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در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد؛

بررسی سناریوهای مختلف اقدامات 
تهدیدآمیز آمریکا علیه اقتصاد ایران

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد: 

واردات میزان  لحظه ای  انتشار 
نها آ ارزش  و  کاالها  انواع   

3

2

خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

روابط اقتصادی ایران و قزاقستان
روزهای  در  شده  منتشر  اخبار  برایند   ، زمان  گزارش  به 
برجام،  از  آمریکا  خروج  علی رغم  که  می دهد  نشان  اخیر 
خودروسازان مطرح بین المللی از جمله خودروسازان فرانسوی 

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه 2۵0 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

به گزارش زمان ، وزیر صنعت در حاشیه اجالس بین المللی اقتصاد 
)آستانه فروم(  گفت: اگر از دو موافقت نامه کنسولی و بانکی ایران 
و قزاقستان درست استفاده شود و روابط کارگزاری بین بانک های 

ایران و قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود... 737

برداشت روزانه ۳۰ تا ۵۰

 هزار بشکه نفت از فروزان

آغاز فعالیت های تابستانی ۲۳ هزار 

پایگاه اوقات فراغت در سراسر کشور

آمادگی بورس برای عرضه

 غول  استارتاپ های اینترنتی
به گزارش زمان ، حمید بورد با بیان اینکه تولید مستمر از میدان 
مشترک نفتی فروزان و اجرای پروژه در این میدان طبق روال 
ادامه دارد، اظهار کرد: درحال حاضر روزانه 30 تا ۵0 هزار بشکه 

نفت از میدان فروزان برداشت می شود. 

به  اشاره  با  بهزیستی کشور  رئیس سازمان   ، زمان  به گزارش 
پایین  اعتیاد  میانگین سنی  گفت:  اعتیاد  آمار شیوع  آخرین 
آمده و به سمت زنانه شدن آسیب های اجتماعی و افزایش زنان 

در معرض آسیب رفته ایم.

به گزارش زمان ، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تاکنون 
خبری بر روی سایت اتحادیه اروپا مبنی بر ارایه بسته پیشنهادی 
به ایران درج نشده است و به محض ارایه این بسته هم اتحادیه 

اروپا و هم ایران درباره آن اطالع رسانی خواهند کرد. 651
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سرمقاله
کودکان کار در معرض انواع خشونت ها...

مثلثی بدون راهکار شفاف!

نگاه روز

قیمت و قاچاق 

ممکن است جنگ به سراغ 
ایران بیاید

را  کنونی  جامعه 
ای  محفظه  درون 
که  کنید  تصور 
انواع و اقسام اَشکاِل 
هندسی را در خود 
مربع-  داده؛  جای 

دایره- مثلث و ... درون این محفظه، یک خِط 
اصلی را بستر جامعه فرض کنید. حتی برای 
بستر  اصلی که  نیز، خط  مانند  دایره  اَشکال 
جامعه را شکل می دهد، می توان قطر دایره 
را در نظر گرفت.در این میان، بعضی کاراکترها 
مثلثی شکل قرار گرفته اند؛ مانند مثلِث کودک 
کار. یک خط اصلی، بستر جامعه؛ یک خط، 
به  را  واژه  سه  کار.این  سوم،  خط  و  کودک 
صورت فرضی، بر روی خط ها تجسم کنید و 

نقطه چین مانند، به هم وصل کنید.
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2 الهام آمرکاشی

7هادی حق شناس 

تعیین نرخ 
پایه دالر توافقی
 در بورس از امروز

رهبرمعظم انقالب: درمقابل برنامه دشمن پیوند با مردم را تقویت می کنیم     

نظام، چیزی جز ملت ایران نیست               

شریعتمداری اعالم کرد: 
کارخانه ها خودرو را گران نکردند 

قاسمی: سایت اتحادیه اروپا خبربسته پیشنهادی به ایران را درج نکرده است             

تکذیب ارائه بسته حمایتی اتحادیه اروپا درحمایت از برجام
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن از اختصاص دالر ۴۲۰۰ تومانی به 
۷۰۰۰ کاال و تعیین نرخ پایه دالر توافقی از امروز در بورس خبر داد و از 
خرید۴۰۰۰ پراید در فاصله زمانی سه ساعته، ثابت بودن قیمت خودرو 
در کارخانه های داخلی و ادعای خوشمزه واردکنندگان خودرو سخن 
گفت و اعالم کرد که به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت 
سفارش خودرو را رد نکرده است و همچنین عمل وزیر ارتباطات در 

اعالم اسامی واردکنندگان خوب نبوده که او نیز آن را تکرار کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در آستانه دهمین روز از تیرماه سال 
۱۳۹۷ و به مناسبت روز صنعت و معدن، محمد شریعتمداری رو در 
روی خبرنگاران قرار گرفت تا به سواالت آنها پاسخ دهد. این نخستین 
باری است که پس از گرفتن رای اعتماد به وی از مجلس شورای 
اسالمی که بیش از ۱۰ ماه از آن می گذرد، در نشستی خبری حاضر 
شده و به سواالت پاسخ می دهد.شریعتمداری در ابتدا با بیان این که باید 
از ظرفیت  خالی واحدهای تولیدی در شرایط فعلی به نحو مطلوب 
استفاده کرد، گفت: با افزایش میزان بهره وری و کاهش هزینه های تولید 
و نیز استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در شرایط فعلی که با 
تحریم مواجه هستیم، می توانیم در راستای بهبود وضعیت گام برداریم.

وی با اشاره به این که دولت در زمان روی کار آمدن در سال ۱۳۹۲ با 
مساله عدم قطعیت مواجه بود و در شرایط خاص اقتصادی روی کار 
آمد، اظهار کرد: در حالی که قیمت دالر قریب به ۳۰۰ درصد رشد کرده 
بود، شاهد بازگشت آرامش در بازار ایران و نیز بازگشت قطعیت در 
سیاست خارجی بودیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در ایام اخیر 
با روی کار آمدن قلدری به نام ترامپ در عرصه بین المللی، وی در تالش 
است تمام نسخه های سیاسی را تخریب کند و نوک پیکان به سمت 
اقتصاد ایران رفته است تا با کاهش درآمدهای نفتی و نیز ایجاد شرایط 
بد اقتصادی وضعیت را به گونه ای پیش ببرد که مردم پول نداشته 
باشند نان بخرند.وی با اعالم اینکه میزان تولید خودرو در کشور نسبت 
به سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور 
نیز برای خودروها افزایش یافته است، بیان کرد: با ایجاد انتظارات 
عقالیی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد 
که ممکن است در مورد برخی کاالهای دیگر نیز رخ دهد، باید بدانیم 
که خودرو، طال و ارز نیست و کاالی سرمایه ای است که باید با آن 
برخورد منطقی صورت گیرد.وزیر صنعت گفت: پراید در دوران خود 
جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده و باید جای خود را به خودروی 
جوان و رعنای دیگری بدهد. اما قابل توجه است که در همین چند روز 
آشفتگی بازار پول، حدود ۴۰۰۰ دستگاه در فاصله زمانی سه ساعته 
خریداری شد که رقمی معادل ۲٥۰ میلیارد تومان بود و این رقم از 
سوی مردم پرداخت شده و خرید کارتکسی هم نبوده است؛ بلکه خرید 
قطعی و با کارت شهروندی صورت گرفته است.وزیر صنعت، معدن و 
واردات  مجموعه  روی  گرفته  های صورت  بررسی  با  افزود:  تجارت 
خودرو، کشف کردیم که ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعالم رسمی 
حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور 
وارد شده که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده است؛ بنابراین فورا به 
وزارت اطالعات، تعزیرات حکومتی و گمرک موضوع را اعالم کردیم. در 
مورد ۴٥۰۰ دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و در مورد 
مابقی ۱۹۰۰ دستگاه، شناسه های وارداتی را در اختیار دستگاه های 
نظارتی گذاشته ایم و باید تا ریال آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون 
کشیده شود.شریعتمداری تاکید کرد: باید با تمامی کسانی که تخلف 
کرده اند برخورد شود. حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بوده 
است باید با آن برخورد شود و حتما باید این برخورد صورت گیرد. هر 
روز در گوشه ای یک حرف مبهم می زنند که بازار را دچار تشنج می 
کنند و این در حالی است که اسناد موجود است؛ بنابراین باید حرف ها 

را پیش از گفته شدن، بررسی کرد.وی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی 
کشور، اعالم یک نرخ ثابت در شروع بود که بعدا با تغییر نسبت به 
تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کرد، گفت: این در حالی است که 
بانک مرکزی تا پیش از آن مداخالت زیادی در بازار داشت اما این 
آرایش جدید آرایش خواسته نیست، بلکه در شرایطی اتخاذ شده که 
کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد.به گفته شریعتمداری، بانک 
مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را 
در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت 
سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش 
خصوصی رفته ایم. این در حالی است که لیست اعالمی از سوی وزیر 
ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها 
صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و 
اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، 
تصمیماتی خواهیم گرفت که به صالح اقتصاد باشد.وی با تاکید بر اینکه 
با اعالم اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کاال وارد کرده اند، 
مخالفت نیستیم، بیان کرد: موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای 
نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله 
متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

شریعتمداری ادامه داد: بر این اساس علیرغم مفاد قانونی، واردات کشور 
در برخی کاالهایی که مورد نیاز نیست ممنوع اعالم شد تا شاهد صرفه 
جویی ۲.۲ میلیارد دالری در واردات خودروهای ساخته شده باشیم. 
ضمن اینکه کلیه ثبت سفارش های تامین مالی نشده در این ۱۴۰۰ 
قلم کاال نیز باطل شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه 
شورای امنیت ملی، خاطرنشان کرد: برخی مطالب ارائه شد که بر مبنای 
آن شرکای تجاری بزرگ امریکا، از برخورد آمریکا با برجام اظهار نگرانی 
کرده بودند و البته اعالم کرده اند که کنار ایران باقی خواهند ماند، ضمن 
اینکه بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی 
شدن است و رئیس جمهور به زودی به اتریش و سوئیس سفر خواهد 
کرد.وی تاکید کرد: شرایط خوبی برای کشور رقم خواهد خورد و شرایط 
را کنترل خواهیم کرد و با توانمندی تولیدکنندگان و صنعتگران کار به 
خوبی پیش خواهد رفت.شریعتمداری با بیان اینکه در گروه سوم که ۲۰ 
درصد از منابع صادراتی غیرنفتی کشور را برای واردات آن بخش از 
نیازمندی های کشور اختصاص داده ایم و نظر دولت حرکت به سمت 
یک بازار رقابتی در معامله ارزی است، گفت: بر این اساس، مکانیزم 
بورسی را دنبال می کنیم و صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک 
نرخ توافقی اعالم خواهند کرد و به این ترتیب، رفع تعهد ارزی می شود، 
ضمن اینکه واردکننده نیز تا زمانی که گمرک اعالم نکرده است که بر 
مبنای ارز دریافتی از صادرکننده، کاال را وارد کشور خواهد کرد، رفع 
از  گروه  این  صادرات  داد:  ادامه  داشت.وی  نخواهد  ارزی  تعهد 
صادرکنندگان که ارز آنها مشمول ارائه در سامانه نیما نمی شود، حدود 
۱٥ میلیارد دالر است که می تواند در صورت حمایت صادرات خود را 
افزایش دهند.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به همین دلیل دولت 
مکانیزم عرضه ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی را در دستور کار قرار داده 
است. همچنین سیاست های کنترل بازار نیز در دستور کار است، به این 
معنا که وقتی دولت نرخ ارز را یکسان اعالم می کند، برخی از نیازمندی 
های قانونی تامین نشده از سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازاری 
خارج از بازار غیرمتشکل پولی شکل می گیرد، هرچند نمی توان منکر 
شکل گیری برخی سوءاستفاده ها شد.وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
نظام جدید کنترل بازار اشاره و بیان کرد: بر اساس دستور رئیس 
جمهوری، تنها مرجع قیمت گذاری کاال در کشور سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و  این در حالی است که اصناف 
نیز بازار را کنترل می کند. عالوه بر این برای ۴۰ هزار واحد صنفی در 

کشور تقاضای پلمب شده است. پس هر کسی که تخلف کند و کاال را 
با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می توانند به سامانه ۱۲۴ و ۱۳٥ طرح 
شکایت کنند؛ هرچند خود سازمان ها نیز مسئول هستند که در بازار 
حضور داشته باشند و مکلف هستند که گرانفروشی را کنترل کنند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه بخشی از منابع ارزی کشور نفتی است 
که در اختیار کاالهای اساسی قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: برخی از 
نیازمندی های تولیدی که باید به دقت مورد تامین قرار گیرد، در 
اولویت اول قرار می گیرد. گروه دوم بخشی از کاالهایی هستند که نرخ 
دالر برای واردات آن ۴۲۰۰ تومان است که البته اکنون به دلیل مابه 
التفاوت تورم داخلی و خارجی باال رفته است؛ بنابراین آنها نیز ارز دولتی 
می گیرند.وی ادامه داد: متقاضیانی که ثبت سفارش الکترونیکی صورت 
می دهند، ضمن اینکه بعد از پایشی که صورت گرفت، به دستگاه های 
ذیربط ارجاع داده می شوند و بعد از اینکه تائید شد به حوزه تامین ارز 
به بانک ارجاع داده می شوند و تخصیص به ترتیب ثبت سفارش های 
واصله که اولویت بندی شده است، تامین می شود. وزیر صنعت، معدن 
وتجارت با بیان اینکه ارز تخصیص داده می شود و ریال آن تامین می 
شود، گفت: بنابراین واردکننده تعهد می دهد که این میزان کاال وارد 
کند و روی نرخ نیز نظارت کافی صورت می گیرد؛ هرچند برخی 
سوءاستفاده ها نیز صورت می گیرد.وی در ادامه به صادرات غیرنفتی 
کشور اشاره کرد و گفت: با رشد ۲۱.۹ درصدی صادرات غیرنفتی در ماه 
های ابتدایی سال جاری مواجه بودیم و اگر دست صادرکننده را باز 
بگذاریم، صادرات افزایش خواهد یافت. بنابراین با همه عدم قطعیت ها و 
فشارهای وارده از خارج، مردم به دلیل اینکه حریص به ایجاد اشتغال و 
عالقمند به کار و تولید هستند، در دو ماهه سال جاری ۲۲.۲ درصد از 
نظر تعداد، برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید تقاضا در سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسیده است.شریعتمداری با اشاره به 
اینکه برای کاالهای مواد اولیه تولید نیز سقف در نظر گرفته شده است 
که هر دستگاه سهمیه ارز خاص خود را دارد، خاطرنشان کرد: در گروه 
دوم نیز ارز مورد نیاز از طریق کاالهای صادراتی عمدتا دولتی، تامین 
می شود. در عین حال تا زمانی که گروه بندی کاالیی نشده و البته 
آمریکا نیز از برجام خارج نشده بود، همه کاالهایی که ثبت سفارش می 
شد، مسیر تامین ارز را طی می کرد و واردات موبایل نیز به این صورت 
بود. ضمن این که ۷۰۰۰ قلم تعرفه نیز شامل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان 
شده است.شریعتمداری افزود: بانک مرکزی محدودیت هایی داشت که 
برخی از کاالها در نوبت قرار گرفته بودند؛ بنابراین ۷٥ میلیون یورو 
اعتبار به واردات موبایل تخصیص داده شده است که افرادی که این ارز 
را دریافت کرده اند، اسامی آنها اعالم شد و هر شرکتی که گران فروشی 
کرده باشد با او برخورد می شود.شریعتمداری با بیان اینکه دالر برای 
صادرکنندگانی که مشمول ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند، همان 
۴۲۰۰ تومان خواهد بود، گفت: بستر کامال در بورس آماده است و از 
فردا هم قابلیت اجرایی دارد، اما باید توجه داشت که فقط اظهارنامه در 
بورس معامله می شود و در چارچوب بورس قرار است بخش خصوصی 
و بورس نرخ پایه دالر را تعیین کنند که کشف قیمت با مشارکت دو 
طرف صورت گیرد. این مسئله یک اختیار است و اگر خواستند از طریق 
بورس فعالیت می کنند و اگر نخواستند عده ای از طریق تهاتر کار را 

پیش می برند.
وی همچنین در خصوص هک شدن سایت وزارت صنعت و مسائل 
مطرح شده در خصوص ثبت سفارش خودرو تاکید کرد: به هیچ وجه 
وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است. در 
حالیکه ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده این رقم توسط مراجع 

قضایی ٥۰۰۰ خودرو اعالم شد. 
ادامه در صفحه 7

شریعتمداری اعالم کرد: کارخانه ها خودرو را گران نکردند 

تعیین نرخ پایه دالر توافقی در بورس از امروز
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تا امروز بســته پیشنهادی 

اتحادیه اروپا در حمایت از برجام را دریافت نکرده ایم.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، بهرام قاسمی درخصوص 
انتشار خبری مبنی بر ارائه بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران 
افزود: انتشــار این خبر از جانب وزارت امور خارجه و ارائه بسته 
پیشــنهادی اتحادیه اروپا به جمهوری اسالمی ایران تکذیب می 
شود.وی ادامه داد: همانگونه که می دانید بعد از خروج غیرقانونی 
امریکا از برجام که براساس سیاست راهبردی خروج از معاهدات 
و پیمان هــای بین المللی و جهانی عمل مــی کند، جمهوری 
اســالمی ایران با در نظر داشــتن عالقه مندی اکثر کشورهای 
جهان به خصوص کشــورهای عضو برجام، مذاکراتی را با طرف 
های اروپایی، چینی و روسی برای استمرار برجام آغاز کرده است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این گفتگوها در نهایت به 
تشــکیل کارگروه های کارشناسی در ایران و اتحادیه اروپا منجر 
شد و به نظر می رســد کماکان این موضوع در اتحادیه اروپا در 
حال بحث و تبادل نظر نهایی است.قاســمی با بیان اینکه عالیم 
مثبتی از اتحادیه اروپا دریافت کرده ایم، اظهار داشت: امیدواریم 
بسته پیشــنهادی اتحادیه اروپا بتواند رضایت جمهوری اسالمی 
ایران را جلب کند.وی افزود: پس از دریافت بسته، آن را به دقت 
مورد مطالعه و بررســی قرار می دهیم.قاسمی خاطرنشان کرد: 
پس از بررســی های الزم، تصمیمات مقتضی در مورد چگونگی 

حضور یا خروج ایران از برجام اتخاذ خواهد شد.

سخنگوی اتحادیه اروپا تصویب بسته حمایتی 
برای ایران را تکذیب کرد

ســخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا خبر مربوط به اظهارات 
مســئول سیاســت خارجی این اتحادیه درباره تصویب بســته 

حمایتی و ارائه آن به ایران را تکذیب کرد.
»مایا کوتســیانچیچ«، ســخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا 
دیروزخبر مربوط به اظهارات »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست 
خارجی این اتحادیه درباره تصویب بســته حمایتی و ارائه آن به 

ایران را تکذیب کرد.
ســخنگوی روابط خارجی اتحادیــه اروپــا در گفتگوی تلفنی 
بــا خبرنگار یورونیوز در این خصوص گفــت: خانم موگرینی در 
روزهای اخیر هیچ گونه اظهار نظری در مورد برجام نکرده است.

کوتســیانچیچ تصویب چنین طرحی را نیز تکذیب کرد و افزود: 
اتحادیه اروپا از زمان اعالم خروج آمریکا از برجام در تالش است 
تا توافق هســته  ای به دســت آمده با ایران را حفظ کند و خانم 
موگرینــی تاکنون به کرات حمایت اروپــا از این توافق را اعالم 
کرده، اما وی در حاشــیه نشست سران اروپا در بروکسل سخنی 

در این زمینه نگفته است.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفت: 
تاکنون خبری بر روی سایت اتحادیه اروپا 
مبنی بر ارایه بســته پیشنهادی به ایران 
درج نشــده اســت و به محض ارایه این 
بسته هم اتحادیه اروپا و هم ایران درباره 

آن اطالع رسانی خواهند کرد.
 به گــزارش زمان به نقــل ازایرنا، بهرام 
قاســمی افــزود: تصور ما این اســت به 
دالیل نامشــخصی یک خبر کامال کذب 
به نقل از ســایت اتحادیــه اروپا بر روی 
خروجی برخی رســانه های داخلی قرار 
گرفت که اساســا غلط و اشتباه بود.وی 
ادامــه داد: ما روزانه و به طور مســتمر با 

اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی تماس 
داریم و آلمان، فرانســه، انگلیس، چین و 
روســیه پس از خروج آمریکا از برجام بر 
جلب رضایت ایــران و باقی ماندن ایران 
در برجام تاکید داشــته اند.قاسمی افزود: 
پس از ســفر وزیر امور خارجه کشورمان 
به پکن، مســکو و بروکســل و مذاکره با 
وزرای خارجه ســه کشور اروپایی و خانم 
موگرینی هیات های کارشناسی متعددی 
بین طرفین تبادل شــده و کارگروه های 
متعددی در حال بررسی موضوع هستند.

به گفته سخنگوی دســتگاه دیپلماسی، 
اتحادیه اروپا قرار اســت بســته ای برای 

تضمین منافع ایــران از برجام ارایه دهد 
تا رضایت ایــران را جلب کند و آن طور 
که اطالع داریم اتحادیه اروپا در حال طی 
مراحل نهایی تهیه این بسته پیشنهادی 
است.قاســمی با بیان اینکه عالیم مثبتی 
از اتحادیــه اروپا دریافت کــرده ایم ابراز 
امیدواری کرد: بسته ای که طی روزهای 
آینده به ایران ارایه می شــود قابل قبول 
باشــد تا ایران بتواند به آن اتکا کند.وی 
خاطر نشان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
پس از دریافت بسته پیشنهادی اتحادیه 
اروپا تصمیمات الزم را بر اســاس منافع 
ملی و مصالح مردم اتخاذ خواهد کرد ولی 
قطعا تاکنون خبری مبنی بر ارایه بســته 
پیشــنهادی این اتحادیه بر روی ســایت 
آن درج نشــده و خبری هم از این سایت 
حذف نشده است.قاسمی در پایان گفت: 
به نظر می رســد برخی محافل و کانون 
های خارجی مشــخص تالش می کنند 
در راســتای جنگ روانی علیه ملت ایران 
اخبار غلط به افــکار عمومی القا کنند و 
الزم است با هوشیاری کامل نسبت به این 

رویه این محافل توجه کرد.

رئیس سازمان بورس خبرداد؛

آمادگی بورس برای عرضه غول  استارتاپ های اینترنتی
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کودکان کار در معرض انواع خشونت ها...

مثلثی بدون راهکار شفاف!

*الهام آمرکاشی

تصور  ای  محفظه  درون  را  کنونی  جامعه 
را  هندسی  اَشکاِل  اقسام  و  انواع  که  کنید 
در خود جای داده؛ مربع- دایره- مثلث و ...

درون این محفظه، یک خِط اصلی را بستر 
جامعه فرض کنید. حتی برای اَشکال دایره 
را  جامعه  بستر  که  اصلی  خط  نیز،  مانند 

شکل می دهد، می توان قطر دایره را در نظر گرفت.
در این میان، بعضی کاراکترها مثلثی شکل قرار گرفته اند؛ مانند مثلِث 
خط  و  کودک  خط،  یک  جامعه؛  بستر  اصلی،  خط  یک  کار.  کودک 

سوم، کار.
این سه واژه را به صورت فرضی، بر روی خط ها تجسم کنید و نقطه 
چین مانند، به هم وصل کنید. هرگونه مثلثی به دست بیاورید در بطن 
مفهوم، تأثیر چندانی ندارد، چرا که وقتی در بطن جامعه، دونقطه از 
این مثلث در فاصله ای نزدیک به هم در یک خط، اجتماع کنند و 
»کودک کار«، شکل بگیرد، بی تردید اغتشاشی برپا می شود از تالقِی 

آنچه به هم ربط ندارد و به هم اتصال پیدا کرده است.
و  هستند  درگیر  مثلث  این  با  کنونی  جامعه  شهرهای  از  بسیاری 
از  ازدحامی  نفری،  چندمیلیون  گستردهء  با  کرج  و  تهران  شهرهای 
در کشور  استانی  کمتر  که  اند  داده  در خود جای  را  کاری  کودکان 

اینچنین بر سر چهارراه های خود با این آسیب، مواجه است. 
از  آنان که غم  َو  دارند  فال در دست  کودکانی که گل می فروشند، 
خرِج  خواهند  می  را  اسپندهایشان  و  رود  می  باال  شان  کول  و  سر 
چشم نخوردن های شادِی مردم کنند؛ فرقی نمی کند از کدام دسته 
آسیب  به جد  هایی،  چنین صحنه  دیدن  باشند،  خیابانی  مشاغِل  از 

اجتماعی محسوب می شود که نیاز به رسیدگی دارد.
می  خیابانی  مزاحمان  لقِب  قشر،  این  به  افراد  از  بسیاری  متأسفانه 
دهند، فارغ از این مبحث که به گفتهء عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
بهزیستی، فعالیت ۸۶ درصد از کودکان کار برای تأمین معاش خانواده 
است که حدود ۳۰ درصد پدران آنها بیکارند؛ ۱۷ درصد اعتیاد دارند 

و یا بخشی از آنها مراحل ترک اعتیاد را می گذرانند.
در این میان هستند کودکانی که با خشونت در خیابان ها مواجه می 
شوند و جدا از آسیب های جسمی، روان های مخدوش شده ای را با 
خود حمل می کنند. در این راستا رییس اورژانس اجتماعی و مدیر 
کل دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان 
اینکه کودکان کار و خیابان عمدتا هم در خانواده و هم در خیابان مورد 
خشونت قرار می گیرند اظهار کرد: بررسی ها نشان می دهد حدود ۷۳ 
درصد از کودکان در خیابان سابقه خشونت دارند؛ این خشونت شامل 
ابعاد مختلف جسمی و غیرجسمی مثل تحقیر، تمسخر، برچسب زنی 

و ... است.
همچنین هادی شریعتی- حقوقدان و نائب ریس هیات مدیره انجمن 
حمایت از حقوق کودکان نیز در این راستا با تاکید بر اینکه با بروز 
نسل جدید کودکان کار آسیب ها نیز عمیق تر شده است، گفت: حاال 
مسئله فقط بیسوادی، بازماندگی از تحصیل یا سوء تغذیه نیست؛ رخنه 
آزارهای  افسردگی، خودزنی، خودکشی،  اعتیاد،  وی،  آی  اچ  ویروس 
جنسی، خشونت کنترل نشده و ...همگی آسیب های نوظهوری است 
فکر  به  امروز  اگر  که  آسیب هایی  می کند.  تهدید  را  کار  کودکان  که 

حل کردن آن نباشیم به مرور همه جامعه را فراخواهد گرفت.
با تمام موارد ذکر شده و بنا به تعریِف انجمن حمایت از کودکان کار و 
خیابان، »کودکان کار به کودکان کارگری گفته می شود که به صورت 
مداوم و پایدار به خدمت گرفته می شوند که این امر آنها را در بیشتر 
به مدرسه و تجربۀ دوران کودکی بی بهره می سازد و  از رفتن  اوقات 

سالمت روحی و جسمی آنها را تهدید می کند. 
فعالیتی  بین المللی  و سازمان های  از کشورها  بسیاری  نزد  کارکودک 
استثماری تلقی می شود« و با توجه به این تعریف، هنوز راهکاِر شفافی 

برای این ِکِدرِی مات و مبهوت شهر، وجود ندارد.
در مادۀ ۳ پیمان نامۀ حقوق کودک آمده: »درهر اقدامي باید منافع 
عالیه کودک مورد توجه قرار گیرد در صورتي که والدین یا سرپرستان 
کودک در این زمینه کوتاهي کنند، دولت ها باید حمایت و مراقبت 
الزم را از کودکان به عمل آورد«  که امیدواریم با توجه به ماد ه   ۷۹ 
قانون کار که در آن صریح گفته شده است که به کار گماردن افراد 
کمتر از ۱٥ سال تمام ممنوع است؛ مسئولین ذیربط در این امر، بر 
این موضوع بی اعتنا نباشند و اقداماتی که در پِس صبحانه های کاری 
و جلسات پی در پی در این موضوع، مورد بررسی قرار می دهند را به 

سهولت، پشت روزهای متمادِی سکوت، قرار ندهند.
جهانی  نامه   پیمان  ایران  دولت   ،۱۳۷۲ سال  در  که  است  ذکر  قابل 
حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی 
را به صراحت پذیرفت و اقداماتی اساسی در این میان از جمله تأسیس 
دی  در  دادگستری  وزارت  نظارت  تحت  کودک  حقوق  ملی  مرجع 
ماه ۱۳۸۸ انجام شد که براین اساس، حرکت جدی در این مسیر از 
الزاماتی است که انتظار می رود در استان هایی که با آسیب، مواجه 

هستند، نادیده گرفته نشود.
elhamamerkashi@ymail.com

جریان کارآفرینی مستلزم اقتصاد شفاف

گفت:  کار  وزارت  کار  بهره وری  و  کارآفرینی  توسعه  کل  مدیر   
»اشتغال  و  مالکیت«  »حق  رقابتی«،  و  شفاف  »اقتصاد  حوزه  سه 
جریان  یک  توسعه  و  ایجاد  باعث  مشخص،  طور  شایسته«به  کار  و 

کارآفرینی در جامعه می شوند.
شورای  نشست  در  سرهنگی  رحیم  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیاستگذاری رویداد حقوق شهروندی چشم انداز روشن کارآفرینی 
نزدیک  هم  به  بسیار  شهروندی  حقوق  و  کارآفرینی  مفاهیم  گفت: 

هستند.
اتفاق  ایتالیا  در شمال  که  مشابه ای  تجربه  عنوان  به  اظهارکرد:  وی 
شد.  اختالل  دچار  منطقه  آن  در  کارآفرینی  اکوسیستم  افتاد، 
مسئوالن منطقه برای حل این مشکل استانداردهای زندگی در آن 
منطقه را در همه زمینه های فرهنگی، تفریحی ، امنیتی و ... افزایش 
دادند که نتیجه این تغییرات باعث جذب افراد خالق و کارآفرین در 

منطقه شد.
»اقتصاد  اینکه حقوق شهروندی در سه حوزه  بر  تاکید  با  سرهنگی 
شفاف و رقابتی«، »حق مالکیت« و »اشتغال و کار شایسته« به طور 
مشخص با کارآفرینی ارتباط مستقیم دارد، تصریح کرد: این آیتم ها 
باعث ایجاد و توسعه یک جریان کارآفرینی در جامعه می شوند؛ ما 
در شاخص جهانی کارآفرینی سال ۲۰۱۷ در بین ۱۳۷ کشور رتبه 

۸٥ را داشتیم و در سال ۲۰۱۸ به جایگاه ۷۲ رسیدیم.
مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری کار وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی تاکید کرد: هر چه شاخص های کالن اقتصادی کشور 

تغییر داشته باشد تاثیر مستقیم بر کارآفرینی دارد.

الریجانی: تنگناهای بودجه ای داریم

 رئیس مجلس تاکید کرد: در شــرایط فعلی کشور 
احتیاج به روحیه گذشت داریم که باید برجسته باشد؛ 
همچنین در شرایطی هستیم که تنگناهای بودجه ای 
داریم، لذا صرفه جویی باید جدی گرفته شود.به گزارش 
زمان به نقل ازخانه ملت، علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی در حکمی غالمرضا نوری قزلجه را به 
عنوان معاون اجرایی مجلس شورای اسالمی منصوب 
کرد.در مراسم معارفه نوری قزلجه که دیروز با حضور 
رئیس مجلس شورای اسالمی در تاالر آیینه مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد، رئیس مجلس وی را فردی 
خلیق و خوش خلق و آگاه به امور مجلس عنوان کرد.

رئیس قوه مقننه در ادامه با تأکید بر اینکه باید از تمام 
ظرفیت های مجلس استفاده کرد، اظهار داشت: در 
شرایط فعلی کشور احتیاج به روحیه گذشت داریم 
که باید برجسته باشد همچنین در شرایطی هستیم 
که تنگناهای بودجه ای داریم لذا صرفه جویی باید 
جدی گرفته شــود.وی ادامه داد: در فصول برنامه و 
بودجه و در بسیاری از مواقع، همکاران گاهی تا پاسی 
از شب در مجلس حضور داشته و کار می کردند که 
این روحیه باید فراگیر باشد و مجلس پیشگام تمام 
دستگاه ها شده تا این سبک به عنوان وظیفه ملی 
دنبال شود.الریجانی اضافه کرد: شرایط کشور اقتضا 
می کند بودجه کشــور را در حوزه های مصرف آب، 
برق و سایر حوزه ها کاهش داده و از روش های نوین 
برای افزایش سرعت کار و کاهش هزینه ها استفاده 
کنیم که در این مسیر مدیران باید کمک کنند؛ چرا 
که در حوزه دیوانی کشور، دچار عقب افتادگی شده 
ایم و شبکه ها به هم متصل نیستند که باعث بروز 

خلل در امور می شود.

تشریح اهمیت سفر اروپایی
 رئیس جمهور

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: سفر رئیس 
جمهور به اتریش و سوئیس، در مقطع کنونی می تواند 
بر روابط ایران با این دو کشور اروپایی و همچنین اتحادیه 
اروپا تأثیرمثبتی بگذارد.به گزارش زمان به نقل ازصدا و 
سیما، بهرام قاسمی گفت: با توجه به استمرار راهبرد 
ضدایرانی دولت ترامپ علیه ایران و خروج این کشور 
از این توافق بین المللی، اکنون در شــرایطی هستیم 
که دیگر اعضای برجــام و اتحادیه اروپا باید در عمل 
تعهد خود به برجام و تأمین منافع ایران از این توافق 
بین المللی را اثبات کنند. وی با بیان اینکه رئیس جمهور 
در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری در رأس 
یک هیأت بلندپایه سیاســی و اقتصادی و به دعوت 
رؤسای جمهور سوئیس و اتریش به برن و وین سفر 
خواهد کرد، افزود: این سفر، سفری از پیش تعیین شده 
است و دستور کارهای مهمی برای رایزنی ها در این سفر 
تعیین شده است.قاسمی با اشاره به اینکه روابط ایران با 
کشورهای اروپایی از جمله دو کشور سوئیس و اتریش 
روابطی دیرینه، دیرپا و گسترده است، اظهار داشت: در 
سال جاری ایران و اتریش در آستانه فرارسیدن صد و 
شصتمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیکشان قرار دارند، 
از دیگر سو، سابقه روابط دیپلماتیک ایران و سوئیس نیز 
به ده ها سال قبل باز می گردد.وی به همکاری های ایران 
با دو کشور سوئیس و اتریش در حوزه های اقتصادی 
و صنعتی اشــاره کرد و افزود: در حال حاضر اتریش 
در بین کشورهای اروپایی از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است، چنانکه شاهد این هستیم که بسیاری از نهادهای 
بین المللی و وابســته به سازمان ملل از جمله آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در این کشور قرار گرفته اند و 
می توان از اتریش به عنوان یکی از پایتخت های تاریخی 
دیپلماسی بین الملل یاد کرد.قاسمی با اشاره به برگزاری 
چندین دور از مذاکرات هســته ای ایران با کشورهای 
۱+٥ در اتریش، گفت: تمام مقامات این کشور از احزاب 
و گروه های سیاسی مختلف نگاه مثبتی به این گفتگوها 
و برجام در طول مذاکرات و بعد از مذاکرات داشته اند و 
سیاست های یکجانبه امریکا علیه این توافق بین المللی 
را مورد انتقاد جدی قرار داده اند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه با اشاره به نگاه سیاسی دولت سوئیس به مسائل 
جهانی، خاطرنشان کرد: سوئیس کشور مستقلی است 
و همواره این کشور حتی در دوران تحریم ها با توجه 
به نوع نگاهش تالش کرده است روابط خود را با ایران 
حفظ کند و از طرف دیگر شاهد این هستیم که دومین 
مقر مهم ســازمان ملل متحد نیز در این کشور قرار 
دارد.قاســمی در ادامه با اشاره به اینکه اتریش از چند 
روز آینده )یکم ژوئیه( ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را 
بر عهده خواهد گرفت ، گفت: آقای روحانی نخستین 
مقام بلندپایه ای است که بعد از واگذاری ریاست دوره 
ای اتحادیه اروپا به اتریش، به این کشور سفر می کند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی که شاهد خروج امریکا 
از برجام و مذاکرات فشــرده بین ایــران و اروپا برای 
بررسی راهکارهای حفظ این توافق بین المللی با توجه 
به عالقه مندی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا بر حفظ 
برجام، هستیم این سفر اهمیت بسیار باالیی در تبیین 
ادامه مسیر این همکاری ها خواهد داشت. قاسمی گفت: 
در این سفر مقامات جمهوری اسالمی ایران و دو کشور 
اروپایی اتریش و سوئیس ضمن مرور روند فعلی روابط، 
درباره چگونگی گسترش روابط دوجانبه و همچنین 
تحوالت منطقه ای و جهانی گفتگو خواهند کرد و این 
سفر می تواند در برهه کنونی آثار مثبتی برای ایران، 
دو کشور اتریش و سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی 

داشته باشد.

اخبار

سرمقاله

را  راستگو  زياد،  بدهكاري 
دروغگو مي كند و خوش قول را بد 

قول مي كند

کالمامیر

رهبر معظم انقالب فرمودند: هزینه تسلیم شدن به 
مراتب بیشتر از هزینه مقاومت و ایستادگی است و 
فایده و دستاوردهای ایستادگی صدها برابر بیشتر از 

هزینه های تسلیم شدن است.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، مراسم ساالنه دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام 
حسین)ع( دیروز با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای 
فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.رهبر انقالب اسالمی 
در ابتدای ورود به میدان، با حضور بر مزار شهیدان 
گمنام و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهیدان دفاع 
مقدس را گرامی داشتند.فرمانده کل قوا سپس از 
یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای همچنین جانبازان سرافراز حاضر در میدان 
را مورد تفقد قرار دادند و با تعدادی از خانواده های 
معظم شهدا دیدار و گفت وگو کردند.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در این مراسم 
با اشاره به توطئه دشمن برای ایجاد شکاف میان 
نظام اسالمی و مردم، همگان بویژه مسئوالن را به 
هوشیاری، ایستادگی، تدبیر، انسجام ملی و دوری از 
اشرافی گری فراخواندند و تأکید کردند: اگر مؤلفه 
های اقتدار ملی تقویت شوند و در مقابل دشمن 
بار  بدخواهان  نشود،  داده  نشان  تسلیم  و  سستی 
دیگر در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهند ماند.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، 
الزمه بی اثر شدن توطئه های دشمنان را صبر و 
تقوا برشمردند و افزودند: انقالب اسالمی، ریشه دار 
و آینده دار است و دستیابی به آرمانهای بلند آن، 
به صبر و استقامت نیاز دارد.ایشان همچنین گفتند: 
تقوا به معنای مراقبت از خود در مقابل دشمن است 
و الزمه این مراقبت، هوشیاری در برابر حیله های 
دشمن و اعتماد نکردن به او، تدبیر و عقالنیت، و 
پرهیز از سهل انگاری و سستی است.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای تأکید کردند: اگر همه مردم و جوانان 
و همچنین مسئوالن سیاسی، اقتصادی و امنیتی و 
نظامی، این صبر و تقوا را به کار ببندند، به توفیق الهی، 
هیچ ضربه و صدمه ای وارد نخواهد شد.رهبر انقالب 
اسالمی همچنین به موضوع مؤلفه های قدرت نظام 
اسالمی اشاره کردند و با یادآوری سلطه انگلیس و 

آمریکا بر ایران در طول ٥۷ سال حکومت پهلوی، 
زنجیر  و  غل  اسالمی،  انقالب  پیروزی  با  گفتند: 
از دست و پای مردم باز و طعم واقعی استقالل و 
آزادی چشیده شد.ایشان یکی دیگر از عناصر قدرت 
نظام جمهوری اسالمی را »اعتماد به نفس ملی« و 
»تأثیرگذاری مردم در همه امور کشور« دانستند و 
افزودند: این اعتماد به نفس ملی همراه با ایمان بود، 
ایمانی که همچون روحی در کالبد حرکت عمومی 
کشور زمینه ساز زنده شدن، امید و ایثار و فداکاری 
در جامعه شد که نمونه های فراوانی از آن را در دوران 
دفاع مقدس شاهد بودیم.حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
جرأت اقدام را از دیگر ثمراِت ایمان و اعتماد به نفس 
ملی برشمردند و خاطر نشان کردند: با این روحیه و 
جرأت، سپاه، جهاد سازندگی، بسیج و حرکت های 
عمومی در کشور شکل گرفت و نیروهای مسلح جان 
تازه ای گرفتند و مجموعه های خدماتی و سازندگی 
و حرکت های پر افتخار علمی ایجاد شد.رهبر انقالب 
اسالمی، اقتدار واقعی را جوشنده از درون ملت و بر 
پایه استقالل و آزادی دانستند و افزودند: این اقتدار 
نیست که برخی به بیگانگان پول بدهند و از آنها 
آن  از  نتوانند  اما حتی  انبار کنند  و  بخرند  سالح 
سالحها استفاده کنند، و یا از آن طرف دنیا بیایند 
در کشوری پایگاه بزنند و خون ملت آن را بمکند 
تا اقتدار یک خاندان را حفظ کنند؛ اینها نمونه های 

حماقت و ذلت است نه اقتدار.
ایشان با تأکید بر اینکه ملت ایران باید ضمن حفظ و 
تقویت عناصر قدرت خود از آنها استفاده بهنگام کند، 
انقالب اسالمی  خاطرنشان کردند: سپاه پاسداران 
نظر  از  باید  که  است  قدرت  های  مؤلفه  از  یکی 
کیفی، روزبروز اعتالء یابد و از ظرفیت های فراوان 
آن استفاده شود.رهبر انقالب اسالمی گفتند: برخی 
می گویند چرا در توصیف قدرت ملت ایران مبالغه 
می کنید، در پاسخ باید گفت، این، مبالغه نیست 
بلکه عیِن واقعیت است.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: بزرگترین دلیل برای اقتدار ملت ایران، این 
است که یکی از سفاّک ترین و بی رحم ترین قدرتهای 
از هیچ  آمریکا، در چهل سال گذشته  یعنی  دنیا 
تالش و شرارتی برای مقابله با ملت ایران فروگذاری 
نکرده اما نتوانسته غلطی بکند و در مقابل، ملت ایران 

پیشرفته تر شده است.ایشان با تأکید بر اینکه عالوه 
بر دشمن خارجی، دشمنان داخلی هم در طول این 
سالها مشغول تحرک و توطئه بودند، گفتند: از ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی، سه جریان معارض در داخل 
کشور وجود داشتند؛ »جریان باصطالح لیبرال که 
دلبسته آمریکا و غرب بود«، »کمونیست های اسلحه 
به دستی که از هیچ اقدامی اِبا نداشتند« و »منافقین، 
با ظاهر اسالمی و با باطنی خبیث و کفرآمیز و بی 
هویت« که حتی حاضر به همراهی با صدام بدنام نیز 
شدند و اکنون هم مشغول ارائه خدمات جاسوسی 
و خبرچینی برای دولتهایی امثال فرانسه و انگلیس 
و آمریکا هستند. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر 
اینکه هر سه جریان، مغلوب و منکوب انقالب اسالمی 
شدند، افزودند: البته یک جریان تحجر و ارتجاع داخلی 
هم بود که آنها قابل ذکر نیستند و ملت از آنها عبور 
کرد.ایشان، دلیل دیگر بر قدرت و اقتدار ملت ایران را 
تشکیل ائتالف های منطقه ای از جانب آمریکا برای 
مقابله با نظام جمهوری اسالمی دانستند و افزودند: 
اگر آمریکا می توانست به تنهایی به اهداف خود 
برسد، نیازی به تشکیل ائتالف با کشورهای روسیاه 
و مرتجع منطقه نداشت.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
خاطر نشان کردند: به دلیل قدرت و پیشرفت نظام 
جمهوری اسالمی، دشمنی امریکا بیشتر شده است 
و البته نفرت ملت ایران هم از آمریکا، روزبروز بیشتر 
شده است.رهبر انقالب سپس به طراحی دشمن در 
شرایط کنونی اشاره کردند و گفتند: برنامه دشمن، 
ایجاد شکاف و جدایی میان نظام و مردم است و 
زیرا  است  آنها  دهنده حماقت  نشان  طراحی  این 
نمی دانند نظام جمهوری اسالمی، چیزی جز ملت 
ایران نیست و این دو جدا شدنی نیستند.ایشان با 
ایران یک نظام  تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایمان و محبت و عواطف  و  بر آحاد مردم  متکی 
آنان است، به شکست تالش های رؤسای جمهور 
قبلی امریکا برای مقابله با جمهوری اسالمی اشاره 
کردند و افزودند: هدف از فشارهای اقتصادی کنونی، 
به ستوه آوردن مردم است اما به حول قوه الهی، ما 
پیوندمان را روزبروز با مردم بیشتر خواهیم کرد و 
با حفظ انسجاِم دشمن شکِن خود، جوانان مؤمن و 
پرانگیزه و اهل اقدام را تقویت خواهیم کرد.حضرت 

آیت اهلل خامنه ای خطاب به نسل جوان و غیور 
کشور گفتند: دشمن با استقالل و عزت و پیشرفت و 
حضور شما در میدان علم و سیاست و اعتالی کشور 
مخالف است.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه 
دشمن تا آنجایی که بتواند به موذی گری های خود 
ادامه خواهد داد، خاطر نشان کردند: اگر مسیر صبر 
و تقوای همراه با هوشیاری و تدبیر و انسجام ملی با 
قدرت ادامه پیدا کند، یقین داشته باشید موذی گری 
ها به نتیجه نخواهد رسید.ایشان با اشاره به تجویز 
برخی ها برای تسلیم شدن مقابل دشمن، افزودند: 
هزینه تسلیم شدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت 
و ایستادگی است و فایده و دستاوردهای ایستادگی 
صدها برابر بیشتر از هزینه های تسلیم شدن است.

تسلیم  کردند:  تأکید  ای  اهلل خامنه  آیت  حضرت 
شدن در برابر دشمن عنود و لجوج نتیجه ای جز 
لگدمال و بی هویت شدن نخواهد داشت.رهبر انقالب 
اسالمی به یک قانون تخلف ناپذیر الهی اشاره کردند 
و گفتند: اگر سست نشوید و با دشمن سازش نکنید، 
خداوند متعال در مقابل این صبر و مجاهدت، کم 
نخواهد گذاشت و پاداش آن را به طور کامل خواهد 
داد.ایشان در پایان، همه آحاد ملت ایران و مسئوالن 
را به هوشیاری و مراقبت از کار خود دعوت و خاطر 
نشان کردند: مسئوالن مراقب باشند از سهل انگاری، 
تنبلی، اشرافی گری، تکبر نسبت به مردم و تکیه 
کنند.رهبر  اجتناب  ریاستی  روزه  چند  جایگاه  به 
انقالب اسالمی تأکید کردند: آن روزی که ملت ایران 
در جایگاهی قرار گیرد که دشمنان جرأت تهاجم 
نظامی، اقتصادی و امنیتی و سیاسی را نداشته باشند، 
دیر نخواهد بود و جوانان آن روز را خواهند دید.در 
این مراسم تعدادی از فرماندهان، مدیران، مدرسان 
و پژوهشگران نمونه دانشگاه امام حسین)ع( هدایای 
خود را از دست فرمانده معظم کل قوا دریافت کردند 
و دو نماینده دانشجویان دانشگاه امام حسین)ع( نیز 
مفتخر به دریافت درجه و سردوشی شدند.اجرای 
و  پاسداری  میثاق  اجرای  انقالبی ام«،  »من  طرح 
اجرای عملیات میدانی از دیگر برنامه های مراسم 
امروز در دانشگاه امام حسین)ع( بود.همچنین در این 
مراسم، یگانهای حاضر در میدان از مقابل فرمانده کل 

قوا رژه رفتند.

رهبرمعظم انقالب: درمقابل برنامه دشمن پیوند با مردم را تقویت می کنیم     

نظام، چیزی جز ملت ایران نیست               

یک مقام مسئول با بیان اینکه ۳٥۰۰ شرکت 
دانش بنیان درآمدی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد 
تومانی دارند، گفت: ۱۹۰ هزار نفر در شرکت 
ها و هسته های دانش بنیان کشور مشغول 

به کار هستند.
به گزارش زمــان به نقل ازمهــر، منوچهر 
منطقــی، رئیس مرکز ملــی فضایی ایران 
دیروز در یازدهمین شنبه انقالب با محوریت 
دســتاوردهای حوزه صنعــت که به همت 
جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقالب 
کبیر اسالمی در پژوهشکده شهید رضایی نژاد 
دانشگاه صنعتی شــریف برگزار شد، اظهار 
داشت: کشور از منظر فناوری جهش زیادی 
پیدا کرده است و در آینده پتانسیل زیادی در 
این زمینه ایجاد خواهد شد.وی با بیان اینکه 

می توان صنایع را به سه گروه تقسیم کرد، 
افزود: قسمت اول صنایع خوراکی، نساجی 
و آشــامیدنی، گروه دوم صنعت پتروشیمی 
و حمل و نقل و گروه ســوم صنایع فضایی 
و دارویی اســت که گروه های دوم و ســوم 
در درآمدزایی نقش کلیدی دارند.منطقی با 
اشاره به وضعیت صنعت کشور قبل از انقالب 
گفــت: پیش از انقالب، کشــور در موضوع 
فناوری های پیشرفته نقش عادی هم نداشت؛ 
اما اکنون نقش جهشی داریم به گونه ای که 
انحصار کشورهای دیگر را شکسته ایم.وی با 
بیان اینکه الزم است تا دستاوردهای انقالب 
اسالمی بیان شود، گفت: در این جلسه تالش 
شده است تا رویکردهای نوین که می تواند 
جهش دیگــری را در صنعــت ایجاد کند، 
بررسی شود.منطقی در ادامه به شرکت های 
دانش بنیان گفت: در راستای مجموعه های 
کارخانه های بــزرگ قرار دهیم و محصول 
اساسی را به این شرکت ها واگذار کنیم.وی 
تاکید کرد: با شبکه سازی شرکت های دانش 
بنیان و فعالیت در راستای بنگاه های بزرگ 
قطعا شــاهد رشــد ۱۰ درصدی در اقتصاد 
خواهیم بود.وی به صنایع پایین دستی نیز 
اشاره کرد و افزود: اگر این صنایع پارک های 
علم وفناوری ایجاد کنند قطعا این پارک ها 
می توانند تمام مشکالت مربوط به فناوری 

صنایع را حل کنند.

وزیر اقتصــاد گفت: عموم مــردم و فعاالن 
اقتصادی، می توانند میزان واردات انواع کاالها 
و ارزش آن را به لحظه روی ســایت گمرک 

ببینند.
به گــزارش زمان بــه نقل ازمهر، مســعود 
کرباسیان در یادداشتی اینستاگرامی اطالعات 
میــزان و ارزش کاالهای وارداتی را منتشــر 
کرد. وی در یادداشت آورده است: اقتصاد در 
اتاق شیشه ای یعنی با مردم شفاف و صادق 
باشیم. براساس قولی که هفته قبل در نشست 
خبری در جمع اهالی رسانه داده بودم، از امروز 
عموم مردم و فعاالن اقتصادی می توانند میزان 
واردات انواع کاالها و ارزش آن را به لحظه روی 
ســایت گمرک ببینند.به عنوان وزیراقتصاد 
اجازه نمی دهم آسایش و امنیت کشور فدای 
رفتارهای منفعت طلبانه شود. اقتصاد در اتاق 
شیشه ای یعنی با مردم شفاف و صادق باشیم.

شفافیت که نباشد، عده ای هوس سواستفاده 
به سرشان می زند و با مال اندوزی عرصه زندگی 
را برمردم تنگ می کنند. اما دولت قطعا طرف 
مردم و حامی منافع ملی و در خدمت توسعه 
بخش خصوصی واقعی و مولد است که طی 
سال های تحریم از مال و جانش برای کشور 
صرف کرد و همچنان ایستاده است. دولت به 
مردم قول داده بود نگران تامین مایحتاج شان 
نباشند. این لیست و آمارها شفاف می سازد 
که مبتنی بــر نیازهای روزانــه جامعه انواع 

کاالها به کشور با حمایت منطقی دولت وارد 
می شود. مطمئن هستم دستگاه های نظارتی 
مانند ســازمان تعزیرات و سازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بازارها را 
رصد می کنند و اگر واردکننده یا فروشــنده 
ای که با ارز رســمی کاال به کشور وارد کرده، 
آن کاال را با قیمت دالر آزاد بفروشــد، یعنی 
به منافع ملی، مصلحت کشور و زندگی عموم 
شهروندان پشت کرده است. بنابراین دولت با 
نهایت جدیت با این افراد برخورد خواهد کرد.

مردم عزیز کشــور می توانند لیست کاالها را 
ببینند و اگر در هنگام خرید با گرانفروشــی 
مواجه شدند از خرید آن کاال خودداری کنند 
و بی درنگ موضوع را با سازمان تعزیرات اعالم 

کنند.

رشد ۱۰درصدی اقتصاد با شبکه سازی 
شرکت های دانش بنیان 

انتشار لحظه ای میزان واردات انواع 
کاالها و ارزش آنها

آژانس های  گفته اند،  آمریکایی  مقام های   
اطالعاتی این کشور بر این باورند که با وجود 
توافق به عمل آمده میان آمریکا و کره شمالی، 
این کشور آسیایی تولید سوخت برای تسلیحات 
اتمی را در چند سایت مخفی در ماه های اخیر 

افزایش داده است.
مقام های  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 

آمریکایی به شبکه خبری ان.بی.سی گفته اند 
که آژانس های اطالعاتی آمریکا معتقدند کره 
شمالی ضمن تالش برای سازش در مذاکرات 
اتمی با ایاالت متحده، شاید تالش کند تا این 
روند در تولید سوخت برای تسلیحات اتمی را 
مخفی کند.در گزارش روز جمعه، شبکه خبری 
ان.بی.سی اعالم کرد که ارزیابی اخیر آژانس های 

اطالعاتی آمریکا نشان می دهد که با وجود توافق 
میان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و 
کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی در نشست 
سنگاپور و اعالم این مساله که کره شمالی دیگر 
یک تهدید اتمی نیست، باز هم باید اقداماتی برای 
مقابله با برنامه های اتمی این کشور صورت گیرد.

این شبکه خبری از قول پنج مقام آمریکایی 
که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد 
که کره شمالی در ماه های اخیر تولید اورانیوم 
غنی شده برای تسلیحات اتمی را افزایش داده 
است.این شبکه خبری همچنین گزارش داد که 
مقام های آمریکایی گفته اند که ارزیابی اطالعاتی 
شامل این مساله می شود که کره شمالی بیش از 
یک سایت مخفی اتمی دارد و سایت یانگ بیون 

تنها سایت نیست.شبکه خبری ان.بی.سی از قول 
یکی از این مقام ها گزارش داد: شواهدی مستدل 
دال بر این مساله وجود دارد که کره شمالی 
تالش می کند تا آمریکا را فریب دهد.این گزارش 
سواالتی را درباره آمادگی کره شمالی در ورود به 
مذاکراتی جدی با آمریکا درباره توقف برنامه های 
اتمی اش به وجود می آورد.پیش از نشست رهبران 
کره شمالی و آمریکا، دولت پیونگ یانگ توقف 
یکجانبه برنامه های تسلیحاتی خود را رد کرده بود.

در همین حال، بروس کلینگنر، کارشناس سابق 
مسائل کره شمالی در سیا گفت که گزارش ان.بی.

سی درباره اظهارات ترامپ در خصوص این مساله 
که کره شمالی دیگر تهدید اتمی نیست، مضحک 

و نیازمند تالش ها و بررسی های بیشتر است.

آژانس های اطالعاتی آمریکا:

 کره شمالی تولید اورانیوم غنی شده 
را افزایش داده است
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 آغاز دوران جدید مقابله با دسیسه های 
مختلف استکبار

 فرمانده کل سپاه اعالم کرد که دوران جدیدی از بی اعتمادی به 
آمریکا و تجمیع توان و انرژی برای مقابله با دسیسه های مختلف 

استکبار آغاز شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار سرلشکر جعفری با اشاره به 
تقابل اردوگاه مستضعفین با اردوگاه نظام سلطه، گفت: ملت انقالبی 
ایران در آستانه یک تجربه مهم تاریخی قرار دارد که نتیجه آن، 
شکل گیری دوران جدیدی از بی اعتمادی به آمریکا و تجمیع توان 
بود. با دسیسه های مختلف استکبار خواهد  برای مقابله  انرژی  و 

سرلشکر جعفری افزود: جوانان مؤمن و انقالبِی سپاه برای مقابله 
با هرگونه توطئه دشمن کاماًل آماده اند و همگان می توانند از عمق 
ظاهر  به  امپراطوری های  سقوط  غیورمردان،  این  حرکت  و  نگاه 

قدرتمند را پیش بینی کنند.   

کشف دالرهای تقلبی در تهران

از  ارز استان تهران  با قاچاق کاال و  دبیر کمیسیون ستاد مبارزه 
در  ارز  بازار  و دستگیری سودگران  تقلبی  کشف ۱۴۸ هزار دالر 
استان تهران خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۲ نفر که 
در بازار کاال و ارز استان اقدام به تخلفاتی از جمله قاچاق، احتکار و 

گران فروشی کرده بودند دستگیر شدند.
پایان  ازایرنا، ولی پور احمدنژاد دیروزدر  به نقل  به گزارش زمان 
نشست ستاد تنظیم بازار استان تهران در گفت وگو با خبرنگاران 
بیان کرد: متخلفان برای طی مراحل قانونی به نهادهای ذیربط از 
جمله دستگاه قضایی معرفی شدند.وی گفت: ۱۴۸ هزار دالر تقلبی 
کشف و همچنین با پیگیری سرشاخه ها میلیون ها دالر ارز تقلبی 
آماده توزیع در بازار نیز قبل از هر اقدامی کشف شد.دبیر کمیسیون 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران افزود: وارد و خارج 
کردن ارز، سکه و طال در مبادی ورودی و خروجی کشور با جدیت 
کنترل می شود و ۹٥ درصد از جاسازها تاکنون کشف شده است.

پور احمدنژاد با اشاره به تعامل خوب نهادها در سطح بازار افزود: 
موج سواری عده ای سودجو به جایی نمی رسد چراکه کشور سابقه 
شرایط بحرانی مشابه را از گذشته دارد و در این زمینه تجربه های 
خوبی داریم که به ما کمک می کند.معاون قضایی و رئیس گشت 
های مشترک تعزیرات حکومتی نیز در گفت و گو با خبرنگاران 
با هشدار به متخلفان بازار ارز و کاال گفت: گشت های مشترک 
نظارت و بازرسی با حضور نمایندگانی از تعزیرات، سازمان تنظیم 
بازرسی  تجارت  و  سازمان صنعت  و  آگاهی  پلیس  بازار، گمرک، 
های مکرر را از واحدهای مختلف در دستور کار دارند.بهمن حسن 
بیگی افزود: یکی از شرکت های وارد کننده تلفن همراه که با ارز 
چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ۲۰ هزار گوشی وارد کرده و متهم به 
گران فروشی بود مقرر شد مدارک و اسناد خود را برای بررسی 
سازمان  داد:  ادامه  کند.وی  ارائه  حکومتی  تعزیرات  سازمان  به 
تغزیرات و دستگاه های همسو با متخلفان بازار ارز و کاال وهمچنین 
قاچاقچیان با شدت و جدیت برخورد می کنند و متخلفان تا چند 
برابر تخلف جریمه خواهند شد.شرکت ارتباطات و فناوری اطالعات 
هفته گذشته اسامی بیش از ۳۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن 
همراه که ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی گرفته اند را منتشر کرد.

رئیس جمهوری تاکید کرده است فهرست شرکت هایی که از ارز 
چهارهزار و ۲۰۰ تومانی می گیرند برای مقابله با سوءاستفاده بر 

خی سوداگران منتشر شود.

 افشای اسامی ۵ نامزد تصدی پست
 نخست وزیری عراق

پست  نامزد  پنج  اسامی  از  دیروز  عراق  امنیتی  کارشناس  یک   
نخست وزیری خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هشام هاشمی، کارشناس امنیتی 
سمت  موضوع  می رود  انتظار  شیعی  گروه های  از  گفت،  عراق 
و چه  است  تن مطرح  نام چهار  کنند.  بررسی  را  وزیری  نخست 
بسا حیدر العبادی،  نخست وزیر کنونی بیشترین شانس را در بین 
تصدی  نامزدهای  که  افرادی  اسامی  به  باشد.هاشمی  داشته  آنها 
امنیت  این پست هستند اشاره و اعالم کرد، فالح فیاض، مشاور 
اضافه  به  )شیعه(  ملی  ائتالف  رهبران  از  صمد،  عبد  خلف  ملی، 
العبادی سه نامزد این پست هستند. نامزد چهارم علی عبداالمیر 
عالوی، وزیر بازرگانی و دفاع در دولت موقت عراق و وزیر دارایی 
در اولین دولت موقت عراق در سال ۲۰۰٥ بعد از سرنگونی رژیم 
صدام است.وی افزود، نام نامزد دیگر محمد شیاع سودانی، وزیر 
کار و رفاه اجتماعی است اما اخبار نامزد شدنش در حد اطالعات 
ائتالف  سخنگوی  العادلی،  ندارد.حسین  ارزشی  و  است  رسانه ای 
النصر در بیانیه ای ۲۴ ژوئن اعالم کرد، ائتالف میان النصر و سائرون 
تالش  و  است  عمیق  تفاهم های  و  تالش ها  گفت وگوها،  ماحصل 
می شود تا هسته اصلی فراکسیون اکثریت پارلمان باشد.العبادی 
از  گذشته  شنبه  روز  هم  سائرون  ائتالف  رئیس  مقتدی صدر،  و 
نجف ائتالفشان را اعالم و تاکید کردند، این ائتالف فراطائفه ای و 
فرانژادی است.العادلی افزود، ائتالف میان النصر و سائرون پس از 
تفاهم بر سر اصول مرحله بعدی به منزله اهرم سیاسی است و برای 
مشخص شدن ساختار نهایی اصول و مرحله آینده از جمله اداره 
امور کشور، مذاکرات با همه ضروری است.وی تاکید کرد، ائتالف 
النصر معتقد است، پیش نویس قانون تمدید دوره پارلمان برخالف 
قانون اساسی است و عراق چنین تجربه ای در سال ۲۰۱۰ داشته 
که دوره پارلمان پایان یافت و دولت ۹ ماه بدون پارلمان به کار 
خود ادامه داد و آن زمان همه درباره غیرقانونی بودن تمدید کار 
پارلمان اتفاق نظر داشتند.العادلی تصریح کرد، دادگاه فدرال حرف 
آخر را در مشروع بودن یا نبودن مساله تمدید دوره پارلمان می زند.

رای گیری  سیستم  براساس  مه   ۱۲ عراق  پارلمانی  انتخابات 
مساله  این  برگزار شد.  این کشور  در  بار  اولین  برای  الکترونیکی 
موجب بحث و جدل و انتقادهای بسیار در پی اعالم نتایج شد، به 
طوریکه پارلمان چندین اقدام را صورت داد که از جمله آن پایان 
دادن به کار شورای کمیسیون انتخابات و تعیین ۹ قاضی جدید 
بود. با مهر تایید پارلمان بر بازشماری دستی آرای انتخابات حاال 

این قضات باید کار نظارت بر بازشماری آرا را  برعهده بگیرند.

خبر سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور 
سران سه قوه و به ریاست رئیس جمهور دیروز تشکیل شد.

آخرین  جلسه،  این  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تحوالت اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت و گزارش 
اقدامات دستگاه های ذیربط در اجرای مصوبات ۹ گانه شورا 
در مورد مدیریت واردات، حمایت از بازار بورس و واگذاری 
سهام بنگاه های دولتی و عمومی، ارایه شد.در این جلسه، 
سناریوهای مختلف اقدامات تهدیدآمیز علیه اقتصاد ایران 
برای  مناسب  تدابیر  و  شد  بررسی  آمریکا  دولت  سوی  از 
آمادگی جهت مقابله با هر گونه تحریم احتمالی آمریکا، و 
ممانعت از اثرگذاری منفی بر زندگی مردم، تولید کشور، 
قرار  تصمیم گیری  و  بحث  مورد  دولت  بودجه  مدیریت  و 

گرفت.
منظور  به  بودجه،  برنامه  سازمان  پیشنهادهای  همچنین 
دستیابی به خودکفایی هر چه سریع تر در تولید و مصرف 
بنزین مورد نیاز کشور، و ممانعت از آسیب پذیری در حوزه 
حامل های انرژی و تأمین نیاز مردم مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور 
برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش 
کارشکنی های  با  مقابله  و  بین المللی  بانکی  همکاری های 

آمریکا در این زمینه به تصویب رسید.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد؛

بررسی سناریوهای مختلف اقدامات تهدیدآمیز آمریکا 
علیه اقتصاد ایران

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پنج محور 
الیحه دولت برای حل مشکالت اقتصادی را 

تشریح کرد.
از مهر، محمدرضا  نقل  به  به گزارش زمان 
کمیته  تشکیل  به  اشاره  با  پورابراهیمی 
بررسی  برای  مجلس  و  دولت  مشترک 
اقتصادی،  مشکالت  حل  راهکارهای 
اظهارداشت: قرار است دولت الیحه ای برای 
حل مشکالت اقتصادی ارائه کند اما اگر به 
هر دلیل دولت الیحه ای ارائه نداد و مجلس 
به ضرورت قانونگذاری در این موضوع رسید، 
طرحی از سوی مجلس برای حل مشکالت 
مردم  شد.نماینده  خواهد  ارائه  اقتصادی 
ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمان 
دولت  اشتیاق  و  مالی  بار  دلیل  به  اما  داد: 
برای اجرا ترجیح ما این است که در قالب 
الیحه ای راهکارهای حل مشکالت اقتصادی 
کشور ارائه شود.رئیس کمیسیون اقتصادی 
دولت  موضوعات  برخی  در  گفت:  مجلس 
نیازمند اتخاذ تصمیم است. کار مشترکی را 
ایم و روی  آغاز کرده  بین دولت و مجلس 
تصمیم  اخذ  نیازمند  دولت  که  محورهایی 
برخی موارد دولت  است کار می کنیم. در 
نیازمند قانونگذاری نیست و می تواند با ارائه 
آئین نامه مشکالت را حل کند که مجلس نیز 
کمک خواهد کرد.پورابراهیمی ادامه داد: در 
برخی موارد که نیازمند اصالح قانون است، 
به روش الیحه یا طرح می توان مشکل را 
حل کرد. البته ترجیح ما این است که دولت 
یا  طرح  است  شده  مقرر  دهد.  ارائه  الیحه 
الیحه دوفوریتی تا آخر هفته برای ارائه به 

صحن علنی آماده شود.
شورای  مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده 
حل  الیحه  محورهای  تشریح  در  اسالمی 
مشکالت اقتصادی گفت: راهکارهای جذب 
نقدینگی در شرایط کنونی که بیش از ۱٥۰۰ 
هزار میلیارد تومان منابع نفتی در جامعه وجود 
دارد، از محورهای مهم راهکار دو فوریتی حل 
چارچوب  دولت  است.  اقتصادی  مشکالت 
از  تا مجوزهایی  های مشخصی می خواهد 
مجلس بگیرد. ما باید این مجوزها را به دولت 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  بدهیم.رئیس 
واگذاری پروژه های عمرانی را دومین محور 
راهکار دوفوریتی دولت و مجلس برای حل 
مجلس  گفت:  و  خواند  اقتصادی  مشکالت 
مدتها است که به دنبال واگذاری این طرح 
ها است. تالش داریم با سهل ترین روشهای 
ممکن این دارایی ها را واگذار کنیم تا دولت 
از تزریق منابع جدید به این پروژه ها جدا 
از  ارز  بازار  مشکالت  حل  گفت:  شود.وی 
مهمترین محورهای راهکار دوفوریتی دولت 
و مجلس برای حل مشکالت اقتصادی است. 
پس از مدتها دولت بازار متشکل و ثانویه را 
پذیرفته است اما باید چارچوبها و ضوابط آن 
مشخص شود.پورابراهیمی اعطای اختیارات 
روشهای  از  استفاده  برای  استانها  به  دولت 
از  را  خالقانه جهت حل مشکل در استانها 
محورهای دیگر طرح دولت و مجلس خواند و 
گفت: در مناطق مرزی، استانداران می توانند 
با تمهیداتی مشکالت اقتصادی را حل کرده 
ها  استان  اختیارات  کنند.  تدبیر  را  امور  و 
از بحث های مهم ما است که باید رویکرد 

تمرکز را کنار گذاشته و با رویکرد عدم تمرکز 
مشکالت را حل کرد تا استانها بتوانند سرپای 
هماهنگی  عالی  شورای  بایستند.عضو  خود 
از  بررسی روش های حمایت  قوا  اقتصادی 
از محورهای مهم طرح  را  اقشار کم درآمد 
دوفوریتی دولت و مجلس خواند و گفت: در 
حال بررسی راهکارهای کمک به اقشار کم 
کنار  در  مثال  عنوان  به  که  هستیم  درآمد 
اقشار کم درآمد  به  نقدی، سبد کاال  یارانه 
و  برق  و  آب  های  تعرفه  یا  یابد.  اختصاص 
گاز برای آنها کاهش یابد.رئیس کمیسیون 
های  بسته  اظهارداشت:  مجلس  اقتصادی 
حمایتی از دهک های کم درآمد بسیار مهم 
است. با توجه به اینکه تورم رفته رفته خود 
را در اقتصاد کشور نشان می دهد و قدرت 
خرید اقشار کم درآمد و محروم کاهش می 
یابد، ما باید با راهکارهایی قدرت خرید این 
دهکها را حفظ کنیم که از حداقل رفاه در 

موجب  تورم  این  و  باشند  برخوردار  جامعه 
نشود آنها نتوانند از سبد کاالیی قدیم خود 
استفاده کنند.وی با بیان اینکه هفته آینده 
نیز مجلس برای بررسی این طرح یا الیحه 
بخش  گفت:  داد،  خواهد  جلسه  تشکیل 
زیادی از این راهکارها در اختیار دولت است 
اما  نیازی به قانونگذاری برای آن نیست.  و 
اعالم آمادگی کرده ایم که هرجا الزم باشد، 
کنیم. قانونگذاری  و  آمده  دولت  کمک  به 

شورای  مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده 
اسالمی اظهارداشت: در حال رایزنی با دولت 
هستیم تا محورها و موضوعات مهم را که باید 
بپردازیم را احصاء  در شرایط کنونی به آن 
با آنها را تبیین  کنیم و راهکارهای مرتبط 
کنیم و شرایط اجرای آنها بدون قانونگذاری 
جدید را بررسی کنیم. در مواردی که نیاز به 
قانونگذاری باشد نیز در قالب طرح یا الیحه 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد:

۵ راهکار دولت و مجلس برای حل مشکالت اقتصادی
 

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: رویکرد ما همواره 
دفاعی بوده اما ممکن است جنگ به سراغ ما بیاید پس میزان 

آمادگی دربرابر تهدیدات بسیار تأثیرگذار است.
در  جاللی  غالمرضا  سردار  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دومین نشست مدیران پدافند غیرعامل شهرداری های کشور با 
بیان این که پدافند غیرعامل در تمام کشورهای دنیا وجود دارد 
و معنای آن دفاع و حفاظت از مردم در برابر تهدیدات مختلف 
غیرعامل  پدافند  است، گفت:  غیرطبیعی  و  امنیتی، طبیعی 
آن  در  است که  زیرساخت ها  و  مردم  از  دفاع  نوعی  واقع  در 
از تجهیزات نظامی استفاده نمی شود. در پدافند غیرعامل به 
دنبال حفاظت و مراقبت از زیرساخت ها هستیم که در صورت 
تهدید بتوانند به کارکرد خود عمل کنند.رئیس سازمان پدافند 
غیر عامل کشور حفاظت و صیانت از مردم و تأمین نیازهای 
حیاتی آنان را یکی دیگر از کارکردهای پدافند غیرعامل دانست 
و گفت: زیرساخت ها، مردم و مدیریت مردم در شرایط مختلف 
از کارکردهای پدافند غیرعامل در کل کشورهاست.وی اظهار 
کرد: پدافند غیرعامل در همه کشورها موضوعی جاری، دائمی 
برجام و  به  از آن ربطی  ما  و همیشگی است و سخن گفتن 
خروج آمریکا از آن ندارد و پرداخت به آن هم بنابر بیانات مقام 
امری همیشگی و جاری است.رئیس سازمان  معظم رهبری 
پدافند غیر عامل کشور تصریح کرد: عمدتاً فعالیت های پدافند 
غیرعامل در زمان صلح باید انجام شود تا نتایج آن در زمان 
بحران مورد استفاده قرار گیرد، زیرا در مواقع بحران زمان برای 
کارها و اقدامات اساسی و زیربنایی وجود ندارد.جاللی با تأکید 
بر دائمی بودن فعالیت های پدافند غیرعامل اظهار کرد: پدافند 
غیرعامل تالش می کند آسیب ها و خطرها را در شرایط اضطرار 

کاهش دهد تا بتوان از نتایج آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: در سال های اخیر اقداماتی در حوزه شهری رخ 
داده و بعد از انقالب، جمعیت شهری ما به بیش از ۷۰ درصد 
جمعیت کل کشور رسیده، بنابرین اولویت پدافند شهرهاست و 
حفاظت و صیانت از جمعیت یکی از مأموریت های اساسی همه 
نهادهاست که ربطی به گروه های سیاسی و مخالف و موافق 
ندارد بلکه یک کار عمومی است که دولت ها باید در شرایط 
بحران مانند جاری شدن سیل انجام دهند.رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور گفت: به لحاظ ساختاری در برخی کشورها 
شهردار همه کاره است و اوست که در شرایط بحرانی مسئولیت 
را به عهده دارد. البته در همه کشورها به دلیل وجود سیستم های 
مدیریت انتصابی و انتخابی ناهماهنگی هایی وجود دارد ولی در 
کشور ما شرایط متفاوت است و بحث امروز ما هم در چارچوب 
اختیارات شهرداری ها در کشور خودمان است.جاللی در ادامه 
با اشاره به اشغال عراق توسط آمریکا یادآور شد: جنگ عراق 
که تمام شد تعداد تلفات مردم عادی چیزی حدود هفت برابر 

نظامی های عراقی بود.
بنابراین چه بخواهیم و نخواهیم درگیری ها به حوزه شهری 
هستند  شهرها  جنگ ها  اصلی  محیط  و  می شود  کشیده 

وارد  غیرنظامی ها  به  میان  این  در  نیز  بیشترین آسیب  که 
می شود.وی با بیان این که تمام تالش ما این است برنامه ای 
تنظیم کنیم که اگر یک روز حادثه ای به هر دلیل طبیعی و 
غیرطبیعی رخ داد بتوانیم از مردم حفاظت و صیانت کنیم، 
از وقوع تهدیدات دست ما نیست. در جنگ  گفت: بخشی 
نداشتیم  ایران  به  عراق  رژیم  حمله  در  نقشی  ما  تحمیلی 
نقش،  این  و  داشتیم  نقش  ما  می گویند  دیگر  عده ای  اما 
به  آنان  بود  شده  ضعیف  کشور  چون  بود؛  ما  ضعیف شدن 
کشور ما حمله کردند. پس اگر ما ضعیف باشیم کشور مورد 
تهاجم دشمن قرار می گیرد.رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
ادامه داد: رویکرد کشور ما همواره دفاعی بوده اما ممکن است 
جنگ به سراغ ما بیاید پس میزان آمادگی دربرابر تهدیدات 
بسیار تأثیرگذار است. در همین شرایط امروز هم اگر برخی 
از دشمنان ما چنین احساسی کنند ممکن است دست به 
و  بود  آماده  باید  تهدیدات  با  مقابله  برای  بزنند پس  کاری 
اگر به این نطقه برسیم بازدارندگی ایجاد می شود. اینجاست 
یکی  می خورند.  ده تا  بزنند،  یکی  اگر  فرمودند  رهبری  که 
ماست.جاللی  آمادگی  دشمنان،  استراتژی  تغییر  عوامل  از 
شهرها  به  جنگ  که  مقدس  دفاع  دوران  در  کرد:  تصریح 
کشیده شد، مردم آواره شدند و آسیب های فراوانی دیدند و 
مجبور به مهاجرت به شهرهای دیگر شدند؛ این از تأثیرات 
جنگ و ناامنی است. اما چیزی که ما باید توجه کنیم این 
است که شهرها را به شکلی مستحکم و ایمن بسازیم که اگر 
اتفاقی رخ داد بتوانیم از مردم دفاع کنیم.وی ادامه داد: این 
نباید جنگ باشد. مثاًل حادثه بهمن ماه  حوادث هم حتماً 
سال ۱۳۹٥ خوزستان که گردوغبار به مقرهای برق زد و به 
دلیل شرجی بودن هوا، اتصال برق از بین رفت و چون مرکز 
تأمین آب اهواز برق اضطراری نداشت، وقتی برق قطع شد، 
آب هم قطع شد و با اتمام باطری های مخابرات ارتباط هم 
قطع شد و به همین صورت همه زیرساخت ها دچار مشکل 
ایجاد  و  مردم  نارضایتی  موجب  ساعت  چند  ظرف  و  شده 

مشکالت برای آنان شد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل با تأکید بر این که ما دنبال این 
هستیم که با اقدامات مناسب شهرها بتوانند در برابر تهدیدات 
مقاومت کنند، گفت: ما می خواهیم وضعیت موجود شهرها را 
از منظر پدافند غیرعامل بررسی کنیم، زیرساخت های آن ها 
و وابستگی شان به هم را مشخص کنیم تا بدانیم وضع موجود 
چیست و پس از آن تهدیدات مبنا و مؤثر هر شهر را مشخص 
و  دانست  مهم  بسیار  را  آسیب شناسی  موضوع  کنیم.جاللی 
فهرست  تهیه  به  منجر  باید  ما  بررسی های  خروجی  گفت: 
این آسیب ها  برای کاهش  اقداماتی که  فهرست  و  آسیب ها 
ما  خروجی  پس  شود؛  دهیم،  انجام  باید  کاربری  افزایش  و 
ادامه  برنامه جامع پدافند غیرعامل آن شهر خواهد بود.وی 
بعد  و سال  است که در سال جاری  این  ما  داد: پیش بینی 
بگیرد  نفر صورت  باالی ۲٥۰ هزار  برای شهرهای  مطالعات 
و براساس ظرفیت های موجود، در مدت چندسال زمینه های 
آسیب پذیر را از میان ببریم.رئیس سازمان پدافند غیر عامل 
کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موارد پرخطر اشاره 
کرد و گفت: مراکز پر اهمیت مانند مراکز توزیع برق و آب که 
از لحاظ خدماتی که انجام میدهند اهمیت دارند و اگر اخاللی 
در کارشان ایجاد شود، مشکل ساز می شوند. البته برخی مراکز 
هم هستند که شاید از لحاظ کارکرد اهمیت چندانی ندارند 
اما از لحاظ خطرسازبودن، مهم هستند مانند مراکز ساخت 
کارخانه های  یا  و  هستند  شهر  اطراف  که  نظامی  تجهیزات 
شیمیایی که نشت مواد آن می تواند بسیار آسیب زا باشد، پس 
میزان آمادگی ما در برابر این تهدیدات بسیار مهم است.وی 
افزود: در برخی شهرها مانند تهران، مراکز هسته ای و مراکز 
درمانی هسته ای و شیمیایی هم وجود دارد که می تواند موجب 
خطر شود. پس ما باید برای حوادثی که ممکن است رخ دهد 
پیش بینی  خود  برنامه های  در  البته  باشیم.  داشته  آمادگی 
این گونه تهدیدات در  با  برای مقابله  کرده ایم که واحدهایی 
شهرها و سازمان های مختلف ایجاد شود تا در موقع لزوم از 
آلودگی های شیمایی و هسته ای  برای رفع  و  استفاده  آن ها 
اقدام شود.جاللی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های سازمان 
پدافند غیر عامل کشور را انتقال مراکز شیمیایی و پرخطر به 
خارج از شهرها و تجهیز یگان های مقابله با تهدیدات موجود 
است که ما در سامان دهی، آموزش و تهدید به آتش نشانی ها و 
شهرداری ها کمک می کنیم، شهرداری ها هم باید طرح مقابله 
با تهدیدات اضطراری مانند نشت شیمیایی و سایر موارد را 
داشته باشند.وی در ادامه تصریح کرد: باید برای همه شهرها 
مراکز و محل های تخلیه و اسکان اضطراری پیش بینی شود، 
در قالب مراکز چند منظوره مانند پارک  این مراکز معموالً 
قابل استفاده است و هر شهری باید بتواند حداقل ۳۰درصد 
بعد  و  منتقل  کیلومتر   ۶۰ حداکثر  به  را  خود  جمعیت  از 
دوبار برگرداند، در طرح های هادی و روستایی هم باید این 
پیش بینی ها صورت بگیرد و زیرساخت ها ایجاد شود، البته در 

برخی شهرها این پیش بینی ها انجام شده است.

سردار جاللی: میزان آمادگی دربرابر تهدیدات بسیار تأثیرگذار است

ممکن است جنگ به سراغ ایران بیاید

 ،CFT مجلس به جای پیوستن به
قانونگذاری می کند

امنیت ملی و سیاست خارجی  رئیس کمیسیون 
مجلس در رابطه با بیانات رهبری در موضوع بومی 
سازی قوانینی که دارای برد بین المللی هستند، گفت: 
از مجموعه مشاوره ای مرتبط با کمیسیون خواستیم، 
بجای پیوستن به CFT - کنوانسیون مقابله با تامین 
مالی تروریسم- دراین موارد قانونگذاری کند.به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، حشمت اهلل فالحت پیشه دیروز در 
رابطه با اقدام مجلس درباره قانون نویسی در حوزه 
 CFT مبارزه مالی با تروریسم به جای پیوستن به
افزود: از مجموعه کارشناسی و مشاوره ای مرتبط با 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستیم 
در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری در موضوع بومی 
سازی قوانینی که دارای برد بین المللی هستند، مثل 
قانون مبارزه مالی با تروریسم و پولشویی، فعال شده و 
در این زمینه قانونگذاری صورت گیرد و یا اگر خالئی 
وجود دارد، پر شود.وی ادامه داد: در شرایطی که دولت 
الیحه ارائه کرده و پاراف کرده که بخشی از کنوانسیون 
های بین المللی را در راستای امنیت ملی و منافع ملی 
کشور کارشناسی کنیم ما نیز کار را آغاز کردیم که 
این گزارش حداکثر تا پانزدهم ماه جاری از مجموعه 
کارشناسی مشاوره ای مرتبط با مجلس به ما می رسد 
تا کمیسیون کار را آغاز کند.وی با اشاره به تمدید 
تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برای یک دوره چهار 
 )FATF( ماهه دیگر از سوی کارگروه ویژه اقدام مالی
اضافه کرد: شیوه ای که FATF در پیش گرفته شبیه 
استراتژی دولت ترامپ در قبال ایران است که باعث 
تردید جدی مقامات ایرانی می شود.وی تصریح کرد: 
رویکرد جمهوری اسالمی در قبال مناسبات بانکی 
و توجه به مواردی همچون پولشویی و غیره بسیار 
شفاف تر از سایر کشورهای مرتبط با FATF است اما 
به دالیل سیاسی این اقدامات در قبال ایران تکرار می 
شود.رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پروژه های 
زمانی مختلف که این بار از سوی FATF به ایران 
داده شده را شبیه لحن تمدید تعلیق تحریم ها توسط 
این شباهت شائبه  اظهار داشت:  ترامپ دانست و 
سیاسی بودن رفتارها در FATF را جدی تر می کند 
از این رو نباید به این فرصت خوشبین باشیم.فالحت 
پیشه با بیان اینکه کنوانسیون های بین المللی شرایط 
خاص خود را دارند، عنوان کرد: بخشی از شروطی که 
در کارگروه ویژه اقدام مالی )FATF( بررسی می شود 
شروطی است که دوجانبه و با مذاکره حاصل شده و 
بخش دیگر معاهدات چندجانبه است و کشورها باید 

شروط خود را بیاورند.

مأموریت به استانداران؛ قطع آب و برق 
ادارات در صورت عدم صرفه جویی

به خصوص  استانداران سراسر کشور  وزیر کشور   
استاندار تهران را مکلف به پیگیری صرفه جویی و 
نظارت بر نحوه مصرف آب و برق در دستگاه های 
ازایسنا، سید  نقل  به  زمان  اجرایی کرد.به گزارش 
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: وزیر 
کشور،  وزارت  معاونین  شورای  جلسه  در  کشور 
استانداران سراسر کشور به خصوص استاندار تهران 
را مکلف به پیگیری صرفه جویی و نظارت بر نحوه 
مصرف آب و برق در دستگاه های اجرایی، کاهش ۲۰ 
درصدی در مصرف آب و ۱۰ درصدی در مصرف 
برق، نسبت به مدت مشابه سال قبل کرد.وی افزود: 
در صورت نیاز به اختیارات بیشتر کلیه اختیارات الزم 
جهت اجرایی نمودن این امر به استانداران محول می 
شود.سامانی با اشاره به اینکه مقرر شد در صورت 
عدم رعایت صرفه جویی در دستگاه ها ، استانداران 
نسبت به قطع آب و برق آنها اقدام نمایند افزود: وزیر 
کشور از استاندار تهران خواست اجرای این ماموریت 
را از ستاد وزارت کشور و استانداری تهران آغاز کند.

براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، وی 
همچنین خواستار ارائه برنامه جهت تنظیم ساعت کار 
کارکنان دستگاه ها در تهران به منظور کمک به صرفه 
جویی و بهره وری هر چه بیشتر و طرح آن در هیئت 

دولت شد.

انصاراهلل عملیات آبی-خاکی 
ائتالف سعودی را ناکام گذاشت

نیروهای جنبش انصاراهلل روز جمعه مانع از اجرای 
عملیات جابجایی دریایی و پیاده کردن نیرو توسط 
این کشور شدند.  ائتالف متجاوز در ساحل غربی 
همچنین این نیروها در عملیاتی امنیت پایگاه های 
استراتژیک در استان لحج را تضمین کردند.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، خبرگزاری سبأ وابسته به جنبش 
مردمی یمن گزارش داد، یگان های ویژه نیروی دریایی 
و دفاع ساحلی این جنبش روز جمعه موفق شدند 
عملیات جابجایی و پیاده کردن نیروهای وابسته به 
دولت مستعفی یمن با قایق های جنگی پیشرفته در 
ناکام بگذارند.این خبرگزاری  ساحل غربی یمن را 
افزود: این یگان ها نیروهای هادی را که با نیروهای 
حاضر در ساحل غافلگیر شده بودند، مجبور کردند 
پس از تحمل خساراتی پیش بینی نشده عقب نشینی 
کنند.بر اساس اطالعات منتشر شده نیروهای انصاراهلل 
توانستند از تحرکات نیروهای هادی با طرح ریزی و 
پشتیبانی ائتالف متجاوز سعودی باخبر شده و برای 
عملیات آنها در ساحل غربی از پیش آماده شوند.

داد،  نیز خبرگزاری سبأ گزارش  زمینی  در جبهه 
درگیری ها میان دو طرف در جبهه صحرای میدی 
بیش از ۱٥ ساعت ادامه داشت و نیروهای انصاراهلل 
موفق شدند یک تانک مدل آبرامز و پنج خودروی 

زرهی متجاوزان را زمین گیر کنند.
از طرف دیگر شبکه ماهواره ای المسیرۀ یمن به نقل 
از یک منبع نظامی گزارش داد، نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن روز جمعه توانستند طی یک 
عملیات نظامی ویژه و وارد آوردن خسارت و تلفاتی 
به دشمن، امنیت پایگاه هایی استراتژیک مقاومت یمن 
در استان لحج را تامین کنند.به گفته این منبع، در 
عملیات یاد شده تعدادی از نیروهای دشمن کشته 
و زخمی شده و اسلحه و مهمات آنها منهدم و یا به 

غنیمت گرفته شد.

خبر
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بهره برداری از  ۳۷ طرح مخابراتی در اردستان برگزاری همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی در انزلی

در  مخابراتی  طرح   ۳۷ بهادری:  اصفهان- 
اردستان توسط وزیر ارتباطات به بهره برداری رسید.

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ۳۷ طرح 
مخابراتی با صرف اعتباری بالغ بر ۷۳ میلیارد ریال 
و یک طرح مرکز تماس با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی به میزان یک میلیارد ریال در اردستان 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
فیبرنوری، ۷ طرح  این طرح ها شامل؛ ٥ طرح 
فیبر  ترانس میشن، یک طرح شبکه دسترسی 
نوری، ۷ طرح دیتا، یک طرح تغذیه نیرو، ۲ طرح 
کابل، ۳ طرح سوئیچ مخابراتی و ۱۱ طرح همراه 
اول از پروژه هایی بود که به صورت همزمان در 
سطح شهرستان اردستان افتتاح و به بهره برداری 

رسید.
تماس  مرکز  طرح  دیگری  مراسم  در  همچنین 
ایوین اردستان با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
به میزان یک میلیارد ریال افتتاح و راه اندازی شد. با 
بهره برداری از این طرح برای ۲٥ نفر اشتغال زایی 

شده است.

این مرکز به عنوان دولت همراه کار پاسخگویی به 
تماس های ارگان های و ادارات مختلف را بر عهده 

دارد.
فناوری سلول های بنیادی رویان، زیست شناسی و 
طب تولیدمثل رویان و پژوهشکده زیست فناوری 

اصفهان است. 
این پژوهشکده در زمینه تولید دام و محصوالت 
مرتبط با زیست فناوری فعالیت دارد و گروه های 
پژوهشی مهندسی ژنتیک، زیست شناسی سلول 
جنسی و گروه زیست فناوری در آن فعالیت دارند.  

ملی  همایش  دومین  رشت:  منکویی- 
همت  به  شدگی«  غرق  حوادث  از  »پیشگیری 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن و با حضور معاون 
مسووالن  از  جمعی  بهداشت،  وزارت  اجتماعی 
کشوری و استانی در دهکده ساحلی بندر انزلی 

برگزار شد.
دکتر شاهرخ یوسف زاده چایک- رییس دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن در آیین افتتاحییه« دومین 
همایش ملی پیشگیری از حوادث غرق شدگی« با 
بیان اینکه امروزه بحث های سالمت با آغاز طرح 
تحول نظام سالمت شکل و رنگ تازه ای به خود 
گرفته است، گفت: در جامعه کنونی فردی که از 
باشد  برخوردار  روانی  و  روحی  آرامش جسمی، 
فرد سالم محسوب می شود.رییس دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن ضمن تشریح تعریف انسان سالم، 
اظهار داشت: تنها ۲٥ درصد از فعالیت های حوزه 
سالمت جامعه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی صورت می گیرد و ۷٥ درصد این فعالیت ها 
مقوله  راستا،  این  در  است.  حوزه  این  از  خارج 

آموزش و فرهنگ سازی در پیشگیری از عوامل 
تهدیدکننده سالمت در جامعه بسیار اثرگذار است.

وی با اشاره به این که اثر گذاری برخی از حوزه 
ها از رقم ۷٥ درصد نیز بیشتر است، یادآور شد: 
بسیاری از بیماری ها، درمان و توان بخشی مربوط 
به حوزه وزارت بهداشت است اما مقوله هایی وجود 
دارند که آن قدر به عوامل اجتماعی مرتبط هستند 
که سازمان های دیگر هم خود را متولی آن می 
داننند که از جمله می توان به بحث غرق شدگی 
اشاره کرد. دکتر یوسف زاده چابک سازمان دهی 
بحث غرق شدگی را یکی از فعالیت های وزارت 
بهداشت ذکر کرد و افزود: در دومین همایش ملی 
پیشگیری از حوادث غرق شدگی امیدواریم تمامی 
دست اندرکاران تشریک مساعی داشته باشند و 
حوادث را مورد بررسی قرار دهند. رییس دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن ادامه داد: غرق شدگی جزء 
حوزه تروما عنوان است و تروما جز مباحث تهدید 
کننده سالمت است که وزارت  بهداشت به تنهایی 

قادر به کنترل آن نیست. 

اجرای نمایشنامه »پچپچه های 
پشت خط نبرد«  در اسالمشهر

های  »پچپچه  نمایشنامه  اسالمشهر:  نوری- 
هنرهای  انجمن  همت  به  نبرد«  خط  پشت 
اداره فرهنگ و  نمایشی شهرستان اسالمشهر و 
ارشاد اسالمی، از ۲ تیرماه به مدت سه روز در 

فرهنگسرای شهید صارمی اجرا می گردد.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  روابط عمومی  به گزارش 
موضوع  با  فوق  نمایشنامه  اسالمشهر،  اسالمی 
و  نادری  علیرضا  نویسندگی  به  مقدس  دفاع 
کارگردانی ترگل آقایی با موضوع دفاع مقدس می 
باشد که موقعیت و دیدگاه ۸ نفر از سربازان جبهه 
جنوب در رمضان ۱۳۶۱ را به نمایش می گذارد .

رسول  نمایش  این  بازیگران  شود:  می  یادآور 
بهنام  اصغری،  اکبر  بهبودی،  علی  سید  بداقی، 
امین غربالی، صادق خداپناه، سید جواد منافی، 

امیر هوشمند و علی شکوهی می باشند.
چهارم  و  سوم  دوم،  فوق  نمایش  است:  گفتنی 
تیرماه جاری ساعت ۱۸ در فرهنگسرای شهید 
صارمی به نشانی اسالمشهر ژ فلکه دوم قائمیه- 
انتهای کوچه ۲۰ میزبان عالقمندان و دوستداران 

هنر نمایش می باشد.

 افزایش پایداری و تامین برق
 در منطقه دزفول

برق  شرکت  عامل  مدیر  فر-اهواز:  وحیدی 
ترانس  برقداری  از  خبر  خوزستان  ای  منطقه 
پست ۳۳/۱۳۲ کیلو ولت موبیل چغامیش ) فوالد 

روهینا دزفول( داد.
برق  سهامی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه ای خوزستان، محمود دشت بزرگ گفت: 
 ۱۳۲ پست  ترانس  برقداری  و  احداث  عملیات 
کیلو ولت موبیل چغامیش )فوالد روهینا دزفول( 
شامل تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب 
و راه اندازی با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر به پایان 

رسید.
وی اظهار کرد: ارزش سرمایه گذاری این پروژه 

۳٥ میلیارد ریال بوده است.
خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر 
برق  تامین  را  پروژه  این  از  بردرای  بهره  هدف 
و  دانست  دزفول  چغامیش  منطقه  تقاضاهای 
افزود: افزایش ضریب اطمینان و پایداری توسعه 
شبکه برق جهت مشترکین خانگی و صنعتی و 
احتمال  و  محدودیت  کاهش  پایداری،  افزایش 
خاموشی شبکه توزیع از دیگر اهداف بهره بردرای 

از این پروژه است.

خبر

 ثبت نام 300 هزار البرزی 
در سامانه ابالغ الکترونیک قضایی

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: مردم می توانند با مراجعه به دفاتر 
الکترونیک خدمات قضایی در سامانه ثنا ثبت نام کنند و هر لحظه در جریان 
فرآیند پرونده خود قرار گیرند؛ در استان البرز تاکنون ۳۰۰ هزار نفر در سامانه 

ثنا ثبت نام کرده اند.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: اقدام مهم دیگر که در استان 
البرز انجام شده بحث پیگیری ابالغ الکترونیکی بوده است ما پیش از این شاهد 
بودیم که در حوزه ابالغ اوراق قضایی به دلیل مشکالت در نحوه فعالیت مامور 
ابالغ یا نوع برخورد طرفین دعوا، میزان ابالغ های واقعی پایین بود و مشکالتی 
در فرآیند دادرسی یا تجدید اوقات رسیدگی ایجاد می شد ولی با راه اندازی 
سامانه ثنا و ابالغ الکترونیکی، این مشکالت تا حدود زیادی مرتفع شده است؛  
همه مردم استان می توانند با مراجعه به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی در 
سامانه ثنا ثبت نام کنند و هر لحظه در جریان فرآیند پرونده خود قرار گیرند؛ 
در استان البرز تاکنون ۳۰۰ هزار نفر در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند تا از مزایای 

آن بهره مند شوند.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به موفقیت دادگستری استان البرز در 
حوزه فرهنگی اشاره کرد و گفت: با توجه به اعتقاد جدی که به انجام امور 
فرهنگی در دادگستری کل استان البرز وجود دارد توانستیم در جایزه تعالی 
قوه قضاییه که برای ارزیابی عملکرد فرهنگی استان ها تدوین شده رتبه اول 
کشور را کسب کنیم و دادگستری استان البرز از رئیس قوه قضاییه تقدیرنامه 
دریافت کند؛ این موفقیت در حالی که کسب شده است که در سال ۹٥ رتبه 
دادگستری استان البرز ۲٥ کشوری بود و این جهش یک اتفاق خیلی مهم 
است که به لطف حجم اقدامات فرهنگی درون سازمانی و برون سازمانی انجام 

شده  در دادگستری استان البرز به دست آمده است.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز با تاکید بر در اولویت قرار گرفتن اقدامات 
پیگشیرانه توضیح داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل استان البرز با پیگیری جدی برنامه های پیشگیرانه یکی از معاونت های برتر 
کشور است؛ این معاونت با توجه به آسیب شناسی های انجام شده در استان 
البرز، برنامه های مختلفی را برای اقشار و گروه های سنی و همچنین طبقات 
مختلف جامعه در نظر گرفته است و اجرای آن ها که تعدادشان به بیش از ۳۰ 
طرح می رسد می تواند تحولی بزرگ در حوزه حل معضالت اجتماعی استان 
ایجاد کند ولی از آنجایی که برنامه های پیشگیرانه زمانبر است باید صبر و 

حوصله کنیم تا نتایج و آثار مثبت آن را مشاهده کنیم.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز افزود: آمار نشان می دهد با وجود اینکه در 
کل کشور به صورت میانگین شاهد رشد ۴ درصدی طالق توافقی بوده ایم 
در استان البرز کاهش قابل توجهی را داشتیم و در سال ۹۶ نسبت به ۹٥ 
حدود ۲۶ درصد میزان طالق توافقی کاهش یافته است؛ در زمینه طالق به 
درخواست زوجه نیز با اینکه در کل کشور ۴ درصد افزایش داشتیم ولی در 
استان البرز شاهد بودیم که در سال ۹۶ حدود ۲۸ درصد کاهش وقوع طالق به 
درخواست زوجه اتفاق افتاده است. وی اقدامات دادگستری در حوزه جلوگیری 
از تعدی به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی زراعی را نیز قابل توجه عنوان 
کرد و توضیح داد: حل این معضالت که یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری 
است نیازمند همکاری و مساعی همه دستگاه هاست و نباید به گونه ای باشد 
که دستگاه قضایی در صدر برخورد با تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی باشد؛ 
به مدیران دستگاهها نیز هشدار داده ایم که اقدامات جدی در این حوزه را در 

دستور کار قرار دهند.

خبر

براساس تفاهم نامه ای که سال گذشته در جریان سفر 
دکتر محمد مخبر به استان لرستان میان ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( و استانداری لرستان به امضا 
رسید که ۷۰۰ میلیارد تومان از سوی ستاد اجرایی 
توسعه ی  و  پیشرفت  برای  امام)ره(  حضرت  فرمان 
این استان اختصاص یافت. بر طبق این تفاهم نامه، 
اشتغال زایی،  محرومیت زدایی،  برای  مذکور  مبلغ 
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، ساخت و تکمیل 
بهداشت  محرومان،  مسکن  زیربنایی،  پروژه های 
خدمات  ارایه ی  آموزشی،  و  فرهنگی  درمان،  و 
حمایتی مانند تحت پوشش قرار دادن ایتام، اعطای 
وام قرض الحسنه و کمک به درمان زوج های نابارور 
مناطق محروم و کم تر توسعه یافته ی در استان لرستان 

سرمایه گذاری خواهد شد. 
بر  بالغ  مبلغی  تفاهم نامه،  این  اعتبار  از  هم چنین 
٥۰ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در زمینه ی 
نورآباد  اقتصادی  توانمندسازی  و  اشتغال  ایجاد 
دلفان تخصیص یافته است.   به گزارش دریافتی، 
در نشستی که اخیراً با حضور دکتر موسی خادمی 
استاندار لرستان، علی رستمیان نماینده ی مردم دلفان 
و سلسله در مجلس شورای اسالمی و سایر مقامات 
برکت  بنیاد  لرستان در دفتر مدیرعامل  استانداری 
وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( برگزار 

قرارگاهی  تشکیل  پیشنهاد  جعفری  مهندس  شد، 
جهادی برای پیشرفت و توسعه ی پایدار در دلفان را 

ارایه داد.
مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به این که دلفان منطقه ای 
با ظرفیت های مختلف و استعدادهای باالست، اما با با 
بیکاری روبه رو است، تأکید کرد: هدف ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( این است که امسال در نورآباد 
حمایت  براساس  پایدار  شغلی  فرصت  دلفان ۶۰۰ 
اقتصادی  توانمندسازی  مدل های  و  کارآفرینان  از 
اقتصادی  مدل های  براساس  به ویژه  برکت،  بنیاد 

اجتماع محور »آسمان« و »آفتاب« ایجاد نماید، به 
خصوص مشاغلی که مبتنی بر ظرفیت های اقتصادی 
باشد.    دام پروری  و  کشاورزی  بخش  دو  در  منطقه 
مهندس جعفری در خصوص پیشنهاد تشکیل قرارگاه 
جهادی پیشرفت و توسعه ی پایدار منطقه ی دلفان نیز 
توضیح داد: استاندار لرستان در این قرارگاه می تواند به 
عنوان متولی و هماهنگ کننده ی اصلی ایفای نقش 
کند و سایر دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در حوزه ی 
اهداف  پیشبرد  در  اشتغال زایی  و  محرومیت زدایی 
این قرارگاه مشارکت کنند و این نهادها متناسب با 

مسئولیت، توان و ظرفیت های خود، کارها را پیش 
ببرند.   وی افزود: بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
ایجاد ۱۴۰۰   ۹۷ سال  در  امام)ره(  حضرت  فرمان 
فرصت شغلی پایدار را در استان لرستان به عنوان 
با توجه به  هدف برای خود تعیین کرده است که 
فعالیت های سراسری و گسترده ی بنیاد برکت در این 
زمینه، این رقم در کل کشور به ۳۰ هزار فرصت شغلی 

مستقیم و غیرمستقیم خواهد رسید. 
مدیرعامل بنیاد برکت در این جلسه با تأکید بر تسریع 
در انجام فعالیت ها و اقدامات توانمندسازی اقتصادی 
اظهار داشت: باید بازتاب اثرات زودهنگام این فعالیت ها 
در زندگی مردم دیده شود تا خود آن ها نیز به همراهی 
و مشارکت در طرح ها راغب شوند. وی افزود: حمایت از 
کارآفرینانی که می توانند آورده داشته باشند و اشتغال 
ایجاد کنند نیز در دستور کار بنیاد برکت قرار دارد.  
مهندس جعفری ادامه داد: در بنیاد برکت به عنوان 
مجری راهبردها و منویات ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( در زمینه ی محرومیت زدایی و توانمندسازی 
اقتصادی و اجتماعی در کشور، حرکتی جهادی به طور 
مستمر و شبانه روز در حال انجام است. وی افزود: اگر 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی با کار اقتصادی همراه 
نباشد مثمرثمر نخواهد بود و باید به توانمندسازی 

اجتماعی و اشتغال زایی توجه ویژه داشته باشیم. 

با مشارکت بنیاد برکت انجام شد؛

تشکیل قرارگاه جهادی پیشرفت و توسعه  پایدار دلفان لرستان 

آگهی مفقودی
احمدی  اینجانب حسن  به  متعلق  به شماره سریال ۴۴۶۲۱۷  دفترچه کارخطی 

امیری فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۱۰۲۸ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۱٥۶ 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای شهرام بیدگلی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۳۷ صادره از ورامین در 
ششدانگ // یک قطعه زمین بابنای احداثی در آن به استثنای بهای ثمینه اعیانی //به 
مساحت ۹۶۲/۸۴ متر مربع پالک ۲۹۷ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در .... قریه خیر آباد 
ورامین ... //خریداری از مالک رسمی و مشاعی متقاضی به مقدار ۴۶٥/۸۴ متر مربع 
آقای شهرام بیدگلی و خریداری از مهدی بیدگلی به مقدار ۴۹۷ متر مربع ...//محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱٥ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۷/۳/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۷/۴/۱۰

م.الف ۱62ث -  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

دادنامه 
نظر  تجدید  دادگاه  هشتم  شعبه   ۹۴۰۹۹۸۶۶۱۲۷۰۱۳۱۴ کالسه  پرونده 
– شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱٥۲۰۰۲۶٥  نهایی  تصمیم  لرستان  استان  کل  دادگستری 

تجدید نظر خواه : آقای علی نقدیان فیروزی به وکالت از بانک سپه فرزند علی حیدر 
به نشانی خرم آباد – خ امام چهارراه بانک دایره حقوقی مدیریت شعب بانک سپه 
استان لرستان –تجدید نظر خواندگان : ۱-آقای سید محمد سید معصومی فرزند 
سید کاظم با وکالت آقای مازیار رحمتی فرزند روح اله به نشانی مطهری پایین تر 
از رستوران سر چشمه دفتر وکالت رحمتی و آقای عیدی رحمتی فرزند روح اله به 
نشانی خ مطهری پایین تر از رستوران سرچشمه ۲-آقای محمد علی خدمتی به 

نشانی لرستان – خرم آباد –اتهام ها :۱-جعل ۲-استفاده از سند مجعول 
رای دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی مدیریت بانک سپه استان لرستان با 
نمایندگی علیرضا عزیزی و نور بخش احمدی نسبت به دادنامه شماره ۹۶/۱۱۲۹ 
از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان  موضوع پرونده کالسه ۹۴/۹۱۶ صادره 
خرم آباد که به موجب آن آقایان ۱-سید محمد معصومی فرزند سید کاظم مدیر 
رحمتی  مازیار  و  رحمتی  عیدی  وکالت  با  هلیا  سنگی  مصنوعات  شرکت  عامل 
۲-محمد علی خدمتی هر دو به اتهام استفاده از سند مجعول )ارائه اوراق مجعول 
ارزیابی اسناد مالکیت راهنین به منظور ضمانت دریافت مبلغ یک میلیارد تومان 
استان  سپه  بانک  به  جعلی  بصورت  استعالم  پاسخ  همچنین  و  بانکی  تسهیالت 
لرستان ( که دادگاه بدوی به لحاظ عدم احراز سوء نیت متهم ردیف اول و فقد دلیل 
بر توجه اتهام نسبت به متهم ردیف دوم نامبردگان را تبرئه نموده دادگاه با عنایت 
اسناد مذکور  معرفی  و  بانک سپه  از  تسهیالت  اخذ   ، کارشناسی  نظریه هئیت  به 
به بانک ارائه پاسخ جعلی بانک سپه استان مازندران به بانک سپه استان لرستان 
، گزارش مامورین ،اقرار متهم ردیف اول مبنی بر دریافت وام مذکور صرف نظر از 
دفاعیات بال وجه وی مبنی بر عدم اطالع از جعلی بودن اسناد تحویل اسناد مجعول 
توسط متهم ردیف اول دادگاه اعتراض تجدید نظر خواه را وارد تشخیص داده لذا با 
استناد به بند پ ماده ۴٥٥ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ٥۳٥ قانون مجازات 
اسالمی ضمن نقض دادنامه نامبردگان را هر کدام به تحمل سه سال حبس تعزیری 
محکوم می نماید رای صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری و قطعی و در 
خصوص متهم ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین دادگاه می باشد. 
شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان لرستان 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت استان لرستان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب عمارت تحت پالک ۲۴۲۸ فرعی 
از ۲۰۹۱ اصلی واقع در بخش ۱ خرم آباد )که سند تک برگ آن به شماره ۶۶۴۶۶٥ 
به شناسه الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۲٥۰۰۱۰۰۶۳۳۹ ثبت شده ( بنام حسین احمدی 
فیروز آباد فرزند صفی خان به شناسنامه ۷۶۱ صادره از الشتر )به آدرس خرم آباد – 
خیابان گلشن یکم ( صادر شده – و مالک فوق برابر درخواست ۱۱۴/۱/۴٥۹۳ مورخ 
۱۳۹۷/۴/۶ اعالم کرده سند پالک فوق بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است و با 
جستجوی کامل پیدا نشده علیهذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و 
یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار 
گیرد و در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف ۱۲۱ 
رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱۴ شعبه  کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶٥۶۴۰۰۱۹۳  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره –خواهان : خانم آذر ویسی فرزند  
میرزا به نشانی لرستان خرم آباد گلدشت شرقی گل سرخ ۶-خوانده : آقای عربعلی 

قایح جو فرزند احمد به نشانی مجهول المکان – خواسته :مطالبه نفقه 
: در خصوص دادخواست آذر ویسی )سگوند ( فرزند میرزا به طرفیت  رای قاضی 
تاریخ  از  زوجیت  ایام  نفقه  مطالبه  خواسته  به  احمد  فرزند  جو  قایح  عربعلی 
۱۳۹۶/۲/۳ لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه کارشناسی و 
هزینه دادرسی با عنایت به اینکه رابطه زوجیت دائم به موجب سند نکاحیه ۳۳۶۱ 
محرز است و پرداخت نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر است و خوانده علیرغم 
ابالغ از طریق نشر در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده است و الیحه ای نیز ارسال 
نکرده است و دلیلی هم بر نشوز و عدم تمکین زوجه ارائه ننموده است و با توجه به 
ادله ابرازی خواهان از جمله مفاد گواهی گواهان که بر رها شدن زوجه توسط زوج 
و عدم پرداخت نفقه از سوی وی و عدم تهیه منزل مستقل گواهی داده اند و نظریه 
کارشناس رسمی در رشته نفقه که پس از ابالغ به طرفین مصون از اعتراض باقی 
مانده است دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۱۰۷-۱۱۰۶-

۱۱۰۸ )مفهوم مخالف این ماده (۱۱۱۱-۱۲۰۶-۱۲٥۷ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون 
حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و بند ج ماده ۹ قانون شورای حل اختالف مصوب 
انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون  ۱۳۹۴ و مواد ۱۹۸ و ٥۱۹ 
امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به پرداخت نفقه خواهان از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۳ لغایت 
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ از قرار ماهیانه به مبلغ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال و از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ لغایت 
۱۳۹۷/۴/۳ از قرار ماهیانه به مبلغ۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال و از باب قاعده تسبیب و الضرر 
به پرداخت ٥٥۱/۸۷۰ ریال هزینه دادرسی و ۱/٥۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی 
از  روز  غیابی و ظرف ۲۰  رای صادره  نماید  اعالم می  و  را صادر  در حق خواهان 
تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد –سعید ساکی . 

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آیین  ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
هیات   ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۱۴٥ اصالحی  رای  و   ۱۳۹۴۶۰۳۰۱۰۶۰۰۱۸۲۳۰
اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  ورامین تصرفانه  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  رسمی مستقر در 
از  صادره  شناسنامه ۷۱  بشماره  مختار  فرزند  میری  میدان  اله  نور  آقای  متقاضی 
ورامین ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ٥۰۰۰۰ متر مربع پالک ۷۶ 
اصلی واقع در علی آباد منتصر خریداری از ورثه مختار میدان میری و سهم االرث 
متقاضی و مالکیت مشاعی متقاضی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱٥ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۷/۳/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۷/۴/۱۰

م.الف ۱6۱ث -  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له:نام:بانک مهراقتصاد.نشانی محل اقامت:خیابان۲۲ بهمن.مشخصات 
محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:۱-صادق عتیقی راد۲-نعمت اله گالبی –نشانی محل 
اقامت:مجهول المکان محکوم به:به موجب دادنامه شماره۴۸۹/۹۶مورخ۹۶/۴/۲۱قاضی 
شورای حل اختالف شعبه۱مجتمع مرکزی محکوم علیه صادق عتیقی رادونعمت اله 
مهراقتصادبه  بانک  له  محکوم  درحق  تضامنی  به صورت  پرداخت  به  محکوم  گالبی 
پرداخت۱٥/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ نهصدوسی وپنج هزارریال بابت 
هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدسفته تاصدور اجرائیه ضمنانیم 
حل  شوراهای  قانون  استنادماده۲۹  باشد.به  می  علیه  محکوم  برعهده  عشردولتی 
ازابالغ اجراییه ظرف ده روزمفادآن را بموقع  اختالف محکوم علیه مکلف است پس 
اجرابگذاردویاترتیبی برای پرداخت محکوم به ویاانجام تعهدومفادرای بدهددرغیراینصورت 
طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی ازسوی اجرای احکام شورای حل اختالف 

صورت می پذیرد.   شماره م.الف)۱۶/۲۴۲(
قاضی شورای حل اختالف شعبه۱شهرستان ماهشهر-ستارفروزان

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ناحیه  یک  رشت
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند  رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون

  و ماده  ۱3  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی 

قانون   موضوع   هیات    ۹۷/۳/۲۲  -۱۳۹۶۶۰۳۱۸۰۰۱۰۰٥۸۹ شماره  رای  برابر  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
خانم طاهره پیروی به  شناسنامه شماره ۱۹۲ کد ملی  ۲٥۹۳۷۶۲۱۶۰ صادره  از 
رشت  فرزند محمود در ششدانگ یک باب خانه  و محوطه  به مساحت  ۳۷۳/۷۱ 
متر  مربع ۶٥۱۹  فرعی  مفروز  از پالک شماره یک فرعی  از اصلی  ۱۳  واقع  در 
چونچنان بخش ۱۱ گیالن حوزه  ثبت  ملک  ناحیه  یک رشت  احراز  مالکیت  
متقاضی  نسبت  به ملک  مورد  تقاضا  و انتقال  ملک  از مالک  رسمی  به  متقاضی  
محرز  گردیده است. لذا به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  
۱٥ روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  
متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  
دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم 
نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:۱756- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  یک رشت 
-  محسن ابراهیم زاده 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۴/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۴/۲٥
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آغاز فعالیت های تابستانی ۲3 هزار پایگاه اوقات 
فراغت در سراسر کشور

سراسر  در  فراغت  اوقات  پایگاه  هزار   ۲۳ تابستانی  فعالیتهای   
کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش آغاز شد.

تابستانی  فعالیت های  افتتاحیه  زمان،آئین  پیام  گزارش  به 
واحدهای آموزشی و پرورشی سراسر کشور به صورت نمادین و 
با حضور سیدمحمدبطحایی در کانون فرهنگی – تربیتی سلمان 

فارسی شهر تهران و جمعی از مدیران  برگزار شد.
اوقات  تابستانی  پایگاه  هزار   ۳۳ از  بیش  گزارش؛  این  براساس 
تیرماه در سراسر کشور  امروز ۹  از  را  فعالیت های خود  فراغت 
آغاز می کنند و پیش بینی می شود بیش از ٥ میلیون نفر رشته 

دراین پایگاه ها تحت پوشش قرار گیرند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در این مراسم 
یک  آموز  دانش  هر  کرد:  اظهار  تابستانی،  فعالیتهای  تشریح  با 
مهارت و حمایت از کاالی ایرانی ۲ شعاری است که فعالیتهای 

تابستانی در قالب آن انجام می شود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و 
 ، فرهنگی  و  پرورشی  معاونت  از  برنامه   ۸۸ افزود:  وی  پرورش، 
در  تشکلها  سایر  و  آموزی  دانش  سازمان  بدنی،  تربیت  معاونت 

مراکز و پایگاههای اوقات فراغت تابستانی اجرا می شود.

 زنان ۷0 درصد جامعه مددجویی کمیته امداد 
در مناطق محروم

 مدیرکل دفتر مدیریت بحران و مناطق محروم کمیته امداد از 
جامعه مددجویان ساکن در مناطق محروم و مرزی کشور گزارش 

داد.
محروم  مناطق  و  بحران  مدیریت  دفتر  مدیرکل  اسماعیلی،  آذر 
مددجوی  هزار   ۱۱۷ و  یک میلیون  اینکه  اعالم  با  امداد  کمیته 
تحت حمایت کمیته امداد ساکن مناطق محروم و مرزی هستند 
نهاد  این  از کل مددجویان  تعداد معادل  ۳۹ درصد  این  گفت: 

است.
محروم  مناطق  جمعیت  از  درصد   ۱۸ اینکه  به  اشاره  با  وی 
از جمعیت  درصد  افزود:۷۰  امداد هستند  کمیته  تحت حمایت 

مددجویی مناطق محروم را زنان تشکیل می دهند.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، وی با اظهار اینکه استان 
سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استان ها بیشترین مددجویان 
ساکن مناطق  محروم را دارد گفت: بر اساس بررسی  انجام شده  
از مددجویان در ضریب ۶ محرومیت، ۲۹ درصد در  ٥۱ درصد 
ضریب ۷، ۱۶ درصد در ضریب ۸ و  چهار درصد نیز در ضریب ۹ 

محرومیت  ساکن هستند.

 مهلت ارسال اثر خبرنگاران به جشنواره 
»مداد قرمز« تا 1۵ تیر

خبرنگاران تا ۱٥ تیر ماه فرصت دارند تا اثرات خود را به جشنواره 
»مداد قرمز« ارسال کنند.

به گزارش پیام زمان، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران در اطالعیه ای اعالم کرد: این جمعیت به عنوان یک نهاد 
یاری سان بین الملل، با هدف هم گرایی و هم افزایی عمومی 
در  طلبانه  صلح  و  دوستانه  بشر  امدادی،  فعالیت های  درباره 
نظر دارد نخستین جشنواره رسانه ای » مداد قرمز« را برگزار 

نماید.
عکاسان  و  طراحان  نویسندگان،  خبرنگاران،  منظور،  همین  به 
می توانند آثار خود را در ۳ حوزه مطبوعاتی، رادیو و تلویزیون و 
تصویر و گرافیک، در دو بخش عمومی و زلزله کرمانشاه، حداکثر 

تا ۱٥ تیر ماه، به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
مراسم اختتامیه جشنواره و تقدیر از برگزیدگان، هم زمان با روز 
خبرنگار در مرداد ماه امسال، برگزار خواهد شد و به منظور ارج 
نهادن به آثار منتخبان جشنواره، به نفرات  اول تا سوم هر حوزه 

۴ و ۲ و ۱ سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد.
الزم به ذکر است، وب سایت www.redpencil.ir  و شماره 
تلفن ۸٥۶۳۲۴٥٥ جهت ارائه اطالعات بیشتر، در دسترس است.

خبر

وزیر علوم:

ارز دانشجویي کم نمي شود

تهیه  نحوه  درباره  علوم  وزیر  غالمی،  منصور 
ارز دانشجویی، اظهار کرد: بر اساس مذاکراتی 
که با بانک مرکزی داشته ایم دانشجویانی که 
از وزارت علوم ارز دریافت می کند، می توانند 
نام  ثبت  دارد  وجود  که  سامانه ای  طریق  از 
زمانی  بازه  یک  در  و  دهند  صورت  را  خود 
را  ارز مورد نظر خودشان  و  بانک معرفی  به 

دریافت می کنند.
داد:  ادامه  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
از  ارز  دریافت  برای  دانشجویان  از  تعدادی 
کانال وزارت علوم اقدام نکردند و به صورت 
آزاد و اقدام قصد تهیه ارز دانشجویی داشته اند 
مرکزی  بانک  با  که  رایزنی  و  تالشی  با  که 
انجام گرفت، مقرر شد این دانشجویان نیز از 
مراجع رسمی تأییدیه تحصیلی دریافت کنند 

و به بانک مرکزی معرفی شوند.
در  پیشنهادات  از  یکی  شد:  یادآور  غالمی 
برای  روش  ساده ترین  واقع  در  و  راستا  این 
که  است  شکل  این  به  دانشجویی  ارز  تهیه 
از کشور مدارک تحصیلی  دانشجویان خارج 
کنسول گری های  و  سفارتخانه ها  به  را  خود 
تأییدیه می توانند  اخذ  با  و  ارائه دهند  ایران 

ارز دانشجویی را تهیه کنند.
در  دانشجویان  امور  کرد: سازمان  اضافه  وی 
خوبی  به  را  دانشجویان  می تواند  زمینه  این 
و  مسائل  حل  پیگیر  و  می کند  راهنمایی 

مشکالت دانشجویان است.
به  پاسخ  در  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
مدتی  چه  ظرف  دانشجویان  که  سئوال  این 
دریافت  ارز  می توانند  مذکور  فرآیند  طی  با 
کنند، گفت: در حال حاضر نوبت دریافت ارز 
شده  تکمیل  تابستان  اواسط  تا  دانشجویی 
است و ثبت  نام ها به بعد از این تاریخ موکول 
می شود و این مسئله یکی از گالیه مندی  های 
چراکه  است  جدی  انتقادات  و  دانشجویان 
دانشجویان تا زمان دریافت ارز دانشجویی در 
صورتی که پول آن ها به پایان رسیده باشد به 

مشکل می خورند.
وی ادامه داد: برای حل این مسئله ضرورت 
را  جدیدی  ظرفیت  مرکزی  بانک  که  دارد 
برای دانشجویان خارج از کشور در نظر بگیرد 
تا این دانشجویان به مشکل نخورند و در این 
زمینه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نقشی 

ندارد.
غالمی در پاسخ به شایعاتی مربوط به کاهش 
میزان ارز، توضیح داد: ارز دانشجویی به هیچ 
نیافته است و همان رقم سابق  وجه کاهش 
است و رقم آن هزار دالر برای فرد مجرد و 
دالر   ٥۰۰ کدام  هر  فرزند  و  همسر  ازای  به 
بر  نیز  شهریه  اینکه  ضمن  می یابد؛  افزایش 

اساس گواهی دانشگاه پرداخت می شود.

خبر

به  اشاره  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
آخرین آمار شیوع اعتیاد گفت: میانگین سنی 
شدن  زنانه  سمت  به  و  آمده  پایین  اعتیاد 
آسیب های اجتماعی و افزایش زنان در معرض 

آسیب رفته ایم.
بهزیستی،  سازمان  از  زمان  پیام  گزارش  به 
انوشیروان محسنی بندپی در نشست خبری 
پیرامون موضوع اعتیاد گفت: در شیوع شناسی 
سال ۹۴ زنگ هشدار به صدا درآمد؛ چراکه 
میانگین سنی ۱٥ تا ۲٥ سال به ازای هر ۶.۶ 
مرد یک زن اعتیاد دارد. در ۲٥ تا ۴۴ سال از 
هر ۱۶ مرد یک زن و از ۴٥ تا ۶۰ سال از هر 

۱۷ مرد یک زن اعتیاد دارد.
وی  ادامه داد: بنابراین بروز اعتیاد در سنین 
پایین و در میان زنان مشهود است به طوری که 
با زنانه شدن آسیب های اجتماعی و افزایش 

زنان در معرض آسیب مواجهیم.
از  ادامه داد:  بهزیستی کشور  رئیس سازمان 
۲۷۳۲ مرکزی که برای کودکان و زنان در نظر 
گرفتیم، اولویت افزایش آن را در سال گذشته 
تدوین کردیم به طوری که دو مرکز اقامتی 
نگهداری از کودکان معتاد را در سیستان و 
بلوچستان راه اندازی کردیم که ۱٥۰ کودک را 

نگهداری می کنند.
بررسی وضعیت  به  اشاره  با  بندپی  محسنی 
از  درصد  از ٥۱  بیش  گفت:  معتاد  کودکان 
دارند،  ۳۸ درصد  مادران معتاد  این کودکان 
والدین معتاد و ۱۷ درصد به دالیل دیگر اعتیاد 

داشتند.
وی گفت: ۱۲۶ مرکز نگهداری و اقامتی، ٥۶ 
مرکز بهبود و بازتوانی، ۲۳ تیم سیار، ۲۷ شلپر ، 
۱۶ مرکز گذری و ۴ مرکز توانمندسازی در 

کشور فعال است.
پایلوت  از  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
و  داد  خبر  استان   ٥ در  مدار  درمان  دادگاه 
گفت: نگاه مجرمانه به بیمارگونه تغییر کرده و 

این گونه نیست که اکنون آنها از سطح خیابان 
به حاشیه شهرها رفته باشند، بلکه اقدامات 
طوری  به  می کنیم  اجرا  را  بهتری  درمانی 
که ۷۲ هزار نفر از معتادان متجاهر پذیرش 

شده اند و موبایل سنترها را گسترش داده ایم.
محسنی بندپی گفت: قباًل اقدامات جزیره ای 
مانند  غیراخالقی  اقدامات  کمپ ها  در  بود، 
اینکه به معتاد آب می بستند، شالق می زدند، 
اما  می کردند،  رهایش  بعد  و  می زدند  چوب 
اکنون حرفه آموزی و اجتماع پذیری را داریم 
را  معتاد  هزار  که سال گذشته ۷  به طوری 
مشغول به کار کردیم. مراکز اختصاصی برای 
برابر  دو  را   TC مراکز  و  کردیم  ایجاد  زنان 
کردیم و پروتکل مراکز ماده ۱٥ را تجدیدنظر 

کردیم.
اعتیاد  ملی  خط  گسترش  به  اشاره  با  وی 
هزار   ۴۱۰ گذشته  سال  گفت:   )۰۹۶۲۸(
تماس با این خط برقرار شده که می خواهیم 

ظرفیت آن را یک و نیم برابر کنیم.
به  اشاره  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
 ۹۷ نوروز  در  گل  رسانه ای  کارزار  برگزاری 
و  گل  مصرف  کارزار  این  برگزاری  با  گفت:  

شیشه در بین جوانان کاهش یافته است.
تیم   ٥۲۰۰ استقرار  از  بندپی  محسنی 
اجتماع محور در محالت آسیب خیز خبر داد 
و گفت: برای سال ۹۷ در ۱۰ استان که شیوع 
مصرف باالی مواد مخدر دارند و در ٥۰۰ محل 
مستقر  اجتماع محور  تیم های  باال  ریسک  با 

می شوند.
وی گفت: با کمک ستاد مبارزه با مواد مخدر 
حمایت  بتوانند  که  تهران  در  را  مرکز   ۱٥
اجتماعی داشته باشند راه اندازی می کنیم و 
۷۰۰ معتاد را که چرخه درمان را طی کرده اند، 
با کمک سازمان فنی و حرفه ای اجتماع پذیر 

می کنیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: 
دنبال  را  موردی  مدیریت  استان   ۱۶ در 
می کنیم. ۳۰۰۰ معتاد بهبودیافته را تقویت و 
وام های اشتغالزایی به آنها اختصاص می دهیم. 
آنها  اولویت  را  رایگان  مسکن  از  برخورداری 
قرار داده و این در حالی است که برای ۷٥۰۰ 
معتاد بهبودیافته در سال گذشته شغل ایجاد 

کردیم.
محسنی با اشاره به اینکه در تهران ظرفیت 

در  گفت:   است  نفر   ۷۰۰۰  ،۱۶ ماده  مراکز 
ابتدای سال ۷۰۰ نفر را به این مجموعه اضافه 

کردیم.
ضربتی  جمع آوری  طرح های  مورد  در  وی 
معتادان و نحوه برخورد با آنها گفت: شاید در 
گذشته حفظ کرامت انسانی رعایت نمی شد اما 

اکنون بهتر شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: در 
فاقد  اغلب  متأسفانه  معتادان  درمان  بحث 
هویت هستند، بنابراین هزینه زیادی می کنیم، 
اعتبار درمان آنها در بیمه سالمت رفته اما ما 

خدمات را ارائه می دهیم.
در  بیمار  معتادان  شد  قرار  گفت:  محسنی 
برخی بیمارستان ها از سوی وزارت بهداشت 
معرفی و پذیرش شوند اما این وزارتخانه هنوز 

همکاری خوبی با ما نداشته اند.
وی افزود: با دو تا سه بیمارستان همکاری الزم 
خواهد شد تا این معتادان به راحتی پذیرش 
شوند و مهمترین حلقه مفقوده حمایت های 
اجتماعی و روانی بوده که البته االن بهتر شده 

است
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: متأسفانه 
مرزی  مناطق  در  خشخاش  کشت  ظرفیت 

همسایه هزار برابر شده است.
محسنی گفت:  اعتبارات پیشگیرانه ۳ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون تومان است، در بحث درمان 
به مراکز درمان می دهیم ۲۴  یارانه ای که  و 
که  است  درحالی  این  است،  تومان  میلیارد 
روزانه سرانه درمان برای معتادان مراکز ماده 
ستاد  توسط  تومان  هزار   ۱٥ مبلغ  به   ۱۶
پرداخت می شود که ما پیشنهاد دادیم چون 
تمام اقدامات از سوی بهزیستی انجام می شود، 
اعتبارات نیز در اختیار این سازمان قرار گیرد.

تومان  میلیارد  معتادان ۹۰  بیمه  گفت:  وی 
بیمه  اعتبارات  ذیل  در  که  داشته  هزینه 

سالمت در نظر گرفته شده است.

بهزیستی هشدار داد:

 کـاهش سـن اعـتیاد درکـشور 

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران: در واردات دارو نیازمند 
ساماندهی و نظارت هستیم.

به گزارش پیام زمان ،دکتر محمد رازی در حاشیه همایش 
ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران گفت: در واردات دارو 
نیازمند ساماندهی و نظارت هستیم، زیرا دارو های اصلی و 
اما دارو هایی که  وارد کشور می شوند،  به سختی  موردنیاز 
جنبه تجاری دارند و ضروری نیستند به وفور وارد می شوند و 

ارز زیادی را از کشور خارج می کنند.
وی افزود: برخی دارو های گرانقیمت خارجی بعد از ورود به 
کشور با تبلیغات مختلف به مردم القا می شوند یا بازاریاب های 
شرکت های وارد کننده به برخی از پزشکان مراجعه می کنند 
و تجویز آن دارو ها افزایش می یابد. رئیس انجمن جراحان 
ارتوپدی ایران گفت: متاسفانه در حوزه آموزش علوم پزشکی 
نیز با تصمیمات عجوالنه مواجه هستیم، نمی توان به صورت 
سلیقه ای مدت زمان یک دوره تحصیلی را کاهش داد، در 
دنیا زمان الزم برای تحصیل در رشته ارتوپدی ۶ سال است 
و نباید به بهانه تربیت نیرو مدت زمان تحصیل در این دوره 
را کاهش داد. وی گفت: ما در حال حاضر کمبود متخصص 
در کشور نداریم، بلکه مدیریت مشکل دارد و از متخصصان 

استفاده بهینه نمی شود.

 واردات دارو به ساماندهی
 نیاز دارد

تامین  برای  مشکلی  حاضر  حال  در  گفت:  بهداشت  وزیر 
داروی بیماران خاص در کشور وجود ندارد. البته باید در این 

زمینه مراقب بود تا مشکلی برای ما ایجاد نکنند.
سید حسن هاشمی در ارتباط با وضعیت دارو در کشور اظهار 
داشت: ستادی در سطح وزارت بهداشت تشکیل شده که 
روزانه وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی را رصد می کند. 
عالوه بر آن، شخصا هفته ای حداقل ۱۰ ساعت به بررسی 

مسائل این حوزه می پردازم.
وزیر بهداشت اضافه کرد: در دانشگاه های علوم پزشکی نیز 
هر روز کمبود و کاستی های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
را بررسی کرده و تالش می کنند تا مردم در این زمینه دچار 
مشکل نشوند. با کمک همه مردم ایران، کمر همت را بسته 
ایم تا تحریم ها، بر ما غلبه نکند. باید با اراده ای محکم در 

این زمینه اقدام کنیم. 
هاشمی درخصوص سفر دو روزه خود به استان فارس، گفت: 
سفر خوبی به شهرستان های استان فارس داشتیم و در روز 
اول این سفر، حدود ۱۰۰۰ کیلومتر راه طی کردیم.  توسعه 
فیزیکی مطلوبی در حوزه سالمت در چند سال گذشته در 
این مناطق انجام شده و همچنین تجهیزات و پزشکان مورد 

نیاز در این مناطق تامین شده است.  

مشکیل برای اتمین داروی 
بیماران خاص در کشور وجود ندارد

سردار محمدمسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا در گفت وگو با فارس ، در خصوص اشراف اطالعاتی پلیس 
بدنسازی  باشگاه های  و  آرایشگاه ها  بر  مخدر  مواد  با  مبارزه 
اظهار داشت: بر اساس وظایفی که پلیس جمهوری اسالمی 
دارد، موظف هستیم آرایشگاه ها، باشگاه های بدنسازی و بقیه 
اماکن آسیب پذیر را تحت کنترل و رصد قرار دهیم. رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تصریح کرد: در این راستا و 
بر اساس ظرفیت پلیس امینت و پلیس اماکن، کار کنترل و 
رصد این مراکز خاص در دستورکار بوده و است؛ همچنین 
این خصوص پلیس را همراهی  نیز در  منابع خبری خاص 
می کنند. وی اعالم کرد: در برخی مراکز مواردی در خصوص 
تبلیغ مصرف مواد مخدر به بهانه الغری، تناسب اندام و کاهش 
وزن شناسایی و گزارش شده که برخورد الزم با آنها صورت 
گرفته است. زاهدیان در پاسخ به دیگر پرسش فارس مبنی بر 
اینکه آمار فراوانی این دسته از فعالیت های غیرمجاز در کدام 
شهرها گزارش شده است، خاطرنشان کرد: بیشتر این موارد 

در کالنشهرها به وقوع می پیوندد.
وی درباره میزان رشد این دسته از تخلفات گفت: با توجه به 
رصد و نظارت مستمری که اعمال شده، این دست از تخلفات 

افزایشی نداشته است.

آرايشگاه و ابشگاههاي بدن 
سازي زير زميين زيز ذربني پليس

برگه اجرائیه 
شماره:۹۶/پ/۱۶۸۴  تاریخ:۹۷/۴/۶

 B۱۶مشخصات محکوم له: شهال قائد چوکامی    نشانی محل اقامت: پرند شهرک 
آفتاب امام رضا)ع( خ مکهر نسترن ۳ بلوک

طبقه ۶ واحد ۲۷.
مشخصات محکوم علیه: علی صادقی   نشانی محل اقامت : مجهول المکان 

محکوم به: بموجب دادنامه شماره ۹۶-۲۲۹۷ مورخ ۹۶/۱۱/۱۴ شورای حل اختالف 
پرند شعبه نهم قطعیت حاصل کرده است.

میلیون  دوازده  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  فوق  دادنامه  بموجب 
تومان بابت اصل خواسته هزینه دادرسی به مبلغ ۱/٥۶۰/۰۰۰ ریال و خسارت تأخیر 
و تأدیه از تاریخ ۹۶/۹/۲٥ لغایت صدور اجرای حکم در حق خواهان صادر گردیده. 

ضمنا«هزینه نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز آن را بموقع اجرا بگذارد:
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد .

۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آ ن مسیر باشد و در صورتیکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت )ده روز صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید . لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهید شد ۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام 
و قانون آ ئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیتهای مالی مصوب ۱۰ آ بان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است 

توجه نموده و به آ ن عمل نمایید . م الف ۷۰۶

آگهی مزایده
 به موجب پرونده اجرایی کالسه رهنی ۱۸۰٥ ششدانگ پالک ثبتی ۱۳۲۱ فرعی 
مجزی شده از ۳۴ فرعی از ۳۶۲۳ اصلی واقع در بخش ۲ غرب ثبت بابل به نام آقای 
احمد گیالنیان  امیری ثبت و صادر گردید طبق سند رهنی شماره ۸٥۳۱٥مورخ 
۸۴/۶/۲۳دفتر خانه شماره ۶۷ بابل در رهن بانک سامان شعبه بابل قرار گرفته است 
بار  نیا حر ۲۱  بابل شهاب  طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری ملک واقع در 
باشد در عرصه  فروش ۶ و دارای کد پستی ۴۷۱۸۷۷۸۶۷٥و۴۷۱۸۷۷۸۶۶۱ می 
گردیده  بنا  احداث  سال   ۱۸ حدود  قدمت  با  طبقه  دو  مسکونی  بنای  فوق  پالک 
است طبقه همکف دارای ۹۰ متر مربع و طبقه فوقانی نیز دارای ۹۰ متر مربع می 
باشد سیستم گرمایشی ساختمان گاز و بخاری گازی و سیستم سرمایشی اسپلیت 
مالکیت  سند  با  ملک  باشد  می  گاز  و  برق  و  آب  انشعابات  دارای  ملک  می باشد 
مطابقت دارد ضمنا طبقه همکف در اختیار مستاجر و طبقه فوقانی در اختیار مالک 
می باشد پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ۹۷/٥/۱ در اجرای ثبت 
اسناد بابل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ۱/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
نیز به بدهی های  های مالیاتی و  باشد و  آنها  در صورتی که مورد مزایده دارای 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ولی در صورت وجود مزایده وجوه  پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقد اوصول می گردد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 
الف  از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شدم.  اداری بعد  روز 

۹۷/۱۰۰/۲۰۱۴     تاریخ انتشار آگهی یکشنبه ۹۷/۴/۱۰
محمودرضا علی اکبری مسئول اجرا اسناد رسمی بابل

مزایده 
در  پرونده کالسه ۹۷۰۱۷٥اجرای مدنی متمرکز محکوم علیه شرکت جمال کاران 
سپید به در حق آقای ابراهیم شیخی آهنگرکالیی به مبلغ ۱/۰۶۹/۷۳٥/٥۸٥محکوم 
گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه اموال وی را جهت تامین آن 
توقیف از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری 
قالب  مزایده   مورد  مال  رساند  فروش می  به  زیر  تحت شرایط  شهرستان جویبار 
ومغزی نمره های ۶۳ و ۹۰ و ۱۱۰ و ۱۴۰و ۲۰۰و ۷٥هر کدام یک عدد و یک عدد 
وان و کیوم یک عدد وان خنک کننده یک دستگاه اکسترودر یک دستگاه کشنه 
لوله یک دستگاه مارک زن لوله و یک دستگاه وایندر دوار ۸ فکه به  آدرس جویبار 
به  شده  کارشناسی  قیمت  سپید  کاران  جمال  شرکت  صنعتی  شهرک  کوهیخیل 
مبلغ۸٥٥/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب خواهد شد موعد و زمان 
فروش روز ۹۷/۴/۲۷ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار 

میباشد زمان مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد
 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار معصومی 

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  سید اسماعیل حسینی   ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.    
رسول اکبری ثانی دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه دو فقره سفته    به استناد   ضمائم  
،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه ۲۱۹/۹۶شعبه ششم   ثبت و وقت دادرسی  به روز 
شنبه  ۹۷/٥/۲۷ ساعت ۹ صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست    رسول اکبر ثانی     و 
دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  
ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی 
خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت 

آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه    ششم  شورای حل اختالف تنکابن

شماره:2۱28 تاریخ:97/4/6
آگهی دعوت به افر از

نظر به اینکه عملیات افر یکصد هزار سهم مشاع از پنج میلیون و  یکهزار و سیصد 
پالک  تحت  مربع  متر   ٥۰۰۱۳/۷٥ بمساحت  زمین  یکقطعه  اعیان  سهم  هفتاد  و 
۶۰۱ فرعی از ۱٥۶ اصلی توسط آقای احمد پور مالاحدی از مالکیت مشاعی پالک 
قریه  محدوده  در  واقع   ۱۳۹۷/۴/۳۰ شنبه  مورخ  در  صبح   ۹ ساعت  راس  مذکور 
سفیدار- به آدرس رباط کریم بعد از میدان امام خمینی )ره( دست راست که در 
انجام خواهد پذیرفت لذا از تمامی  اتومبیل میباشد  حال حاضر بصورت نمایشگاه 
مالکین و اشخاص ذینفع اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد در زمان افر از در 
محل وقوع ملک حضور یا بند بدیهی است عدم حضور شما مانع از عملیات افر از 

نخواهد شد. م الف ۷۰۷
رئیس ثبت اسناد و امالک کریم منوچهر اصالنی 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۸۸۲۴۰۱۰۶۱    شماره بایگانی:۳۶۱۸۱۳    شعبه ۱۰۳ 
دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر ) ۱۰۳ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 

شاکی: آقای صالح گل سرخ گیگلو فرزند فرخ  به نشانی تهران- اسالمشهر- میدان 
تره بار حجره ٥۴ 

متهم: آقای امین افغانی آچیکزای به نشانی مجهول المکان 
اتهام ها : ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای امین افغانی آچیکزای ، اهل افغانستان و فاقد سایر مشخصات 
، دایر سرقت پانزده میلیون تومان وجه نقد موضوع شکایت آقای صالح گلسرخ، با 
عنایت به مندرجات اوراق پرونده، صرف نظراز عدم حضور متهم و شاکی نظربه این 
که در پرونده، دلیلی مبنی بر ارتکاب بزه توسط متهم وجود ندارد به دلیل فقدان 
ادله اثباتی و عدم حصول قناعت وجدانی، مستندا به ماده ی۴ قانون آئین دادرسی 
کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی، حکم برائت صادر و اعالم می نماید.رای 
صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید 

نظر استان تهران می باشد.م/الف ۷۰۲
امیر ایاره- رئیس دادگاه  شعبه ۱۰3 کیفری 2 اسالمشهر

آگهی فقدان
خانم پروانه مدنی نژاد وصدیقه مدنی نژاد ضمن تسلیم ۴ برگ استشهادیه تصدیق 
شده اعالم نموده است که دوجلد اسناد شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  
از  از ۱۶۳اصلی مفروز  به مساحت ۲۸۲/۱ مترمربع به شماره پالک ۲۰۰۶٥فرعی 
۷۲۸۴فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی سرحد آباد جزءحوزه ثبتی شهرستان 
فردیس به شماره چاپی ۰۱۳۲۶۴و۰۱۳۲۶٥به نام پروانه مدنی نژاد وصدیقه مدنی 
انگاری  سهل  دلیل  وبه  ثبت  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  هریک  نژاد 
مفقودگردیده است درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م/الف۱۳۹۱
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

متن آگهی احضارمتهم
    دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 
برای      ۹۶۰۹۹۸۲۸۸۳۹۰۱۳۹۷ کالسه  پرونده  در    ۹۷۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۱۰۷٥
محمد علی زرینه کفش  به اتهام اعمال نفوذ بر خالف حق   تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۷/۱۳۹۷/۰٥ 
عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   ۰۹:۰۰ ساعت 
دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۷۰۱
متصدی امور دفتری شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر 

متن آگهی احضارمتهم
    دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 
۹۶۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰٥٥۳۰  در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۸۸۲۴۰۱۰۸۹   برای محمد 
نموده که رسیدگی  تقاضای کیفر  اتهام جعل و کالهبرداری    به  هادی رستمی  
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۷/۰٥/۱۳ ساعت 
۱۱:۳۰ تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و دراجرای مقررات ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات  دادگاه حاضر گردد.  مقرر در 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۷۰۰
متصدی امور دفتری شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر – پور محمدی

متن آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

کیفرخواست شماره  موجب  به  اسالمشهر  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادگاه      
سعید  آقای  برای      ۹٥۱٥۴۶/۱۰۴ کالسه  پرونده  در   ۹۷۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۰۹٥۷
با چاقو و توهین  تقاضای کیفر نموده که  اتهام ضرب و جرح عمدی  فرزانه   به 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳/۱۳۹۷/۰٥ 
عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   ۱۰:۰۰ ساعت 
دادرسی  آئین  قانون    ۱۸۰ و   ۱۱٥ مواد  مقررات  دراجرای  و  متهم  به  دسترسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 

عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۶۹۹
مدیر دفترشعبه ۱۰4 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر 

مفقودی 
شماره  با   ۱۳۹۲ مدل  زامیاد  نیسان  سبز  برگ  و  کمپانی  سند  المثنی 
شاسی  شماره  ۶۴۸۲۷۲و  موتور  شماره  با   ۸۲ ۹۸٥م۴۱ایران  شهربانی 

NASPLI۴۰BAD۰۳۶۲۶۹۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

آگهی مفقودی 
کارت هوشمند راننده به شماره سریال۲۰۶۶۱۰۶ به نام سید محمد عزیزی فرزند 
میرداود به شماره شناسنامه ۱۲۳۹ متولد ۱۳٥۲  کد ملی ۴۹۹۹٥۱۶۱۴۴مفقود 

نکا گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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 برداشت روزانه 30 تا ۵0 هزار بشکه 
نفت از فروزان

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران آخرین وضعیت میادین فروزان 
و آرش را تشریح کرد.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حمید بورد با بیان اینکه تولید مستمر 
از میدان مشترک نفتی فروزان و اجرای پروژه در این میدان طبق روال 
ادامه دارد، اظهار کرد: درحال حاضر روزانه ۳۰ تا ٥۰ هزار بشکه نفت از 
میدان فروزان برداشت می شود. البته بیشتر مخزن این میدان نفتی در 
عربستان قرار دارد اما ایران تولید نفت از این میدان را زودتر از عربستان 
آغاز کرده است. وی درمورد میدان مشترک آرش نیز توضیح داد: 
اتفاق جدیدی درمورد آرش صورت نگرفته است. درحال حاضر مشکل 
خاصی وجود ندارد و شرکت نفت فالت قاره منتظر ابالغ سیاست های 
وزات نفت است. البته هماهنگی هایی هم باید با وزارت امور خارجه 
صورت بگیرد اما مشکل خاصی نیست. آرش هنوز توسعه نیافته و برنامه 
ایی برای توسعه نداریم زیرا فعال در اولویت نیست. بر اساس این گزارش، 
بورد پیش از این اعالم کرده بود درمورد میدان آرش اختالفات مرزی 
وجود دارد، بنابراین زمانی که این مساله تعیین تکلیف شود، فعالیت در 

این میدان را آغاز خواهیم کرد.

طرح جدید بازیافت گازهای زاند پتروشیمی 
مهاباد راه اندازی شد

یک مقام مسئول با اشاره به اجرای طرح جدید بازیافت گازهای زائد 
)پروپان( پتروشیمی مهاباد از چین به عنوان بزرگترین خریدار پلی 

اتیلن این مجتمع پتروشیمیایی نام برد.
 به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، 
»مسعود جعفری« درباره جزئیات اجرای طرح جدید توسعه ای در 
پتروشیمی مهاباد، گفت: با استفاده از دانش بومی در زمینه کاهش 
هزینه های تولید به موفقیتی بزرگ دست یافته و با راه اندازی سامانه ای 
جدید، میزان بازیافت پروپان مصرفی در پتروشیمی مهاباد به باالی ۸۰ 
درصد رسیده است. رئیس خدمات فنی پتروشیمی مهاباد با اعالم اینکه 
با تغییر شرایط عملیاتی واحد موفق شدیم تناژ تولید محصول به ازای 
هرکیلوگرم کاتالیز را به دو برابر افزایش دهیم، تصریح کرد: با اجرای 
این پروژه، حدود ۸۰ درصد گازهای ارسالی به مشعل را به مجتمع 

پتروشیمی مهاباد برگردانیم و استفاده کنیم. 
در همین حال، »عباس فرشباف« رئیس مجتمع پتروشیمی مهاباد هم 
یادآور شد: محصول پلی  تیلن پتروشیمی مهاباد در سه ماهه اول سال 
جاری به میزان ٥۶ تن تولید شده و۹۰ درصد از تولید به چین صادر 
شده است. بر اساس این گزارش، پتروشیمی مهاباد یکی از طرح های 
افتتاح شده در طول فعالیت دولت یازدهم در مسیر خط لوله اتیلن 
غرب بوده که در کنار طرح هایی همچون پلیمر کرمانشاه، پلی اتیلن 
ایالم، کردستان، لرستان، کاویان و مروارید از مهمترین طرح های مسیر 

خط لوله اتیلن غرب را تشکیل می دهد. 
پتروشیمی مهاباد از ظرفیت تولید ساالنه ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سبک 
خطی و سنگین و ۳۰ هزار تن بوتن یک برخوردار است، این طرح پس 
از بهره برداری کامل زمینه اشتغال برای یک هزار نفر به صورت مستقیم 

و چهار هزار نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.

کوتاه از انرژی

واردات نفت ژاپن از ایران به باالترین 
سطح در 1۴ ماه گذشته رسید 

واردات نفت خام ژاپن از ایران در ماه مه امسال با افزایش 
۳۱.٥ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال، به باالترین 
حد خود در ۱۴ماه گذشته رسید. بر اساس این گزارش، 
ژاپن در ماه مه امسال به طور میانگین روزانه ۲۱۱ هزار 
و ۹۷ بشکه نفت خام از ایران وارد کرد که در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال ۳۱.٥ درصد افزایش نشان می دهد. 
واردات نفت خام ژاپن از ایران به دلیل افزایش تقاضا 
برای این کاال در ژاپن پس از اعالم تصمیم آمریکا برای 
از سرگیری تحریم ها علیه ایران اتفاق افتاد.  واشنگتن 
از مشتریان نفت خام ایران خواسته است تا خرید نفت 
از ایران را در ماه نوامبر قطع کنند، البته مقام های ارشد 
آمریکایی در تازه ترین اظهارنظر خود اعالم کرده اند که 
ایاالت متحده به خریدارانی که نمی توانند خرید نفت از 
ایران را به یکباره قطع کنند کمک می کند تا به تدریج 
این اتفاق رخ دهد. واردات نفت ژاپن از ایران در ماه مه 
حدود ۷ درصد از تقاضا برای نفت در این کشور آسیایی 

را شامل شده است.

نظاره گر تحوالت درباره بازار نفت 
ایران هستیم

»دارمندرا پرادان« وزیر نفت هند اعالم کرد: دهلی 
نو نظاره گر چگونگی تحوالت پیرامون سیاست های 
جدید آمریکا در ارتباط با تحریم بازار نفت ایران برای 
اتخاذ تصمیم نهایی درباره واردات نفت است و با دقت 
تحوالت جدید را دنبال می کند. روزنامه ›هندو‹ دیروز 
به نقل از پرادران نوشت: هند تصمیمی خواهد گرفت 
که منافع ملی اش را به بهترین صورت تامین کند. وی 
تاکید کرد که کشورش نظاره گر و در انتظار چگونگی 
شکل گیری تحوالت پیرامون روابط تجاری و نفتی 
ایران به دلیل فشارهای آمریکا می ماند. وزیر نفت هند 
همچنین اعالم کرد که هند با هر کشوری که شرایط 
دهد  پیشنهاد  نفت  با  ارتباط  در  اقتصادی  مناسب 

تجارت خواهد کرد.
وی افزود: اندازه و پتانسیل رشد بازار سوخت هند به 
گونه ای است که دهلی نو توانست سازمان اوپک را 
متقاعد به افزایش تولید نفت به اندازه یک میلیون 
بشکه نفت خام در روز کند. هند همچنین توانست 
برخی قیمت های باالی نفت که توسط تولید کنندگان 
خاورمیانه در نظر گرفته شده بود را کاهش دهد. پرادان 
تاکید کرد: ما آماده همکاری با هر کشوری هستیم. از 
چین گرفته تا آمریکا، هر کشوری که نفت و گاز را با 
قیمت و شرایط مناسب به ما بفروشد، هند با آن کشور 
تجارت خواهد کرد. ایران سومین کشور بزرگ صادر 
کننده نفت به هند است و ۱۲ درصد از واردات کل 

نفت هند از ایران انجام می شود. 

نفت در جهان

معاون وزیر نفت در امور گاز از راه اندازی ۱۰۰ 
کیلومتر باقیمانده خط لوله انتقال گاز ششم 
سراسری خبر داد و گفت: اکنون ۱۰۰ درصد 
خط لوله ششم سراسری به بهره برداری رسیده 

و تزریق گاز شده است. 
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا 
عراقی، درباره پایان صددرصدی عملیات احداث 
خط لوله ششم سراسری انتقال گاز گفت: تا 
ششم  خط  از  زیادی  بخش   ۹۶ سال  پایان 
سراسری انتقال گاز راه اندازی و تزریق گاز شد، 
اما احداث حدود ۱۰۰ کیلومتر از این خط باقی 

مانده بود.
وی افزود: احداث ۱۰۰ کیلومتر باقیمانده نیز 
تاثیر  این خط  است،  پایان رسیده  به  اکنون 
بسیار مهمی در صادرات گاز به عراق و تامین 

پایدار گاز در کریدور غرب کشور دارد.
معاون وزیر نفت در امور گاز، درباره زمان افتتاح 

رسمی خط ششم سراسری انتقال گاز گفت: 
گزارش جامعی از ساخت و تزریق گاز به این 

خط در اختیار رئیس جمهوری قرار می گیرد تا 
زمان افتتاح رسمی با نظر و حضور ایشان انجام 

شود.  وی تصریح کرد: پارسال با هدف تضمین 
ششم  خط  از  بخشی  عراق،  به  گاز  صادرات 
سراسری حدفاصل ایالم تا کرمانشاه را تقویت 
و تزریق گاز کردیم، اما ساخت ۱۰۰ درصدی 
خط انجام نشده بود که در سه ماه اخیر، ساخت 
۱۰۰ کیلومتر باقیمانده از این خط نیز پایان 
یافت. عراقی تاکید کرد: صادرات گاز به بغداد 
از خط لوله انتقال گاز ششم انجام می شود و 
شرایط صادرات گاز به بصره از خط ششم نیز 

فراهم شده است.
افتتاح  درباره  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ششم  خط  روی  فشار  تقویت  ایستگاه های 
سراسری اظهار کرد: الزم نیست بالفاصله پس 
از احداث خط، ایستگاه های تقویت فشار نیز 
ساخته و راه اندازی شوند، بلکه با گذشت چند 
سال و برحسب نیاز، ایستگاه های تقویت فشار 

جدید روی خط احداث می شوند.

آگهی مفقودی 
کارت   – خودرو  هوشمند  کارت   – نامه  گواهی   – نامه  –بیمه  ماشین  کارت 
 - راه  پلیس  ثبت ساعت  –دفترچه  پایان خدمت  –کارت  راننده  هوشمند شخص 
رنگ   ۱۳۸۶ مدل   ۸/۱ آی  ایکس  ال  ۴۰٥ جی  تیپ  پژو  سیستم  سواری  خودرو 
 ۴۰۳۹۸۹٥۱ شاسی  شماره  به   ۱۲۴۸۶۲۰۱۰۰۹ موتور  شماره  به  روغنی   – زرد 
به کدملی  فرزند علی  نژاد  عالی  نام مسعود  به  – ۹۸۸ع ۶۳  به شماره پالک ۳۱ 

۴۸٥۹۹۰۳۹۴۳ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
لرستان – خرم آباد 

آگهی مفقودی 
برگ سبز – سند کمپانی –کارت ماشین خودرو پراید رنگ نوک مدادی به شماره 
شاسی s ۱۴۴۲۲۷۸۱۴۹۶۰۴ به شماره موتور M ۳۱۰٥۴۱ کد رنگ ۹۱۹۰۲۸۱  

به شماره پالک ۳۱-۶۴۳ ل ۱۹ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است 
لرستان – خرم آباد 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت دوکابین به شماره پالک ایران ٥۹-۱۶۱ج۹۷ و شماره موتور 
E۱۲۲۱۸۹ و شماره شاسی NAGCPX۲PN۱۲G۰۷۹۱۸CNG مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه   ۲۱۷/۹۷ کالسه  پروند  حکایت  به 
نموده است.  را  وراثت  گواهی حصر  درخواست صدور  عزیزی  فهیمه  خانم  جوانرود 
و بیان داشته شادروانآسیه کریمی در تاریخ۹۷/۱/۲٥  در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.حسینعلی عزیزی   زایچه: ۴٥/۴/۱-٥۲۸  کدملی:۳۳۶۹۷۱۰۹۶۱ پسر متوفی

۲.فهیمه عزیزی  زایچه: ۴۴/۱۲/۳-۴۳۱ کدملی: ۳۳۶۹۷۰۹۹۹۶دختر متوفی
۳.علی اکبر عزیزی   زایچه: ۴۷/۴/۱-٥۲۹  کدملی: ۳۳۶۹۷۱۰۹۷۸پسر متوفی

۴.علی عزیزی  زایچه:۴۱/۷/۳-۴۲۹ کدملی: ۳۳۶۹۷۰۹۹۷۱ پسر متوفی
٥.عطیه قادری  زایچه:۱۳۲۹/۲/۱۸-۱۲۶ کدملی: ۳۳۶۹۷۱۳۰۱۲خواهر متوفی
۶.سلطنت عزیزی   زایچه: ٥۲/۷/۱-٥۳۱ کدملی: ۳۳۶۹۷۱۰۹۹۴دختر متوفی

۷.سرگل عزیزی   زایچه: ٥۰/۳/۱۰-٥۳۰ کدملی: ۳۳۶۹۷۱۰۹۸۶ دختر متوفی 
۸.نازاری عزیزی   زایچه: ۴۷/۱۲/۳-۴۸۱ کدملی: ۳۳۶۹۷۱۰۴۹۸ دختر متوفی

۹.گالویژ عزیزی  زایچه: ٥٥/۱/۱-۴۷۷۳  کد ملی: ۴۹٥۹۶۷۶۹۳۰  دختر متوفی
۱۰.لوالو عزیزی  زایچه: ٥۷/۲/۱-۴۷۷۴  کد ملی: ۴۹٥۹۶۷۶۹۴۹  دختر متوفی
۱۱. اسماء عزیزی  زایچه: ۴۳/۶/۲-۴۳۰  کد ملی: ۳۳۶۹۷۰۹۹۸۸  دختر متوفی

تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده: ۱/۸۹/۹۷

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان:ادریس رستم زاده- فرزند :صابر

خوانده :بهزاد نوریان زاده- فرزند: نیت علی
بطرفیت  تومان   ۹/۷۸۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  خواسته  با  داداخواستی  فوق  خواهان 
تاریخ۲۴/٥/۱۳۹۷  برای  و  است  شده  ارجاع  شعبه  این  به  که  تقدیم  فوق  خوانده 
ساعت ۹ وقت رسیدگی تعیین شده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از 
طریق این آگهی بوی ابالغ میشود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده 
می تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.

مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

احضار متهم 
به  توجه  با  المکان  مجهول  فعال  حسن  فرزند  صمیمی  عطااله  آقای  بدینوسیله 
محتویات پرونده کالسه ی ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۱۲۰۰۲۶٥ این دادگاه متهم است به افتراء 
تاریخ ۱۳۹۷/۰٥/۲۱ ساعت ۱۰ مراتب در  برای  تعیین وقت رسیدگی  به  که نظر 
اجرای ماده ی ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار 
آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه ی دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی به خود 
دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴۰۶ 

قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می نماید. 
دادرس شعبه ۱۰8 کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید مجید همتی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ساسان چاره جو دارای شماره شناسنامه ۲۶۲ و شماره ملی ۳۷۳۲۳۷۹۴۳۴ 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر  به شرح دادخواست به کالسه ۸-۹۷۰۳۷۶ 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور چاره جو به شناسنامه ۶۶۷ 
و شماره ملی ۳۷۳۱۷٥٥۷۸٥ در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
۱-شهناز مظفری دارای شماره شناسنامه ۱۶۳ ت ت ۱۳۲۹/۱۱/۳ و شماره ملی 

۳۷۶۱۸۸۸۲۶۰همسر متوفی
۲-ساسان چاره جو دارای شماره شناسنامه ۲۶۲ ت ت ۱۳٥۶/۴/۱۶ و شماره ملی 

۳۷۳۲۳۷۹۴۳۴ پسر متوفی
۳-سینا چاره جو دارای شماره شناسنامه ۲۸۴۶ ت ت ۱۳۶۰/۱۲/۸ و شماره ملی 

۳۷۳۲۴۷۱۴۹۷پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 

٥۸۸۰
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانمنادره شیدایی دارای شماره شناسنامه ۱۹۳۱۶ شماره ملی ۳۷۳۰۱۹۱۴۲۱ به 
شرح دادخواست به کالسه ۹۷۰۳۹۰-۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهوش پورانی به شناسنامه ۱۸۴ و شماره 
ملی ۳۷۳۱۶۷۳۰٥۳ در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی  شماره  و    ۱۳۳۹/۹/۱ ت  ت   ۳٥۱ شناسنامه  شماره  دارای  شیدایی  ۱-دارا 

۳۷۳۱۹۱۹۰۲۸ پسر متوفی
ملی  شماره  و   ۱۳۳۷/۹/۲۰ ۶٥٥ ت ت  شناسنامه  شماره  دارای  شیدایی  ۲-آذر  

۳۷۳۱۹۰۶۷۸۳ دختر متوفی
۳-نادره شیدایی دارای شماره شناسنامه ۱۹۳۱۶ ت ت ۱۳۴۰/۱۲/۱ و شماره ملی 

۳۷۳۰۱۹۱۴۲۱دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج م الف 588۱

مفقودی
شماره  ۲۰۰۷با  مدل  سیتروتن  سواری  خودرو  شناسایی  کارت  و  سبز  برگ   
شاسی  شماره  LH۴R۱٥۱٥۴۹۰و  موتور  شماره  ۱٥با  ۹۴ایران  ۱۶۱ن  پالک 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  دواتگررضوان  الهام  VF۷RCRFJF۷۶۷۸۳۴٥۹بنام 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
۱۳۸۸شماره  مدل  روغنی  آبی  ون  کامیونت  مادر   کمپانی  وسند  سبز   برگ 
NAZPL۱۴۰TIL۱۹٥۱۰۲شماره  شاسی  شماره   ۴۸۳۳۰۱ موتور 
ازدرجه  گردیده  مفقود  دونچالی  رضایی  مهدی  بنام   ۷۲ شهربانی۲۲۷ی۲۹ایران 

جویبار اعتبارساقط می باشد

ابالغ اجرائیه 
 وفق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا بدین وسیله به آقای محسن جعفریان فرزند محمد 
ساکن بابل کمربندی غربی توحید ۳۷ ابالغ می شود که بانک صادرات مازندران به 
استناد سند رهنی شماره ۸۴۷۱ تاریخ ۸٥/۱۱/۸دفترخانه ۱۴۴ بابل جهت وصول 
از  و  متعلقه  تاخیر  خسارت  انضمام  ۹۲/۹/۱۸به  تاریخ  تا  مبلغ ۸۶۸۴۹۶۰۶۲ریال 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرای صادر نموده 
و پرونده ی اجرایی به کالسه ۹۳۰۰۰۷در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ ۹۳/۳/۱۹ماموره  محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اجرای فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی  که به روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمایند مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار   پس 
از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق 

دولتی استیفا  خواهد شد
 تاریخ انتشار ۹۷/۴/۱۰

مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی بابل محمود رضا علی اکبری کشتلی 

مفقودی
 برگ سبز پژو ۲۰۶ مدل ۹٥ با شماره پالک ۶٥۸م۴۶ایران ۸۲ با شماره موتور 
فاطمه  NAAP۰۳EE۷GJ۸۱٥۹۲۷بنام  شاسی  شماره  ۱۶٥A۰۰٥۰۴۸۲و 

شکری قادیکالیی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به   محمد طالس ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.  سلطنت 
حسابی یزدانی     دادخواستی بخواسته مطالبه وجه -پرینت بانکی   به استناد ضمائم 
به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه ۲۳۹/۹۶ شعبه سو م    ثبت و وقت دادرسی  
و  بدرخواست خواهان  اینک  گردید.  تعیین  روز    ۹۷/٥/۱۷ ساعت ۱۰ صبح  به 
انتشار یک  با  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷۳  باستناد  و  دادگاه)شورا(  دستور 
نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. 
ثانی دادخواست و ضمایم  برای دریافت نسخه  انتشار آگهی  تاریخ  از  ظرف یکماه 
این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در  بدفتر 
صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله 

آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه    سوم شورای حل اختالف تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به   :میر شایان شریفی  ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.  
استناد    به  وجه  مطالبه  بخواسته   دادخواستی  فراهانی       آبادی  داود  مصطفی 
و  ثبت  ششم   شعبه   ۲۰۸/۹۷ بکالسه  تنکابن   اختالف  حل  شورای  به  ضمائم 
وقت دادرسی  به روز سه شنبه  ۹۷/٥/۱۶ ساعت ۹/۳۰صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست      مصطفی داود آبادی فراهانی        و دستور دادگاه)شورا( و باستناد 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی 
در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه)شورا(  این  بدفتر  و ضمایم  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  برای 
غیاباً  دادگاه  حضور  عدم  صورت  در  شوید.  حاضر  رسیدگی  جهت  مقرر  وقت  در 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه   ششم   شورای حل اختالف تنکابن

ثبتی 
آقای مهدی پاپی فرزند محمود مجهول المکان بدین وسیله به اطالع میرساند همسر 
قطعی  شماره ۹۷۰۹۹۷۳۰۳۱۳۰۰۰۱۸  دادنامه  رنجبربراساس  زینت  شما  خانم 
شعبه ۳ دادگاه خانواده فردیس، به دفترخانه مراجعه وتقاضای ثبت طالق رادارد لذا  
به شما اخطار می شود ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ انتشار روزنامه در دفتر طالق 
در  شوید  ۱۸۰۶حاضر  حافظیه پ  بنزین  پمپ  جنب  مالرد  جاده  در  واقع  ۲کرج 

غیرایصورت برابر مقررات اقدام میشود  .م/الف ۱۳۸۲
سردفترازدواج و 96 طالق 2کرج علی احمدیان چالن 

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  ملی  ۴۶۲۲۹٥۴۸۳۴   شماره  دارای  قوچانی  بندری  شا  اسکندر  آقای 
۹۷۰۱۹۷  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان همه 
گل شا بندری قوچانی به شماره ملی۴۶۲۰۹۴۲۸۴۷  درتاریخ۱۹ / ۱۳۹۷/۳ دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :   ۱ ـ حسن شاه بندری قوچانی فرزندعباسقلی 
به شماره ملی ۴۶۲۰۹۴۲۰۹۱ زوج    ۲ ـ اسکندر شا بندری قوچانی به شماره ملی ۴۶۲۲۹٥۴۸۳۴ فرزند

۳ ـ منوچهرشاه بندری قوچانی به شماره ملی ۴۶۲۲۸۸۳۳۴۱ فرزند ۴ ـ حیدر شابندری قوچانی به شماره 
ملی  ۴۶۲۰۹۴۳۴۲۸ فرزند ٥  محمدرضا  شا بندری قوچانی به شماره ملی ۴۶۲۰۹۴۳٥۷۶ فرزند

۶  علی قلی  شاه بندری قوچانی به شماره ملی ۴۶۲۲۹۰۲۱۳۳ فرزند
۷  مرجان  شاه بندری قوچانی به شماره ملی ۴۶۲۳۰۴۲۱۳۸ فرزند

۸  سکینه شا بندری قوچانی به شماره ملی ۴۶۲۳۱٥۸۴۴۶ فرزند
۹  رضوان شا بندری به شماره ملی ۴۶۲۳۱۰۹۷۴۷  نسبت با متوفی:  فرزند و الغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عبداله خداوردی  سامانی  دارای شناسنامه شماره ۹۲  به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۷۰۲۰۰  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان محمد علی خداوردی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۰۸٥۲۴۸۱ 
درتاریخ۱۳۹۷/۲/۳۰ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
۱- حلیمه خاتون بهرامی سامانی فرزندمطلب  به شماره ملی۴۶۲۲۷۷۳۸۳۱ زوجه دایمی  

۲- عبداله خداوردی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲۸۲۱۷۱۰فرزند ذکور
۳- خانم سلطان خداوردی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲۸۴۸۱۶۳ فرزند اناث 

۴- صغری خداوردی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۳۰۳۶۹٥۲ فرزند اناث 
٥- رقیه خداوردی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲۸۸۴۳۹۹ فرزند اناث 

۶- کبری خداوردی سامانی به شماره ملی۴۶۲۳۶۳۸۷۱٥  فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای 

حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به  شماره۷٥  شناسنامه  دارای  سامانی   مهندس  علیرضا  آقای 
دادخواست به کالسه ۹۷۰۱۹۶   ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی 
مهندس  عبدالرضا  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت 
دراقامتگاه  درتاریخ۱۳۹۶/۴/۶    ۴۶۲۰۸۶۰۴۹۲ ملی  شماره  به  سامانی 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱  گل پسند شهاب سامانی فرزند عوضعلی به شماره ملی ۴۶۲۲۷٥۴۸۶۱   زوجه   

۲  حسینعلی مهندس سامانی   به شماره ملی  ۴۶۲۲۹۷۶۲۶۹  فرزند
۳   محسن مهندس سامانی   به شماره ملی ۴۶۲۳۱۳۶۱۲۴  فرزند   
۴  علیرضا مهندس سامانی   به شماره ملی۴۶۲۳۱۶۷۶۷۴   فرزند   

٥   اعظم مهندس سامانی   به شماره ملی ۴۶۲۳۲۱۲۰۳۳  فرزند و الغیر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می 
ازتاریخ  اوباشد  نزد  ازمتوفی  ویا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید 
نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد 

و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای داراب دهقانی دارای شناسنامه شماره ۱٥۷  به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۷۰۲۰۷  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
به  سامانی  کامران  فرخنده  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده 
شماره ملی ۴۶۲۲۸۰۴۲۴۷  درتاریخ۱۳۹۷/۳/٥ دراقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱  داراب دهقانی فرزندمرتضی به شماره ملی ۴۶۲۲۷۱۰۴۸۱  زوج   

۲  گودرز دهقانی  به شماره ملی ۴۶۲۳۰۲۲۲٥۰ فرزند ذکور
۳   کیوان دهقانی به شماره ملی ۰۰٥۶۹۰۴۸۳٥ فرزند ذکور  

۴  الهام دهقانی  به شماره ملی ۰۰٥۱۳۳۶۱٥۴  فرزند اناث و الغیر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان 

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

مدیرعامل شرکت ملی گاز: 

احداث و تزریق گاز خط انتقال گاز ششم سراسری پایان یافت

معاون وزیر نفت در امور بین الملل گفت: ایران 
باید گاز مازاد بر نیاز داخلی خود را به اروپا و 
دیگر کشورها صادر کند و از گاز به عنوان یک 
در  خود  نفوذ  گسترش  برای  راهبردی  اهرم 

جهان بهره مند شود. 
از شرکت ملی گاز،  نقل  به  به گزارش زمان 
امیرحسین زمانی نیا درباره صادرات گاز ایران 
گفت: در صادرات گاز باید به دنبال منافع و 
اگر  یعنی  باشیم،  راهبردی  سودمندی های 
از مصرف داخلی  بیشتر  ما  تولید گاز  میزان 

است، به طور قطع باید این گاز را به اروپا و دیگر 
کشورها صادر کنیم.

در  سرمایه  بزرگ ترین  را  انسانی  نیروی  وی 
بیان  با  و  دانست  کشور  گاز  و  نفت  صنعت 
امور  وزارت  در  کاری  سال های  از  خاطراتی 
ما  کرد:  اظهار  گاز،  و  نفت  و صنعت  خارجه 

باید بتوانیم در سطح جهانی کار کنیم، زیرا از 
کشوری مثل ایران با ۱۰۰ سال سابقه نفتی و 
دارا بودن بزرگ ترین ذخایر گازی دنیا، انتظار 
می رود دستاوردهای راهبردی بسیاری داشته 

باشد.
معاون وزیر نفت در امور بین الملل ادامه داد: 

ایران با توجه به موقعیتی که اکنون در جهان 
دارد و به عنوان نخستین دارنده ذخایر گازی 
شناخته می شود، می تواند از گاز به عنوان یک 
اهرم راهبردی بهره برداری کند و نفوذ خود را 

گسترش دهد.
زمانی نیا با بیان این که روسیه اقتصاد انرژی 
اروپا، تضمین کرده  به  گاز  فروش  با  را  خود 
است، گفت: گاز می تواند ضامن منافع بلندمدت 
و عامل بسط نفوذ راهبردی ما در این زمینه 

باشد.

معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی تاکید کرد: 

گاز اهرم راهبردی ایران برای گسترش نفوذ در صحنه بین المللی

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با توجه 
به روند بارگیری روزانه، تهدیدهای آمریکا بر روند 
صادرات نفت ایران را بی تاثیر دانست و گفت: 
بر اساس تجربه دوران تحریم، اقدام ها و برنامه 
هایی را آماده کرده ایم. به گزارش زمان به نقل از 
ایرنا، »سیدپیروز موسوی« ادامه داد: به طور ۱۰۰ 
درصد مطابق اهداف نظام و وزارت نفت حرکت 

می کنیم و هر آنچه اعالم کنند انجام می دهیم.
وی افزود: شاید در نحوه عملیات صادرات، مطابق 

برنامه های وزارت نفت تغییراتی داده شود.
موسوی تاکید کرد »تحریم های احتمالی آمریکا 
تاکنون بر روند صادرات نفت ایران تاثیری نگذاشته 
است« و گفت: پس از برجام، شاهد رشد گسترده 
ای در صادرات نفت کشور بودیم که این روند، 
اکنون نیز تداوم دارد. وی درباره میانگین صادرات 

از پایانه خارگ، اضافه کرد: روزانه حدود ۲ میلیون 
و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۲٥۰ هزار بشکه نفت خام 
از پایانه خارگ صادر می شود که البته باید توجه 
داشت از سایر پایانه ها نیز صادرات نفت انجام می 
شود. این مسوول با بیان این که مشتریان سنتی 
ما همانند گذشته اقدام به دریافت نفت از پایانه 
خارگ کرده اند، افزود: این نفتکش ها نفت ایران 
را به مقصد کشورهای اروپایی و آسیایی حمل می 
کنند. وی چین، هند، ترکیه، ژاپن و کره جنوبی را 
بزرگ ترین خریداران نفت ایران خواند و ادامه داد: 
میزان صادرات نفت ما به اروپا نیز پس از برجام 
نسبت به دوران ماقبل تحریم، افزایش زیادی یافت 

که همچنان ادامه دارد.
موسوی درباره برنامه پایانه های نفتی ایران برای 
بر  گفت:  آمریکا،  های  تحریم  تشدید  با  مقابل 

اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا ۱۸ اردیبهشت ماه امسال با تکرار اتهام 
هایی علیه ایران، از برجام خارج شد و اعالم کرد 
تحریم های یکجانبه تعلیق شده کشورش علیه 
ایران را در فرصتی ۹۰ تا ۱۸۰ روزه باز می گرداند؛ 
این تصمیم با موضع گیری های متعدد از سوی 

کشورهای مختلف بویژه اتحادیه اروپا مواجه شد.
همچنین، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام 

ارشد وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد: دولت 
این کشور به کشورهای مشتری نفت ایران گفته 
که باید از ماه نوامبر تمام خرید نفت خود از تهران 
را متوقف کنند و بعید است که معافیتی در این 

زمینه به کشورها داده شود.
میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران حدود 
۲.۶ میلیون بشکه در روز است که ۹۰ درصد آن از 

پایانه نفتی جزیره خارگ صادر می شود.

موسوی: برنامه هایی بر پایه تجربه تحریم پیشین داریم
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قیمت و قاچاق
* هادی حق شناس 

اگر بخواهیم در مورد قاچاق کاال و ارز صحبت کنیم، باید در ابتدا به 
این موضوع توجه کنیم در شرایطی که قیمت ارز آزاد دو برابر قیمت 
رسمی آن است، با هیچ مکانیزمی نمی توان جلوی قاچاق کاال و ارز 
را گرفت. همچنان که مثال وقتی قیمت خرید تضمینی گندم داخل 
کشور گران بود از خارج به داخل کشور گندم قاچاق میشد و وقتی 
بنزین ارزان بود از داخل به بیرون قاچاق میشد. به عبارت دیگر بنزین 
و گندم نماد دو کاالیی است که قیمت و هزینه انتقال آنها تعیین 

کننده این است که قاچاق بشوند یا نشوند.
نکته مهم این است که همواره دالالن و سوداگران هر ریسکی را 
انجام می دهند که به سودهای کالن و افسانه ای برسند. بنابراین 
از آنجا که به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز منافع فراوانی وجود دارد 
احتمال انجام قاچاق وجود دارد و این کار در سنوات گذشته هم 
انجام شده است. البته این موضوع در حالی رخ داده که دولت و 
بخش های مختلف دستگاه های اجرایی با تمام قوا خواهان مبارزه 
با این پدیده شوم بوده و هستند و اقدامات قابل توجهی را هم انجام 
داده و می دهند اما متاسفانه به دلیل موانعی که وجود دارد، تاکنون 
ریشه قاچاق خشکانده نشده است.اما راهکار بسیار ساده است و هر 
گاه قیمت ها واقعی شود طبیعتا حاشیه سود قاچاق کاال و ارز به 
حداقل ممکن می رسد. البته تا زمانی که بین قیمت ارز رسمی 
و آزاد تفاوت خیلی معناداری وجود دارد، انگیزه های قاچاق کاال 
بیکاری  نرخ  به خصوص در مرزهای کشور که  یابد؛  افزایش می 
هم بسیار باالتر است و شغل های پایدار در حداقل ممکن است، 
همچنان باید انتظار داشته باشیم که قاچاق کاال و ارز انجام شود 
و راهکار همانطور که ذکر کردم، واقعی کردن قیمت هاست.دولت 
روحانی از سال ۹۲ که بر سر کار آمد، دو اقدام اساسی انجام داد. 
از زمانی که دولت یازدهم استقرار پیدا کرد یک استراتژی مهم را 
تعیین کرد و آن کم کردن نرخ تورم بود و در این قضیه هم بسیار 
موسسات  ساماندهی  دولت  دیگر  استراتژی  موفق شد. همچنین 
مالی و اعتباری غیرمجاز بود که در آن هم موفق شد. البتهاقدامی 
که دولت باید انجام می داد و این فرصت را در سال های ۹۳ و 
۹۴ و حتی ۹٥ داشت یکسان سازی نرخ ارز بود، ولی دولت یکسان 
سازی ارز را به یک دلیل ساده انجام نداد که آن دلیل ساده نگرانی 
از افزایش نرخ تورم بود. در واقع دولت نگران این بود که نرخ تورمی 
که در دو سال ابتدای دولت یازدهم یک رقمی شده بود، دوباره دو 
رقمی شود.اما نکته این است که اگر یکسان سازی نرخ ارز در سال 
۹٥ یا حتی ۹۶ انجام میشد، در حال حاضر شاهد افزایش دو برابری 
نرخ ارز در بازار نبودیم و به این ترتیب دستاوردهای درخشان دولت 
در دستیابی به تورم یک رقمی، کنترل موسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز و کنترل حجم نقدینگی تحت الشعاع قرار نمی گرفت و 
برخی افراد و رسانه ها نمی توانستند به دولت بابت این موضوعات 
حمله کنند. البته هیچ شکی وجود ندارد که دولت هیچ تعمدی در 
این موضوع نداشته و بنا به دالیلی که ذکر شد، این یکسان سازی 

را انجام نداد.
شاید سوالی که در اینجا مناسب باشد بپرسیم این است که چرا در 
اروپا و آمریکا و حتی ترکیه به عنوان همسایه ما قاچاق کاال انجام 
نمی شود و فقط قاچاق مواد مخدر انجام می شود ولی هیچ وقت ارز و 
لوازم خانگی و موبایل و بنزین قاچاق نمی شود، اما در کشور ما قاچاق 
انواع و اقسام کاالها از لوازم آرایشی گرفته تا کاالهای صنعتی انجام 
می شود؟ پاسخ بسیار واضح و روشن است؛ به دلیل سود اقتصادی 
کالن. زمانی که تفاوت قیمت یک کاالی قاچاق با کاالیی که به 
صورت قانونی وارد می شود، دو تا سه برابر است، نتیجه همین می 
شود که قاچاق انواع و اقسام کاال و ارز انجام می شود زیرا سود باالیی 
دارد.در مجموع آنچه که باید گفت این است که علم اقتصاد راهکار را 
مشخص کرده و آن هم واقعی کردن قیمت ها است. در اقتصاد اگر 
قیمت ها واقعی نباشد، قاچاق کاال و ارز تداوم پیدا می کند و این در 
حالی است که دولت می تواند قیمت ها را واقعی کند، چرا که تعداد 
دالل ها زیاد نیست و شاید دو سه هزار نفر باشند و بنابراین می توان 

سر و سامانی به قاچاق کاال و ارز داد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصاد ایران   

 آیین نامه تعیین سقف قرارداد موقت
 به دولت رفت

سقف  تعیین  آیین نامه  می گوید:  کارگری  مسئول  مقام  یک 
سه ساله در قراردادهای موقت به دولت ارسال شده ولی به دلیل 

شرایط اقتصادی کشور در اولویت رسیدگی قرار ندارد.
آخرین  درباره  خدایی  علی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وضعیت آیین نامه تعیین سقف سه  ساله برای قراردادهای موقت 
از  پس  گفت:  کار،  قانون   ۷ ماده  یک  تبصره  اجرای  منظور  به 
به  تا  شد  مقرر  کار،  عالی  شورای  در  نامه  آیین  کلیات  تصویب 
تصویب و امضای وزیر کار برسد.وی ادامه داد: بر اساس اطالعاتی 
که دارم آیین نامه پس از تایید وزیر کار به هیات دولت ارسال 
شده تا در دستور کار قرار گیرد، اما با توجه به وضعیت پیش آمده 
اولویت دولت خارج  از  فعال  آیین نامه  اقتصاد  اوضاع  و  در کشور 
شده و مسایل دیگر در اولویت دولت قرار دارد.عضو کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار افزود: تدوین این آیین نامه تکلیفی بر عهده 
دولتها بود که طی سالهای سال انجام نشده بود و وزارت کار در 
این دوره با همکاری و هماهنگی شرکای اجتماعی آن را عملیاتی 
کرد و امیدواریم بعد از تصویب این آیین نامه برای تامین امنیت 
شغلی کارگران اقدامات بیشتری صورت دهیم.خدایی ادامه داد: 
تالشیم.  در  آیین نامه  این  تدوین  برای  است  سال  یک  از  بیش 
تاکنون ۲٥ جلسه تشکیل داده ایم و با همه گروه های کارگری و 
این زمینه همفکر و همنظر هستیم و در جریان  کارفرمایی در 
جزئیات مفاد این آیین نامه قرار دارند.او در پاسخ به این پرسش 
که آیا آیین نامه مذکور امنیت شغلی کارگران را تضمین می کند؟ 
که  بودیم  امیدوار  ببینیم.  را  قانونی  ظرفیت های  باید  ما  گفت: 
انعقاد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر باشد و 
هدف ما هم این بود ولی این حرکتی گام به گام است که آغاز 
شده است.این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: در تبصره 
یک ماده ۷ قانون کار ظرفیتی داشتیم که از آن استفاده کردیم 

و امیدواریم به تدریج پیش برویم.

یادداشت

نرخ دالر برای واردات مواد 
معدنی ۴۲00 تومان 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نرخ دالر 
برای واردات مواد معدنی و ماشین االت و مواد 
اولیه این بخش را ۴۲۰۰ تومان اعالم کرد و 
تاثیر سیاست جدید ارزی مبنی بر واریز ارز 
حاصل از صادرات مواد معدنی را تشریح کرد.

مهدی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  ایمیدرو  عامل  هیأت  رئیس   - کرباسیان 
خصوص اینکه با توجه به سیاست های جدید 
صادرات  از  حاصل  ارز  است  قرار  که  ارزی 
مواد معدنی به سامانه »نیما« واریز شود، چه 
تأثیراتی روی صادرات و درآمدهای صادراتی 
دولت  گفت:  گذاشت؟  خواهد  معدنی  مواد 
و  بی حساب  افزایش  و  ارز  نرخ  کنترل  برای 
اضطراری  تصمیمات  بود  موظف  آن،  کتاب 
باید  ولی  کرد.  هم  را  کار  این  که  بگیرد 
به  باید  صادرات  از  حاصل  ارز  که  بپذیریم 
حالت  با  نیز  این  و  برگردد  شبکه  به  نوعی 
عملی  کامل،  صورت  به  دستوری  و  اجباری 
مانور  قدرت  باید  صادرکننده ها  لذا  نیست؛ 

داشته باشند.
روز  دو   - یکی  در  خوشبختانه  افزود:  وی 
سیاست گذاران  و  مرکزی  بانک  گذشته 
اقتصادی به این نتیجه رسیدند که سامانه ای 
را برای صادرکنندگان در نظر بگیرند که آن ها 
صادرات  از  حاصل  ارز  از  میزانی  بتوانند  نیز 
خود را برای واردات ماشین آالت و مواد اولیه 
اختصاص دهند.معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اظهار امیدواری کرد که طی یکی - 
دو روز آینده این موضوع ابالغ شود و بتوان 
تالطم ارز را کاهش داد و مقداری از جو روانی 
افزایش قیمت را تعدیل کرد که باعث ثبات 
بازار ارز می شود.کرباسیان درباره اینکه در پی 
معدنی  مواد  واردات  ارزی،  تصمیمات جدید 
قرار  کاالیی  گروه های  از  یک  کدام  جزو 
می گیرند و ارز با چه قیمتی برای واردات این 
بخش تعلق می گیرد؟ نیز گفت: مواد معدنی 
طبق  دارند،  را  کشور  در  تولید  قابلیت  که 
مصوبه دولت در لیست ممنوعات واردات قرار 
گرفته اند. موارد استثنایی هم که در رابطه با 
اقالم واسطه ای یا نیازهای معدنی و شیمیایی 
باید  که  هستند  گرافیتی  الکترودهای  نظیر 
این  بگیرند مانند گندم و  قرار  در گروه یک 
دست مواد که در حقیقت برای حیات تولید 
واردات  برای  نیز  معدنی  اقالم  سایر  هستند. 

در گروه دوم قرار می گیرند.
وزارت  افزود:  ایمیدرو  عامل  هیات  رییس 
صنعت، معدن و تجارت این لیست ها را اگر 
نیاز باشد، اصالح خواهد کرد.وی در خصوص 
اینکه ارز با چه قیمتی به این اقالم وارداتی 
تومانی   ۴۲۰۰ دالر  گفت:  می گیرد؟  تعلق 
برای واردات این اجناس در نظر گرفته شده 
است و اگر موارد استثنایی هم در قراردادها 
وارداتشان  برای  تومانی   ۴۲۰۰ دالر  باشد، 

اختصاص می یابد.

ایران در فهرست سیاه FATF تا 
آبان تمدید شد

به  توجه  با   FATF مالی  اقدام  ویژه  گروه   
اقدامات  تعلیق  ایران،  دولت  تالشهای  تداوم 
مقابله ای خود را تا ماه اکتبر )آبان ماه( تمدید 

کرد.
ویژه  گروه  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  ناخرسندی  ابراز  با   FATF مالی  اقدام 
اجرا  کامل  را  خود  اقدام  برنامه  ایران  اینکه 
نکرده است، اما با این وجود، با توجه به تداوم 
تالش دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای 
خود را تا ماه اکتبر )آبان ماه( تمدید کرد.این 
تصمیم در حالی اتخاذ شد که دولت آمریکا 
برای وضع دوباره  زیادی  و متحدانش تالش 
اقدام های مقابله ای علیه ایران انجام دادند.

 FATF مالی  اقدام  ویژه  گروه  گزارش  در 
دارد  فرصت  اکتبر  ما  تا  ایران  است:   آمده 
ایران  تا  کند  کامل  را  خود  اصالحات  که 
این  غیر  در  کند،  مطابق  جهانی  عرف  با  را 
صورت باید با عواقب آن روبرو شود که باعث 
این  از  پیش  از  بیش  می شود سرمایه گذاران 
کشور رویگردان شوند.در این گزارش تصریح 
برای  ایران  ناتوانی  از   FATF است:  شده 
جهت  سازمان  این  اقدام  برنامه  بکارگیری 
ضد  و  )ای ام ال(  پول شویی  ضد  روند  اصالح 
ناامید  )سی اف تی(،  تروریسم  مالی  تامین 
شده است.»FATF از ایران انتظار دارد که 
سریعا در مسیر اصالحات گام بردارد و تمام 
اقدام خود را  برنامه  باقی مانده در  آیتم های 
الحاقات  داریم  انتظار  ایران  از  ما  اجرا کند... 
با  را  و  سی اف تی  ای ام ال  به  مربوط  قانونی 
تا   FATF استانداردهای  با  کامل  مطابقت 
اکتبر ۲۰۱۸ اجرایی کند، در غیر این صورت 
FATF اقداماتی مناسب و ضروری را در آن 

زمان اتخاذ خواهد کرد.«

خبر

ادامه از صفحه 1
ما هیچ نظر منفی روی این مسئله نداریم و  عقلمان 
پاره سنگ برنمی دارد و خودمان نیز تخلف را شناسایی 
کرده و آی پی های مربوطه را به دستگاه های نظارتی 
ادامه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  کردیم.وی  ارائه 
همکاری با شرکت های خودروسازی پژو و رنو، بیان 
کرد: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمی 
اعالم نکرده اند. این دو شرکت در ایران سرمایه گذاری 
کرده و این در حالی است که ۱۷۰ میلیون دالر آورده 
در ایران دارند؛ بنابراین عالقمند به ادامه کار هستند و 
حتی میزان معامالت آنها با آمریکا محدود است، اما اگر 
مشمول تحریم ثانویه باشند، ممکن است با ایران قطع 
افزود:  همکاری کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خودروسازان به سمت جایگزینی شرکا اقدام کرده اند، 
این در حالی است که تحریم خودرو این بار جزو اولین 
تحریم های آمریکا بود؛ بنابراین می خواهند اشتغال 
ایران را در صنعت خودرو کاهش داده اما باید به آن ها 
بگوییم که در این امر موفق نخواهند بود.شریعتمداری 
با بیان اینکه غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد و 
این بار هم زیان آن را پرداخت خواهیم کرد، تاکید 
کرد: تالش می کنیم از روش های دیگر ایکاپ را با 
به  پاسخ  در  کنیم.وی  جایگزین  جدید  خودروهای 
سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه واردکنندگان خودرو 
اعالم کرده اند که اگر واردات خودرو ممنوع نباشد آن 
ها با ارز خودشان خودرو را وارد می کنند؟ گفت: این 
یک ادعای خوشمزه است. منشا ارز واردکنندگان که 
اعالم کرده اند با ارز خودشان خودرو وارد می کنند، 
باید مشخص شود. وقتی ارزی در بازار غیرمتشکل 
پولی ایران خلق نشده است، پس باید از سبد ارزی 
استفاده کرد و منشا این ارز باید مشخص باشد. این 
چه استداللی است که واردکنندگان می گویند که می 

خواهند خودرو را با ارز خودشان وارد کنند؟!
شریعتمداری همچنین در مورد گرانی این روزهای 
بازار خودرو، خاطرنشان کرد: قیمت کارخانجات خودرو 
باال نرفته است. ضمن اینکه به هیچ وجه خودروهای 
زنند.  نمی  داخلی  خودروهای  تنه  به  تنه  وارداتی 

مصرف کنندگان در این رابطه کامال متفاوت هستند 
و تصمیمی که گرفته شده به نیازهای کشور محصور 
است و به حمایت از تولید داخلی خودرو برنمی گردد 
که برای خودروسازان داخلی ایجاد انحصار کند.وی 
همچنین به ارائه دستوری به رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی کنترل افزایش 
قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: خودروسازان نمی 
توانند خودروهای تولیدی را احتکار کنند و مانع عرضه 
آن شوند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ورود 
کاالی قاچاق به کشور نیز خاطرنشان کرد: باالخره 
باید دستگاه نظام انسانی ما مرزها را کنترل کند که 
کاالی قاچاق به کشور وارد نشود. در حال حاضر تامین 
ارزی وجود ندارد و در گذشته ما در بازار ارز مداخله 
داشتیم که ارز موجود را در بازار عرضه می کردیم و 
عده ای نیز می خریدند و به سلیمانیه و امارات می بردند 
و برای همین مسائل خرج می کردند. در حال حاضر 
که تامین ارز نمی شود موضوع قاچاق به شدت تضعیف 
شده است.وی ادامه داد: به فرض اگر کسی کاالیی 
را وارد کرد در مرز باید کنترل صورت گیرد حتی 
اگر این عرضه به سطح مغازه رسید سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با این مساله برخورد 
می کند.شریعتمداری همچنین در مورد این که برخی 
معتقدند با توجه به ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کاال، 
امکان رانت و واردات از طریق مناطق آزاد وجود دارد، 

گفت: در حال حاضر در مبادی ورودی و خروجی 
مناطق آزاد، گمرک مستقر شده است. عالوه بر این 
تعزیرات، سازمان حمایت و ۱۰ دستگاه کاشف موظف 
به برخورد هستند.وی در مورد ادامه همکاری شرکت 
رنو خاطرنشان کرد: این شرکت تاکنون به صورت 
همکاری  قصد  که  است  نکرده  اعالم  ما  به  رسمی 
ندارد و در حال طی مسیر همکاری است.او ادامه داد: 
نظر ما این است که تمام شرکت هایی که در ایران در 
حال فعالیت هستند از قلدری آمریکا واهمه ای نداشته 
باشند و فعالیت خود را ادامه دهند اما اگر شرکتی 
عالقه مند به ادامه همکاری نباشد برای آنها جایگزین 
پیدا می کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین 
در مورد تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: در مورد تنظیم 
بازار، ۳٥ بازار تعیین قیمت به صورت قانونی وجود 
دارد و علت این که سازمان حمایت به عنوان تنها مرکز 
کارشناسی قیمت گذاری تعیین شده است حرکت در 
مسیر تمرکز است.وی با تاکید بر این که مخالف اعالم 
لیست کاالهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق 
گرفته، است بیان کرد: عناوین کاالهای دارای اولویت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی اعالم شده است 
و به زودی روی شبکه بانک مرکزی قرار می گیرد. 
در این رابطه باید خاطرنشان کرد که بانک مرکزی 
مرجع اعالم است و قطعا اراده ما بر شفاف سازی بر این 
مساله وجود دارد هرچند اطالعات موجود در تامین 

ارز در اختیار بانک مرکزی است.او همچنین در مورد 
بازار ملتهب خودرو و افزایش بسیار زیاد قیمت برخی 
ما نمی توانیم در معامله مردم  بیان کرد:  خودروها، 
با مردم ورود و نظارت کنیم، اما در مورد کارخانه و 
فروشنده می توانیم نظارت را در دستور کار قرار دهیم. 
بازار آزاد از طرق مختلف به فروش مشغول است و ما 
نمی توانیم به معامله فرد با فرد ورود کنیم، چرا که این 
مساله به بازار مربوط نمی شود.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ادامه داد: خودروساز تا جایی که بتواند تولید 
درصد  از ۲۴  بیش  نمی تواند  اما  می کند،  عرضه  و 
رشد داشته باشد بنابراین قیمت ها با خرید و فروش 
خودروساز  یک  اگر  می یابد.  افزایش  مردم  با  مردم 
بیش از قیمت مصوب فروشی را انجام داد، رسانه ها 
نام آن خودروساز را مطرح کرده و آبرویش را ببرند.

وی همچنین در مورد تعیین تکلیف خودروهای ثبت 
سفارش شده خاطرنشان کرد: تکلیف خودروهایی که 
به مسیر سامانه تجارت رفته اند و تامین ارز شده اند 
مسیر قانونی خود را طی می کند اما از حیث افزایش 
قیمت مورد کنترل سازمان مصرف کنندگان و تولید 
صورت  سوء استفاده ای  تا  می گیرند  قرار  کنندگان 
نگیرد. خودروهایی که به مرحله تامین ارز نرسیده اند 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  ابالغیه   طبق 
ورودشان به کشور ممنوع و ثبت سفارش شان باطل 
است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر قانون هوای پاک 
و ممنوعیت واردات خودرو و با توجه به این که امکان 
وجود  داخل کشور  در  هیبریدی  تولید خودروهای 
ندارد، اظهار کرد: مذاکراتی برای ساخت خودروهای 
هیبریدی و برقی صورت گرفته است. دو الی سه مورد 
نمونه تولید داخل نیز وجود دارد و امیدواریم اقدامات 
صورت گرفته به نتیجه مطلوب بینجامد.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تصریح کرد: البته ممنوعیت واردات 
خودرو تا پایان سال ۱۳۹۷ اعالم شده است و ما حتما 
باید در مورد خودروهای هیبریدی و برقی برای ورود 
به کشور نه تنها محدودیت  جدی قائل نشویم بلکه 
تسهیالتی را در نظر بگیریم و امیدواریم این مساله در 

آینده محقق شود.

شریعتمداری اعالم کرد: کارخانه ها خودرو را گران نکردند 

تعیین نرخ پایه دالر توافقی در بورس از امروز

دادنامه 
حل  شورای   ۹۶۰۹۹۸۳۸۹۷۴۰۰۱۲۲ کالسه  پرونده 
نهایی  تصمیم  فارسان  شهرستان   ۴ شماره  اختالف 

شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۹۷۴۰۰۲۸۷ 
اسداله  فرزند  فارسانی  ترابی  حمید  آقای   : خواهان 
شهرستان  ـ  بختیاری  و  چهارمحال  استان  نشانی  به 
بهشتی  خیابان شهید  انتهای  ـ  ـ شهرفارسان  فارسان 

ـ کوچه شماره ۱۱ ـ منزل شخصی 
مدیریت  با  شیراز  زرین  کمپوست  مدیریت   : خوانده 
قنبری به نشانی شیراز ـ زرقان فارس ـ دو راهی 

لپوئی ـ آقای پیرائی ـ تولید خاک کمپوس 
خواسته ها : ۱ ـ مطالبه خسارت ۲ ـ مطالبه خسارات 

دادرسی 
به تاریخ ۹۷/۳/۲۸ در وقت مقرر در شعبه ۴ شورای حل 
ذیل  کننده  امضاء  بتصدی  فارسان  شهرستان  اختالف 
واصل  شورا  دفتر  از   ۹۶۰۱۲۲ کالسه  پرونده  تشکیل 
و تحت نظر است شورا با توجه به محتویات پرونده و 
با استعانت از خداوند متعال و با تکیه برشرف ووجدان 

مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست تقدیمی حمید ترابی فارسانی به 
طرفیت شرکت زرین کمپوست شیراز با مدیریت قنبری 
کارشناس  نظر  جلب  با  خسارت  مطالبه  خواسته  به 
رسمی بابت ضرر و زیان مقوم به پنج میلیون  تومان به 
انضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی و هزینه های 
اوراق و محتویات پرونده  با توجه به جامع  کارشناسی 
که خاک  بدین شرح  خواهان  اظهارات  به  عنایت  با  و 
از شرکت  علیپور  آقای حسن  وساطت  به  و کمپوست 
شده  خریداری  قنبری  آقای  مدیریت  به  شیراز  زرین 
خریداری  خاک  کارشناسی  نظریه  به  توجه  با  است 

شده آلوده به بیماری مایکاگون بوده و باعث خسارت 
به کارگاه پرورش قارچ شده است  که تقاضای رسیدگی 
دارم و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
از اعتراض مانده  با رعایت تشریفات قانونی مصون  که 
و با توجه به اظهارات نماینده شرکت کمپوست زرین 
شیراز آقای حسن علیپور مبنی بر تایید این نکته که 
خاک پوششی و کمپوست را از شرکت زرین کمپوست 
شیرازو تهیه و تحویل خواهان نموده است و با عنایت 
به مفاد نظر کارشناسی که عامل ورود ضرر و خسارت 
نموده  اعالم  مایکاگون  قارچی  بیماری  را  خواهان  به 

.که  است  شده  کارگاه  وارد  پوششی  خاک  توسط  که 
توجه  با  و  نموده است  تولید کارگاه معرفی  علت عدم 
موسسات  و  ثبت شرکتها  اداره  از  استعالم  با  اینکه  به 
غیر تجاری آدرس دقیقی از خوانده به دست نیامده لذا 
ابالغات به صورت درج آگهی  در روزنامه کثیراالنتشار 
را انجام گردیده است و با توجه به عدم حضور خوانده 
ارائه دلیلی که حکایت  قانونی و عدم  ا بالغ  علی رغم 
با رعایت مفاد مواد ۱ و۲ و ۳  لذا  نماید  برئت ذمه  از 
قانون مسئولیت مدنی با احراز رابطه سببیت میان ورود 
به پرداخت  بر محکومیت خوانده  ضرر و خوانده حکم 

نظر  اصل خواسته طبق  بابت  ریال   ۶۹/٥۰۰/۰۰۰
کارشناس و پرداخت ۱/۳۷۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 

رسیدگی و پرداخت ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت کارشناسی 
صادره  رای  گردد.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  در حق 
غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  شورا  شعبه  این  در 
آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی فارسان 

می باشد. 
قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف فارسان ـ علی گگونانی   

آذری جهرمی: مردم فساد را 
تحمل نمی کنند

گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
لیست  می رود  انتظار  مختلف  وزیران  از 

ارزبگیران مجموعه خود را منتشر کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد 
کرج  پیام  فرودگاه  در  دیروز  آذری جهرمی 
هم  ارزبگیران،  شناسایی  برای  کرد:  اظهار 
تعزیرات  و هم سازمان  بازرسی کل کشور 
تجربه  داد:  ادامه  شده اند.وی  عمل  وارد 
نشان داده مردم در هر زمان که کشور در 

حوزه های اقتصادی و بین المللی دچار مشکل 
شده، صبوری به خرج داده و تحمل کرده اند.

وی افزود: مردم بامشکالت  همه جوره کنار 
می آیند ولی نمی توانند فساد را تحمل کنند.

لیست  انتشار  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ارزبگیران برخی بهانه هایی می آورند که به 
هیچ وجه قابل قبول نیست، ابراز کرد: یک 
بار برای همیشه باید این روند به اتمام برسد 
و شفاف سازی های الزم انجام شود چون این 
شفاف سازی ها به رشد اقتصادی کشور کمک 
خود  همکاران  از  کرد:  اظهار  می کند.وی 
انتظار می رود به جای دستگاه قضا  نسبت به 
انتشار لیست ارزبگیران در وزارتخانه متبوع 
بخش  در  ارتباطات  کنند.وزیر  اقدام  خود 
مشکالت  به  خود  صحبت های  از  دیگری 
کرد  اشاره  پیام  فرودگاه  شدن  مسافربری 
و  بودن مسیر دسترسی  نامناسب  و گفت: 
همچنین تجمع زباله در اطراف این فرودگاه 
مشکالت عمده برای مسافربری شدن این 
فرودگاه است.او اضافه کرد: اگر پیگیری های 
با  فرودگاه  این  مشکالت  حل  برای  الزم 
همین روند ادامه داشته باشد؛ در هفته دولت 
شاهد اولین پرواز بین المللی از این فرودگاه 

به نجف اشرف خواهیم بود.

 دریافت وام بدون سپرده مسکن
 تمدید شد

مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تمدید 
بدون  مسکن  خرید  تسهیالت  پرداخت 
سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق مسکن 

تا پایان تابستان خبر داد.
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
راستای  در  گفت:  علمداری  محمدحسن 
منظور  به  و  مالی خریداران  توان  افزایش 
ترغیب  همچنین  و  تقاضا  بخش  تقویت 
خریداران ملک به استفاده از تسهیالت از 
از  استفاده  تقدم  حق  گواهی  اوراق  محل 
تسهیالت مسکن، پرداخت این تسهیالت 
همچون روندی که از سال گذشته شکل 
ادامه  امسال  ماه  شهریور  پایان  تا  گرفت، 
خواهد یافت.وی خاطرنشان کرد: در حال 
اوراق  محل  از  تسهیالت  سقف  حاضر 
 ۴۰ و   ٥۰  ،۶۰ انفرادی  حالت  در  مسکن 
میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز 
استان و شهرهای بزرگ و همچنین سایر 
شهرها است و در حالت زوجین نیز ۱۰۰، 
۸۰ و ۶۰ میلیون تومان به همین ترتیب 
تمدید  با  که  است  حالی  در  این  است. 
برای  سپرده،  بدون  تسهیالت  پرداخت 
پرداخت  قابل  تسهیالت  سقف  متقاضیان 
ذکر  حاالت  از  یک  هر  در  اوراق  محل  از 

بدون  تسهیالت  از  استفاده  امکان  شده، 
نیز  اوراق  خرید  به  نیاز  بدون  و  سپرده 
البته  است.  فراهم  مشخص  سقف های  با 
تعلق  صورتی  در  سپرده  بدون  تسهیالت 
تسهیالت  سقف  متقاضی،  که  گیرد  می  
اوراق را دریافت کند و چنانچه تسهیالت 
مصوب  سقف  از  اوراق،  محل  از  دریافتی 
بدون  باشد، تسهیالت  در هر شهر، کمتر 

سپرده به وی تعلق نمی گیرد.

مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا به مناسبت 
فرارسیدن روز ملي صنعت و معدن در پیامي 
خواستار همدلي و همکاري تمامي بخش ها 
کشور  در  تولید  امر  به  مربوط  حوزه هاي  و 
محدودیت هاي  و  تحریم ها  با  مقابله  براي 
محسن  نیوز،  سایپا  گزارش  شد.به  رو  پیش 
ملي  روز  فرارسیدن  به مناسبت  جهرودي 
همدلي  خواستار  پیامي  در  معدن  و  صنعت 
حوزه هاي  و  بخش ها  تمامي  همکاري  و 
مقابله  براي  کشور  در  تولید  امر  به  مربوط 
شد.  رو  پیش  محدودیت هاي  و  تحریم ها  با 
مدیرعامل سایپا در پیام خود آورده است:روز 
همه  به  دیگر  یک بار  معدن،  و  صنعت  ملي 
نکنیم  فراموش  را مي رساند که  پیام  این  ما 
نقش  چه  ایران  در  تولید  و  صنعت  جریان 
مهمي در حرکت چرخ هاي اقتصادي دارد و 
در کشوري که با مشکالت زیادي در زمینه 

صنعت،  است،  روبه رو  خود  جوانان  اشتغال 
مي توان  آن،  طریق  از  که  است  فرصتي 
زمینه رشد اشتغال، نشاط و پویایي را فراهم 
نماد قدرت  کرد.صنعت یک وجه شاخص و 
دنیاي  در  مي رود؛  شمار  به  جامعه  یک  نرم 
با تغییرات شگرفي  امروز که مفاهیم قدرت 
در  کشورهایي  است،  مواجه  قبل  به  نسبت 
قدرت نمایي  مي توانند  بین الملل  عرصه 
بر  بتوانند  صنعت  و  اقتصاد  در  که  کنند 
ما  عزیز  کشور  باشند؛  اثرگذار  جوامع  سایر 
از  مناسبي  شناخت  اخیر  دهه  چند  در  نیز 
در  توانسته  و  کرده  پیدا  قدرت  مفهوم  این 
عرصه صنعت و تولید گام هاي مهمي بردارد 
به ویژه  صنعت،  شاخه هاي  از  بسیاري  در  و 
خودروسازي، بازارهاي مختلفي را در منطقه 
ایران  تولید  محصوالت  روي  بر  جهان  و 
بگشاید؛ این حرکت مهم و اثرگذار در صورت 

و  نهادها  همه  همکاري  و  همراهي  و  ادامه 
اجرایي مي تواند  و  قانون گذاري  سازمان هاي 
اقتصاد  قدرت  شکوهمند  نمایش  موجب 
باکیفیت و  تولید کاالهاي  با  باشد که  ایران 
روي  بر  خارج،  و  داخل  در  آن ها  بازاریابي 
سیاست گذاري  و  تصمیم گیري  جریان 
بسیاري از کشورهاي جهان، اثرگذار خواهد 
بود.در سالي که مزین به نام حمایت از کاالي 
ایراني است، عمده صنایع کشور گام بزرگي 
براي تحقق فرهنگ استفاده ایرانیان از کاالي 
داخلي برداشتند و نمودهاي بارزي از آن را 
نیز در رشد آمار تولید و فروش محصول هم 
در صنایع خودروسازي و هم در سایر صنایع 
مشاهده  مي توان  ایران  باکیفیت  و  بومي 
مناسب  نقش  ایفاي  بیانگر  آمارها  این  کرد؛ 
سالئق  و  عالئق  هدایت  در  تولیدکنندگان 
مشتریان و مصرف کنندگان داخلي به سمت 

کاالي ایراني است.اما در این میان و در حالي 
که صنایع کشور در سایه حمایت صحیح و 
و  قانون گذار  نهادهاي  سایر  و  دولت  اصولي 
اجرایي، در مسیري صحیح در حال حرکت 
بود، ناگهان عهدشکني ها و زیاده خواهي هاي 
در  را  ما  کشور  دیگر  بار  عالم  مستکبران 
به طور  و  داده  قرار  تحریم  تهدید  معرض 
دقیق، جریان تولید و اشتغال را هدف گیري 

کرده است.
باید همه بخش ها و نهادها، اهمیت اشتغال 
جوانان و کارآفریني صنایع داخلي را مدنظر 
قرار داده و با تمام وجود براي ادامه چرخش 
چرخ صنعت تالش کنند تا ان شااهلل در سایه 
از تجربیات گران قدر  الهي و استفاده  الطاف 
به  مسیر سخت  این  از  نیز  بار  این  پیشین، 
واالي  اهداف  راه  در  و  کرده  عبور  سالمت 

انقالب و میهن گام برداریم.

پیام مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا
 به مناسبت روز ملي صنعت و معدن



بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه 
بمیریم. ثروتمند 

جانسون

سخن حکیمانه

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است 
 شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است

ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای 
 ِکت خون ما حالل تر از شیر مادر است

امروز با حافظ

گمشده در بازار کتاب ایران

پرمخاطب  نویسنده  اندروز  اندی  از  رمانی 
نیوریورک تایمز و از سخنرانان مشهور ایاالت 

متحده به فارسی ترجمه و منتشر شد.
به گزارش  مهر، رمان »گمشده« نوشته اندی 
»منظومه  قالب  در  و  نون  نشر  توسط  اندروز 
داستان ترجمه« با ترجمه فیروزه مهرزاد منتشر 

شد.
از  گمشده،  کتاب  نویسنده  اندروز،  اندی 
لیست  در  نویسندگان  پرمخاطب ترین 
از  و  نیویورک  تایمز  کتاب های  پرفروش ترین 
او  از  زیگالر  زیگ  دنیاست.  مطرح  سخنرانان 
به عنوان بهترین سخنرانی که تا به حال دیده 
همیشه  اندروز  اندی  اما  می کند.  یاد  است 
اوایل  در  او  درحقیقت،  نبود.  موفق  این چنین 
آموخت  پیرمردی  از  بود.  بی خانمان  جوانی 
چگونه بر شرایط غلبه کند و به موفقیت دست 

یابد.  
اندروز به عنوان نویسنده ای شناخته می شود که 
زیادی  مخاطب  خودشناسی  حوزۀ  در  آثارش 
دارند و رویکردی اخالقی را در نوشتن در پیش 
می گیرد. او بیش از ۲۰ کتاب منتشر کرده و 
به  کتاب هایش  از  نسخه  میلیون  حدود چهار 
فروش رفته است. کشورهای غیرانگلیسی زبان 
او استقبال کرده  و کتاب هایش به  آثار  از  هم 
بیش از ۲۰ زبان ترجمه شده اند. مسافر، راهنما 
و درمانگر از دیگر آثار او هستند. او در آمریکا 
به عنوان داستان نویسی مطرح شناخته می شود 
که در آثارش، با ارائه یک داستان جذاب، نوعی 

دیگر از نگریستن به مسائل را ارائه می دهد.  
اندروز در گمشده با آمیختن حقایقی تاریخی و 
عشق، داستانی بی نظیر خلق می کند. گمشده 
مقدس  عتیقه ای  مختلف  قطعات  داستان 
قلب  به  شگرفی  نیروی  که  می کند  دنبال  را 
شخصی که آن را در دست دارد هدیه می دهد. 
این کتاب عنوان دومی نیز دارد: داستانی از یک 

اکتشاف شخصی
در بخش هایی از این کتاب می خوانیم:

آخرین  به  مشتاقانه  حالی که  در  کاسیمیر 
پرتوهای نور خورشید خیره شده بود، با هر دو 
دستش چشم هایش را از نور حفظ  کرد. اشکی 
و  آفتاب سوخته  چهرۀ  میان  در  ردی  دیگر، 
غبارگرفتۀ او ایجاد کرد و از گونه هایش به پایین 
ُسر خورد. یازده سال داشت، تقریباً مرد شده بود 

و حاال شاهین پدرش را گم کرده بود.
بود  ساخته  روشن  برایش  بارها  پدرش،  آلم، 
شکارچی  که  ندارد  را  آن  آمادگی  هنوز  که 
گران بها را تحت کنترل بگیرد. شاهین هدیه ای 
به  به نشانۀ احترام  از طرف یک شاهزاده  بود 
آلم. نام شاهین اسکی بود، کلمه ای که به گفتۀ 
شاهزاده به معنی تیزرو است. شاهین به بلندای 
بازوهای کاسیمیر بود. هنگامی که کاسیمیر بر 
پرنده،  چنگال های  می شد،  سوار  پدرش  شتر 
چرمی را که روی شانه های استخوانی اش قرار 
داشت، کاماًل می پوشاند. اسکی به سفیدی برف 
با رگه هایی از پرهای سیاهِ براق، تاجی بر سر 
داشت که به وسیلۀ تسمه ای بلند و مخفی به 

پایش وصل شده بود.
»گمشده« در ۲۴۸ صفحه و قیمت ۲۳۰۰۰۰ 
ریال توسط نشر نون به بازار کتاب راه پیدا کرده 

است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

 افشای نقض حقوق بشر آمریکایی 
در آثار هنرمندان ۴0 کشور جهان

بشر  المللی حقوق  بین  دبیر سومین جشنواره 
 ۴۰ هنرمندان  از  اثر   ۶۱۱ ارسال  از  آمریکایی 
کشور جهان با محتوای نقض حقوق بشر توسط 

آمریکا به این دوره جشنواره خبر داد.
اختتامیه  خبری  نشست  در  آجرلو  اسماعیل 
بشر  »حقوق  المللی  بین  جشنواره  سومین 
آمریکایی« در حوزه هنری افزود: این آثار از سوی 
۲۱٥ هنرمند خارجی به دبیرخانه جشنواره رسید.

وی گفت: همچنین ٥۷۴ هنرمند داخلی نیز از ۲۶ استان کشور، یک هزار و ۲۷۰ اثر 
به جشنواره فرستادند که در مجموع یک هزار و ۸۸٥ اثر از سوی ۷۸۰ هنرمند به 

جشنواره رسید.
آجرلو ادامه داد: فراخوان سومین جشنواره حقوق بشر آمریکایی سال گذشته با هدف و 
موضوع بررسی عملکرد ایاالت متحده آمریکا در مورد نقض حقوق بشر با ابعاد داخلی 

و بین المللی و اهمیت استراتژیکی مساله، اعالم شد.
دبیر این جشنواره گفت: نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سه بعد داخلی این کشور، 
در قبال سایر کشورها از طریق تحریم و سالح های شیمیایی و سایر روش ها علیه مردم 

ایران موضوع آثار ارسالی به جشنواره سوم بود.
آجرلو توضیح داد: هنرمندان داخلی و خارجی باید آثار خود را در بخش های علمی، 

پژوهشی، هنری، ادبی و رسانه ای به دبیرخانه جشنواره ارسال می کردند.
بین  آثار دریافتی در بخش  و  تعداد شرکت کنندگان  افزایش ٥۰ درصدی  به  وی 
الملل که تنها در گرایش هنری شامل موشن گرافیک، اینفوگرافیک، پوستر، کارتون 
و کاریکاتور مجاز به ارسال اثر بودند، نسبت به دوره دوم جشنواره اشاره کرد و گفت: 

شاهد حضور چهره های هنری و علمی این بخش در روز اختتامیه خواهیم بود.
وی افزود: راه یافتگان به بخش داوری و نمایشگاه جشنواره از امروز)نهم تیر( در سایت 
جشنواره به نشانی http://www.us-humanrights.com قرار می گیرد ضمن 
اینکه در روز اختتامیه به سه اثر اول هر بخش، جوایزی اهدا و از ٥ اثر برتر دیگر نیز 

تجلیل خواهد شد.
به گفته وی اختتامیه سومین جشنواره حقوق بشر آمریکایی روز سه شنبه ۱۲ تیرماه 

در تاالر اندیشه حوزه هنری همراه با برگزاری پنل های علمی برگزار خواهد شد.
آجرلو برگزاری نمایشگاه های بین المللی را از جمله برنامه های این جشنواره عنوان 
کرد و گفت: سال گذشته این نمایشگاه عالوه بر ایران، در ۱۰ کشور خارجی برپا شد 
که امسال به دنبال پیگیری ۷۰ رایزن ایران در کشورهای مختلف به دنبال افزایش 

این رقم هستیم.

فراخوان دریافت آثار متقاضی شرکت در دهمین جشن مستقل 
سینمای مستند اعالم شد

به گزارش پیام زمان، دبیرخانه دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران » بدین 
وسیله از متقاضیان شرکت در این ایین دعوت می کند تا پس از مطالعه اساسنامه و 
ایین نامه جشن براساس اصول تصریح شده نسبت  به ثبت نام اینترنتی یا حضور در 
دبیرخانه جشن اقدام نمایند. )متقاضیان از تاریخ ۹ تیر ماه لغایت  ۲۳ تیر ماه فرصت 

ثبت نام دارند(.
جهت اطالعات بیشتر می توانید به ادرس www.idiaward.com مراجعه نمایید 

یا  با شماره تلفن ۶۶۴۱۹۱۹۷ تماس حاصل نمایید.
جشن مستقل سینمای مستند ایران در روز ۱۳شهریور ماه ۱۳۹۷ برگزار میشود.

ساخت زیر آسمان شهر منتفي شد

درحالی که از مدتها پیش زمزمه هایی از 
به  آسمان شهر ۴«  »زیر  سریال  ساخت 
سریال  این  ساخت  اما  می رسید،  گوش 

منتفی شده است.
و  سینما  نویسنده  میمنت؛  سیروس 
ساخت  وضعیت  آخرین  درباره  تلویزیون 
سری جدید سریال »زیر آسمان شهر« به 
گفت: قرار بود این سریال به نویسندگی 
و کارگردانی مهران غفوریان ساخته  من 
نام  به  ای  فیلمنامه  گذشته  سال  شود. 
نگارش  دست  در  اندیشه«  یک  »گوهر 
داشتم که به اصرار یکی از دوستان قرار 
شد این سریال با اندکی تغییر با اسم »زیر 

آسمان شهر« ساخته شود. ما به مرحله پیش تولید هم رسیدیم، ولی به دالیل 
مالی و یک سری مشکالت دیگر ساخت این سریال منتفی شد.

وی ادامه داد: قرار است من همان فیلم نامه را با اسم »گوهر یک اندیشه« برای 
ساخت سریال دیگری ارائه دهم و در حال حاضر این فیلم نامه را در دست 
دارم. گفتنی است ؛ سریال »زیر آسمان شهر« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
مهران غفوریان در دهه ۸۰ ساخته شد. در زیر آسمان شهر ، بازیگرانی چون 
حمید لوالیی، ملکه رنجبر، مهران غفوریان، زنده یاد کیومرث ملک مطیعی، 
نصراهلل رادش، یوسف تیموری، معصومه کریمی، آرام جعفری، اشکان اشتیاق 

و ... به ایفای نقش پرداخته اند.

خبر

موسیقی  خواننده  عقیلی  ساالر   
ایرانی اوایل مرداد ماه سال جاری 
به  را  خود  کنسرت  ترین  تازه 
آهنگسازی مهیار علیزاده در تاالر 

وحدت برگزار می کند.
عقیلی  ساالر  کنسرت  ترین  تازه 
روزهای  ایرانی  موسیقی  خواننده 
پنجشنبه  و  سوم  چهارشنبه 
جاری  سال  ماه  مرداد  چهارم 
و  علیزاده  مهیار  آهنگسازی  به 
کارگردانی هنری رضا موسوی در 
برگزار خواهد  تهران  تاالر وحدت 

شد.
در این کنسرت که قرار است آثار 
جدیدی از مهیار علیزاده به عالقه 
مندان موسیقی ایرانی عرضه شود، 
اجرای  به  کنسرت  اجرایی  گروه 
جمله  از  دیگری  ماندگار  آثار 

می  چین«  »خوشه  و  »ایران« 
پردازد. این اولین تجربه مشترک 
اجرای زنده ساالر عقیلی و مهیار 

علیزاده است.

و  عقیلی  روی  پیش  کنسرت  در 
علیزاده که هنوز جزییات بیشتری 
از آن در دسترس مخاطبان و اهالی 
نگرفته، مهیار علیزاده  قرار  رسانه 

به عنوان آهنگساز و طراح، بهنام 
ابوالقاسم نوازنده پیانو و سرپرست 
آنسامبل، شقایق صادقیان نوازنده 
فلوت، پیمان حاتمی نوازنده گیتار، 

مهیار طهماسبی نوازنده ویولنسل، 
فرشید پاتینیان نوازنده کنترباس، 
بهتاش ابوالقاسم نوازنده پرکاشن، 
دستیار  علیرضایی  امیرحسین 
آهنگساز به همراه گروه ُکر آوازی 
تهران به سرپرستی میالد عمرانلو 
گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

عقیلی  ساالر  مهر،  گزارش  به 
اجرای  ضمن  اخیر  روزهای  طی 
ارکسترهای  مجموعه  با  برنامه 
ایران  ملی  و  تهران  سمفونیک 
برنامه  چند  اجرای  و  روسیه  در 
با ارکستر ملی به رهبری فریدون 
شهبازیان در هفته فرهنگی ایران 
ماه  طی  است  قرار  آذربایجان،  و 
با  را  هایی  کنسرت  آینده  های 
امیری  خواجه  حسین  همراهی 

)ایرج( برگزار کند.

کاریکاتور

نهمین حراج تهران با ارائه آثار کالسیک و مدرن ایران 
برگزار شد. در این حراجی همین طور که طراحی شده 
بود، گران ترین قیمت  پیشنهادی به یکی از دو تابلوی 
به  که  یافت  اختصاص  سپهری  سهراب  از  شده  ارائه 

قیمت بیش از ٥ میلیارد تومان به فروش رفت.
این رویداد هنری، عصر هشتم تیر ماه در هتل پارسیان 

آزادی تهران با اجرای حسین پاکدل برگزار شد.
پیش از آغاز این حراج، اعالم شد که دو اثر از علی اکبر 

صادقی و بهجت صدر از دور فروش خارج شده است.

هسراب سهپری ابز هم رکورد 
میلیاردی زد

ببینیددرمدارسالکچریتهرانچهمیگذرد!

جزییات تازه ترین کنسرت ساالر عقیلی اعالم شد

نویسندگی مهدی  به  نگارش سریال »شهید حججی« 
کیا و تهیه کنندگی سعید کمانی و محمد معماریان آغاز 

شده است.
این سریال ۲۶ قسمتی که پیش تر قرار بود توسط رسول 
صانعی نوشته شود، به گروه دیگری سپرده شد و طبق 
تولید  پیش  مرحله  وارد  دیگر  ماه  دو  تا  برنامه ریزی ها 
خواهد شد. سریال شهید حججی به زندگی نظامی این 
به  سریال  در  وی  شخصی  زندگی  و  می پردازد  شهید 

تصویر کشیده نخواهد شد.
به جز ۱۰ درصد از لوکیشن ها که در تهران قرار دارد،  
شرایط  و  هستند  سوریه  در  همگی  لوکیشن ها  مابقی 
کنونی این کشور، تکفیری ها و بحث مقاومت مردم شهر 

در این سریال نشان داده می شود

ساخت رسايل »هشيد 
حججي« در سوريه

»سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرسیدند«، نام 
نمایشگاه عکس های نگار مسعودی از مرضیه ابراهیمی، آخرین 
قربانی اسیدپاشی اصفهان است که  در نگارخانه تابستان خانه 
هنرمندان میزبان عالقه مندان شد. این نمایشگاه با استقبال 
گرم مخاطبان و با حضور چهره های فرهنگی و هنری از جمله 
بازیگران سینما و تلویزیون گشایش یافت. رویا نونهالی، گوهر 
با  تلویزیون  و  سینما  بازیگران  پاوه نژاد،  الهام  و  خیراندیش 
حضور در افتتاحیه این نمایشگاه، با مرضیه ابراهیمی )قربانی 

اسیدپاشی( و نگار مسعودی )عکاس( به گفت و گو پرداختند.
مستند  مجموعه  این  عکس های  مسعودی،  نگار  گفته  به 
اجتماعی هستند و در این نمایشگاه ۲۰ عکس از مرضیه 

ابراهیمی به نمایش درآمده است.

ابزيگران زن سيمنا در كنار 
قرابنيان اسيد اپيش

اسپانیا،  سینمای  آکادمی  بنیاد 
را  ایرانی  فیلمساز  فرهادی  اصغر 
هیئت  افتخاری  عضو  عنوان  به 

امنای این بنیاد برگزید.
هیئت  این  در  عضویت  پیشنهاد 
در جریان سفر تازه اصغر فرهادی 
به مادرید از سوی ماریانو باروسو 
رییس این آکادمی مطرح شد و با 

پذیرش وی، رسمیت یافت.
فرهادی که تازه ترین فیلم خود 
در  دانند«  می  »همه  نام  با  را 
این  معرفی  برای  ساخته،  اسپانیا 
اندرکاران  دست  جمع  در  فیلم 
سفر  مادرید  به  اسپانیا  سینمای 

کرده است.
اعالم  برنامه  در  باروسو  ماریانو 
فرهادی  اصغر  عضویت  رسمی 

اسپانیا  اکادمی  امنای  هیئت  در 
گفت:»برای ما افتخاری است که 
جمع  در  ایشان  چون  هنرمندی 

سینماگران اسپانیا باشد.«
وی درباره فیلم »همه می دانند« 
گفت: »نکته بسیار مهم این است 

که این فیلم کامال اسپانیایی است 
و در عین حال داستانی دارد که 
تواند  می  جهان  گوشه  هر  در 

معنی و مفهوم داشته باشد.«
آقای باروسو اظهار امیدواری کرد 
آکادمی سینمای  این پس  از  که 
دیدگاه های  از  بتواند  اسپانیا 
برنامه های  برای پیشبرد  فرهادی 
بهره  کشور  این  در  سینمایی 
گیرد. افرادی چون ماریو وارگاس 
ویتوریو  و  آمنابار  آلخاندرو  یوسا، 
هیات  اعضای  دیگر  از  استورارو 
سینمای  آکادمی  بنیاد  امنای 
در  نیز  فرهادی  هستند.  اسپانیا 
چنین  انتظار  که  گفت  باره  این 
به  ولی  نداشته  را  پیشنهادی 
گرمی آن را پذیرفته و از این پس 
جمع  در  پیش  از  بیشتر  را  خود 
احساس  اسپانیا  سینما  خانواده 

می کند.

»اصغرفرهادي« جز آکادمي سینمای اسپانیا شد

 هنرمندان پیشکسوت

 تکرار نمی شوند

مریم نشیبا گوینده قدیمی درباره اهمیت 
توجه به پیشکسوت ها در رادیو و عرصه 
به  نیاز  ها  آدم  که  کرد  بیان  دیگر  های 

نوازش و محبت دارند.
مریم نشیبا گوینده قدیمی درباره اهمیت 
های  پیشکسوت  های  خواسته  به  توجه 
رادیو به مهر گفت: پیشکسوت ها در هر 
زمینه ای جایگاه ویژه ای دارند، پیرشان 
ساخته  امکانات  نبود  با  و  است  درآمده 
اند، آنها مطالعه و کار کرده اند و عشق 
ورزیده اند تا به جایگاه هایی که دارند، 

رسیده اند.
زمینه  در  مثال  طور  به  داد:  ادامه  وی 
دوبالژ صداهایی را می شناسید که دیگر 
تکرار  دیگر  و  ندارد  وجود  آنها  نمونه 
مادر  و  پدر  قدر  ما  چطور  شوند.  نمی 
نحو  همین  به  دانیم  می  را  بزرگترها  و 
باید به بزرگترهای هر محفلی هم احترام 
درست  و  نیستیم  طلبکار  ما  گذاشت. 
اما آدمی  است که حقوق بگیر بوده ایم 

نیاز به نوازش و محبت دارد و این توجه 
نشان می دهد که ما مهم هستیم و باعث 
احترام  این  به  هم  ترها  جوان  شود  می 

تاسی کنند.
بودن  تامین  اهمیت  به  اشاره  با  نشیبا 
هنرمندان پیشکسوت در مسایل مالی و 
حقیقت  یک  این  کرد:  تصریح  نیز  بیمه 
نوع  یک  در  اقشار  تمام  باید  که  است 
رفاه نسبی باشند. هنرمند هم که گاهی 
درآمدش  و  ندارد  اداری  جنبه  کارش 
که  حقوق  این  از  باید  نیست  ثابت 
کارمندان دیگر از آنها بهره مند هستند، 

برخوردار باشد و از او غفلت نشود.
به  اشاره  با  پایان  در  رادیو  گوینده  این 
من  شد:  یادآور  معنوی  های  حمایت 
برنامه  طریق  از  کافی  اندازه  به  خودم 
لطف  و  حمایت  کوچولو«  بخیر  »شب 
به  باید  ولی  کنم  می  دریافت  را  مردم 
قشر هنرمند که لطیف است و سعی می 
کند خنده بر لب مردم بیاورد توجه شود.  

 جزییاتی از پروژه 

»زنان کوچک«

شاالمه،  تیموتی  و  رونان  سیرشا  کنار  در   
مریل استریپ و اما استون نیز در حال گفتگو 
کوچک«  »زنان  فیلم  در  نقش  ایفای  برای 

هستند.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر، گرتا گرویگ 
»زنان  کالسیک  رمان  اقتباس  است  قرار 
برای  را  الکات  می  لوییزا  نوشته  کوچک« 
گرتا  دهد.  انجام  پیکچرز  کلمبیا  کمپانی 
بعدی  پروژه  سراغ  به  حالی  در  گرویگ 
کارگردانیش می رود که تصمیم دارد از برخی 
از استعدادهای فیلم اولش یعنی »لیدی برد« 
دوباره استفاده کند. سیرشا رونان و تیموتی 
گرویگ  کارگردانی  اولین  در  که  شاالمه 
اما  استریپ،  مریل  همراه  به  داشتند  حضور 
برای  گفتگو  حال  در  پیو  فلورنس  و  استون 
پیوستن به این فیلم هستند. »زنان کوچک« 
داستان چهار دختر نوجوان به نام های ایمی، 
جو، بتی و مگی و مادرشان در دوران جنگ 

داخلی آمریکا در ایالت ماساچوست است.
کتاب  از  اقتباسی   ۱۹۹۴ سال  در  تر  پیش 

بیل،  کریستین  رایدر،  وینونا  بازی  با  الکات 
انجام  دانست  کریستن  و  سارندون  سوزان 
نویسنده  عنوان  به  قبال  گرویگ  بود.  شده 
به فیلم اضافه شده بود اما اکنون قرار است 
باشد.  که کارگردانی فیلم را بر عهده داشته 
»زنان کوچک« نخستین پروژه سینمایی پس 
از فیلم نامزد جایزه اسکار »لیدی برد« است 
که گرویگ در جایگاه کارگردان آن قرار دارد. 
از بازیگران احتمالی فیلم، مریل استریپ در 
حال بازی در فصل دوم مجموعه »دروغ های 
پروژه  در  آینده  در  و  است  بزرگ«  کوچک 
به  پاپینز«  مری  »بازگشت  نام  به  دیزنی 

سینماها خواهد آمد.
نقش  کدام  هر  نیز  شاالمه  و  رونان  استون، 
فصل  پرامید  های  فیلم  در  را  اصلی  های 
در  استون  اما  اند.  کرده  بازی  امسال  جوایز 
اثر یورگوس النتیموس،  فیلم »مورد عالقه« 
رونان در مقابل مارگوت روبی در »مری ملکه 
زیبا«  »پسر  فیلم  در  شاالمه  و  اسکاتس« 

ایفای نقش کرده اند.


