می دهد، صادرات محصوالت صنعتی 
و معدنی)بدون احتساب میعانات گازی( نزدیک به 15 
درصد رشد داشته است،  همچنین صادرات کاالهای 
صنعتی و معدنی )به غیر از میعانات گازی( طی 10 
ماهه سال جاری به رقمی بالغ بر 26 میلیارد دالر رسیده 
است.وی افزود: در مدت مذکور در گروه محصوالت 
پتروشیمیایی، محصوالت پتروشیمی با 12.3 میلیارد دالر 
و 25 درصد رشد، محصوالت پایه نفتی شامل قیر و 
روغن های صنعتی با حدود 2 میلیارد دالر و 10 درصد 
رشد و محصوالت شیمیایی و پلیمری نیز با حدود 1.9 
میلیارد دالر صادرات،13 درصد رشد را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته تجربه کرده اند. کمالی اردکانی در 
خصوص صادرات کاالهای گروه معدن گفت: مواد 
معدنی و صنایع فلزی شامل سنگ آهن، فوالد، فلزات 
رنگین و لوله و پروفیل 5 میلیارد دالر صادرات داشته 
است. همچنین صادرات صنایع غیر فلزی شامل سیمان، 
کاشی، سنگ های تزئینی و دیگر اقالم این گروه نیز با 
1.6 میلیارد دالر صادرات، رشد 4 درصدی را نسبت 
به سال گذشته نشان می دهند. مدیر کل دفتر توسعه 
صادرات محصوالت صنعتی و معدنی، ضمن اشاره 
به رشد صادرات برخی از اقالم مهم صنعتی بیان کرد: 
صادرات لوازم خانگی انرژی بر و غیر انرژی بر به ارزش 
400 میلیون دالر با 15 درصد رشد همراه بوده است، 
محصوالت نساجی و پوشاک با 7 درصد رشد به رقمی 
حدود 390 میلیون دالر رسیده و همچنین صادرات فرش 
ماشینی و موکت با 19 درصد رشد به رقمی بالغ بر 370 
میلون دالر رسیده است. گفتنی است، بازارهای اصلی 
محصوالت صنعتی و معدنی عمدتاً کشورهای همسایه و 
عمدتاً کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، 

آذربایجان، ترکیه، هند، چین و اندونزی است.

تورم نقطه به نقطه خانوار در 
بهمن به ۴2/3درصد رسید

تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور در بهمن ماه 
به 42.3 درصد رسید؛ بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان کردستان با 52.5 درصد و کمترین آن 

مربوط به استان قم با 35.3 درصد است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرکز آمار ایران شاخص 
قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در بهمن ماه سال 
1397 را منتشر کرد.در بهمن ماه 1397 عدد شاخص کل 
برای خانوارهای کشور )100=1395( به 15۸.1 رسید که 
نسبت به ماه قبل2.2 درصد افزایش نشان می  دهد.در این 
ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط 
به استان یزد با 3.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان هرمزگان  با 1.6 درصد افزایش 
است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور )42.3 
درصد( است که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط 
به استان کردستان )52.5 درصد( و کمترین آن مربوط به 

استان قم  )35.3 درصد( است.

خبر

دبیر کل کانون صرافان ایرانیان پنج دلیل افزایش 
تقاضا در بازار ارز، در روزهای نخستین اسفندماه 
را برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی 
بازار متشکل ارزی، اثرگذاری دالالن و سفته بازان 

بر بازار کمرنگ شود.
در  ارز  بازار  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  بود  متالطم  گذشته  هفته  ابتدایی  روزهای 
نرخ ها سیر صعودی به خود گرفت اما از میانه 
این هفته با ورود بانک مرکزی به بازار، نرخ ها 
عقبگرد داشت و از دامنه نوسان ها کاسته شد. 
»رضا ترکاشوند« دیروز شنبه درباره دالیل بروز 
این نوسان اظهار داشت: یکی از دالیل افزایش 
خرید ارز در بازار، تصمیم دولت برای ترخیص 

که  بود  گمرک  در  شده  رسوب  خودروهای 
تقاضای سنگینی را در بازار ایجاد کرد و توانست 
بخش زیادی از نقدینگی در بازار را جذب کند.
وی افزود: یکی دیگر از تقاضاهای ایجاد شده در 
بازار به واردکنندگانی باز می گردد که به دلیل 
مشکالتی که در بحث انتقال ارز دارند، ارز خود 
را به صورت حواله از بازار تامین می کنند. دبیر 
گواهی  دوره  اتمام  ایرانیان  صرافان  کانون  کل 
سپرده یکساله با نرخ 20 درصدی در بانک ها 
را یادآور شد و اظهار داشت: با سررسید شدن 
اسفند  اوایل  و  بهمن  اواخر  در  ها  گواهی  این 
امسال و اینکه شورای پول و اعتبار مجوز تمدید 
به  بانک ها داد،  به  با نرخ 1۸ درصدی  آنها را 

نظر می رسد بخشی از این نقدینگی از بانک ها 
خارج و به سمت بازار ارز و سکه حرکت کرد. 
ترکاشوند دالیل روانی ناشی از عضویت ایران 
در گروه ویژه اقدام مالی )FATF( را بر بازار بی 
تاثیر ندانست و اظهار داشت: بحث عدم تصویب 
لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام سبب افزایش نرخ ها در بازار شده 
بود اما تمدید مهلت ایران در نشست هفته گذشته 
این گروه، امیدوار کننده بود اما سبب شد تا روز 
شنبه اختالف نرخ بین صرافی های بانک ها و 
کف بازار زیاد شود. وی توضیح داد: سوم اسفند 
پس از تمدید مهلت ایران در اف.ای.تی.اف، نرخ 
دالر در صرافی بانک ها به حدود 12 هزار و 700 

تومان رسید و به همین دلیل روز شنبه )چهارم 
اسفند( صرافی های بانکها نرخ ها را از 12 هزار 
و 500 تومان آغاز کردند که منطقی نبود زیرا نرخ 
ها در کف بازار تعدیل نشده و فشار تقاضا نیز 
وجود داشت. وی افزود: در این شرایط صرافی 
های خود  نرخ  که  شدند  ناچار  ها  بانک  های 
را رو به باال تعدیل کنند تا فاصله از بین برود. 
به باور دبیر کل کانون صرافان ایرانیان، در کنار 
همه این دالیل، نمی توان از فشار تقاضای پایان 
سال بر بازار ارز چشم پوشی کرد زیرا برخی از 
هموطنان برای انجام سفرهای خارجی و برخی 
دیگر برای تسویه حساب شرکت های خود به 

ارز نیاز دارند.

دبیر کل کانون صرافان ایرانیان عنوان کرد:

پنج دلیل افزایش تقاضا در بازار ارز

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ظرف دو ماه آینده ۷۰۰ 
کیلومتر به طول بزرگراه های کشور افزوده می شود، گفت: بر 
اساس آمار، تصادفات در بزرگراه ها بیشتر از جاده های دوطرفه 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد اسالمی درباره وظایف 
تعمیر  داشت:  اظهار  نوروزی  در سفرهای  راهداری  سازمان 
و نگهداری و ارتقای کیفیت راه یکی از اصلی ترین وظایف 
راهداری ها،  فعالیت  دوم  محور  افزود:  وی  است.  راهداران 
و  عبور  تسهیل  و  ترافیکی  انضباط  ایجاد  و  هوشمندسازی 
مرور در جاده ها با همکاری پلیس راهور است. این اهتمام 
را داریم تا در سال آتی این اقدامات گسترش یابد و سازمان 
راهداری بتواند با حداکثر کارآمدی، کنترل و مراقبت را در 
جاده ها اعمال کند. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با پلیس 
هماهنگ کرده ایم که در سفرهای نوروزی در همه تقاطع ها 
اعم از مسیرهای اصلی و فرعی با استفاده از ظرفیت همیاران 

پلیس و مقامات محلی ـ که این موضوع را به استانداران هم 
، کنترل نظارتی خود را به خصوص در تقاطع  ابالغ کرده ایمـ 
ها و محورهایی که سابقه حادثه دارند، تشدید کنیم تا ترافیک 
جاده ها در ایام نوروز و دیگر ایام سال تسهیل و روان شود و 
دیگر حوادث تکرار شدنی نداشته باشیم و از وقوع حوادث 
جلوگیری کنیم. وی یادآور شد: قرار است با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی یا اقدامات وزارت راه، در طول مسیرها شاهد 
ایجاد مجتمع های اقامتی و تفریحی باشیم که جذابیت مسیر 
را بیشتر کرده و رانندگان در طول راه توقف و استراحت کنند. 
این موضوع در ۳۰ کیلومتری نزدیک شهرها بیشتر در دستور 
کار است که با همکاری استانداران و فرمانداران در سال های 
آینده اجرایی می شود. وی ادامه داد: با ایجاد بازارچه هایی در 
حاشیه امن راه ها، شرایط توقف خودروها فراهم خواهد شد. 
ایجاد چنین بازارچه هایی عالوه بر آنکه به اقتصاد محلی کمک 
می کند، نتیجه ای را هم که ما به دنبال آن هستیم که همان 

کاهش حوادث رانندگی در ۳۰ کیلومتری نزدیک شهرهاست، 
محقق می شود. اسالمی درباره سهم وزارت راه و شهرسازی 
در کاهش تصادفات جاده ای گفت: ما موظف به حذف تقاطع 
های غیر ایمن هستیم و اراده کرده ایم که حتی االمکان این 
مهم را انجام دهیم و تقاطع غیر ایمن نداشته باشیم. اقدام 
دوم افزایش بزرگراه هاست چون وقتی حجم ترافیک افزایش 
می یابد، یک جاده دو طرفه، دیگر گنجایش حجم ترافیک را 
ندارد. ما حداکثر تا دو ماه آینده ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه اضافه 
می کنیم. البته تصادفات در بزرگراه ها بیشتر از جاده های 
دو طرفه است که نشان می دهد وقتی جاده های رفت را از 
برگشت جدا می کنیم، این روند، بازدارندگی خود را نسبت به 
کاهش سرعت ندارد و حوادث باز هم تکرار شده است. وی 
تصریح کرد: بنابراین ما معتقدیم مهم ترین عامل در کاهش 
تصادفات رانندگی، خوِد راننده است؛ با این حال خود را ملزم 

به کاهش تقاطع های غیر ایمن می دانیم.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

افزایش 700 کیلومتر بزرگراه تا2ماه آتی

ناشی  روانی  جو  گفت:  محمدی  شاپور 
ارزش  و  سودآوری  بر  ارز  نرخ  نوسانات  از 
اثرات مهمی  بورسی  جایگزینی شرکت های 
داشت، اما سرمایه گذاران عوامل بنیادی در 

سودآوری سهم را در نظر داشته باشند.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، طی ماه 
های گذشته با نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش 
۳ برابری قیمت دالر منجر به رشد روزانه چند 
هزار واحدی در شاخص کل بورس شد. این 
رشد شاید درباره سهم های دالری تعریف و 
مبنای اقتصادی داشته باشد اما نوسانات نرخ 
ارز رشد چشمگیر سایر سهم ها را نیز طی این 
روزها رقم زده است. اگرچه دولت در تالش 
است تا با تقویت جایگاه بازار سرمایه نقدینگی 
را به سمت آن هدایت کند اما با وجود افزایش 
ریسک سرمایه گذاری بر ارز و طال اما همچنان 
سفته بازی و چرخش نقدینگی در این بازارها 
نسبت به بازار سرمایه رشد بیشتری داشت. 
بازار  از شرکت های حاضر در  از نیمی  بیش 
مستقیم  صورت  به  نوعی  به  ایران  سرمایه 
قیمت  خصوص  به  و  الملل  بین  اقتصاد  با 

کاالهای جهانی در ارتباط هستند و همچنین 
سرمایه  بازار  دیگر  های  شرکت  از  بسیاری 
به صورت سرمایه گذاری و هلدینگی   ایران 
می  فعالیت  بورسی(  شرکت های  )سهامدار 
کنند که می توان گفت به صورت غیر مستقیم 
ارتباط  در  محصوالت  جهانی  قیمت های  با 
هستند.این گونه شرکت ها به واسطه ی این که 
درآمد آن ها همبستگی باالیی با دالر دارد، با 
رشد قیمت دالر درآمد بیشتری کسب می 
شرکت ها  درآمد  افزایش  با  واضحاً  و  کنند 
قیمت سهام آن ها نیز افزایش می یابد. طی یک 
سال اخیر نمودار شاخص کل، ۳۰ شرکت برتر 
و ۵۰ شرکت فعال تر در بورس اوراق بهادار 
مهرماه  در  اما  بوده اند.  روبرو  رشد  با  همواره 
رسید.شاپور  خود  باالترین حد  به  رشد  این 
محمدی معان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان 
بورس اوراق بهادار از عوامل دیگری که بر رشد 
شاخص بورس موثر بودند نام برد. محمدی با 
اشاره به اثرگذاری مستقیم نوسانات نرخ ارز در 
سودآوری برخی شرکت های بورسی گفت: در 
کنار نوسانات نرخ ارز اما چندین عامل مهم 

دیگر نیز در رشد شاخص های بورسی موثر 
بود. از جمله این شاخص ها می توان به جو 
روانی ناشی از رشد شاخص کل اشاره کرد. 
وی افزود: البته باید گفت در کنار عوامل روانی، 
ورود نقدینگی جدید که نسبت به ایجاد ثبات 
در بازار سرمایه واکنش هایی نشان می دهد نیز 
تاثیر گذار بوده است. قطعا نقدینگی امسال به 
بورس ورود کرده است اما سودآوری شرکت 
ها به واسطه افزایش نرخ ارز باالتر رفته و به 
دنبال آن ارزش جایگزینی شرکت ها نیز تغییر 
کرده است. وی در ادامه از عوامل مهم دیگر 
به سودآوری شرکتها به دلیل رشد قیمت ارز 
و ارزش جایگزینی آنها اشاره کرد و گفت: با 
و  ارزش  که  هایی  شرکت  سودآوری  وجود 
درآمد آنها به دالر وابستگی دارد اما طبیعی 
است که ما مثل همیشه توصیه کنیم سرمایه 
گذاران همواره عوامل بنیادی شرکت ها را مد 
نظر قرار دهند. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: 
یکی دیگر از راه های مطمئن برای سرمایه 
گذاری در بورس تنوع بخشی در سبد سهام 
سازمان  رئیس  است.  گذاری  سرمایه  برای 

توصیه کرد: سرمایه گذاران  ادامه  بورس در 
برای حفظ دارایی خود در بورس بهتر است 
که خرید صندوق ها و یونیت های صندوق ها را 
به جای خرید مستقیم سهم در نظر بگیرند. 
غالبا افرادی که فرصت کمتری برای مطالعه 
دقیق برای سرمایه گذاری دارند بهتر است 
از این صندوق ها و یونیت های صندوق ها 
استفاده کنند. محمدی در ادامه اظهار کرد: 
همیشه باید در نظر داشت که بورس ممکن 
است در مقاطعی از زمان تعدیالتی هم داشته 
افق  باید  گذاران  سرمایه  رو  این  از  باشد. 
سرمایه گذاری بلندمدت تری را در نظر بگیرند 
تا از این فرصت ها استفاده کند. وی افزود: از 
حدود ۵۹۰ شرکتی که در بورس، فرابورس، 
پذیرش شده ها و درج شده های بازار سرمایه 
هستند ممکن است تعدادی سودآور بوده و 
ممکن است تعدادی نیز در مقاطعی از زمان 
دلیل  همین  به  شوند  قیمت  تعدیل  دچار 
همواره مطالعه بر روند رشد قیمت و دارایی 
های واقعی شرکت ها می تواند سرمایه گذاری 

کم ریسک را به دنبال داشته باشد.

شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد:

نوسانات نرخ دالر امسال با بورس چه کرد؟

۴۰ اقتصاددان پیشنهاد کردند: برای تحقق 
عدالت اقتصادی یارانه پنهان در قیمت حامل 
های انرژی حذف و در صندوقی تجمیع شود 
تا عواید آن به صورت هفتگی و یکسان بین 

همه ایرانیان توزیع شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در این بیانیه 
که دیروز )شنبه( از سوی انجمن اقتصاددانان 
ایران منتشر شد، آمده است: ریشه ناکامی در 
عدالت اقتصادی را می توان در نوع سیاست 
حمایتی مان یافت. در این چهل ساله، شالوده  
سیاست های حمایتی دولت، حمایت از مصرف 
کنندگان از طریق عرضه کاال با قیمت های 
یارانه ا ی و تعیین دستوری قیمت بوده است. 
این بیانیه می افزاید: »یارانه  پنهان در قیمت 
حامل های انرژی را ۶۰۰ هزار میلیارد تا ۹۰۰ 
هزار میلیارد تومان در سال اعالم کرده اند که 
برای  پنهان  یارانه  دالر  روزی ۲تا ۳  معادل 
هر ایرانی  است؛ لیکن یارانه پنهان، یکسان 
بزرگ  شهر های  ساکنان  نمی شود.  توزیع 
حاشیه نشینان،  برابر  چندین  تهران،  مثل 
پنهان  یارانه  از  روستاییان  و  ساده  کارگران 
معتقدند  اقتصاددانان  این  می برند.«  بهره 
»بهره مندترین افراد از یارانه پنهان در قیمت، 
پرمصرف ترین ها هستند نه نیازمندترین ها«، 
را  نسبی  مزیت های  یارانه ای  »قیمت های 
مخدوش می کنند و بهره وری تولید را کاهش 
یارانه ای،  قیمت های  کنار  »در  و  می دهند« 
بازار سیاه و قیمت های مرزی شکل می گیرد، 

لذا مشّوق رانت جویی و قاچاق می شود«. این 
بیانیه  این  نگارش  اصلی  دلیل  اقتصاددانان 
تولید  معیشتی،  فقر  افزایش  از  نگرانی  را 
غیربهینه و فساد دانسته و نوشتند: این دالیل 
ما را بر آن داشت تا طرحی به منظور بازنگری 
ریشه ای در سیاست حمایتی دولت پیشنهاد 
کنیم.آنان یکی از مولفه های این بازنگری را 
»حذف تدریجی یارانه پنهان حامل های انرژی 
و توزیع نقدی و یکسان عواید آن در جامعه 
به صورت درآمد پایه همگانی« برشمردند و 
تاکید کردند این روش موثرترین راه تحقق 
عدالت اقتصادی است.این اقتصاددانان تاکید 
کردند »درآمد پایه همگانی باید مستقل از 
بودجه« باشد که »تنها از محل اصالح قیمت 
باور  به  زیرا  تامین شود«؛  انرژی  حامل های 
بودجه  برای  همگانی  پایه  درآمد  »اگر  آنان 
تعّهدآور باشد، به کسری بودجه منجر می شود 
و  بودجه ای  سیاست گذاری  آن  دنبال  به  و 
بر  را مختل می کند.«  پولی  سیاست گذاری 
با  انرژی،  این اساس »تاسیس یک صندوق 
بهره مندی یکسان تک تک ایرانیان پیشنهاد 
می شود؛ عواید ناشی از حذف یارانه پنهان در 
قیمت حامل های انرژی، وارد صندوق انرژی 
به صورت  موجودی صندوق،  و  خواهد شد 
هفتگی و یکسان، بین تک تک ایرانیان توزیع 
می شود؛ در نتیجه میزان درآمد پایه همگانی، 
نخواهد  شده ای  تعّهد  پیش  از  ثابت  رقم 
بود، بلکه رابطه ا ی مستقیم با میزان اصالح 

قیمت حامل های انرژی خواهد داشت.« این 
اقتصاددانان تاکید کردند »حذف یارانه پنهان 
تا  باید تدریجی و مستمر  انرژی  حامل های 
رسیدن قیمت به هزینه فرصت صادرات ادامه 
اصالح  فرصت  قیمت،  ناگهانی  تغییر  یابد؛ 
لذا  نمی دهد؛  جامعه  به  را  مصرف  الگوی 
رکودزاست. تعهد به حذف مستمر مداخالت 
و  می کند  روشن  را  بلندمدت  افق  قیمتی، 
مشوق بهینه  سازی مصرف انرژی است. به باور 
آنان، »با تغییر سیاست حمایتی از قیمت های 
باید  همگانی،  پایه  درآمد  نظام  به  یارانه ای 
فرآیند حذف تدریجی یارانه پنهان در سایر 
از آن پس، حمایت  تا  آغاز شود  نیز  کاالها 
از مصرف کنندگان بر مبنای افزایش بهینگی 
تولید و مصرف و از طریق نظارت بر کیفیت 
این  امضاکنندگان  گیرد.«  صورت  رقابت  و 
بیانیه تاکید دارند: »با حذف یارانه های پنهان، 
ممنوعیت های صادراتی و موانع وارداتی دیگر 
توجیهی ندارد، لذا باید تجارت، تسهیل شود؛ 

رقابت،  و  بر کیفیت  تاکید  تجارت،  تسهیل 
صالحدیدی  و  موردی  دخالت های  حذف 
به  یارانه ای  واردات  گذاردن  کنار  و  دولت 
عنوان ابزار تنظیم بازار، مؤثرترین راه افزایش 
بهره وری و کاهش قاچاق و رانت است.« این 
اقتصاددانان نوشتند: »تحقق عدالت، افزایش 
اقتصادی،  فعالیت های  سالمت  و  بهینگی 
متنافر نیستند. با حذف مداخالت قیمتی و 
تبدیل یارانه پنهان به درآمد پایه همگانی، 
اساس  بر  کرد.«  محّقق  را  سه  هر  می توان 
باید  اقتصاددانان،  این  شده  ارایه  پیشنهاد 
»درآمد پایه همگانی مستقل از بودجه و فقط 
از محل اصالح قیمت حامل های انرژی باشد«، 
»فرآیند جایگزینی یارانه پنهان با درآمد پایه 
همگانی تدریجی و مستمر باشد«، »برقراری 
درآمد پایه همگانی، توأم با حذف تدریجی 
یارانه پنهان سایر کاالها باشد«، »همزمان با 
حذف یارانه پنهان، تجارت بخش خصوصی به 

تدریج تسهیل شود.«

پیشنهاد 40 اقتصاددان به دولت



کسی که از ابتدا نا بینا به دنیا آمده است معنی 
تاریکی را نمی فهمد زیرا هرگز روشنایی را 

تجربه نکرده است.
خردمند بودایی

سخن حکیمانه

ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم
غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم

 دل بیمار شد از دست رفیقان مددی
تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم

امروز با حافظ

»نفرت بازی« رونمایی شد

 آیین رونمایی از کتاب »نفرت بازی« با ترجمه 
فرشاد شالچیان در کتابفروشی آموت برگزار شد.
به گزارش مهر، مراسم رونمایی و جشن امضای 
ترجمه   با  تورن  سالی  نوشته   بازی«  »نفرت  
فرشاد شالچیان، پنجشنبه، نهم اسفندماه 1397 
در کتابفروشی آموت برگزار شد. پیش از این 
کوبیکا  ماری  نوشته   »دخترخوب«  رمان های 
و »موج ها« نوشته  کری النزدیل با ترجمه  این 

مترجم در نشر آموت منتشر شده بود.
یوسف علیخانی، ناشر این رمان در معرفی فرشاد 
شالچیان و ترجمه های او گفت: نخستین ترجمه  
شالچیان کتاب دختر خوب از ماری کوبیکا است 
که مخاطبان بسیاری با این کتاب ارتباط گرفتند 
و خیلی سریع جزء کتاب های  پرفروش  قرار 
اثر  اولین  رمان،  این  اینکه  به  توجه  با  گرفت. 
نویسنده و هم چنین اولین ترجمه  مترجم بود، 
انتشار آن ریسک بزرگی محسوب می شد که 
خوشبختانه کتاب با موفقیت و توجه  مخاطب 
روبرو شد، و توانست مترجم دقیقی را  معرفی 

کند و راهی برای موفقیت او باشد.
علیخانی ادامه داد: دومین ترجمه  شالچیان رمان 
موج ها اثر کری النزدیل است؛ نویسنده ای که 
پیش از این با رمان تمام چیزهایی که نمی گوییم با 
ترجمه  سارا نجم آبادی به مخاطب ایرانی معرفی 
شده بود. رمان نفرت بازی سومین اثر منتشر شده  
شالچیان است و به زودی دو اثر دیگر با ترجمه  

او خواهیم داشت.
شالچیان نیز در این مراسم ضمن معرفی خود 
درباره  دلیل انتخاب این کتاب برای ترجمه گفت: 
قلم و بیان این نویسنده به لحن من نزدیک بود 
و با ترجمه  این کتاب امکان ارائه  طیف کاری 
موردعالقه ام به مخاطب فراهم می شد؛ به همین 
دادم.  نشان  تمایل  رمان  این  ترجمه   به  دلیل 
»لحن نویسنده« از جمله فاکتورهایی است که 
در انتخاب کتاب به آن توجه می کنم و اینجا 
به سبک  تورن  سالی  خانم  لحن  شباهت  هم 
نوشته های من، باعث شد مدت کمتری صرف 

ترجمه  کتاب شود.
شالچیان درباره  نویسنده گفت او یک کارمند 
ساده است که گاهی می نویسد و چند ماه پیش 

رمان تازه ای از او چاپ شده است.
رمان های  به  نسبت  مردم  شالچیان  نظر  از 
پایان،  در  می دهند.  نشان  عالقه  دغدغه مندتر 
ابراز  خود  مخاطبین  حضور  از  شالچیان 

خوشحالی کرد و از آنها تشکر کرد.
پس از این گفتگو مترجم، کتاب را برای مخاطبان 
حاضر در جلسه  رونمایی، و دوستانی از سراسر 
کشور که رمان درخواست کرده بودند امضا کرد.
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جشنواره فیلم ۱00به ایستگاه پایانی رسید

جشنواره  دوازدهمین  اختتامیه  آئین 
بین المللی »فیلم 100« با معرفی برگزیدگان 
بخش های مختلف این رویداد سینمایی 
جمعه 10 اسفند در تاالر اندیشه حوزه 
هنری با اجرای محمد سلوکی برگزار شد.
مومنی  محسن  زمان   پیام  گزارش  به 
شریف رییس حوزه هنری، محمد حمزه 
زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری، 

دکتر پرویز کرمی دبیر ستاد حمایت از کاالی ایرانی، علیرضا معین بخش معاون 
اداری و مالی حوزه هنری، رضا میرکریمی، محمدحسین مهدویان، بهروز 
شعیبی، منیر قیدی، منوچهر شاهسواری، محمدرضا خردمندان، امیر مهران، یزدان 
عشیری، علی قربانی، محمد زرویی نصراباد، نیما مسیحا، محمدرضا چراغعلی، 
مرتضی رزاق کریمی، علی عطشانی، محمدرضا شفاه، رضا زهتابچیان، بهروز 

نورانی پور، بیژن میرباقری و … از جمله حاضران این مراسم بودند.
در آغاز مراسم علی قربانی، دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی »فیلم 100« در 
خصوص اهداف جشنواره گفت: از همه 945 نفر فیلمسازی که با 132۸ اثر از 
جشنواره استقبال کرده و داورانی که ما را در این جشنواره همراهی کرده اند بسیار 
سپاسگزارم و از همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شبکه 5 و 
مستند که ویژه برنامه هایی را در جهت پوشش هر چه بهتر این جشنواره ما را 

یاری کرده اند کمال تشکر را دارم.
وی افزود: جشنواره بین المللی »فیلم 100« به منظور تولید فیلم با »مضامین 
اخالقی« بوده است که حجم باالی تولیدات فیلم 100 ثانیه ای نشان دهنده 
موفقیت ما در این عرصه بوده است. ما مسیر را درست آمده ایم و امیدواریم که 
بتوانیم این جشنواره را ساالنه برگزار کرده و این تعداد از فیلم را در طول سال 

داشته باشیم.
قربانی اذعان داشت: این جشنواره متعلق به حوزه هنری نیست بلکه متعلق به 
همه مردم است. جشنواره »فیلم 100« در واقع پلی از تولید به پخش هستیم 
و برای احقاق آن راه های مختلفی را طی کرده ایم تا بتوانیم حمایتی از این 

فیلمسازان داشته باشیم.
در ادامه مراسم اسامی برگزیدگان جشنواره اعالم شد:

* جوایز بخش بین الملل
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار این جشنواره به فیلم »رانینگ سوشی« به 

کارگردانی »اِستِفان اِریچ« از جمهوری چک اهدا شد.
 »واسالو گلوِسر« کنسول سفارت چک به نمایندگی از استفان اریچ این جایزه 

را دریافت کرد.
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به فیلم برگزیده داستانی با نام » َسند ساینز« به 

کارگردانی »ِهرمِس مانجیّا الردو« از ایتالیا اهدا شد.
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به فیلم برگزیده پویانمایی با نام »سایکل« به 

کارگردانی »اَلِکس ایشیدا« از کشور ژاپن اهدا شد.
 این جایزه را دکتر حجت، قائم مقام انجمن دوستی ایران و ژاپن به نمایندگی از 

الکس ایشیدا دریافت کرد.
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار جشنواره نیز به فیلم برگزیده پویانمایی با نام 

»پیکنیک« به کارگردانی »عِمر میراک تونِچ« از کشور ترکیه اهدا شد.
جوایز ویژه »حمایت از کاالی ایرانی«

آثار مستند:تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ هفت میلیون تومان جایزه نقدی 
به »گیتی باقری« کارگردان بهترین فیلم مستند برای فیلم »همه ما آرزوهایی 

داریم« اهدا شد.
لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون تومان جایزه نقدی نیز به »شاهرخ المع« برای 

کارگردانی فیلم »موج FM« اهدا شد.
آثار داستانی:لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون تومان جایزه نقدی به »محمد پایدار« 

برای کارگردانی فیلم »کف و خون« اهدا شد.
آثار پویانمایی:تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ هفت میلیون تومان جایزه 
نقدی به »عبدالرسول ذاکری باویل« کارگردان بهترین فیلم پویانمایی برای فیلم 

»بذرهای فلزی« اهدا شد.
لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون تومان جایزه نقدی نیز به »میرعلی حسینی اصل« 

برای کارگردانی فیلم »چتر« اهدا شد.
برگزیدگان بخش »مسیر تجربه«

آثار مستند: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون تومان جایزه نقدی 
به »محمد صالحی« کارگردان بهترین فیلم مستند برای فیلم »اشکون« اهدا شد.

لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون تومان جایزه نقدی جشنواره را در این بخش 
»میالدجعفری« برای کارگردانی فیلم »عیوض« دریافت کرد.

آثار پویانمایی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون تومان جایزه 
نقدی به »سمانه فضل اله اسدی« کارگردان بهترین فیلم پویانمایی برای فیلم 
»رفت« اهدا شد. همچنین لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون تومان جایزه نقدی 
به »پگاه عبادت دوست« برای کارگردانی فیلم »تکه ای از زندگی« و »محمد 

کوردمان پویش« برای کارگردانی فیلم »بابا یاد داد« در این بخش اهدا شد.
آثار داستانی:تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون تومان جایزه نقدی 
به »محمدهادی عبدی نصب« کارگردان بهترین فیلم داستانی برای فیلم »نیمکت 

اضافه« اهدا شد.
همچنین لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون تومان جایزه نقدی این بخش به »سمیرا 

حضرتیان« برای کارگردانی فیلم »چرخ دنده های کاغذی« اهدا شد.
برگزیدگان بخش »مسابقه ملی«

آثار مستند: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 12 میلیون تومان جایزه نقدی 
به »مهدی ماهان« کارگردان بهترین فیلم مستند برای فیلم »باتک« اهدا شد.

همچنین لوح تقدیر و مبلغ هفت میلیون تومان جایزه نقدی در این بخش به 
»جابر باد یاد« برای کارگردانی فیلم »مندو«، »محمد حسنی« برای کارگردانی فیلم 
»اینجا به تمام آزادیم فکر می کنم« و »محمدرضا دهستانی« برای کارگردانی فیلم 

»َسّراج « اهدا شد.
آثار پویانمایی:تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 12 میلیون تومان جایزه 
نقدی به »مریم هاشم نژاد« و »وریا نیک منش« کارگردان بهترین فیلم پویانمایی 

برای فیلم »این رویای من نبود« اهدا شد.
همچنین لوح تقدیر و مبلغ هفت میلیون تومان جایزه نقدی در این بخش را 

»هادی امیری« و »رها فرجی« برای کارگردانی فیلم »پَر« دریافت کردند.

خبر

فقید  هنرمند  پیکر  تشییع  مراسم 
سریال  نویسنده  الوند  خشایار 
حضور  با  پایتخت،  تلویزیونی 
جمع کثیری از هنرمندان در خانه 

سینما برگزار شد.
فقید  هنرمند  پیکر  تشییع  مراسم 
سریال  نویسنده  الوند  خشایار 
حضور  با  پایتخت،  تلویزیونی 
جمع کثیری از هنرمندان در خانه 

سینما  برگزار شد.
همایون اسعدیان، سروش صحت، 
احمد مهرانفر، برزو ارجمند، بهروز 
سیروس  مظفری،  مجید  شعیبی، 
الوند، نسرین نصرتی، امیر مهدی 
سید  شجاع نوری،  علیرضا  ژوله، 
مفیدی،  سیاوش  هاشمی،  جواد 
جباری  مجتبی  و  فر  رامین  ریما 
از جمله چهره های حاضر در این 

مراسم بودند.
 کامران ملکی یکی از اعضای خانه 
سینما، در ابتدای این مراسم گفت: 
اهالی  برای  سختی  روز  امروز 
سینماست. امروز یکی از روز های 
فیلمنامه نویسان  جامعه  برای  بد 

روز های  از  یکی  و  است  ایران 
آثار  تماشاگران  برای  ناخوشایند 
انتظار  کس  هیچ  الوند.  خشایار 
این  به  الوند  که خشایار  نداشت 
را ترک کند. هیچ  ما  زودی جمع 
کس انتظار نداشت که در روز های 
آخر سال خشایار الوند را از دست 
بدهیم؛ مردی که در سخت ترین 
روی  لبخند  عمرش  روز های 

لب هایمان می آورد.

کارگردان  پوراحمد  کیومرث 
سینما و تلویزیون، در ادامه خود 
به  جمعیت  ازدحام  بین  از  را 
بیان  و  رساند  سخنرانی  جایگاه 
کرد: من خشایار را نمی شناختم و 
او را زیاد ندیده بودم. من خشایار 
شناختم.  »پایتخت«  سریال  با  را 
را  مردم  سال ها  الوند  خشایار 
روزمره  تلخی های  و  خنداند 
زندگی را ندید و مخاطبان خود 

را خوشحال کرد
بابک صحرایی شاعر و ترانه سرا 
هم در این مراسم اظهار کرد: چه 
داغی باالتر از اینکه مردی از تبار 
لبخند ما را ترک کرد. امروز ما به 
سوگ کسی نشستیم که سناریوی 
فیلم ها و سریال هایی را نوشت که 
خنده بر لبان ما آورد. این حجم از 
مردمی که امروز اینجا آمدند نشان 
می دهد که مردم هنرمندان حقیقی 

خود را می شناسند. خشایار الوند 
این  ما  و  ندارد  جایگزینی  حتما 
اطمینان را داریم که خشایار الوند 
گرفته  جای  خداوند  آغوش  در 

است.
بهروز رضوی دوبلور پیشکسوت 
در ادامه گفت: داغ کسی را دیدیم 
بانی  و  باعث  سال  سالیان  که 
خنده های ما بود؛ او سلطان خنده 
بود. تا حاال کسی چهره خشایار را 
ندیده است و کسی  بدون خنده 
یاد  به  خنده  بدون  را  چهره  این 

نمی آورد.
وی افزود: خشایار الوند در دامن 
سینما بزرگ شد و همه خاطرات 
خوبی از او و آثارش دارند. باور 
می کنید وقتی این حادثه رخ داد، به 
فکر عید و شادی امسال ما بود؟! 
او به فکر معیشت و مشکالت دنیا 
کرد،  فکر  مردم  به  بس  از  نبود؛ 
باخت.  جان  دغدغه  این  بار  زیر 
و  نمی بیند  را  اجل  دست  کسی 
وقتی بخواهد فردی را ببرد، کسی 

جلودارش نیست.

کاریکاتور

نورگل یشیلچای بر خالف دیا میرزا، ستاره هندی فیلم 
»سالم بمبئی« خوش شانس نبوده است.

 به گزارش بانی فیلم،با اینکه فیلم قربان محمدپور حدود 
14 میلیارد در سال 95 فروخت، اما فیلم روی پرده بایرام 
فضلی هنوز بعد از دو هفته نتوانسته حتی 700 میلیون تومان 
بفروشد. با آنکه هر دوی این فیلمها به عنوان آثاری با حضور 
بازیگران خارجی شناخته می شوند، اما نباید فراموش کرد 
پارتنر این دو نقش مهمی در میزان فروش آنها داشته است. 
در »سالم بمبئی« محمدرضا گلزار نقش مهمی در گیشه گرم 
فیلم داشت، اما در »جن زیبا« فرهاد اصالنی با وجود توانایی 
های غیرقابل انکارش در بازیگری هیچگاه عنصر کلیدی در 
گیشه یک فیلم نبوده. ضمن اینکه خودداری تلویزیون از 
پرداخت تبلیغاتی خوب به »جن زیبا« به بهانه بازی بازیگر 
سریالهای GEM البته به زعم مدیران سیما، پروسه اطالع 

رسانی درباره اکران آنرا زائل کرد. 
این شکست می تواند خیلی از فیلمسازان را در آینده برای 
های  همکاری  برای  خارجی  ستاره  بازیگران  از  دعوت 

مشترک مردد سازد.

 شکست ستاره ترکیه ای 
در ایران

تنش میان رژیم صهیونیستی و لهستان

»خشایار الوند« به منزلگاه ابدی بدرقه شد

مجید  ساخته  )ص(  اهلل  رسول  محمد  فیلم  لوکیشن 
هفته  آخر  عسلویه،  شهرستان  بنود  ساحل  در  مجیدی 
گذشته تخریب شد. این در حالی بود که به نوشته منابع 
و  مذکور  ساحل  از  روزانه  زیادی  گردشگران  محلی، 

لوکیشنهای آن دیدن میکردند.
 141 مکه  شهر  دکورهای  ساخت  هزینه  فیلم  این  در 
میلیارد ریال، شهر مدینه با 19 هکتار 42 میلیارد ریال و 
ساخت و ساز ساختمان اداری 2٫12 میلیارد بوده است. 
همچنین 3 میلیارد ریال هزینه فیلمنامه، 6 میلیارد ریال 
میلیارد ریال هزینه پیش  هزینه مطالعات اجرایی، 152 
تولید، 310 میلیارد ریال هزینه تولید و 151 میلیارد ریال 
فیلم محمد رسول اهلل شده است.  تولید  از  هزینه پس 
فیلم 3٫623  این  برای ساخت  هزینه های صرف شده 
میلیارد ریال بوده است. حال آنکه فیلم فروش قابل قبولی 

نداشت.
پیش از این برخی لوکیشنهای سریال »مختارنامه« داود 

میرباقری نیز گرفتار همین آفت شدند.
این در حالی است که بخش عظیمی از بودجه این آثار 
تاریخی صرف نه سازمان سینمایی و نه تلویزیون ساخت 
همین دکورها می شود، ولی اصوالً رغبت چندانی برای 
حفظ این آثار ندارند. حال آنکه با حفظ و نگهداری از 
این آثار می توان گردشگران زیادی را جلب تماشای آنها 

و از این راه درآمدزایی کرد.

 تخریب لوکیشن فیلم
 محمد رسول اهلل

بخش  در  سی وهفتم  دوره  در  فجر  فیلم  جهانی  جشنواره 
»سینمای سایر کشورها« به سینمای دو کشور آلمان و چین 

می پردازد.
طبق گزارش رسیده، جشنواره جهانی فیلم فجر در دوره سی و 
هفتم که بهار سال 9۸ برگزار می شود به نمایش آثار سینمایی 
در بخش  که  پرداخت  فرعی خواهد  و  اصلی  در 9 بخش 
»سینمای سایر کشورها« تمرکز بر آثار سینمایی کشور آلمان از 
قاره اروپا و چین از قاره آسیا خواهد بود. اسامی و مشخصات 
فیلم های این بخش متعاقباً اعالم خواهد شد. در دوره سی و 
ششم جشنواره، مروری بر سینمای ایتالیا و گرجستان برگزار 
شد که مخاطبان نیز از آثار این بخش استقبال کردند. سینمای 
سعادت )مسابقه بین الملل(، جلوه گاه شرق )پانورامای سینمای 
)جشنواره  جهان نما  جام  اسالمی(،  و  آسیایی  کشورهای 
جشنواره ها(، فیلم های کالسیک مرمت شده، مستند زیرذره بین، 
نمایش های ویژه )مرور بر آثار و بزرگداشت ها(، ژانرهای مردم 
پسند، شاخه های زیتون و مروری بر آثار سینمای سایر کشورها، 
بخش های مختلف سی وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 
را تشکیل می دهند. در بخش »سینمای سعادت« حداکثر 15 
فیلم بلند سینمایی برای کسب جوایز اصلی جشنواره به رقابت 
می پردازند و از این میان حداکثر 3 فیلم بلند ایرانی مجوز حضور 
خواهند داشت. سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر 
از 1۸ تا 26 آوریل 2019 )29 فروردین تا 6 اردیبهشت 139۸( 

به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.

 مرور سینمای آلمان و چین 
در جشنواره جهانی فیلم فجر

*محمد علی بهمنی 

سرشارم از خیال؛ ولی این کفاف نیست
این جا برای از تو نوشتن هوا کم است

دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است!
اکسیر من! نه اینکه مرا شعر تازه نیست

من از تو می نویسم و این کیمیا کم است
سرشارم از خیال؛ ولی این کفاف نیست

در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است 
تا این غزل شبیه غزل های من شود

چیزی شبیه عطر حضور شما کم است
گاهی تو را کنار خود احساس می کنم

اما چقدر دل خوشِی خواب ها کم است!
خون هر آن غزل که نگفتم به پای توست

آیا هنوز آمدنت را بها کم است!؟

یک جرعه شعر

 افتتاح فستیوال فیلم هندی لس  آنجلس
 با »ملودی کور«

فستیوال فیلم هندی لس  آنجلس در سال 
ساخته   »Andhadhun« فیلم  با   2019

سریرام راغاوان افتتاح می شود.
هالیوود  از  نقل  به  فیلم  بانی  گزارش  به 
فیلم  جشنواره  دوره  هفدهمین  ریپورتر، 
جنایی  تریلر  فیلم  با  آنجلس  لس   هندی 
»ملودی کور« با بازی آیوشمان کورانا افتتاح 

می شود.
از  سلسه ای  آمده:  فیلم  قصه  خالصه  در 
وقایع مرموز زندگی یک پیانیست کور را 
دستخوش تغییر؛ به طوری که او اکنون باید 
جرمی را گزارش دهد که هرگز شاهد آن 

نبوده است و…
این فیلم 139 دقیقه ای سال گذشته میالدی 

در هند اکران شده بود.

 »دیاپازون« به پایان صداگذاری
 نزدیک می شود

صداگذاری »دیاپازون« به کارگردانی حامد 
تهرانی به زودی به پایان می رسد.

فیلم،  ای  رسانه  مشاور  از  گزارش   به 
»دیاپازون« اولین تجربه بلند سینمایی حامد 
تهرانی به تهیه کنندگی علیرضا شجاع نوری 
سکوت  در  را  خود  فیلمبرداری  مراحل 
خبری پشت سر گذاشت و در حال حاضر 
برای  صداگذاری  پایانی  مراحل  انجام  با 
و  المللی  بین  های  فستیوال  در  حضور 

داخلی آماده نمایش می شود.
که  اجتماعی  فیلمنامه  یک  با  «دیاپازون« 
نویسندگی آن را حسین تهرانی بر عهده 
تهران  های  لوکیشن  در  است  داشته 
عنوان  به  ژاله صامتی  فیلمبرداری شده و 
مقابل دوربین رفته  فیلم  این  نقش اصلی 

است. بهنوش بختیاری، علیرضا استادی و 
معصومه رحمانی نیز از بازیگران دیگری 

هستند که در این اثر حضور دارند.
در این فیلم حدود 10 بازیگر جوان نیز به 
ایفای نقش پرداخته اند که همه آنها براساس 
سابقه حضور در صحنه تئاتر و همچنین 
متقاضی،   100 از  بیش  بین  از  گزینش 

انتخاب شده اند.
علیرضا  بختیاری،  بهنوش  صامتی،  ژاله 
معصومه  و  نیا  حسینی  مهدی  استادی، 
رحمانی و بابک نوری با معرفی علیرضا 
ساوه درودی، مهرنوش حاجی خانی، شادی 
گنجی، مهران آتش زای، مهسا اکبری، سارا 
سرابی، غزال غالمی و یکتا طبیبی در این اثر 

به ایفای نقش پرداخته اند.

بازیگر سریال »کیمیا« که سه سالی می شود 
در تلویزیون دیده نشده، از دالیل بازگشت 
به سیما با سریال ویژه نوروز شبکه دو سخن 

گفت.
به گزارش رسیده، مهراوه شریفی نیا بازیگر 
تئاتر، سینما و تلویزیون که با گذشت چند 
ایفای نقش در سریال »کیمیا« عید  از  سال 
نوروز با سریال »بر سر دوراهی« به تلویزیون 
برمی گردد، درباره حضور در این سریال و 
همکاری با حامد عنقا توضیح داد: من تا به 
حال دو تجربه همکاری با آقای عنقا داشتم 
رسانه  سریال  اولین  یخی«  »قلب  یکی  که 
اینترنتی  سریال  دیگری  و  بود  تصویری 

»پیکسل« است که هنوز اکران نشده است.
وی افزود: من در »قلب یخی« نوشته عنقا 
را بسیار دوست داشتم، به نحوی که چهار 
سکانس از سریال را خواندم و آنقدر جذب 
نقش و قصه شدم که با پروژه قرارداد بستم. 
اشتباه  شدم  متوجه  هم  بعدها  خوشبختانه 

نکرده بودم.
این بازیگر عنقا را نویسنده ای بسیار باسواد 

توصیف کرد و ادامه داد: حتی مصاحبت با او 
هم برای من بسیار لذت بخش است. ایشان 
آدم متعهدی هستند و به قول هایی که می 
دهند پایبند می مانند. ویژگی هایی که این 
روزها یک مقدار کم است، نمی گویم نیست 
اما کم هست. در این بین عنقا جزو معدود 
آدمهایی در سینما و تلویزیون است که قول و 

کالمشان از کار برایشان مهمتر است و همین 
موضوع بخشی از شخصیتشان را تشکیل می 

دهد و این خصلت باعث شد با او کار کنم.
دوراهی«  سر  »بر  شد:  یادآور  نیا  شریفی 
اولین حضور من بعد از »کیمیا« در تلویزیون 
پیشنهاد  هرکاری  این سه سال  در  و  است 
از  قدری  نپذیرفتم، چون می خواستم  شد 

تلویزیون فاصله بگیرم. در این مدت سه چهار 
فیلم سینمایی و یک تئاتر کار کردم و کمی 
به احیا خودم پرداختم؛ کالس رفتم، کتاب 
خواندم و فیلم دیدم ولی کار با حامد عنقا 
همیشه جذاب و لذت بخش است و شاید 
داد  می  همکاری  پیشنهاد  دیگر  کسی  اگر 
ترجیح می دادم دوری ام از تلویزیون ادامه 
پیدا کند، اما قلم آقای عنقا برای من دوست 
داشتنی است و به او اعتماد دارم. وی درباره 
حال و هوای این سریال اظهار کرد: این کار 
قرار است در فضایی نوستالژیک تولید شود 
و این فضا برایم جالب بود. »بر سر دوراهی« 
قصه روان و ساده ای دارد که گرچه انگار 
بارها شنیده شده اما نوع روایت آن است که 
جذابش می کند. بازیگر »ساعت شنی« با بیان 
اینکه در سریال جدیدش اولین همکاری خود 
با بهرنگ توفیقی را پشت سر می گذارد، در 
نوستالژیک  فضای  کردن  وارد  گفت:  پایان 
به سریالی در دهه 90 اتفاق جذابی است و 
برای  خوبی  مهمان  عید  روزهای  امیدوارم 

لحظات شادو تعطیل مردم باشیم.

سریال »بر سر دوراهی« قرار است در فضایی نوستالژیک تولید شود


