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3 حضور 36 شرکت معتبر در دومین 
نمایشگاه بین المللی خودرو ایران

  

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه شرکت توتال همچنان 
به صورت جدی مشغول فعالیت در فاز 11 پارس جنوبی است، گفت: 
بین  بر روند مشارکت شرکت های  آمریکا  اظهارات دولت  فشارها و 

المللی با ایران تاثیری نداشته و روند عادی همکاری ها ادامه دارد.
10

توتال با جدیت مشغول فعالیت 

در پارس جنوبی است
با  برای مذاکره  بغداد  اعالم کرد که  سخنگوی دولت عراق 
اقلیم کردستان عراق اصول و ضوابط »میهنی« خود را دارد 
با مسئوالن  ، بغداد وارد مذاکره  که در صورت پذیرش آن 

کردستان خواهد شد.

براساس آخرین آمارها از سوی بانک مرکزی در قالب آخرین متغیرهای 
پولی، حجم کل نقدینگی در پایان مرداد ماه امسال به 1۳۶۶ هزار و 
۲۶۰ میلیارد تومان رسید. این رقم نسبت به مرداد ماه سال گذشته 

۲4/۳ درصد و در ۵ ماهه اول امسال ۹ درصد رشد داشته است.
3

 شروط بغداد برای مذاکره

 با اقلیم کردستان عراق

نقدینگی از ۱۳۶۶ هزار 

میلیارد تومان گذشت

11

1

بررسی »پیام زمان« از واکنش فعاالن اقتصادی به سخنان ترامپ نشان می دهد؛  

توسعه  ادامه دار اقتصـاد ایران

تاکید برمقابله مجلس با هرگونه رفتار نابخردانه امریکا 

  همه می دانند، بنیانگذار القاعده 
و داعش، آمریکایی ها هستند

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در واکنش به سخنان ضدایرانی 
ترامپ تاکید کرد: احاله موضوع برجام به کنگره توســط ترامپ یک نوع فرار رو به جلو تلقی می شــود.
بــه گزارش زمان، عالءالدین بروجردی در گفت و گویی افزود: کنگره آمریکا با این عمل ترامپ، در برابر 
آزمون مهم تاریخی قرار دارد.وی ادامه داد: نقض برجام توســط آمریکا در موارد متعدد، نشــان دهنده 

غیرقابل اعتماد بودن آمریکا برای همه جهانیان است. 

سرمقاله

 رفع مشکالت ساختاری 
 راه رسیدن به اقتصاد 

کارآمد و مقاومتی

نگاه روز

3

5

4

الزامات ارز تک  نرخی

 از پارتی تا هولی
 از شادی تا جرم!

تنبلیسم؛ بالی خانمان سوز 
زمان ما 

در اکثر کشورهای دنیا 
از چنــد دهه گذشــته 
و  ارائه تسهیالت  شاهد 
سیاست های حمایتی - 
یارانه ای در جهت کمک 
به رونق تولید و اشتغالزایی بوده ایم.اما واقعیت 
ماجرا این است که برای رسیدن به یک اقتصاد 
کارآمد و مقاومتــی تنها حمایت از تولید صرفاً 
پرداخت یارانه به تولیدکننــده و حمایت های 

مقطعی از آنها نیست...

حجت میرزایی

محبوبه اشرفی پیمان

آرش افسری

2 سعید حیدری

خبرنگار اقتصادی  زمان- مریم بهنام راد: دنیا جمعه شب  منتظر سخنان مردی بود که بگوید مسیر آینده در مواجهه با ایران چطور خواهد بود؛ اما او شکست خورد.حتی شرکای قدیمی هم به او 
دهن کجی کردند؛تجار هم می گویند اقتصاد به راه خود ادامه می دهد.جمعه شب  در نطق دونالد ترامپ در خصوص برجام، همان چیزهایی گفته شد که پیش بینی می شد. 

دومین نمایشگاه خودرو تهران آذر ماه در نمایشگاه های 
بین المللی شهر آفتاب برگزار می شود.

مدیر دومین نمایشــگاه خــودرو تهــران در گفتگو با 
خبرگزاری صداوســیما گفت: در این نمایشگاه شرکت 
هایی از ژاپن، فرانســه، آلمان، ســوئد، ایتالیا، روسیه، 
کره جنوبی و چین در کنار ده شــرکت داخلی آخرین 
محصوالت خود را در فضایــی بالغ بر ۶۰ هزارمترمربع 
به عالقمنــدان عرضه خواهند کــرد.وی گفت: در این 
نمایشگاه ۳۶ شــرکت بزرگ خودروساز جهان آخرین 
محصــوالت خود را به نمایش خواهند گذاشــت. مریم 
ثابت با بیان اینکه دومین نمایشگاه خودرو تهران یکی 
از بزرگترین رویدادهای خودرویی خاورمیانه و بزرگترین 
نمایشــگاه تجاری ایران محسوب می شود، گفت: سال 
گذشته بیش از یک میلیون و چهارصد وپنجاه هزار نفر 
از این نمایشگاه بازدید کردند که این میزان بازدیدکننده 
برای نمایشگاه های تجاری یک رکورد محسوب می شود.

وی افزود: دراین نمایشــگاه عالوه بر عرضه جدیدترین 
محصوالت خودروسازان معتبر جهان، فضایی نیز برای 
نمایــش خودروهای مفهومی، خودروهای کالســیک، 

خودروهــای آفرد وهمچنین بخشــی نیز برای نمایش 
خودروهای هیبریدی و پاک در نظر گرفته شــده است.

مدیردومین نمایشــگاه خودرو تهران، هدف از برگزاری 
این نمایشگاه را انتقال فناوری، جذب سرمایه و توسعه 
صنعت خودرو کشور اعالم کرد و افزود: از آنجا که بازار 
خودرو ایران یکی از بازارهای پر ظرفیت محســوب می 
شود و فرهنگ استفاده از خودرو در ایران درحال تغییر 
است و بســیاری از خریداران خودرو در ایران به دنبال 
تنــوع در این بازارند، بنابراین بــازار ایران همواره برای 
شرکت های خودروساز، بازاری جذاب بوده و این مسئله 
باعث شــده تا بسیاری از شــرکت های بزرگ خودرو 
سازجهان عالقمند به حضور در نمایشگاه خودرو تهران 
باشــند.ثابت با بیان اینکه درحال حاضر صنعت خودرو 
دومین صنعت جهان ازنظر گردش مالی اســت و بیش 
از نیم درصد اشــتغال جهان در این صنعت ایجاد شده 
است، گفت: امیدواریم نمایشگاه تهران زمینه همکاری 
بین صنعت خودروی کشور با دیگرخودروسازان جهان را 
فراهم کند تا از این رهگذر گامی موثر در راستای ایجاد 

اشتغال، رونق تولید و رشد اقتصادی کشور برداریم.

 حضور ۳۶ شرکت معتبر در دومین
 نمایشگاه بین المللی خودرو ایران

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تصحیح نظام مالیات 
در بخش مســکن یکی از برنامه های یک ســال آینده 

وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، حامد مظاهریان با 
اظهار کرد: مهمترین برنامه و سیاســت اصلی وزارت 
راه و شهرسازی در بخش مسکن افزایش قدرت خرید 
مردم اســت. بنابراین همه ابزارهایی که بتواند میزان 
تســهیالت را افزایش دهد جزو سیاســتهای ما تلقی 
می شــود.وی افزود: بخشــی از این سیاســتها شامل 
تصحیح قوانین از جمله قانون پیش فروش اســت که 
به شــدت دنبال اصالح آن هســتیم؛ چرا که در حال 
حاضر عملکرد قانون پیش فروش به هیچ وجه مناسب 
نیست. قانون مالیات نیز باید تغییراتی کند. همچنین 
ابزارهــای جدید مالی باید اضافه شــود. بعضی از این 
ابزارها را در سالهای گذشته توانستیم وارد بازار کنیم و 
بعضی دیگر باقی مانده است. این ابزارها کمک می کند 
که قدرت وام دهی بانکها افزایش پیدا کند و خریداران 
واقعی مســکن این توان را پیدا می کنند که وارد بازار 
شوند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 

با بیان اینکه خوشبختانه در بازار موجودی مسکن به 
حــد کفایت وجود دارد گفت: اگر بتوانیم قدرت خرید 
را از طریق افزایش تســهیالت بــاال ببریم می توانیم 
به تقاضاها پاســخ دهیم.مظاهریان در خصوص قانون 
مالیات بر خانه های خالی نیــز گفت: قانون مالیات بر 
خانه های خالی فرآیندی اســت که می تواند مالکان را 
تشویق به عرضه خانه ها در بازار کند. ولی میزان مبلغ 
مالیات به اندازه ای نیست که مالکان ترغیب شوند به 
اندازه نیم برابــر مالیات، خانه را اجاره بدهند. بنابراین 
معتقــدم باید ایــن قانون اصالح شــود.وی ادامه داد: 
تصحیح نظام مالیات در بخش مســکن یکی از برنامه 
های یک ســال آینده وزارت راه و شهرســازی خواهد 
بود. سعی می کنیم با تعامل با وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در طرح جامع مالیاتی روندی را اجرا کنیم که 
ابزار مالیاتی بتواند واحدهــا را در بازار خرید و فروش 
وارد کند.معاون وزیر راه و شهرســازی درباره اخباری 
مبنی بر کاهش نرخ ســود و افزایش مدت بازپرداخت 
تسهیالت خانه اولی ها گفت: به اعتقاد من رسانه ها در 

خصوص انتشار این خبر درست عمل نکردند. 

 تصحیح نظام مالیات در بخش مسکن 
از برنامه های دولت

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران گفت: تا پایان سال جاری صادرات بیش از 
۲ میلیارد دالر برای واحدهای صنایع کوچک مستقر در 

شهرک های صنعتی کشور هدفگذاری شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا - فرشــاد مقیمی افزود: 
از جملــه اقدامات مهم انجام شــده در جهت حمایت 
از صنایع کوچــک، ارتقای توان صادراتی آنها اســت 
که هم اینک با تشــکیل کنسرســیوم های صادراتی 
و حمایت از تشــکیل شــرکت های مدیریت صادرات 
اقدامات مناســبی در دست انجام اســت. او ادامه داد: 
در ۶ ماه نخســت امســال بیش از 881 میلیون دالر 
صادرات توســط واحدهای صنعتی کوچک مستقر در 
شهرک های صنعتی کشــور انجام شده است. وی، با 
اشاره به تداوم اجرای طرح رونق تولید در سال جاری 
هم گفت: امسال و از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون 
بیــش از ۲۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی در سراســر 
کشور با ورود به سامانه بهین یاب تقاضای خود مبنی 
بر دریافت تسهیالت طرح رونق تولید را ثبت کرده اند. 
معاون برنامه ریزی ســازمان صنایع کوچک و شهرک 

های صنعتی ایران اضافه کرد: از این تعداد نیز تاکنون 
بیش از 1۰ هزار تقاضا در کارگروه های استانی سراسر 
کشور مورد بررســی قرار گرفته که سه هزار مورد آن 
برای دریافت تسهیالت به بانک های عامل معرفی شده 
اند. مقیمی، میزان اعتبار تخصیص یافته به طرح رونق 
تولید در سال ۹۵ را 1۶ هزار میلیارد تومان برشمرد و 
افزود: امسال این رقم به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته که از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان 
برای بهره بــرداری از واحدهای راکــد و واحدهای با 
پیشرفت باالی ۶۰ درصد و 1۰ هزار میلیارد تومان نیز 
برای اجرای طرح های بازســازی و نوسازی واحد های 
صنعتی در نظر گرفته شــده اســت. وی، بهره برداری 
از طرح های اقتصاد مقاومتی مســتقر در شــهرک ها 
و نواحی صنعتی کشــور را از اولویت های مهم امسال 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
برشمرد و گفت: بر این اســاس، تا پایان امسال بیش 
از سه هزار و 4۰۰ طرح اقتصاد مقاومتی با اشتغالزایی 
بیش از ۵4 هزار نفر در شهرک های صنعتی کشور به 

بهره برداری خواهند رسید. 

 هدفگذاری صادرات 2 میلیارد دالری
 برای صنایع کوچک کشور 

هیالری کلینتون وزیرامورخارجه سابق آمریکا به 
شبکه خبری سی ان ان گفت : بی اعتمادی دونالد 
ترامپ به توافق هســته ای ایــران مخرب و پایان 

اعتماد و اعتبار آمریکا در نزد جهانیان بود.
به گزارش زمان به نقــل ازایرنا، کلینتون دیروز در 
گفت و گو با فرید زکریا خبرنگار بخش عربی شبکه 
تلویزیونی ســی ان ان افزود: به نظــر من کارهای 
ترامپ خطرناک است و بی اعتمادی به توافق هسته 
ای با وجود سفارش و نصیحت افراد به وی به دالیل 
مختلف ارســال پیام اشتباه اســت.وی با اشاره به 
سخنان جمعه شب ترامپ درمورد توافق هسته ای 
ایران، گفت: حتی اگر دلیلی نباشد که ایران به توافق 
هسته ای پایبند است فرستادن چنین پیامی اشتباه 
است در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این مساله 

را بیان کرد و این سخنان نه تنها خطا است بلکه این 
پیام را به جهان می رساند که سخنان آمریکا مورد 
اعتماد نیســت.وی گفت: ما رئیس جمهوری های 
مختلفی داشتیم ولی معتقدم که این رئیس جمهور 
)دونالد ترامپ( اعتماد و اعتبار آمریکا را با سخنانش 
در رابطه با مهمترین مذاکراتی که باید آن را حفظ 
می کرد، به پایان رسانده است.وی افزود: همچنین 
ایــن امر موجب اهمیت دادن به ایران می شــود و 
اگر ایران به توافق هســته ای پایبند باشد که همه 
نشانه ها حاکی از این مساله )پایبندی(است، در این 
صورت ما به جای این که ایران را منزوی کنیم این 
کشور را در معرض دید قرار خواهیم داد و در نتیجه 
ما کوچک و احمقانــه به نظر می آییم و این همان 

چیزی است که به نفع ایران خواهد شد.

معــاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: در راستای اجرای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی، امسال ۶ هزار واحد 
صنعتی با ظرفیت اشتغال برای ۳۵ هزار 
نفر در کشور تکمیل می شود.به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، محســن صالحی نیا 
دیروز در جمع خبرنــگاران افزود: ۳۰۰ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت برای تکمیل 
طرح های نیمه تمام، نوســازی و تامین 
ســرمایه در گردش آنها تخصیص یافته 
اســت.وی ادامــه داد: برای طــرح های 
کوچک و متوســط با پیشــرفت فیزیکی 
باالی ۶۰ درصد، 1۰۰ هزار میلیارد ریال 
اعتبار تعیین شده است.معاون امور صنایع 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح 
های نیمه تمام از طریق سامانه بهین یاب 
و هماهنگی با بانک مرکزی تا پایان سال 
به بهره برداری می رسند.صالحی نیا افزود: 
برای بازســازی و نوسازی پنج هزار واحد 
تولیدی و صنعتی در کشور نیز 1۰۰ هزار 
میلیارد ریال تعیین شــده که واحدهای 
صنعتی با دریافت این تسهیالت، نسبت 
به تکمیل ماشــین آالت، به روزرســانی 
خطوط تولید و کاهــش مصرف انرژی و 
افزایش توان رقابتی خود اقدام می کنند.

وی اظهار کرد: برای واحدهای تولیدی نیز 
1۰۰ هزار میلیارد پیش بینی شده که از 
طریق ستاد تســهیل و رفع موانع تولید، 

نسبت به معرفی سرمایه گذاران به بانک 
ها اقدام می شود.

 هیالری کلینتون:سخنان ترامپ
 پایان اعتبار آمریکا بود

 معاون وزیر صنعت: ۶ هزار واحد صنعتی
 با ظرفیت اشتغال ۳5 هزار نفر تکمیل می شود
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ترامپ آمریکا را درمسیر خروج از 
جامعه جهانی قرار داده

ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران با بیان اینکه ترامپ آمریکا را در مسیر خروج 
از جامعه جهانی قرار داده اســت، گفت که اگر این 
سیاست ها اصالح نشود، آمریکا منزوی تر می شود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاســمی 
پس از اظهارات ترامــپ رئیس جمهور آمریکا 
و ادعاهای بی اســاس وی علیه ملت ایران در 
اظهاراتی عنوان کرد که ترامپ با سیاست ها و 
شیوه هایی که در دوران ریاست جمهوریش اتخاذ 
کرد، آمریکا را در مسیر خروج از جامعه جهانی 
قرار داده و روز به روز بر مخالفان سیاست های 
آمریکا افزوده می شــود.وی با اشاره به واکنش 
موگرینــی به این اظهارات افزود: پاســخگویی 
سریع خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در واکنش به سخنان ترامپ نشان 
می دهد جامعه جهانی، اروپا و سایر بخش های 
جهان نمی توانند چندان با سیاست های ترامپ 
همسویی و همگرایی داشته باشند و اگر رئیس 
جمهور آمریکا سیاست هایش را تصیحح نکند، 
باید منتظر روزهایی باشد که آمریکا در انزوای 

بیشتری قرار گیرد.

سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران

ماکرون در گفت وگو با حسن روحانی اعالم کرد که 
وزیر خارجه اش را بــرای گفت وگو با همتای ایرانی 

خود به تهران می فرستد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، مانوئل ماکرون 
رئیس جمهــور فرانســه در گفت وگویی تلفنی با 
حســن روحانی رئیس جمهور کشــورمان در روز 
جمعه ضمــن اعالم پایبندی فرانســه به برجام، 
گفت که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه برای 
گفت وگو با همتای ایرانی خود در هفته های آینده 
به ایران سفر خواهد کرد.حسن روحانی در تماس 
تلفنی "امانوئــل مکرون"، به اعالم رییس جمهور 
فرانسه برای دیدار رسمی از تهران در سال آینده 
میالدی اشــاره کرد و اظهار کرد: ایران و فرانسه 
می توانند گام بلندتری برای اســتحکام روابط در 
عرصه های مــورد عالقــه بردارند.رییس جمهور 
فرانســه نیز در این گفت وگوی تلفنی تاکید کرد 
که پاریس مصمم است روابط خود را با تهران در 
همه عرصه ها گسترش دهد.مکرون به تالش های 
آمریکا علیه برجام اشــاره کــرد و گفت: اتحادیه 
اروپا و فرانســه قاطعانه از برجــام دفاع می کنند 
و بــه اجرای کامل آن متعهد هســتند و از ایران 
نیز می خواهیم با وجود تالش های واشــنگتن به 
همکاری خود با آژانــس بین المللی انرژی اتمی 

ادامه داده و به تعهداتش در برجام پایبند بماند.
وی با بیــان اینکه در ســال آینــده میالدی از 
جمهوری اسالمی ایران در قالب هیاتی عالی رتبه 
دیداری رســمی خواهد داشــت، گفت: دامنه ای 
گســترده از موضوعــات دوجانبــه، منطقه ای و 
بین المللــی وجود دارد که مایلم در آن ســفر با 
مقام های ایرانی راجع بــه آنها گفت وگو و تبادل 
فرانسه سیاست های کاخ  نظر کنم.رییس جمهور 
سفید در قبال برجام را ناشی از اختالفات داخلی 
واشنگتن برشمرد و بار دیگر از واشنگتن خواست 

به تعهداتش پایبند بماند.

احتمال استقرار موشک های 
اسکندر روسیه در مرزهای ناتو

 رئیس کمیته امور دفاعی در پارلمان روســیه از 
احتمال استقرار موشک های پیشرفته اسکندر در 

شهر بندری کالینینگراد خبر داده است.
بــه گزارش زمــان به نقــل ازمهــر، »والدیمیر 
شــامانوف« رییس کمیته امور دفاعی در پارلمان 
روســیه از احتمال استقرار موشک های پیشرفته 
اســکندر در شــهر بندری کالینینگراد خبر داده 
اســت.کالینینگراد بخش دورافتاده خاک روسیه 
است که در غرب این کشــور و در حوزه بالتیک 
واقع شــده اســت. دلیل این تصمیــم می تواند 
واکنش به اعزام نیروهــای آمریکایی به مرزهای 
شرقی ناتو باشد.روسیه اســتقرار نیروهای ارتش 
آمریکا در لهستان و در منطقه بالتیک را تحریک 
آمیز و حتی غیرقانونی ارزیابی کرده است. مسکو 
اعتقاد دارد این نیروها بصورت پنهانی در منطقه 
مستقر شــده و این اقدام ناقض پیمانی است که 
روابط ناتو و روســیه را تبیین می کند. آمریکا و 
ناتــو در واکنش این اتهام را رد کرده اند.روســیه 
اعتقاد دارد که ناتو با استقرار 4 هزار نیروی نظامی 
بین المللی به رهبری آمریکا در لهستان و منطقه 
بالتیک، ثبات اروپای شــرقی را تهدید می کند.
پیشتر کشــورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( نسبت به اجرای مانور نظامی بزرگ روسیه 
بنام زاپاد ۲۰1۷ در اواســط ماه ســپتامبر سال 
جــاری در مناطق دریــای بالتیک، مناطق غربی 
روسیه، شــهر بندری کالینینگراد و بالروس هم 

مرز با لهستان ابراز نگرانی کرده بودند.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

با تزریق پول نمی توان شغل ایجاد کرد

 رفع مشکالت ساختاری 
 راه رسیدن به اقتصاد کارآمد و مقاومتی

سعید حیدری
در اکثر کشــورهای دنیا از چند دهه گذشــته 
شاهد ارائه تســهیالت و سیاست های حمایتی 
- یارانــه ای در جهــت کمک به رونــق تولید 
و اشــتغالزایی بوده ایم.اما واقعیــت ماجرا این 
است که برای رســیدن به یک اقتصاد کارآمد 
و مقاومتی تنها حمایت از تولید صرفاً پرداخت 

یارانــه به تولیدکننــده و حمایت های مقطعی از آنها نیســت، امروز باید 
بپذیریم که با حرف تزریق پول نمی توان شــغل ایجاد کرد، اما اگر بتوانیم 
موانع موجود را از سر راه تولید برداریم، اشتغال به دنبال آن رونق خواهد 
گرفت. اگر این موانع برداشته شود، سرمایه نیز به ایران خواهد آمد و نیازی 

به تزریق منابع ارزی و ریالی نخواهد بود.
بــرای رســیدن به یک اقتصــاد کارآمــد و مقاومتی ابتــدا دولت ها باید 
مشکالت ســاختاری را رفع کنند.نبود خصوصی سازی واقعی و همچنین 
اســتقرارنیافتن نظام راهبری یا حاکمیت شــرکتی که اکنون در سراسر 
جهان، تنها مدل موفق اداره ســازمان ها به ویژه در بخش انتفاعی به شمار 
می آید، موجب پیدایش نوعی نگاه غیرحرفه ای به پدیده مهم مدیریت شده 
است، به گونه ای که در بسیاری از بنگاه ها و حتی بنگاه های بزرگی که نقش 
مهمی در اقتصاد دارند یا مدیران شایسته به کار گمارده نشده اند یا مدیران 
شایسته در هزارتوی ساختارهای مالکیتی و فشارهای برون سازمانی، قادر 

به ایفای نقش حرفه ای خود نیستند.
اشــتغال عاملی مستقل نیســت  که بتوان آن را به طور مستقیم افزایش 
یا کاهش داد. اشــتغال متغیر وابســته کارآفرینی و تولید است. نمی توان 
تولید کاال و خدمات را ثابت نگه داشــت و بــدون توجه به تغییرات آنها، 
عزم افزایش اشــتغال را داشت. چنین تصوری راه به جایی نمی برد. از این 
روی، برنامه ریزی برای اشــتغال در گرو برنامه ریزی برای افزایش تولید و 
بهره وری است. ساختار اشتغال در اقتصاد کشور در طول یک دهه گذشته 
بیشــتر مبتنی بر بنگاه های کوچک زیر 1۰ نفر بوده؛ به گونه ای که سهم 
اشــتغال این بنگاه ها از کل اشتغال کشور بیش از 8۵ درصد است. نگاهی 
به وضعیت این بنگاه ها نشان می دهد که اکثر مشاغل آنها تخصصی نبوده 
و بیشــتر شاغالن آنها، کارکنان مستقل و یا فامیلی هستند و تا زمانی که 
این گروه از مشــاغل به صورت رقابتی توسعه پیدا نکنند، ایجاد مشاغل با 
کیفیت در اقتصاد کشور میسر نیست.در بحث اشتغال رشد و اشتغال لزوما 
رابطه مستقیم ندارند. در واقع در کنار نرخ رشد، کیفیت رشد نیز اهمیت 

دارد که دولت باید به انها نیز بپردازد. 
s.heidarizaman@gmail.com

تنها راه بهبود اقتصاد، اجرای اقتصاد مقاومتی

رییس اتــاق بازرگانی ایران و چین با بیان این که دولت باید اتحاد خود را 
حفظ کند و یکپارچه شــود، گفت: »ترامپ دیوانه در کاخ سفید نشسته و 

این حرف ها را می زند.«
به گزارش زمان به نقل از خبرآنالین،اسداهلل عسگراوالدی درباره تاثیر 
ســخنان اخیر دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روی اقتصاد ایران 
اظهار داشــت: »این صحبت ها و این روش ها روی اقتصاد ایران اثری 
نخواهد گذاشــت.«وی با بیان این که آمریکا ۳۰ ســال است که این 
روش ها را دنبال می کند و به نظر من، ترامپ یک دیوانه اســت، افزود: 
»مساله ما، بانک ها هســتند که به نظر نمی رسد بانک های اروپایی از 
آنها تبعیت کنند. تا این ســاعت اروپایی ها بــه اظهارات ترامپ »نه« 
گفته اند.«رییس اتــاق بازرگانی ایران و چیــن تصریح کرد: »تحریم 
آمریکایی ها ۳۰ سال است که ادامه دارد و ترامپ چیز جدیدی نگفته 
اســت. ترامپ واقعا یاوه گفته است.«عســگراوالدی عنوان کرد: »تنها 
راه ما بــرای بهبود اقتصاد، اجرای اقتصــاد مقاومتی، افزایش تولید و 
اشتغالزایی است. ما باید اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنیم.«وی متذکر 
شــد: »ما در حال حاضر در منطقه صاحب حرف شده ایم و به همین 
دلیل آمریکایی ها می خواهند ســنگ جلوی پــای ما بیاندازند. ما باید 
کامال مقاومت کنیم.«رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان این که 
دولت نیز باید اتحاد خود را حفظ کند و یکپارچه شــود، خاطرنشــان 

کرد: »ترامپ دیوانه در کاخ سفید نشسته و این حرف ها را می زند.«

سازمان امور تملیکی به گمرک پیوست

تبادل اطالعات کاالهای متروکه میان گمرک و ســازمان اموال تملیکی با 
امضای تفاهم نامه دوجانبه الکترونیکی شد.

بــه گزارش زمان به نقل ازگمرک، تفاهــم نامه تبادل الکترونیکی اطالعات 
میان گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای مصوبه 
هیات وزیران جهت پیاده سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی ماده 1۰ آیین 
نامه اجرایی قانون مقــررات صادرات و واردات و ماده 1۹ آیین نامه اجرایی 
مــواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  به امضای فرود عســگری 
رییس کل گمرک ایران و جمشــید قســوریان جهرمی مدیر عامل سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی رسید. هدف از این تفاهم نامه به منظور 
همکاری مشترک جهت دسترســی به اطالعات به صورت مکانیزه و حذف 
تبادل اســناد کاغذی و همچنین افزایش دقت و سرعت در انجام فرآیند ها 
میان طرفین در راســتای اجرای دقیق قوانین و مقررات ، بخشــنامه ها و 
دستورالعمل ها است. بر همین اساس، جریان تبادل اطالعات به صورت ۲4 
ساعته و در تمامی روزهای هفته برقرار خواهد بود. همچنین طرفین متعهد 
به اســتفاده از اســتانداردهای مورد توافق جهت حفظ امنیت، یکپارچگی 

اطالعات مورد تبادل و صحت اطالعات هستند. 
طبــق این تفاهم نامه اطالعات مربوط بــه اظهارنامه های کاالهای متروکه 
و فــروش آن ، کاالهای ضبط گمرکی )کاالهای ممنوع(، درخواســت اعاده 
اظهارنامــه، ارزش کاال، پروانه گمرکی خــروج کاال و کاالهای موضوع ماده 
۲ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  و همچنین اطالعات مربوط به اســناد و 
معرفی نامه های نمایندگان ســازمان جهت تحویل ) ترخیص کاال( و اظهار 
نامه های اعاده شده به صورت الکترونیک میان دو سازمان تبادل می شود. 
بنا بر این تفاهم نامه اظهارنامه کاالهای متروکه در ســامانه جامع گمرکی 
تنظیم می شود و از طریق پنجره واحد تجاری ارسال می شود. همچنین با 
این تفاهم نامه دسترســی برخط برای کاربران معرفی شده از سوی سازمان 

اموال تملیکی جهت دسترسی به اظهارنامه کاالهای متروکه ایجاد شد. 
بر این اساس فهرست کاالهایی که از تاریخ ورود آنها وفق ماده ۲4 قانون امور 
گمرکی ۳ ماه سپری شده باشد و همچنین کاالهای موجود در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی و کاالهای مشمول مقررات متروکه موضوع تبصره 4 ماده ۲4 
قانون گمرکی و کاالهای ضبطی ) کاالهای ممنوع( موضوع ماده ۳۵ قانون 
امور گمرکی به صورت الکترونیکی اعالم می شــود. با این اقدام گزارشــات 
اطالعات کاالهای متروکه اعم از اطالعات واردکننده، حمل کننده، حقوق و 
عوارض و... الکترونیکی تکمیل و درج می شود.همچنین اطالعات مربوط به 
تحویل کاال به نمایندگان سازمان و تنظیم صورت جلسه اختالف در صورت 
کسری یا مازاد کاال در سامانه جامع امور گمرکی و همچنین ارزش کاالهای 
قاچاق موضوع پرونده های ارجاعی از سوی مراجع رسیدگی کننده و ایجاد 

دسترسی برای سازمان در سامانه جامع گمرکی درج می شود.

سرمقاله

ســفیران جدیــد نیجریه، جمهــوری چک، 
سوئیس، یونان و نروژ، دیروز با رییس جمهور 

دیدار و استوارنامه خود را تقدیم کردند.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهــوری، آقــای روحانــی دیروز 
هنگام دریافت اســتوارنامه »ابراهیم حمزه«، 
ســفیر جدید نیجریه در تهران گفــت: اراده 
جمهوری اســالمی ایران، توسعه همکاری ها و 
روابط با کشور دوســت و برادر نیجریه است.

رئیس  جمهور، گســترش و تقویت مناسبات 
با کشــورهای افریقایی به ویــژه نیجریه را به 
عنوان یک کشــور دوست و مسلمان، از اصول 
سیاســت خارجی ایران برشمرد و تاکید کرد 
که شــرکت های بزرگ ایرانی آماده پیشــبرد 
طــرح های توســعه ای نیجریه هســتند.وی 
بــا تأکیــد بر ضــرورت تالش مســئوالن دو 
کشور برای تســریع در اجرا و عملیاتی شدن 
توافقــات تهــران – آبوجا، خاطرنشــان کرد: 

بایــد از توانمندی ها و ظرفیت هــای موجود 
در ایــران و نیجریــه در بخش هــای مختلف 

در توســعه روابط و مناســبات استفاده کنیم.
رئیــس جمهور ادامه داد: جمهوری اســالمی 

ایران آماده ارائه خدمات فنی – مهندســی در 
بخش های مختلف جاده سازی، انرژی و تولید 
برق به نیجریه و نیز توســعه روابط فرهنگی، 
دانشــگاهی، فناوری و اقتصادی با این کشور 
است.آقای روحانی با اشــاره به لزوم همکاری 
ایــران و نیجریه در ســازمان های بین المللی، 
گفت: امروز تروریسم خطری برای همه جهان 
به شــمار می رود و مبارزه بــا آن نیز نیازمند 
اراده همه کشورهاســت.»ابراهیم  و  همکاری 
حمزه«، سفیر جدید نیجریه نیز در این دیدار 
ضمن تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور 
کشورمان بر ضرورت توسعه مناسبات دو کشور 
در زمینه های مختلف تأکید کرد و گســترش 
روابــط و همکاری های همــه جانبه با ایران را 
خواستار شد.سفیر جدید نیجریه سخنان اخیر 
رئیس جمهور امریکا در مورد برجام و ایران را 
تأسف برانگیز دانست و گفت: امروز همه جهان 

یکپارچه علیه مخالفان برجام ایستاده اند.

دیدار پنج سفیر جدید از اروپا و آفریقا با رییس جمهور

ضربه به برجام، ضربه به امنیت جهان است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات ترامپ 
درباره "خلیج فارس" گفت: طنز تاریخی و سیاسی است که رئیس 
جمهور یک کشــور مدعی جهانداری، با نــگاه بازاریابی و ترغیب 
برخی کشورهای عربی برای کمک های مالی و پولی، یک حقیقت 

تاریخی را مخدوش کند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، آیت اهلل هاشــمی شاهرودی،  در 
آغاز جلسه کمیسیون موارد خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اشاره به سخنان غیردیپلماتیک و غیرمتعادل ترامپ در خصوص 
تحریــف تاریخ و جغرافیای ایران گفــت: وی در لفاظی های خود، 
غیر از مجموعه ای از اتهامات واهی، مسائل دیگری را مطرح نکرد.

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، این عصبانیت ها را نتیجه 
شکست سیاست های آمریکا در منطقه دانست و گفت: آمریکا که 
خود فتنــه ی داعش را در منطقه ایجاد کرده اســت، اکنون پس 
از شکست سیاســت هایش، دنبال فتنه های دیگر مانند تجزیه ی 
کشورهاست و همیشه ایران را مانع اجرای سیاست های قلدرمآبانه 
خویش می بیند و به همین دلیل نیز خشــمگین است.هاشــمی 
شاهرودی، با یادآوری سخنان ترامپ در زمان تبلیغات انتخاباتی، 
گفت: صراحتاً به رقبای انتخاباتی که مسئوالن دولت وقت آمریکا 
بودنــد، یادآوری و آنان را متهم می کرد که شــما داعش را ایجاد 
کردید. البته برای همه ی دنیا روشــن اســت که داعش چگونه به 

وجود آمد و این نعل های وارونه، حقیقت ماجرا را نمی پوشاند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتهامات بی ادبانه ی ترامپ 
نسبت به سپاه پاسداران و ایران اسالمی را ناشی از خشم سیاسی 
ســردمداران استکبار جهانی دانست و گفت: این را همه می دانند 
که ایران و سپاه پاسداران از عوامل اصلی انحالل تشکیالتی داعش 
در کشورهای منطقه است.وی خدمت به ملت های مظلوم از سوی 
ایران را خواســِت دولت های قانونی کشــورهای منطقه دانســت 
و گفت: کســانی که اهل سیاست هســتند، این مسائل را خوب 

می دانند، لذا تالش برای مقلوب جلوه دادن مسائل، بی ثمر و مایه ی 
آبروریزی بیشتر خودشان خواهد بود.هاشمی شاهرودی با تأکید 
بر وجود اســناد متقن و روشــن تاریخی در مورد »خلیج فارس« 
در همه ی منابع رســمی، علمی و سیاســی و جغرافیایی، گفت: 
طنز تاریخی و سیاســی است که رئیس جمهور یک کشور مدعی 
جهانداری، با نگاه بازاریابی و ترغیب برخی کشورهای عربی برای 
کمک هــای مالی و پولی، یک حقیقت تاریخی را مخدوش نماید.

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، جذب رضایت اسرائیل و 
البی های صهیونیســت ها را هدف دوم ترامپ از جعل مســلّمات 
تاریخــی و جغرافیایی دانســت و افزود: خروج هــر دو دولت از 
یونسکو، نشان دهنده ی این حقیقت تلخ در دنیای سیاست است 
که یک ابرقدرت تابع یک دولت جعلی و نامشــروع شــده است. 
هاشمی شــاهرودی مجموعه موضع گیری های خصمانه ی رئیس 
جمهور آمریکا را تکرار بحث های زمان تبلیغات انتخابات دانست 
و گفت: هنوز دنبال فشار به ایران و طرف های مذاکرات هسته ای 
برای گرفتن امتیازات بیشــتر در برجام است و گویا نمی داند که 
تصویب معاهدات بین المللی زمان خاص دارند و پس از آن نوبت 
اجراســت.وی تالش برای ربط موضوعات نامربــوط به مذاکرات 
هســته ای و برجام را یکی از اهداف آمریکا و برخی طرف ها برای 
توســعه ی مذاکرات دانست و تصریح کرد: الحمدهلل با تدبیر مقام 
معظم رهبری و هوشــمندی مســئولین، موضوع برجام منحصر 
به مسائل هسته ای شــد والغیر.رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، فشار برای محدود کردن توانایی های نظامی و دفاعی ایران 
را غیرقابل قبــول توصیف کرد و گفت: همه ی مســئوالن ایران 
در همــه ی بخش ها، بارها اعالم کرده اند کــه نمی گذاریم بازوان 
دفاعی کشور تضعیف شــوند.وی افزود: این تالش های مذبوحانه 
که نتیجه ای جز عدم اعتماد جهانیــان به آمریکا در پایبندی به 
تعهدات بین المللی ندارد، عمدتاً باعث رســوایی سردمداران کاخ 

سفید شده است. هاشمی شاهرودی مخالفت کشورهای اروپایی و 
دیگر طرف های مذاکره در 1+۵ را دلیل انزوای سیاسی آمریکا در 
این مســئله خواند و ادامه داد: ایران بارها اعالم کرده که علی رغم 
پایبندی به تعهدات جهانی، بر ســر مسائل دفاعی خویش با هیچ 
کشــوری معامله نمی کند که این مهم، حــق تاریخی ملت ایران 
برای نسل های فعلی و آینده است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، سیاســت های ایران در واکنش به اقدامات فعلی و آینده ی 
آمریکا را برخاســته از هوشــمندی انقالبی و براساس منافع ملی 
و اسالمی دانســت و گفت: همه ی مسئوالن با پیروی از منویات 
رهبری و وحــدت همه ی گروه ها و آحاد ملت، برای ســربلندی 
ایران می کوشند و خواهند کوشــید.وی با تأکید بر این نکته که 
»نباید بهانه دست رئیس جمهور غیرمتعادل و غیرمتوازن آمریکا 
داد«، افزود: الحمدهلل ملت ایران زیر چتر ولی فقیه در نظام والیی، 
وحدت خوبی دارند و نمی گذارند دیگران با یاوه گویی ها و اتهامات 

واهی در مسائل داخلی ایران اسالمی، دخالت کنند. 

هاشمی شاهرودی:اظهارات ترامپ طنزی تاریخی و سیاسی است

جهانگیری: برجام الگویی 
برای حل مسائل پیچیده 

بین المللی است

معــاون اول رئیس جمهــور گفت: مهمترین کاری کــه باید در برابر 
شیطنت های آمریکا در پیش بگیریم این است که باید در داخل کشور 
منســجم و متحد باشیم تا در این شــرایط مدیریت کشور با روحیه، 

شجاعانه و با جسارت تصمیمات کارشناسانه و علمی اتخاذ کند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، اسحاق جهانگیری دیروز در آیین 
افتتاح کارخانه آهن اســفنجی میانه اظهار داشت: شهرستان میانه 
اســتعداد و ظرفیت های فراوانی برای توسعه دارد و انتظار داریم با 
همت استاندار، مردم، مسئولین و بخش خصوصی شاهد توسعه این 
شهرســتان باشیم.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه کمبود 
آب شرب یکی از مشکالت شهرستان میانه است و باید برای حل این 
مشکل راهی پیدا کنیم تصریح کرد: باید دغدغه های مختلف مردم از 
جمله چهار خطه شدن مسیر میانه به تبریز و احداث راه آهن میانه- 
تبریز را با جدیت دنبال کنیم.دکتر جهانگیری در ادامه با اشــاره به 
سخنان شب گذشته رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان کرد: مشخص 
بود که ســخنان ترامپ از روی عصبانیت اســت چرا که او در زمان 
تبلیغات ریاست جمهوری سخنانی گفت اما بعداً با واقعیت های اداره 
کشور و مسائل بین المللی روبرو شد و متوجه شد که تمام سخنانی 

که برای اخذ رأی از مردم به زبان آورده با واقعیت ها مغایر است.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به اعتراض های ترامپ به دولت 
پیش از خود تصریح کرد: ترامــپ به دولت پیش از خود انتقاد می 
کــرد که داعش ایجاد کردند و ۷ هزار میلیارد دالر پول آمریکا را در 
منطقه خاورمیانه هزینــه کردند.جهانگیری ادامه داد: ترامپ معتقد 
بود که آمریکا در جریان برجام در مقابل ایران عقب نشــینی کرده و 
می گفت که اگر من رئیس جمهور شــوم خیلی کارها انجام خواهم 
داد و اکنون که مدتی از ریاست جمهوری او سپری شده، هیچ حرف 

منطقی از او شــنیده نشده و کسی جز نفرت، تهمت، بدبینی، دروغ 
و توهین حرف دیگری از او نشــنیده است.معاون اول رئیس جمهور 
سخنان ترامپ را تکرار اتهامات ناروا، ناصحیح و دروغ نسبت به ملت 
ایران که ملتی متمدن، تاریخ ساز و اثرگذار در تمدن جهانی هستند 
دانســت و خاطرنشان کرد: یک شــخص معمولی وقتی می خواهد 
درباره منطقه ای ســخنرانی کند حداقل ســعی می کند که نام آن 
منطقه را یاد بگیرد اما رئیس جمهور آمریکا بر خالف تمام اســناد 
معتبر بین المللی، خلیج فارس را که قرن هاست با این نام در اسناد 
بین المللی ثبت شده است، با نام جعلی به کار برده است.جهانگیری 
با یادآوری یاوه گویــی و اظهارنظر ترامپ درباره رابطه ملت ایران با 
نظــام و رهبری گفت: ملت ایران در طول ۳۷ ســال پس از انقالب 
اســالمی، بر اساس باورهایی عمیق توانســته اند علی رغم مخالفت 
های قدرت های بزرگ و به خصوص آمریکا، مسیر خود را به خوبی 
طــی کند که در رأس این باورها رابطه صمیمانه ملت و مقام معظم 
رهبری بوده است.وی همچنین با اشاره به اظهارنظر مغرضانه ترامپ 
درباره سپاه پاسداران اظهار داشت: سپاه از جمله نهادهایی است که 
با تمام وجود ایستادند و از نظام و ملت دفاع کردند. مگر ملت ایران 
فراموش می کند که ســپاه در دوران دفاع مقدس چه نقشی داشته 
اســت. دشمنان ملت ایران داعش را ایجاد کردند که امنیت ایران را 
به خطر بیندازد اما ســپاه ایســتادگی کرد و امنیتی مثال زدنی در 
ایران برقرار ســاخته است.معاون اول رئیس جمهور خطاب به سران 
آمریکا تصریح کرد: تصور می کنید که با چند سخن دروغ می توانید 
در مســائل ایران تأثیر بگذارید و به رابطه مستحکم ملت و رهبری 
نظام آسیب برسانید؟جهانگیری افزود: ملت ایران، ملتی به تمام معنا 
مستقل است و از اســتقالل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار 
است و با عزم و اراده محکم خود به الگویی تبدیل شده که می توان 

از کشورهای دیگر مستقل بود و در مسیر توسعه حرکت کرد.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد البته شما قلدر و زورگو هستید 
و گاهی می توانید زور بگویید اما اینکه چقدر زورگویی شما اثرگذار 
خواهد بود را باید بعداً بررسی کنید.جهانگیری در ادامه سخنان خود 
با یادآوری اینکه ظرفیت تولید فوالد کشور در سال ۵۷ ، ۵۷۰ هزار 
تن بود گفت امروز ظرفیت فوالد به ۳۵ میلیون تن رســیده و دولت 

برای رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن برنامه ریزی کرده است.
معــاون اول رئیــس جمهور همچنین با اشــاره بــه ظرفیت باالی 
تولید محصوالت پتروشیمی و توســعه بنادر کشور گفت: همه این 
دســتاوردها در شرایطی ایجاد شــده که دشمنان ملت ایران لحظه 
ای دست از دشمنی برنداشته اند.جهانگیری با اشاره به اینکه دولت 
دکتر روحانی دو راهبرد اساســی را در پیش گرفته اســت و هر دو 
راهبرد را بــه طور جدی دنبال می کند گفت: یکی از این راهبردها 
این است که باید به دنیا نشان دهیم که ما کشوری هستیم که برای 
پیچیده ترین مســائل بین المللی راه حــل داریم و قادریم از طریق 
گفتگو و در پای میز مذاکره حقوق ملت ایران را به اثبات برســانیم.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: خیلی ها تردید داشتند 
که آیا ایران می تواند در مذاکره ای که یک طرف آن شــش قدرت 
بــزرگ و در طرف دیگر ایران قرار دارد موفق شــود اما ما با اتکا به 

توانمندی دیپلمات ها و با اتکا به منطق سخنان خود و پشتوانه قوی 
در داخل کشور توانستیم برجام را به جایی برسانیم که شش کشور 
بــزرگ دنیا آنرا امضا کردند.اما امروز رئیس جمهور آمریکا فریاد می 
زند که در توافق نامه برجام ســر آمریــکا کاله رفته و منافع آمریکا 
دیده نشده اســت.جهانگیری تصریح کرد: تعداد اعضاء تیم مذاکره 
کننــده ایران حداکثر ده نفر بودند و این در حالی اســت که تعداد 
گروه پشــتیبانی مذاکره کنندگان آمریکا 1۵۰ نفر بودند و مشخص 
نیســت که چگونه می گویند سر آمریکا کاله رفته است.معاون اول 
رئیس جمهور اضافه کرد: امروز در هر جمع و نشست منطقی که این 
موضوع مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می شود که مذاکرات برجام 
یک الگو برای دنیا در جهت حل مسائل پیچیده بین المللی است و 
به همین دلیل است که پیش از آنکه ایران بخواهد به سخنان ترامپ 
پاســخ دهد، نماینده اتحادیه اروپا به او پاســخ داد و گفت که تمام 
سخنان گفته شده بی جا بوده و ایران در چارچوب توافق عمل کرده 
است.وی خاطرنشان کرد: بالفاصله پس از سخنان ترامپ، مسئولین 
ســه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان نیز بیانیه دادند که حرف های 
ترامــپ بی جا بوده و ما از برجام حمایت می کنیم و ســازمان بین 
المللی اتمی نیز بیانیه ای صادر کرد که ایران بر اســاس بازدیدهای 
انجام شده، دقیقاً در چارچوب تعهدات عمل کرده است.جهانگیری 
گفت: همانگونه که رهبر معظم انقالب مسیر را ترسیم کرده اند، ما به 
دنبال توسعه صحیح روابط با دنیا هستیم و جمهوری اسالمی ایران 
اهل تعامل و گفتگو اســت اما به هیچ عنوان حتی یک قدم از مسیر 
خود عقب نشینی نمی کند و برای اداره کشور در هر شرایط ممکن 
برنامه ریزی کرده ایم.معــاون اول رئیس جمهور راهبرد دوم دولت 
دکتر روحانی را اداره امور اقتصادی کشــور به نحو مطلوب دانست و 
اظهار داشــت: دولت اطالع دارد که مردم از بیکاری رنج می برند و 
وضعیت معیشتی آنها مناسب نیست. ما باید تالش کنیم که اقتصاد 
کشور بزرگ شود و با اشــتغال زایی و افزایش درآمد مردم، زندگی 

شرافتمندانه ای برای آنها مهیا سازیم.
جهانگیری با بیان اینکه سال گذشته رشد اقتصادی ایران باالی 1۲ 
درصد و باالترین رشد اقتصادی در سطح دنیا بود افزود: وقتی که این 
آمارهای رسمی اعالم می شد،عده ای درباره این ارقام تردید داشتند 
اما به تازگی صندوق بین المللی پول که مقر آن در آمریکاست اعالم 
کرد که ایران در ســال ۲۰1۶ از رشــد بــاالی 1۲ درصد برخوردار 
بوده اســت.وی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به سه 
ماهه نخست ســال قبل نیز رشــد اقتصادی باالی ۷ درصد بوده و 
ایجاد شــغل در سه ماهه نخست امسال نســبت به سال قبل ۷۰۳ 
هزار نفر بوده است.معاون اول رئیس جمهور گفت: متأسفانه بعضی 
ها مــی خواهند با هر موفقیت ملت ایــران مخالفت کنند و تحمل 
اینکه شادی و موفقیت های ملت ایران را ببینند را ندارند.جهانگیری 
اقتصاد مقاومتی را مهمترین پروژه پیش روی کشور توصیف کرد و 
گفت: اقتصاد مقاومتی فقط برای دوران ســخت و تحریم ها نیست 
بلکه مهمترین پیام اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور را به 
جایگاهی برسانیم که هیچ تکانه و تنشی نتواند به آن آسیب برساند 

و این راهبردی است که به صورت جدی دنبال می شود.
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الزامات ارز تک  نرخی
حجت میرزایی

اگر قرار بر تعدیلی در نرخ ارز باشد این تعدیل باید متناسب با تورم موجود 
انجام شــود. ذی نفعان متعددی در حوزه ارز وجود دارند که برقراری یک 
نقطه تعادل بر اساس ترجیحات آنها کار دشواری است. در این مورد، ذی 
نفعان عبارت از صادرکنندگان، گروهی از واردکنندگان، بنگاههای تولیدی 
متکی به واردات مواد واســطه ای و سرمایها ی هستند و تولیدکنندگانی 
اســت که دارای رقبای وارداتی بسیار جدی هستند.یک گروه نیز دولت و 
گروه دیگر مصرف کنندگان نهایی هســتند که بایــد تعادلی میان نفع و 
خواســته همه آنها برقرار کرد. فشــارهایی از طرف همه این گروهها برای 
تعیین نرخ ارز روی دولت وجود دارد در این میان، البته مصرف کنندگان 
نهایی، اگرچه فراوان هســتند اما به دلیل پراکنده بودن قدرت کافی برای 
ارائه منویات و منافع خود ندارند و نمی توانند آن را منعکس کنند. اما به 
نظر من ســایر گروه های ذینفع، دارای قدرت تشــکل یابی هستند و می 

توانند فشار زیادی به دولت وارد کنند.
من فکر می کنم همیشــه یک اقتصاد سیاسی در کشور ما وجود دارد که 
برای تعیین نرخ ارز تعیین کننده اســت. نکته دیگری نیز در این خصوص 
وجــود دارد به این معنا که اگرچه تک نرخــی کردن ارز، اقدامی مطلوب 
است اما در شرایطی که دولت فاقد پشتوانه های ارزی مناسب باشد حرکت 
به ســمت تک نرخی کردن ارز، خطرناک است و ممکن است دولت نتواند 
در عمل، ارز را در محدوده مناســبی مدیریت کند.مدیریت منابع ارزی در 
شرایطی که تقاضا بااال باشــد و عرضه، متناسب با آن نباشد ممکن است 
موجب رها شدن نرخ ارز و به اصطالح موجب ایجاد سیکل معیوب افزایش 
مداوم نرخ ارز به صورت واگرا شــود و شرایطی ایجاد کند که دولت نتواند 
عمال نرخ ارز را در محدوده مناســبی مدیریت و تثبیت کند. به نظر من 
این مســئله اصلی و نگرانی دولت برای تک نرخی کردن ارز اســت. توجه 
به موارد فوق ما را به این ســمت هدایت می کند که حرکت دولت برای 
تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی بعید است. اگرچه در نهایت این کار 
مطلوب اســت و از رانتی که در بازار ارز وجود دارد و حاصل دوگانگی نرخ 
ارز است، جلوگیری می کند اما به نظر می رسد که دولت نگرانی هایی در 
این خصوص دارد. به این معنا که ممکن اســت با تعدیل نرخ ارز و حرکت 
به سمت تک نرخی کردن ارز هم هدف کاهش تورم یا کنترل قیمتها را از 
دست بدهد و هم نتواند نرخ ارز را در بازار در محدوده مناسبی کنترل کند 
که ممکن است این موضوع، تبعات بدتری در تراز تجاری ما داشته باشد و 
دولت از طرف گروههای ذی نفعی که به آنها اشاره شد با فشارهای جدیت 
تری به خصوص از طرف مصرف کنندگان و همینطور بنگاههای تولیدی 
مواجه شود در حالی که دولت در شرایط فعلی با توجه به رکود اقتصادی 
دو اولویــت اصلی دارد که عبارت از کنترل تــورم و همچنین حمایت از 
بنگاههای متکی به واردات نهاده ها اســت تا شــرایط رکودی از وضعیت 
فعلی حادتر نشــود.آنچه در رفتار دولت به نظر من بسیار مهم بوده است، 
کاهش یا از بین رفتن نوســانات نرخ ارز و ایجاد یک نوع ثبات در نرخ ارز 
است، برای اینکه در بازار ارز همواره مهمتر از نرخ، نوعی ثبات و وجود یک 
افق مشخص یا محدود شدن نوســانات در بازار ارز است که امکان برنامه 
ریزی جدی و بلندمدت تر را برای صاحبان کسب و کار چه واردکنندگان، 
چه صادرکنندگان و چه تولیدکنندگان فراهم می کند که به نظر می رسد 
دولت در این کار موفق بوده اســت.در طول دو ســال  و نیم گذشته چند 
اتفاق افتاده است که هرکدام می توانست به بی ثباتی های بزرگ در بازار 
ارز منجر شود که ســقوط قیمت نفت و کاهش شدید درآمدهای نفتی و 
برجام از جمله مهمترین آنهاست، اما دولت به خوبی توانست که این ثبات 
را در بازار ارز فراهم کند.به نظر می رسد با افزایش درآمد صـــادرات نفت 
و گاز، دولــت مــی تواند با اتکا به منابع ارز کم کم به ســمت تک نرخی 
کردن ارز حرکت کند اما یک نگرانی وجود دارد و آن این اســت که دولت 
با توجه به کســری بودجه که در ســال۹۶ با آن مواجه است از سر انفعال 
و ناچاری برای تامین کســری بودجه خود به سمت افزایش نرخ ارز، تحت 
لوای یکسان سازی نرخ ارز حرکت کند که بسیار خطرناک است و به نوعی 
رهاســازی نرخ ارز به صورت انفعالی و نه بر اساس یک تصمیم اندیشیده 
شــده و مدیریت شده است؛ در چنین وضعیتی، ممکن است کنترل ارز از 
دســت دولت خارج شــود و دولت به دلیل منافع خود برای تامین کوتاه 
مدت کسری بودجه خود به افزایش نرخ ارز رضایت دهد که آثار و تبعات 
تورمــی زیادی برای دولت به همراه خواهد داشــت.با این اوصاف، تا زمان 
اطمینان یافتن جدی از وجود ذخایر و امکان مدیریت بازار ارز، دولت باید 
به دوگانگی نــرخ ارز رضایت دهد. ضمن اینکه برخی از مصرف کنندگان 
ارز مبادله ای معتقدند با هزینه های غیرآشــکاری که اخذ ارز مبادله ای 
دارد فاصله چندانی بین ارز مبادله ای و آزاد وجود ندارد.بنابراین دولت باید 
به صورت تدریجی و آرام شــکاف بین ایــن دو ارز را کاهش دهد که هم 
بتواند به سمت ارز تک نرخی حرکت و هم از ایجاد شـوک در بازار عرضه 
جلوگیری کند. اما این موضوع را که شیب آرام تعدیل نرخ ارز چقدر باید 
باشــد بانک مرکزی باید تشخیص دهید. البته به نظر من دولت با اتکا به 
ذخایر ارزی بهتری که در دوره جدید دارد، سعی خواهد کرد تا به صورت 
آرام و با شــیب آرام به ســمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند. اگر این 
اتفاق در در شــش ماهه دوم امسال بیفتد، دولت می تواند هدف کنترل و 

تثبیت قیمتها را نیز محقق کند.

واکنش دبیر کل سازمان ملل به سخنان ترامپ

دبیر کل ســازمان ملل متحد در واکنش به ســخنرانی ترامپ علیه ایران 
و برجام، در بیانیه ای با تاکید بر اهمیت برجام در منع اشــاعه تسلیحات 
هسته ای و پیشبرد صلح و امنیت جهانی، ابراز امیدواری کرد که این توافق 
حفظ شود.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، استفان دوژاریک سخنگوی دبیر 
کل ســازمان ملل متحد در واکنش به اظهارات ترامپ علیه ایران و برجام، 
در بیانیه ای بر موضع آنتونیو گوترش دبیر کل این ســازمان در حمایت از 
برجام تاکید کرد.بر اساس گزارش العالم، در این بیانیه آمده است: دبیرکل 
بارها گفته است که برجام پیشرفتی مهم در تحکیم منع اشاعه تسلیحات 
هسته ای و پیشبرد صلح و امنیت جهانی است. وی به شدت امیدوار است 
که این توافق حفظ شــود.دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 
در یک سخنرانی ضمن تشریح راهبرد جدید دولتش در قبال ایران، اعالم 

کرد که پایبندی ایران به برجام را تایید نمی کند.

حمایت بحرین از اظهارات ترامپ علیه ایران

منامــه از اســتراتژی جدید آمریکا علیــه ایران حمایت کــرد و در ادامه 
یاوه گویی های ترامپ علیه ایران مدعی شد که بحرین بیشترین ضربه را از 
سپاه ایران خورده است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، منامه مدعی شد که 
بحرین از استراتژی جدید آمریکا که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آن 
را اعالم کرد استقبال می کند.براساس این گزارش، کشور بحرین با اشاره به 
اظهارات ترامپ علیه توافق هســته ای و سپاه مدعی شد: این موضع آمریکا 
بر اهمیت مبارزه با تروریســم و حامیان آن برای ایجاد جهانی پر امنیت و 
پر ثبات تاکید دارد.در ادامه این خبر آمده اســت: کشور بحرین از سیاست 
صحیح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و تالشــش برای منع انتشــار 
تروریسم که ایران آن را انجام می دهد حمایت می کند،منامه مدعی شد: ما 
از تمام تالش هایی که هدف آنها منع دســتیابی ایران به سالح هسته ای و 

منع ایران از کمک به شبه نظامیان افراطی است حمایت می کنیم.

ترامپ به دنبال ایجاد خط جدید 
نفاق در منطقه

نماینده مردم رشــت در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه ترامپ به دنبال ایجاد خط نفاق جدیدی 
در منطقه اســت، گفت: انتظار رفتار عاقالنه از شیخ 
منطقه داریم.غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی دیروز 
در گفت وگو با ایرنا درباره سخنان رییس جمهوری 
آمریکا علیه ایران افزود: ســخنان ســبک سرانه و 
خام ترامپ موجب شــرمندگی مردم آمریکا شد و 
نشــان داد که وی به الفبای سیاست آشنا ندارد و 
وارد حوزه هایی می شود که در صالحیتش نیست 
البته او اختیاری هم ندارد که برجام را لغو کند.وی 
ادامه داد: ما کشــته و مرده برجام نیستم ؛ با برجام 
می خواســتیم به دنیا ثابت کنیم که خواهان انرژی 
هسته ای صلح آمیز هستیم و آمریکا بهانه گیر است 
و تمامی این موارد در ســخنان شب گذشته ترامپ 
اثبات شــد.نماینده مردم رشت در مجلس تصریح 
کــرد: آمریکا همانطوری که به عراق و افغانســتان 
بــا بهانه های واهی حمله کــرد، قصد دارد برخورد 
جدیدی یا توسط خود یا همکارانش در منطقه ایجاد 
کند.وی با اشاره به استفاده ترامپ از واژه ای جعلی 
بجای خلیج فارس نیز اظهار داشت: وی می خواهد 
با ایجاد شــکاف خط نفاقی را در منطقه ایجاد کند 
و با ایجاد درگیری در میان کشــورهای منطقه به 
فروش ســالح های خود اقدام کند.عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاســبات مجلس خاطر نشــان 
کرد: انتظار ما از شــیوخ عرب این است که عاقالنه 
رفتار کنند و وارد فضای تنش ایجاد شــده توسط 
ترامپ برای فروش ســالح های خود نشوند.وی با 
تاکید براینکــه ایران تمایلی به بحث های جنجالی 
ندارد، افزود: آرامش نظــام، انقالب، ایران و منطقه 
مدیون ســپاه پاسداران است و و اگر سپاه پاسداران 
نبود، امروز عراق، ســوریه و افغانستان نبود. حضور 
ســپاه در این کشورها فقط مستشاری است ، ایران 
قصد دخالت نداشت اگرقصد دخالت داشتیم ترامپ 

ضرب شست محکمی دریافت می کرد.

وزارت  اطالعات  مسئول 
 اظهارنظردرباره  مدیران  دوتابعیتی

رئیس ســازمان اداری و استخدامی گفت: توقع مان از 
دســتگاه ها این اســت که از همین نیروهای جوان و 
خانم هایــی که دارای تجــارب الزم برای مدیریت در 
دســتگاه های اجرایی هستند، استفاده کنند.جمشید 
انصــاری در گفــت و گو با خبرآنالین، در پاســخ به 
این ســئوال که اگر وعده رئیس جمهور براي انتخاب 
جوانان و زنان جهت حضور در پســت هاي مدیریتي 
در وزارتخانه ها و دســتگاه های دولتی نیاز به مجوز 
اســتخدامی داشته باشد، سازمان اداری و استخدامی 
چه را رویکردی را دنبال خواهد کرد تا جوانان شایسته 
ای در ایــن جایگاه ها قــرار بگیرند؟، گفت: مجموعه 
دولــت به اندازه کافی نیروهای جوان و خانم با تجربه 
الزم بــرای مدیریــت دارد.وی افــزود: اولین مرحله 
توقع مان از دستگاه ها این است که از همین نیروهای 
جــوان و خانم هایی کــه دارای تجــارب الزم برای 
مدیریت در دســتگاه های اجرایی هســتند، استفاده 
کنند. حرکت خوبی شــروع شده، آمارهایی که داریم 
حاکي از افزایش انتصاب زنان، جوانان به مســئولیت 
های مدیریت است.رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشــور در پاسخ به اینکه آیا انتصاب زنان و جوانان به 
مناصب مدیریتی در سطح معاون یا مدیرکل خواهد 
بود؟، گفت: انتصاب زنان در تمام سطوح توصیه شده 
اســت. ما این درخواست را در ســطوح مدیریتي به 
صورت عام گفتیم و قطعا آمارش را به اطالع مردم می 
رسانیم.وی در پاسخ به این سئوال که چه کار خواهید 
کــرد تا جوان گرایی در ســطوح مدیریت به انتصاب 
آقازاده ها تبدیل نشــود؟؛ یادآور شد: اینها بحث های 

روزنامه ای است، در نظام اداری ضوابط حاکم است.

از "خلیج عربی" ترامپ تا "خلیج 
فارس" کاخ سفید

در حالی که ترامپ در ســخنان خــود از نام "خلیج 
عربی" استفاده کرد، سایت کاخ سفید در انتشار متن 
کامل سخنان وی به جای عنوان مجعول خلیج عربی 
که از ســوی ترامپ استفاده شــد از "خلیج فارس" 
اســتفاده کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دونالد 
ترامپ روز جمعه در ســخنان خود در مورد سیاست 
جدید آمریکا در قبال ایــران از کلمه مجعول خلیج 
عربی استفاده کرد، این در حالی است که  کاخ سفید 
در متنی که بر روی ســایت خود از سخنان وی قرار 

داده است کلمه خلیج فارس را جایگزین کرد.

یادداشتخبر

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اسالمی در واکنش به سخنان ضدایرانی ترامپ تاکید 
کرد: احاله موضوع برجام به کنگره توسط ترامپ یک نوع فرار 

رو به جلو تلقی می شود.
به گــزارش زمان به نقل ازخانه ملــت، عالءالدین بروجردی 
در گفــت و گویی افزود: کنگره آمریکا بــا این عمل ترامپ، 
در برابــر آزمون مهم تاریخی قــرار دارد.وی ادامه داد: نقض 
برجام توســط آمریکا در موارد متعدد، نشان دهنده غیرقابل 
اعتماد بودن آمریکا برای همه جهانیان اســت. نماینده مردم 
بروجرد درمجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: آمریکا بداند 
امروز توانمندی ایران در عرصه فناوری هســته ای نســبت 
به قبل از توافق هســته ای بسیار بیشتر اســت و اگر قرار بر 
این باشــد که ایران مجددا در این ریــل حرکت کند، قطعا 
با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد.بروجردی تاکید کرد: 
برای آمریکا و ترامپ، کره شــمالی خوب اســت زیرا رییس 
جمهوری آمریکا در عمل مروج و مشــوق حرکت کشورها به 
سوی سالح هسته ای هستند.وی همچنین گفت: جمهوری 
اســالمی ایران تنها کشوری اســت که عالوه بر تعهدات در 
ان پی تی و داشــتن فتوای مهم رهبر معظم انقالب در باب 

تحریم ســالح های هسته ای، به گرایش نداشتن در دستیابی 
به چنین سالح هایی متعهد اســت، ولی این مسائل در بازار 
آمریکا خریداری ندارد و برای این کشور همان سیاست های 
کره شمالی خوب است که این گونه آنان را به چالش می کشد.
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
همچنین درباره اتهامات ترامپ مبنــی بر حمایت ایران از 
تروریســم گفت: همه دنیا می دانند کــه امروز عامل اصلی 
بمباران هــای متعــدد و جنگ های تحمیلی به کشــورها 
از جمله عــراق، ســوریه، لیبی و یمن خــود آمریکایی ها 
هســتند زیرا این کشور، سیاست فعال نگه داشتن کارخانه 
های تولید تســلیحات را دنبال می کند و بر همین اســاس 
جنــگ را طراحی و راه اندازی می کند تــا بتواند به تجارت 
پرسود سالح دستیابی پیدا کند.بروجردی افزود: از آنجا که 
ترامپ یک تاجر حرفه ای است، بنابراین ویژگی جنگ طلبی 
آمریکا در این دوران بیش از گذشــته نمــود و ظهور پیدا 
کرده است و به همین دلیل این کشور به منظور دور کردن 
خود از این اتهام، ســعی می کند افکار عمومی را با سیاست 
فرافکنی به کشورهای مســتقل به ویژه جمهوری اسالمی 
ایران از واقعیت منحرف کند.وی ادامه داد: همه می دانند که 
بنیانگذار القاعده و داعش و بسیاری از گروه های تروریستی 
آمریکایی ها هســتند که در مقاطــع مختلف و برای تحقق 
اهداف نامشروع خود در کشورها این گروهک ها را به وجود 
می آوردند.نماینــده مردم بروجــرد در مجلس همچنین به 
حمایت آمریکا از تروریست ها در سوریه اشاره و اظهار کرد: 
متهم کردن جمهوری اســالمی ایران به عنوان کشور خط 
مقدم مبارزه با تروریســم و ایجاد بی ثباتی در منطقه فقط 
یک فرافکنی بی ارزش است و جهان می داند که عامل اصلی 
حمایت از پدیده شــوم تروریسم خود آمریکایی ها هستند.

بروجردی دربــاره آن بخش از ســخنان ترامپ که مدعی 
نقش ایــران در حمله به ســفارتخانه های آمریکا در دیگر 
کشــورها بود، گفت: باوجود این کــه کنگره آمریکا گزارش 
مفصلی از نقش عربستان در حادثه 11 سپتامپر داشت ولی 
اجازه ندادند در این مورد تحقیق یا گزارش آن علنی شود و 
حتی ترامپ این رخداد تروریستی را هم متوجه ایران کرد.
وی یادآور شــد: این امر نشان می دهد که ترامپ سخنان و 
ادعاهای بســیار بی ارزشی را مطرح کرده است؛ درحالی که 
آمریکا و هم پیمانانش بیشــترین نقش را در حوادث متعدد 

تروریستی منطقه و جهان داشته اند.

بروجردی در واکنش به سخنان ضدایرانی ترامپ تاکید کرد:

 همه می دانند، بنیانگذار القاعده 
و داعش، آمریکایی ها هستند

 موضع مشترک تروئیکای اروپا
 در حمایت از توافق هسته ای

 شروط بغداد برای مذاکره
 با اقلیم کردستان عراق

رهبران سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه 
و آلمــان با صدور یک بیانیه مشــترک بر 
ادامه تعهدشان به توافق هسته ای تاکید و 
اعالم کردند که حفظ این توافق در راستای 

منافع امنیت ملی مشترک آنها است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، به نوشته 
روزنامــه نیویورک تایمز ترزا می نخســت 
وزیر انگلیس، انگال مرکل صدر اعظم آلمان 
و امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه در 
یک اقدام غیرمعمول بیانیه مشــترک و به 
ســخنان رییس جمهور آمریکا علیه ایران 
و توافق هســته ای واکنش نشــان دادند.

رهبران این سه کشــور اروپایی در بیانیه 
خود آورده اند که به توافق هســته ای سال 
۲۰1۵ متعهد هســتند و حفظ این توافق 
در راستای منافع امنیت ملی مشترک آنها 
اســت.همچنین در این بیانیه آمده است 
توافق هسته ای حاصل 1۳ سال دیپلماسی 
و گامــی مهم در راســتای اطمینان نبود 
انحراف در برنامه هســته ای ایران اســت. 
شــورای امنیت سازمان ملل نیز این توافق 
را مورد تایید قرار داده و آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی پایبندی ایران بــه توافق را 
تایید کرده اســت.این مقام هــای اروپایی 
در بیانیه خــود آورده اند که مــا از دولت 

آمریــکا و کنگره می خواهیــم که تا پیش 
از هر گامی که می توان توافق هســته ای را 
تضعیف کند، از جمله از طریق وضع مجدد 
تحریم ها علیه ایران تاثیرات چنین اقدامی 
را بــر امنیت آمریــکا و منتقدانش مدنظر 
قرار دهند. این رهبــران اروپایی عالوه بر 
این نســبت به تصمیم ترامپ درباره توافق 
هسته ای به شــدت ابراز نگرانی کرده اند.به 
نوشته این روزنامه آمریکایی این در حالی 
است که عربســتان و اسرائیل از سخنرانی 
ترامپ مبنی بر اینکــه وی دیگر پایبندی 
ایران به توافق هســته ای را تایید نخواهد 

کرد، استقبال کردند.

سخنگوی دولت عراق اعالم کرد که بغداد 
برای مذاکره با اقلیم کردستان عراق اصول 
و ضوابــط »میهنی« خــود را دارد که در 
صورت پذیــرش آن ، بغداد وارد مذاکره با 

مسئوالن کردستان خواهد شد.
 به گزارش زمان به نقل ازمهر، »سعد الحدیثی«

 سخنگوی دفتر حیدر العبادی نخست وزیر 
عراق اعالم کرد که شــرط دولت عراق برای 
مذاکره با اقلیم کردســتان عــراق، پایبندی 
به اصول میهنی اســت.الحدیثی اعالم کرد 
کــه درهای گفتگو هنوز باز اســت و باید بر 
اســاس اصول و پایه های استواری بنا شود 
تا به بیراهه مذاکره بی فایده یا غیر ســازنده 

کشانده نشویم.وی همچنین تأکید کرد که 
مذاکرات نباید به گونه ای باشــد که بحران 
را طوالنی کند یا در راســتای بیرون آوردن 
اقلیم کردستان از مهلکه ای باشد که خود را 
با برگزاری همه پرسی غیر قانونی کردستان 
گرفتار آن کرده است.سخنگوی دولت عراق 
اعالم کرد که اگر مســئوالن اقلیم کردستان 
به دنبال ایجاد مذاکراتی ســازنده هســتند 
باید پیش شــرط های میهنی این مذاکرات 
را رعایت کنند و به وحدت اراضی و حاکمیت 
عراق اعتراف کرده، به قانون اساسی عراق و 
حاکمیت میهنی در سراســر کشور اعتراف 
کند و قانون اساســی به عنــوان چارچوب 
این مذاکرات تعیین شود.الحدیثی گفت که 
باید نتایج این مذاکرات هم بر اســاس قانون 
اساســی باشــد و در با آن در تضاد نباشد و 
دولت محلی کردستا هم باید ضمن اعتراف 
به صالحیت های دولــت مرکزی در پرونده 
های تجارت بین الملل از جمله فروش نفت 
میدان های نفتی در اقلیم کردستان و شهر 
کرکوک، اداره گــذرگاه های مرزی و هوایی 
عراق را هم به دولت بغداد بسپارد.وی افزود 
که این اصول و پایه های بغداد برای مذاکره 
سازنده و مثبت با اربیل است و بر این اساس 
درهای مذاکره به روی ُکردها باز خواهد بود. 

آگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره 96/97/30
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان در نظر دارد مناقصه تهیه عالئم ایمنی راه ها را به شماره 

96/97/30 را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل فراخوان مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه 
تا ارسال دعوتنامه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار در سامانه 19 /96/07 می باشد.اطالعات و اسناد مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
-مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 تاریخ 1396/07/26 

-مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه ساعت 13 تاریخ 1396/08/07
-تاریخ بازگشایی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/08/08 

-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:گرگان – میدان بسیج – سایت اداری – مقابل ضلع شرقی استانداری –کدپستی: 37141-49189 
تلفن 32480014

-اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد 
-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

-جهت کسب اطالع می توانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به آدرس زیر رجوع نمایید.
-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 367/637/500 ریال                        شناسه آگهی:12301

               www.setadiran.ir ) آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد   http://iets.mporg.ir   آدرس سایت مناقصات و مزایدات
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان

 نوبت دوم

 تاکید برمقابله مجلس
 با هرگونه رفتار نابخردانه امریکا 

عالءالدین بروجردی در گفتگو با صدا و ســیما افزود: ما 
در مجلس شــورای اسالمی نیز بودجه بیشتری را برای 
توان موشــکی تخصیص خواهیــم داد و عزم دولت هم 
قطعاً در این زمینه راسخ تر است.هیچ دلیلی وجود ندارد 
که امریکایی ها تحریم ها را به حالت اول برگردانند و ما 
به برجام پایبند باشــیم.ما براساس منافع ملی به هنگام 
تصمیمــات خود را درخصوص اقدامــات امریکا اتخاذ و 
عمل خواهیم کرد.وی استفاده از نام معجول برای خلیج 
فارس را نوعی خودفروشــی ترامپ برای حکام مرتجع 
عرب خواند و افزود: ملت ایران همیشــه و در همه حال 
اســتوار در مقابل دشمنان ایستاده و در طول سال های 
گذشته تحریم ها را با هوشمندی مدیریت و با موفقیت 

از آن عبور کرده است.

لزوم تسریع درتشکیل ستاد تدابیرویژه اقتصادی؛ 

تحریم پدیده جدیدی برای ایران نیست
رئیس کمیســیون اقتصاد مجلــس با بیان اینکه 
تحریم پدیده جدیدی برای اقتصاد ایران نیســت 
از دولت خواست سریعا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 

را تشکیل دهد.
به گــزارش زمــان بــه نقــل ازمهر،محمدرضا 
پورابراهیمــی در خصــوص اظهــارات رئیــس 
جمهور آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد کشــور گفت: 
صحبت های ترامپ را می توان از زوایای مختلفی 
مورد بررسی قرار داد. در این اظهارات آقای ترامپ 
برجام را منتفی نکرده اســت، اما مسیر ایران در 

اجرای برجام را نیز تایید نکرده اســت.وی اظهار 
داشــت: فارغ از اینکه اظهارات ترامپ تماما غلط 
می باشد باید گفت برنامه آمریکا این است که فشار 
اقتصادی بیشتری بر جمهوری اسالمی بیاورد تا 
امتیازات بیشتری از کشورهای طرف معامله اش 
در خاورمیانــه بگیرد.نماینده مردم کرمان افزود: 
احتماال آمریــکا در تصویــب تحریم های جدید 
اقداماتی را به صورت یک طرفه انجام خواهد داد 
که بر این اساس تحریم های قبلی را مجددا اعمال 

و تحریم های جدیدی را نیز تصویب می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آمریکا 
در قالب طرح هــای جدیدی که در کنگره در حال 
بررسی است، تحریم های جدیدی را در دست اجرا 
دارد.وی با تاکید بر اینکه تجربه چندین ساله ما در 
بحث تحریم ها حکایت از این واقعیت دارد که این 
شرایط سالها در کشور ما به صورت ملموس وجود 
داشــته است، گفت: جمهوری اسالمی ایران با یک 
پدیده و موقعیت جدیدی بــه نام تحریم ها مواجه 
نیســت که نظام اقتصادی ما در برابر آن راهکاری 
نداشته باشد.رئیس کمیسیون اقتصاد گفت: هنوز 
تحریم های وعده شــده در برجام نیــز به صورت 
کامل برداشــته نشــده بود، فقط در بحث نفت که 
یکی از محورهای برجام بود توانســتیم به ظرفیت 
قبــل از تحریم ها بازگردیــم.وی تاکید کرد: هنوز 
توافقات برجام برای رفع تحریم ها عملیاتی نشــده 
بود و یکی از بحث های اخیر ما با دولت این بود که 
تحریم های بانکی کشور همچنان به قوت خود باقی 
اســت.پورابراهیمی اظهار داشت: اروپایی ها موضع 
گرفتند که ما برجام را قبول داریم و حاضر نیستیم 
کنار بگذاریم نشــان دهنده شــکنندگی تصمیم 
آمریکاســت، لذا اگر طرف های اروپایی با جمهوری 
اسالمی ایران همکاری کنند و در خصوص توافقات 
اقتصادی که با ایران داشــته اند مسیر خود را ادامه 
دهند، تحریم های آمریکا هیــچ تاثیری بر اقتصاد 
ایران نخواهد داشــت، زیرا اصوال ما با آمریکا از روز 
اول همکاری اقتصادی نداشته ایم.وی تصریح کرد: 
احتمال دارد فشار آمریکا بر اروپایی ها برای مراودات 
اقتصــادی، مراودات بانکی و افزایش شــرکت های 
تحت تحریم باشــد، لذا اگر اروپایی ها مســیر رفع 

تحریم ها را ادامــه دهند، تحریم های جدید آمریکا 
تاثیری در اقتصاد ایران نخواهد داشت و ما مسیر را 
ادامه خواهیم داد.رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: 
جمهوری اســالمی در مقابل تمام اســتراتژی های 
آمریکا برای مقابله با ملت ایران استراتژی طراحی 
کرده اســت و ما سناریوهایی برای وضعیت بدتر از 
این نیز طراحی کرده ایم.وی با بیان اینکه به دلیل 
فضای روانی نوساناتی را در شاخص های اقتصادی 
در کوتــاه مدت خواهیم دید، گفت: این موضوعات 
در کوتــاه مدت مدیریت خواهد شــد که مدیریت 
آن نیازمند تصمیمات دقیق، منطقی، کارشناســی 
و تدابیر اساسی راهبردی است.پورابراهیمی تاکید 
کرد: دولت باید هر چه سریعتر کمیته تدابیر ویژه 
اقتصادی کــه در دوره اول تحریم ها در دولت دهم 
طراحی شــده بود را ایجاد کنــد، زیرا مصوبات آن 
نقش مصوبات شــورای عالی امنیت ملی را دارد  و 
می تواند در دوران تحریم ها کارگشــا باشد.رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اظهارات 
اخیر ترامپ نشــان دهنده آغــاز جنگ اقتصادی 
با ایران اســت و ما باید تصمیماتی را که در زمان 
جنگ اقتصادی الزم است اتخاذ کنیم.پور ابراهیمی 
اظهار داشت:  کمیته تدابیر ویژه اقتصادی در دولت 
دهم تشکیل شــده بود، اما به خاطر رویکرد دولت 
یازدهم تعطیل شد لذا در فضای جدید سیاسی باید 
این ســتاد  مجددا آغاز به کار کند تا متناســب با 
تصمیمات جدید آمریکا تصمیمــات جدی اتخاذ 
کنــد.از همه مجموعه ها شــامل مجلــس، دولت، 
شــورای عالی امنیــت ملی در این ســتاد حضور 

خواهند داشت.
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کردن  اضافه  بر  مبنی  ترامپ  تازه  سبز  چراغ 
های  تحریم  فهرست  به  پاسداران  سپاه  نام 
وزارت خزانه داری آمریکا، همه ملت ایران را 
یکصدا  سپاه،  نهاد  از  پشتیبانی  و  در حمایت 

کرده است.
 ۲1 جمعه  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اعالم  برای  انتظار  روزها  به  ترامپ  مهرماه، 
پایان  ایران  قبال  در  خود  تازه  های  سیاست 
داد و در سخنرانی خود چارچوب و محورهای 
تشریح  را  ایران  برابر  در  خود  راهبرد  اصلی 
وزارت  به  ترامپ  تازه،  راهبرد  این  در  کرد. 
پاسداران  سپاه  داد  اجازه  آمریکا  داری  خزانه 
هایش  تحریم  فهرست  در  را  اسالمی  انقالب 
اضافه کند. ترامپ همچنین پایبندی ایران به 
تصمیم  و  نکرد  تایید  هم  را  ای  توافق هسته 

گیری در مورد این توافق را به کنگره سپرد.
ترامپ،  ضدایرانی  سخنرانی  از  پس  ساعتی 
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه 
داری آمریکا با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که 
این وزارتخانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 
شامل فرمان اجرایی تروریسم جهانی 1۳۲۲4 
و مطابق با قانون مقابله با دشمنان آمریکا از 

طریق تحریم »کاتسا« می داند.
در این اطالعیه آمده است: ما سپاه پاسداران 
را به دلیل حمایت از سپاه قدس که یک نهاد 
ایرانی کلیدی برای ممکن کردن اقدامات بی 
رحمانه بشار اسد رییس جمهور سوریه علیه 
مرگبار  فعالیت های  به عالوه  مردم کشورش 
حزب اهلل، حماس و دیگر گروه های تروریستی 
مشمول کاتسا می دانیم. ما از بخش خصوصی 
می خواهیم تا به طور رسمی بپذیرد که سپاه 
ایران  اقتصاد  از  زیادی  بخش  روی  پاسداران 
تحت  های  با شرکت  که  آنهایی  و  دارد  نفوذ 
ریسک  با  کنند  می  ستد  و  داد  سپاه  کنترل 

باالیی این کار را انجام می دهند.
»شهید  صنایع  شرکت  سه  همچنین 
علم الهدی«، »فناموج« و »راستافن« به دلیل 

ارایه خدمات فنی و تسلیحاتی به سپاه و برنامه 
وزارت  تحریم های  فهرست  به  ایران  موشکی 
دارایی اضافه شده است. در حالی دولت آمریکا 
بر اساس قانون کاتسا و به دلیل آنچه »حمایت 
از گروه های تروریستی« خوانده، تحریم های 
بیشتری بر سپاه اعالم کرده که برخی مقامات 
دولت آمریکا ادعا می کردند که ترامپ سپاه 
قرار  تروریستی  های  سازمان  لیست  در  را 
گذشته  روزهای  در  مساله  این  داد.   خواهد 
واکنش بسیاری از مقامات کشوری و لشکری 

کشورمان را برانگیخته بود. 
رییس  روحانی«  »حسن  االسالم  حجت 
جمهوری چهارشنبه گذشته در سخنرانی خود 
در جلسه هیات دولت خروج آمریکا از برجام را 
خطا خواند و گفت: اگر آمریکا بخواهد خطای 
پاسداران  علیه سپاه  و  مرتکب شود  را  بعدی 
است؛  اندر خطا  دیگر خطا  این  کند،  اقدامی 
سپاه پاسداران تنها یک واحد نظامی نیست، 

این مردم بوده و  بلکه  سپاه پاسداران در دل 
ما دفاع  منافع ملی  از  در همه روزهای خطر 

کرده است.
پیامدهای  مورد  در  هم  سپاه  سرداران 
تروریستی خواندن سپاه از سو آمریکا به طور 
جدی هشدار داده بودند. سردار » محمدعلی 
جعفری« فرمانده کل سپاه در جلسه شورای 
راهبردی سپاه هشدار داد: در صورتی که قانون 
تحریم های جدید آمریکا اجرا شود این کشور 
باید پایگاه های منطقه ای خود تا شعاع ۲ هزار 
منتقل  را  ایران  موشک های  برد  کیلومتری 
کند. وی افزود: در صورتی که اخبار پراکنده 
آمریکا  دولت  حماقت  درخصوص  موجود 
گروه  عنوان  به  سپاه  گرفتن  درنظر  بر  مبنی 
تروریستی صحیح باشد، سپاه نیز ارتش آمریکا 
خاورمیانه،  منطقه  بویژه  جهان  سراسر  در  را 

همسنگ داعش درنظر خواهد گرفت.
های  سازمان  زمره  در  را  سپاه  اگرچه  ترامپ 

عنوان  به  را  آن  اما  نکرد،  قلمداد  تروریستی 
زیر  باید  که  خواند  تروریسم  حامی  نهادی 
تحریم های تازه وزارت خزانه داری این کشور 
قرار گیرد؛ تحریم هایی که فشارها را بر این 
نهاد نظامی افزایش می دهد و بر سر راه انجام 
در  ویژه  به  آن  ستیز  تروریسم  های  فعالیت 
منطقه مانع ایجاد می کند. این در حالی است 
که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از 
مظهر  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  جمله 
جمهوری  امنیت  حافظان  و  اقتدار،  و  قدرت 
آحاد  تمامی  و  دولت  هستند.  ایران  اسالمی 
مردم ایران از این نیروها قاطعانه حمایت می 

کنند. 
سپاه پاسداران انقالب سالمی به عنوان نهادی 
مردم  و  ایران  های  ملت  از  همواره  نظامی، 
منطقه در برابر گروه های تروریستی حمایت 
القاعده،  تروریستی  های  گروه  است.  کرده 
گروهک  از  بسیاری  و  داعش  النصره،  جبهه 
های تروریستی که امنیت و ثبات کشورهای 
منطقه را به خطر می اندازند، حاصل سیاست 
های توسعه طلبانه غرب و به منظور به چالش 
کشیدن و تضعیف کشورهای مخالف سیاست 
گروه  اند؛  شده  ایجاد  منطقه  در  آمریکا  های 
قدرت  های  حمای  مورد  هم  هنوز  که  هایی 
های غربی هستند و منطقه را به میدان جنگی 

بزرگ برای مردم آن بدل کرده اند.
چیزی  منطقه  امور  در  آمریکا  دخالت  نتیجه 
یمن،  سوربه،  عراق،  در  آشفتگی  جز  نیست 
مظلوم  های  ملت  از  سپاه  و   ... و  فلسطین 
حمایت  تروریسم  برابر  در  کشورها  این 
نظامی  نهاد  یک  عنوان  به  سپاه  کند.  می 
برابر  از ملت ها در  قدرتمند، همواره حمایت 
تجاوزگران را در دستور کار خود داشته است. 
در  تحمیلی  جنگ  از  پیش  نظامی  نهاد  این 
حمایت  مورد  تروریستی  های  گروهک  برابر 
بحبوحه  در  کرد،  دفاع  ایران  ملت  از  آمریکا 
جنگ تحمیلی هم در کنار مردم علیه دشمن 

متجاوز از یکپارچگی سرزمین ایران دفاع کرد 
و امروز حمایت از مردم منطقه در برابر گروه 

های تروریستی را در دستور کار دارد.
در  سپاه  آفرینی جدی  چالش  و  تراشی  مانع 
آمریکا  جویانه  سلطه  اهداف  تحقق  مسیر 
گروه  با  مبارزه  طریق  از  چه  منطقه،  در 
طریق  از  چه  و  داعش  چون  تروریستی  های 
به  اشغالگر قدس  رژیم  با موجودیت  مخالفت 
آمریکا،  حمایت  مورد  دولتی  تروریسم  عنوان 
واشنگتن  تندروی  رهبران  مذاق  به  مسلما 

خوش نمی آید. 
این روزها که به یمن تالش و همکاری سپاه 
از  بزرگی  بخش  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
زیر  و  شده  آزاد  داعش  اشغال  زیر  مناطق 
عراق  قانونی  و  مرکزی  های  دولت  حاکمیت 
مطلوب  سناریوهای  و  گرفته  قرار  سوریه  و 
است،  شده  آب  بر  نقش  سوریه  در  آمریکا 
اتخاذ  سپاه  علیه  تندتری  مواضع  آمریکا 
سپاه  ضد  مواضع  ترتیب  این  به  است.  کرده 
دور  ای  مساله  شد،  اعالم  دیشب  که  ترامپ 
واهی  اتهامات  همان  این،  نبود.  انتظار  از 
بارها  و  بارها  گذشته  های  سال  که طی  بود 
تکرار شده است. همین مساله نشان می دهد 
درست  را  خود  مسیر  اسالمی،  جمهوری  که 
انتخابت کرده و با صالبت هرچه تمام در این 

مسیر گام بر می دارد.
مساله مهم این است که سپاه، به عنوان نهادی 
نظامی حامی مردم، همواره در دل مردم ایران 
و مردم منطقه جا داشته است. به گفته رییس 
برای  دیگر  بار  یک  ترامپ  جمهوری، سخنان 
دولتی  آمریکا  دولت  که  کرد  روشن  ما  مردم 
وملت های  ن  ایرا  ملت  منطقه،  مردم  علیه 
قبلی  خط  می خواهد  همواره  و  است  مظلوم 
ایران  ملت  وجود  این  با  دهد.  ادامه  را  خود 
و سخنان  ناروا  با حرف های  که  نیست  ملتی 
سر  دیکتاتور  یک  برابر  در  بخواهد  تنفرانگیز 

فرو برد.

  تحریم های آمریکا و پشتیبانی یک ملت از سپاه

امکان تجربه آموزی  کاستی های فضای شهری، 
وسایل  سمت  به  را  آنان  و  گرفته  کودکان  از  را 
دیجیتالی و بازی های انفرادی کشانده است که 
با  فردگرا  کودکانی  رشد  جز  چیزی  آن،  نتیجه 
روحیه انزوا طلبی نیست؛ موضوعی که می توان از 
آن به عنوان تهدیدی برای سالمت جامعه نام برد

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، تغییر بافت زندگی 
شهری،  حیات  جدید  الگوهای  شدن  نهادینه  و 
کودکان را همچون زندانیان در فرهنگ آپارتمان 
نشینی محبوس کرده و آنان را از داشتن روحیه 
داشته  باز  با همساالن  آموزی  تجربه  و  مشارکت 
بافت  تغییر  و  توسعه  که  این  از  غافل  است؛ 
به  اندیشی در شکل دهی  نیازمند ژرف  زیستی، 
فضای زندگی مناسب برای همه اقشار جامعه به 

خصوص کودکان است. 
در این میان، کاستی های فضای شهری هم مزید 
والدین  ترس  واسطه  به  کودکان  و  علت شده  بر 
از نبود فضای مناسب بازی و بوستان های ایمن 
حیاط  و  کوچه  در  بازی  از  تفریح،  برای  سالم  و 
از  دفاع  در  ناتوان  شهرزادگانی  اند؛  شده  محروم 
حقوق خود و وامانده از جامعه انسانی شهرنشینی 
مسووالن  گوش  به  هایشان  خواسته  صدای  که 

نمی رسد. 
غرق  گرفتگی،  برق  همچون  ناگواری  حوادث 
شدن  پرت  رانندگی  سانحه   ، استخر  در  شدن 
ها، خود  بوستان  در  بدون حفاظ  های  بلندی  از 
گواه مظلومیت و سهم اندک کودکان از فضاهای 

شهری است. 
که  می شود  دیده  نیز  موارد  بعضی  در  حتی 
کودکان به دالیلی ازجمله نامناسب بودن فضای 
اختصاص یافته به بازی در پارک ها و درعین حال 
ایمن نبودن وسایل بازی از کودکی کردن دراین 

محیط ها محروم می شوند .
کالنشهرها  فضای  رابطه  درباره  کارشناسان 
که  باورند  این  بر  کودکان  روحی  وضعیت  با 
کالنشهرها به همان میزان که می توانند جذاب 
منابع مختلف  به  را  ها  انسان  و دسترسی  باشند 

و  فرهنگی  اطالعاتی،  رفاهی، 
اندازه  همان  به  کنند،  آسان  غیره 
جدایی انسان ها و به ویژه کودکان 
که  دارند  همراه  به  را  طبیعت  از 
و  انزواطلبی  روحیه  وضعیت  این 

فردگرایی را تشدید می کند. 
کودکان بنا به اقتضای سن خود باید 
اختیار  در  را  نشیب  و  فراز  امکانات 
داشته باشند، باید بتوانند در خاک 
غلت بزنند و سرما و گرما را احساس 
همچنین  و  را  نور  و  سایه  کنند. 
زمان  توالی  کلی  طور  به  و  فصل  ها 

را درک کنند.
شهری  فضای  تاثیر  در  این  بنابر 
گفت  توان  می  کودکان  رشد  در 
و  طبیعت  از  دور  به  که  کودکانی 
در محیط های مصنوعی آمیخته به 
انواع آلودگی ها و بحران ها رشد می 
پیدا  آمیز  رفتارهای خشونت  کنند، 
های  تنش  بر  روز،  به  روز  و  کرده 
این  شود.  می  افزوده  آنان  عصبی 
افزایش تنش های عصبی در جامعه، 

تعادل جامعه در  و  برای سالمت  بزرگ  تهدیدی 
آینده خواهد بود.

رفاهی،  خدمات  تجمع  و  مدنیت  مرکز  شهرها 
این  آیا  اما  شوند  می  تعریف  فرهنگی  آموزشی، 
امکانات و خدمات برای تمام گروه های اجتماعی 
کودکان  همانند  پذیر  آسیب  های  گروه  ویژه  به 
که  موضوعی  است؛  شده  گرفته  نظر  در  زنان  و 
چندان  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  متاسفانه 
به آن توجه نشده و کودکان از جمله گروه های 
اجتماعی محروم از فضاهای شهری به شمار می 

روند.
زندگی شهری درکشور ما هم دسترسی به آموزش 
های رسمی، کاالهای فرهنگی، خدمات رفاهی و 
باکیفیت  و  تر  آسان  کودکان  برای  را  بهداشتی 
فضای  نبود  دلیل  به  مقابل  در  اما  است.  ترکرده 

بازی و نشاط مناسب و دور ماندن کودکان 
از طبیعت، آنان را در چهاردیواری آپارتمان 
و  این خود آسیب  نگه داشته است که  ها 

تهدیدی بزرگ به شمار می رود.
به عبارتی دیگر، فضای شهرهای ایران برای 
حضور افراد جامعه به خصوص گروه آسیب 
پذیر کودکان بسیار نامناسب است؛ از نبود 
آلودگی  تا  گرفته  فضاها  ایمنی  و  امنیت 
های دیداری و شنیداری و سلطه خودروها 
بر شهر که همگی دست به دست هم داده 

تا کودکان را از فضای شهری برانند. 
تجربه  امکان  ما  شهری  فضای  واقع،  در 
تنها  نه  است.  گرفته  کودکان  از  را  آموزی 
خیابان ها و میدان های شهری، بلکه اندک 
کیفیت  بی  چنان  هم  محلی  های  پارک 
حضور  برای  الزم  امنیت  و  ایمنی  فاقد  و 
را  خود  جایگاه  کم  کم  که  است  کودکان 
آنان  و  داده  دست  از  کودکان  زندگی  در 
را به سمت وسایل دیجیتالی و بازی های 

انفرادی کشانده است.
کمبود  شهری  فضاهای  در  این،  بر  عالوه 
کودکان  کنار  در  والدین  حضور  امکانات 
هم احساس می شود. تصور کنید یک کودک ۲، 
بخواهد  است  نگهداری  به  نیازمند  که  ساله  سه 
از فضای شهری بهره مند شود. به طور طبیعی، 
را  خویش  فرزند  کالسکه  بتواند  باید  مادرکودک 
همراه داشته باشد. در شهرهایی مانند تهران اما 
پستی و بلندی های خیابان ها و نبود وسایل حمل 
و نقل عمومی مناسب این امکان را از آنان گرفته 
است و این به خودی خود خانواده ها را از رفتن به 
پارک و فضای بازی منصرف می کند. روی آوردن 
به استفاده از وسایل شخصی هم دردی دوا نمی 
کند و به نوعی کودکان را از حرکت بازمی دارد 
و همچون عروسکانی به تماشای ناهنجاری های 

شهری می نشاند.
فضای زیستی مناسب برای کودکان، فضایی امن 
و ایمن است؛ فضایی که کودکان به راحتی بتوانند 

فضایی  بپردازند. چنین  و شادی  بازی  به  آن  در 
باید پیاده محور و دور از تسلط خودرو و همچنین 
معنا  این  به  باشد.  برخوردار  مناسبی  طبیعت  از 
که تنها کاشتن چند درخت و تزیین کردن فضا 
کافی نیست و نباید چنان بسته و گره خورده در 
هم باشد که کودک را از دید والدین خارج کند. 
در واقع در بستری امن و ایمن، به کودکان اجازه 

بازی و کشف وشهود بدهد.
بازی  فضای  بودن  سبزینه  و  طبیعت  بر  عالوه 
بازی  برای  که  تجهیزاتی  و  وسایل  کودکان، 
از  هم  شود  می  گرفته  نظر  در  آنان  یادگیری  و 
اهمیت خاصی برخوردار است. چنین فضایی باید 
منعطف باشد و از طراحی های سخت و غیر قابل 
با  متناسب  وسایلی  شود،  پرهیز  آن  در  انعطاف 
را  آنان  سن کودکان، احساس ها و هیجان های 
قبیل  از  خطرناکی  حوادث  شاهد  تا  کند  تخلیه 
پرت شدن، برق گرفتگی و موارد دیگر که منجر 
است،  خانه  فضای  در  کودکان  شدن  محصور  به 

نباشیم.
بازی  از دیگر ویژگی های مهم فضاهای مناسب 
تا  است  آن  بودن  دسترس  در  کودکان،  برای 
مادران و کودکان بدون کمترین مانعی به آن جا 
بروند. به عبارتی طراحی فضاهای جزیره ای و دور 
حیات  در  چندانی  نقش  تواند  نمی  دسترس،  از 
اجتماعی کودکان بازی کند چراکه این دسترسی 
شود.  می  فراهم  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  با 
بنابراین حمل و نقل عمومی در یک شهر دوستدار 

کودکان هم از اهمیت خاصی برخوردار است.
که  داشت  توجه  موضوع  این  به  باید  پایان  در 
جوامع  با  مناسب  شهری  مبلمان  و  فضا  هرچه 
انسانی و گروه های آسیب پذیر به ویژه کودکان 
و  آرامش  از  سرشار  ای  جامعه  شود،  طراحی 
امنیت و شاد خواهیم داشت و بر عکس، محروم 
از مهمترین تجربه زندگی یعنی  ماندن کودکان 
و  کرده  منزوی  را  آنان  خود،  همنوع  با  بازی 
روحیه مشارکت و تجربه آموزی در کنار دیگران 

را از آنان می گیرد.

سهم اندک کودکان از فضای شهری

تنبلیسم؛ بالی خانمان سوز زمان ما 
*آرش افسری

این هم شده بالی خانمان سوز این دوره و زمانه ما، ترس 
راننده  عزیز  دوستان  آن  از  تنبلیسم؛  و  کردن  ریسک  از 
گرفته  کردیم(  صحبت  موردشان  در  قباًل  )که  اسنپ  در 
تا کارمندان میان رده ارگان ها و سازمان ها و شرکت های 
دولتی و خصوصی. ملت کاًل دنبال کار راحتی هستند که 
بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند )این هم شده قرتی بازی 
باشند.  داشته  هم  باالیی  درآمد  ضمن  در  و  امروزی ها( 
اصاًل شرط می بندم همین سه فاکتور اساسی پشت خلق 
ایده بازاریابی شبکه ای بوده؛ چند وقت کار کن، بعد یک 
زیاد  اساساً  ایرانی ها  ما  گویا  بیاور.  در  پول  و  بشین  عمر 
نه  صورت  ترکیب  قربان  خوب  نیستیم.  هم  ریسک پذیر 
کنی  پیشرفت  می خواهی  اگر  بشوم،  ماهت  شبیه  چندان 
باید تغییر ایجاد کنی. باالخره هر چیزی یک بهایی دارد. 
این  بهتر  ورژن  یا  راحتیم،  و  نرم  و  چرب  لقمه  دنبال  یا 
است که می خواهیم در همین وضعیتی که هستیم باشیم 
را  چیز  همه  هم  الکی  باشیم.  داشته  باالتری  درآمد  ولی 
اصاًل  است.  تنبلیسم  برادر  ترس  می اندازیم.  ترس  گردن 
همان  تنبلیسم  هم  شاید  یا  است؛  تنبلیسم  خود  ترس 
جسارت  کمی  باشیم؛  شجاع  کمی  بیایید  است!  ترس 
داشته باشیم. ماشاهلل توی خیابان بعد از تصادف که کلی 

آدم جسور می بینم.
کافی است دو خودرو با هم برخورد کنند؛ دیگر نمی توان 
با جسارت خاصی  فهمید که مقصر کیست! هر دو طرف 
کی  نزن  حاال  و  می افتند  هم  جان  به  گربه  و  مثل سگ 
نداریم؟  را در گفتن حقیقت  این جسارت  بزن. پس چرا 
نقاب »من کارمند  را پشت  تنبلیسم خودمان  از سر  چرا 
نیستیم  حاضر  و  می کنیم  پنهان  هستم«  شناسی  وظیفه 
بگردیم؟  بهتر  جای  و  بهتر  حقوق  با  جدید  کار  دنبال 
می کنم،  کار  زیاد  دارم  من  که  می زند  غر  روز  هر  طرف 
اگر  خوب  مجبوری؟!  نمی داند.  مرا  قدر  هم  کس  هیچ 
مجبوری که مجبوری؛ غر زدن ندارد؛ اگر هم که مجبور 
اینجا  مانده ای؟  اینجا  که  است  مرگت  چه  پس  نیستی 
با  آمدن  کنار  جای  به  یافت.  می توان  را  تنبلیسم  ریشه 
به جای  اینکه  یا  است؛  راحت تر  غر می زند چون  شرایط 
احتماالً  که  بهتر،  شغلی  کردن  پیدا  و  کار  جستجوی 
بماند  کار  ترجیح می دهد سر همان  دارد،  روندی سخت 
نکن  من؛  برادر  نکن  بخورد.  را  همکارانش  مخ  روز  هر  و 
خواهرم، می خواهی با خودت این کار را بکنی بکن، ولی 

تو را به خدا مخ من یکی را نخور!

یادداشت

 آگهی حصر وراثت 
شرح  به    ۳۳۶-۰۳88۲۹-۹ شماره  شناسنامه  دارای  ایراندوست  شکوفه  خانم 
دادخواست به کالسه 1،۳۶8،۹۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
تاریخ  در  بشناسنامه 1۵۹   ایراندوست   داده که شادروان هادی  توضیح  و چنین 
۹۶،۷،1۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به

1-متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 
۲-نیاال ایراندوست به شماره ملی ۷-۰1۵4۷۵-۳۳۷ دختر متوفی

متوفی غیر از وارث فوق ورثه دیگری ندارد.
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به به شورای حل اختالف سرپلذهاب تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد
شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرین

آگهی وقت رسیدگی
به  بوشهر  استان  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  تجدیدنظرخواهی  خصوص  در 
احسان  خوانده  تجدیدنظر  اینکه  به  نظر  اهلل  فتح  فرزند  عنایتی  احسان  طرفیت 
مورخ  رسیدگی  وقت  بدینوسیله  باشد  می  المکان  مجهول  اهلل  فتح  فرزند  عنایتی 
در شعبه چهارم  تا  ابالغ  به وی  نود و شش ساعت 1۰ صبح  آذر  و ششم  بیست 
دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر با ارایه اسناد و مدارک خود جهت شرکت در جلسه 
رسیدگی حاضر شود این آگهی به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری در 

یکی از جراید کثیراالنتشار و برای یک نوبت چاپ و نشر می یابد.
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر 

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه ۹4۰۹۵۲ خانم معصومه خدادادی به اتهام )مشارکت در تخریب 
عمدی و مباشرت در ورود به عنف و ایجاد مزاحمت و قدرت نمایی با چاقو ( موضوع 
واسطه  به  میباشد  تعقیب  تحت  رادفر  مراد  ۲علی  طاقی  میرزایی  1-رضا  شکایت 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1۳۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در 
انتسابی  اتهام  از  آباد حاضر و  انقالب خرم  شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 
دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد . 

مفقودی 
بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودرو سواري پراید  
سیستم: سایپا –تیپ: 1۳1SE  مدل:1۳۹۵ به  شماره موتور: M1۳ / ۵۵۶۹۶۰۳ و 
شماره شاسی : NAS4111۰۰G۳4۶۹88۲ به نام سوسن بیگی مفقود گردید و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی احضار متهم
در  )مشارکت  اتهام  یه  هویدا  فرزند  تزار  آرش  آقای   ۹4۰۹۵۲ کالسه  پرونده  در 
تخریب عمدی و مباشرت در ورود به عنف( موضوع شکایت 1-رضا میرزایی طاقی 
۲علی مراد رادفر تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹۲ مراتب در روزنامه 
آگهی تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد .

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده : 4/4۲4/۹۶

شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خواهان : مسعود ولیزاده – فرزند: عبدالرحمن -میدان بسیج کمپانی کردستان

خوانده: مهدی احمدی- مجهول المکان 
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 1۳۹۶/8/8 ساعت ۹:۳۰ 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 میتواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد .
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی احضار متهم
در  )مشارکت  اتهام  به  هویدا  فرزند  تزار  شیما  خانم   ۹4۰۹۵۲ کالسه  پرونده  در 
تخریب عمدی و مباشرت در ورود به عنف( موضوع شکایت 1-رضا میرزایی طاقی 
۲علی مراد رادفر تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹۲ مراتب در روزنامه 
آگهی تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد .

 تغییر بافت زندگی و نهادینه شـدن الگوهای جدید حیات شهری، کودکان 
را همچون زندانیان در فرهنگ آپارتمان نشـینی محبوس کرده و آنان را از 
داشـتن روحیه مشارکت و تجربه آموزی با همساالن باز داشته است؛ غافل 

از این که توسـعه و تغییر بافت زیستی، نیازمند ژرف اندیشی در شکل دهی 
به فضای زندگی مناسـب برای همه اقشار جامعه به خصوص کودکان است. 

در این میان، کاسـتی های فضای شهری هم مزید بر علت شده و کودکان به 
واسـطه ترس والدین از نبود فضای مناسب بازی و بوستان های ایمن و سالم 
برای تفریح، از بازی در کوچه و حیاط محروم شـده اند؛ شهرزادگانی ناتوان 

در دفاع از حقوق خود و وامانده از جامعه انسـانی شهرنشینی که صدای 
خواسته هایشان به گوش مسووالن نمی رسد. 
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 ، گروه  حزب،  معنای  به  پارتی   واژه 
مدت  که  است  جانبداری  و  طرفداری 
طوالنی نیست که وارد دایره لغات زندگی 
روزمره شده که از گود بای پارتی گرفته 
معنی  هم  همگی  که  شبانه   پارتی  تا 
که  تفاوت  این  با  هستند؛  مهمانی  لغات 
نوع  از  و  یواشکی  ها همگی  مهمانی  این 
پنهانی هستند؛ مهمانی پنهانی و یواشکی 
آمار  ماجرا!  پایی  یک  بودن  لنگان  یعنی 
دقیقی ازمهمانی های یواشکی که در زیر 
اتفاق می افتد وجود  پوست شهر شبانه  
ندارد.دستگیری بیش از ۳۰ نفر در پارتی 
مختلط در استان تهران-بازداشت »1۲۰ 
نفر در یک پارتی شبانه« در شرق تهران- 
شبانه«  »پارتی  یک  در  پسر  و  ۶۰دختر 
شدند-دستگیری  بازداشت  گرگان  در 
در  پارتی«  »استخر  در  پسر  و  دختر   ۶4
در  زن   ۶ و  ۷مرد  دستگیری   - اصفهان 
پلیس  روایت  به  انزلی  در  شبانه  پارتی 
خبرهای  از  قسمتی  تنها  غیر  و  گیالن  
منتشر شده از اخبار  در خصوص پارتی ها 
نشان می دهد؛ که این معضل به صورت 
پنهانی روی به رشد  است و تنها مختص 
پایتخت نیست، بلکه زنگ خطر ان در کل 
ایران به صدا در آمده است، امروز در کنار 
پارتی های مختلف نام پارتی دیگر را می 
شنویم که جوانان  با شور اشتیاق بیشتری 
ازآن درشبکه های اجتماعی صحبت می 
کند و دوستان مجازی خود را به »هولی 
«هایی شبانه با تم سفید پوشی دعوت می 
کنند.)هولی همان جشن رنگ ها که در 
کشور هندوستان درروز بخصوصی به آن 

اختصاص دادند و امروزبه دلیل رنگا رنگی 
در بین جوانان ایرانی بسیار خواهان بسیار 
پایکوبی  و  با رقص  تخلیه هیجانات  داد.( 
آن چاشنی  کنار  در  و مصرف مخدرهای 
پاشیدن رنگ بر روی یکدیگراز هیجانات 
پارتی های ممنوعه امروزی است که دلیل 
های  مهمانی  ببند  و  بگیر  بر  محکمی 
شبانه و جرم بودن آن هاست.افزایش سن 
ازدواج ،سیر صعودی طالق در جامعه در 
کنار تجرد گرایی عده ای دیگر از جوانان 
و افزایش اعتیاد آنچه امروز بسیاردر شهر 
می بینیم! همه باهم می توانیم در پارتی 
ببینیم .با تمام اتهاماتی که پارتی دارد و 
تبلیغات گسترده براي حضور در پارتي ها 
رقاص هاي  و  دي جي  زنان  حضور  با 
حرفه اي براي گرم کردن پارتي و خواننده 
پارتي و …  امروز در شبکه های اجتماعی 
بسیار  از تهاجم فرهنگي خبر مي دهد و 

نه  آتیه اي  در  موضوع  این  به  بي توجهي 
چندان دور باعث رواج فرهنگ غلط غربي 

و غرب زدگي در ایران خواهد شد .
اما سوال اینجاست گرفتن و حبس شرکت 
کنندگان در پارتی راه پیشگیری از رشد 
بین  تحقیق  یک  در  ؟  است  معضل  این 
المللی نشان داد مردم سوئیس شادترین 
نظر  این  از  ایرانی ها  و  بوده  مردم جهان 
قرار  رتبه 11۰  بین کشورهای جهان  در 
گرفته اند.  همانطور که می بینیم و می 
شنویم  شادی حلقه گم شده زندگی افراد 
به  اقتصادی  مشکالت  از  فارغ  که  است 
هستند  جمعی  دسته  های  شادی  دنبال 
می  تشکیل  را  های  دورهمی  و  محافل 
دهند که ساعاتی از زندگی خود را خوش 
باشند ؛ و متاسفانه  شادی به روش غربی 
پارتی وغرب زدگی معضلی   . پیدا کردند 
نمایی  خود  به  شروع  تازگی  که  نیست 

و سبک  فرهنگ  وارد   یا جدیدا  و  کرده 
زندگی ماشده باشد.

جشن یا شادي یا هر آنچه جوانان بر روي 
از  که خارج  زماني  تا  مي گذارند  اسم  آن 
محسوب  هنجار شکني  نوعي  باشد  قانون 
مهماني  ضیافت،  در  .قانون  مي شود 
آن  روي  بر  اسمي  که  هر  یا  پارتي  یا 
مي گذاریم؛ زماني که موجب سلب آرامش 
دیگران شود جرم محسوب مي شود. رشد 
و گسترش بسیاري از معضالت ریشه در 
جوانان  گفت،  باید  پایان  دارد.در  فرهنگ 
امروز با جوانان دیروز و نسل هاي گذشته 
متفاوت هستند. آنها در دهکده اي جهاني 
اوقاتش  از  بسیاري  که  مي کنند  زندگي 
مورد  در  اطالعات  کسب  و  گشتن  صرف 
چیز.  هر  در  آخرین ها  مي شود.  آخرین ها 
صحبت  خودشان  زبان  به  آنها  با  باید 
نباید،  باید و  اما و  از قیاس و اگر و  کرد. 
نتیجه ای حاصل نمي شود. همراه جوانان 
این  در  را  آنها  و  کرده  رصد  را  تحوالت 

بمباران اطالعاتي محاکمه نکنیم.
از  استفاده  در  ای  سوادرسانه  متاسفانه 
میان  در  پیشرفته  تکنولوژیکی  ابزارالت 
نسل جوان و حتی سنین باالتر به شدت 
را در  راحتی خود  به  افراد  و  پایین است 
معرض هر گونه اطالعات اعم از مورد نیاز 
و غیر ضروری قرار می دهند و نمی توانند 
بر  لحظه  هر  که  اطالعاتی  انواع  میان  در 
شناختی  و  تحلیل  شود  می  وارد  آنها 
تنها  ادامه  در  و  دارند  مبذول  را  صحیح 
و  اطالعات  تسلیم  و  فرمان  به  گوش 

آگاهیهای نادرست و... هستند.

خبــــر

استعالم آنالین فوت، تولد، 
ازدواج و طالق بیمه شدگان 

از  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
چهارگانه  حیاتی  وقایع  آنالین  استعالم 
)تولد، فوت، ازدواج و طالق( افراد از طریق 

اتصال به سامانه ثبت احوال راخبر داد. 
سیدتقی نوربخش در مراسم امضای تفاهم 
در  که  کشور  احوال  ثبت  سازمان  با  نامه 
تامین اجتماعی برگزار شد، ضمن  سازمان 
تقدیر از ثبت احوال برای تعامالت گسترده 
و تبادل داده های برخط هویتی گفت: نیمی 
تامین  پوشش  تحت  کشور  جمعیت  از 
از  یکی  اجتماعی  تامین  هستند.  اجتماعی 
و  است  کشور  اطالعات  و  ها  داده  مراجع 
۵۰ میلیارد رکورد داده ای در طول فعالیت 

۵۰ساله اش دارد.
دقت  به  باید  اطالعات  این  افزود:  وی 
بیمه  امروز حق  که  فردی  زیرا  شود،  ثبت 
آن  از  بعد  ۳۰سال  می خواهد  پردازد،  می 
تامین  سازمان  کند.مدیرعامل  استفاده 
و  سرویس   18 ارائه  به  اشاره  با  اجتماعی 
گفت:  شدگان  بیمه  به  ای  بیمه  خدمت 
حضوری  مراجعات  میزان  کردیم  تالش 
که حذف  برسد  حداقل  به  به شعب  مردم 
اینترنتی  دریافت  و  درمانی  دفترچه های 
از  مدت  کوتاه  تعهدات  و  بیمه  لیست حق 

این جمله هستند.
که  فردی  گذشته  در  داد:  ادامه  نوربخش 
شعب  در  را  مدارکی  باید  کرد  می  ازدواج 
الزم  شرایط  احراز  از  پس  تا  داد  می  ارائه 
بتواند کمک هزینه ازدواج را دریافت کند. 
نیازی  دیگر  احوال  ثبت  با  برخط  تعامل  با 
ازدواج  واقعه  احراز  و  حضوری  مراجعه  به 

نخواهد بود.
وی با بیان اینکه درباره تولد، فوت افراد و 
همچنین طالق هم در گذشته کنترل هایی 
داشتیم و مراجعات مکرری را برای برقراری 
پس  این  از  گفت:  طلبید  می  مستمری 

مراجعه حضوری حذف خواهد شد.
بیان  با  تامین اجتماعی  مدیرعامل سازمان 
اینکه خوشحالیم نظام اجرایی کشور به این 
نتیجه رسیده که هر فرد ایرانی باید یک کد 
مشخص انحصاری داشته باشد گفت: ثبت 

احوال به پیشرفت این امر کمک می کند.
در  را  ها  دفترچه  اینکه  بیان  با  نوربخش 
سه  در  قبل  هفته  از  و  ملکی حذف  مراکز 
استان دیگر دفترچه ها در مراکز غیرملکی 
اصفهان،  کرد:  عنوان  است  حذف  حال  در 
که  هستند  استانی  سه  مازندران  و  گیالن 
به طرح حذف دفترچه در مراکز غیر ملکی 

پیوسته اند.

 یارانه به داروهای صادراتی
 تعلق نمی گیرد 

کمیسیون  عضو  امینی فرد،  محمدنعیم 
بهداشت و درمان مجلس درخصوص شرایط 
بازار  گفت:  کشور،  در  دارویی  صادرات 
دارویی کشور از جذابیت قابل قبولی برای 
شرکت های دارویی برخوردار است، در سفر 
اخیر وزیر بهداشت به پاکستان وزیر بهداشت 
سرمایه گذاری های  ایجاد  دنبال  به  عمان 
مشترک و واردات دارو از ایران بود.نماینده 
اسالمی،  شورای  درمجلس  ایرانشهر  مردم 
دارویی  هایی  شرکت  اینکه  به  اشاره  با 
بازار  در  نسبی  مزیت های  وجود  دلیل  به 
دارویی ایران عمال سطح تولید دارو و افق 
گسترش  خیلی  را  خود  دارویی  بازاریابی 
مدنظر  الزم  مشوق های  اگر  افزود:  ندادند، 
قرار گیرد و یا این که بازار گسترده تری مورد 
توانایی های  به  با توجه  توجه قرار گرفته و 
فنی و تکنولوژی در کشور اقدام به بازاریابی 
شرایط  حتم  به طور  شود،  دارو  صادرات  و 
بیان  با  خواهدشد.وی  بهتر  دارو  صادرات 
از جذابیت  ایران  داخل  دارویی  بازار  اینکه 
برخوردار  دارویی  شرکت های  برای  الزم 
نیازی به  است، تصریح کرد: دراین شرایط 
دارویی  برای شرکت های  دربازارهایی  تنوع 
برای  اینکه  نیست، ضمن  جدید و خارجی 
کرد؛  تعریف  یارانه  نمی توان  دارو  صادرات 
درحال حاضر سیستم پوشش دارویی برای 
داروهای  و  صعب العالج  بیماران  درمان 
دارو  یارانه  پرداخت  از  جلوگیری  سرطان 
است.امینی فرد با اشاره به اینکه دارو باید به 
قیمت منطقی و تمام شده تولید شود،گفت: 
یارانه تنها از طریق سیستم بیمه ای اعمال 
شیب  که  است  دلیل  همین  به  می شود، 
قاچاق دارو از ایران به خارج از کشور کاهش 
داروها  اعظم  قسمت  البته  کرده است؛  پیدا 
میزان  اما  می شود،  تولید  کشور  داخل  در 
حدی  به  بیماری ها  برخی  در  دارو  مصرف 
در  داروی خاص  آن  تولید  نیست که خط 
درمجلس  مردم  شود.نماینده  ایجاد  کشور 
بیماری ها  برخی  اینکه  بر  تاکید  با  دهم، 
طیف  یک  گسترده  در  هموفیلی  مانند 
توجهی  قابل  قسمت  افزود:  می شود،  دیده 
از داروی بیماران هموفیلی در داخل کشور 
برای  دارو  قلم  چند  تنها  می شود،  تولید 
می شود؛  کشور  وارد  خارج  از  بیماران  این 
بنابراین دراین خصوص سازمان انتقال خون 
این  مشکالت  به حل  ورود جدی تری  باید 

بیماران داشته باشد.

خبــــر

نقش خانواده، مدرسه و پلیس
 در پیشگیري از آسیب پذیري

؛دانش  فاتب  اجتماعي  معاونت  از  زمان  پیام  گزارش  به 
آموزان سرمایه های فردای جامعه هستند که سرمایه گذاری 
برای آموزش و پرورِش آنان، اصلی ترین وظیفه نظام آموزشی 
بلندمدتی  گذاری  سرمایه  است.  توأمان  بصورت  والدین  و 
است.  تأثیرگذار  جامعه  سالمت  و  پیشرفت  بر  مستقیماً  که 
گذشته از امر آموزش که به صورت رسمی انجام می پذیرد، 
پرورش و تربیت کودکان امر مغفول مانده ای است که هم 
به  ها کمتر  از طرف خانواده  و هم  از طرف سیستم رسمی 
امروزی  مدرِن  زندگی  سبک  طرفی  از  شود.  می  توجه  آن 
فرزندان شده  و  والدین  میان  عاطفی  ایجاد شکاف  به  منجر 
که توجه کمتر خانواده را به تربیت و پرورش فرزندان در پی 
داشته است. عالوه بر این موارد پیچیدگی و تغییرات مداوم 
اجتماعی، جامعه را مستعد انواع آسیب ها می کند و دانش 
اجتماعی   معضالت  این  معرض  در  را  نوپا  نسل  این  آموزان، 

قرار می دهد. 
با  نهاد های رسمی کشور  از  به عنوان یکی  انتظامی  نیروی 
توجه به دانش، دسترسی به آمار و تجارب چندین ساله خود 
می تواند در چارچوب راهبرد پیشگیری اجتماعی مبتنی بر 
تعامل منطقی و دو سویه ، به ویژه با آموزش و پرورش ، از 

هیچ تالشی دریغ نمی کند.
پیاده:دویدن  عابر  نقش  در  کودک  مخاطره آمیز  رفتارهاي 
خود  بزرگتر  دست  کردن  خیابان-رها  سمت  به  ناگهاني 
هنگام عبور از خیابان-عبور از خیابان از محل هاي غیرمجاز-
خیابان- در  کردن  پیاده-بازي  عابر  چراغ  به  بي توجهي 
وسیله ي  دنبال  به  سواره رو-دویدن  سطح  در  کردن  شوخي 
سطح  در  نفره  چند  زدن  خیابان-قدم  در  مطالعه  نقلیه- 
در  سواره رو-عبور  سطح  از  گذشتن  هنگام  سواره رو-عجله 
ناکافي-توجه  روشنایي  در  و  تیره  لباس  با  خیابان  از  شب 
نکردن به جهت حرکت وسایل نقلیه در خیابان-عبور کردن 
که  پیچ  محل  از  -عبور  عمومي  نقلیه ي  وسیله ي  جلوي  از 
از  هستند-پریدن  مناسب  دید  میدان  فاقد  رانندگان  آن  در 

نرده هاي وسط خیابان
ایمني  کمربند  سرنشین:نبستن  نقش  در  کودک  رفتارهاي 
راننده- با  گو  و  جلو-گفت  صندلي  در  خودرو-نشستن  در 
بازي کردن با دنده و فرمان خودرو-باز کردن دِر خودرو قبل 
راننده-تشویق  سر  پشت  دید  کردن  کامل-مسدود  توقف  از 
راننده به تند راندن و صحبت کردن بیش از حد با راننده-

شلوغي و سر و صدا در سرویس مدرسه
 پیشنهادهایي براي اصالح رفتار کودکان:

اگر  و  مي شود  آغاز  خانواده  از  ترافیک  آموزش  نخست  گام 
افراد خانواده با فرهنگ ترافیک آشنا شوند و در رفتار خود 
تأثیر  نیز  خود  فرزندان  بر  مي تواننــد  کنند،  رعایت  را  آن 

بگذارند. 
مرحله ي دوم آموزش در مهدکودک هاست. مربیان مهدکودک 
مي توانند به صورت نظري و عملي کودکان را با عبور و مرور 
و خطراتي که آن ها را تهدید مي کند، آشنا سازند. مي توان از 

بازي ها و اشعار و نقاشي براي آموزش بهره گرفت. 
  مرحله ي سوم آموزش، زماني است که کودک وارد دبستان 
مي تواند  کافي  توجه  عدم  صورت  در  مرحله  این  مي شود. 
این  در  گوناگوني  عوامل  زیرا  باشد،  مرحله  خطرناک ترین 
گروه سني موجب افزایش خطرات مي شود، از جمله طوالني 
بودن و خطرزا بودن مسیر خانه به مدرسه، بازیگوشي کودک، 
طور  به  و  رفتن  تنهایي  به  تمایل  همکالسي ها،  با  شوخي 
اولیا ضمن شناخت  مستقل کار کردن.    پیشنهاد مي شود 
مسیر ایمن خانه و مدرسه، چند روز این مسیر را به همراه 
فرزند خود طي کنند تا کودک با مشکالت مسیر آشنا شود 
و یک روز هم مي توانند بي آن که کودک بفهمد، مراقب او 

باشند.
  مرحله ي چهارم زماني است که کودک وارد دوره ي راهنمایي 
مسئولیت  نیز  مدرسه  آموزش،  از  مرحله  این  در  مي شود. 
هماهنگي با اولیا را دارد. باید ضمن انتخاب گذربان یا پلیس 
براي کمک به دانش آموزان براي عبور ایمن، دانش آموزان را 

فعاالنه درگیر کرد.
رایج  رسوم  و  آداب  که  مي رود  انتظار  مربیان  و  اولیاء  از   
پذیرفته شده از جمله فرهنگ ترافیک را به کودکان آموزش 
دهند. آنان باید به اتفاق کودکان در معابر حاضر شوند، پیاده 
و  ایست  خطوط  مانند  طولي  و  عرضي  خطوط  انواع  و  رو 
عابرین  )ویژه ي  راهنمایي  انواع چراغ هاي  عابرپیاده،  گذرگاه 
را معرفي  تابلوها و پل هاي روگذر عابرین  نقلیه(  و وسیله ي 
نمایند، چگونگي  بازگو  را  آن ها  از  کدام  هر  مفاهیم  و  کرده 
دو  و  به خصوص خیابان هاي یک طرفه  این محل ها  از  عبور 
طرفه را تعلیم دهند و تمام خطرات و سوانحي که در صورت 
بازگو  را  مي کنند  تهدید  را  آنان  جان  قوانین،  رعایت  عدم 
نموده و با توجه به سن و میزان یادگیري و موقعیت اجتماعي 
کودکان، تمام زوایاي موضوع را براي آن ها تشریح نمایند.   با 
این  نهادهاي جامعه در  از سایر  این ها نقش خانواده  همه ي 
ترافیک  فرهنگ  آموزش  بدون شک  مي باشد؛  مهم تر  زمینه 
به کودکان که گاه از سوي پلیس، مدرسه و سایر گروه هاي 
اجتماعي تدارک دیده مي شود، بدون هماهنگي و اتفاق نظر 

با خانواده، بي تأثیر خواهد بود. 
 موضوعاتي که مطرح شد، مسائل مربوط به حوزه ي ترافیک 
بود؛ مسائل دیگري هم وجود دارد که مي تواند براي کودکان 
شاید  شود.  محسوب  تهدید  یک  مدرسه  به  خانه  مسیر  در 
نداشته  ضرورتي  تفصیل  به  خطرات  همه ي  نمودن  مطرح 
این  با  مقابله  راهکارهاي  به  تیتروار  صورت  به  اما  باشد؛ 

تهدیدها اشاره مي کنیم:  
- به کودکانمان تأکید کنیم که به هیچ وجه از افراد غریبه 

هدیه یا مواد خوراکي قبول نکنند. 
-  به آن ها بیاموزیم که هرگز سوار اتومبیل یا موتورسیکلت 

افراد غریبه نشوند.
و  خطرها  کوچک ترین  حتي  که  بخواهیم  فرزندانمان  از    -
آن  با  مدرسه  مسیر  در  دیگران  سوي  از  که  را  تهدیدهایي 
مواجه مي شوند، به خانواده و مسئوالن مدرسه اطالع دهند.

آن ها  به  و  بیاموزیم  فرزندانمان  به  را  نظم  و  وقت شناسي   -
به  مدرسه،  شدن  تعطیل  از  پس  بالفاصله  که  کنیم  تأکید 

منزل مراجعه کنند. 
- به کودکانمان تأکید کنیم که تحت هیچ شرایطي از وسایل 

نقلیه ي شخصي دیگران براي عبور و مرور استفاده نکنند.
اخالقي  مسائل  حوزه ي  در  که  مسائلي  از  را  کودکانمان   -
آن ها را تهدید مي کند، بدون انتقال ترس و با بیاني مناسب 

آگاه نماییم. 

خبر

از پارتی تا هولی از شادی تا جرم!
*محبوبه اشرفی پیمان

مهلت  آخرین  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
ثبت نام کارت های ملی هوشمند را تا پایان اسفند ۹۶ 
کارت های  ثبت نام  هزینه  اینکه  بیان  با  و  کرد  اعالم 
درباره  گفت:  است،  تومان  هزار  هوشمند۳1  ملی 
تحت  افراد  هوشمند  ملی  کارت های  هزینه  تأمین 

پوشش کمیته امداد و بهزیستی مذاکره کرده ایم.
سیف اهلل ابوترابی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تا 
کنون حدود ۹۹درصد از افراد واجد شرایط در کشور 
کارت ملی قدیم را دریافت کرده اند و حدود یک درصد 
باقی مانده نیز کسانی هستند که با سیستم های اداری 
کاری  ندارند، گفت:تا پایان شهریور ماه امسال حدود 
نام  ثبت  پیش  نفر  و ۳۰۲  هزار  و 481  میلیون   ۲۹
کارت ملی هوشمند را  انجام داده اند که بیش از ۲۷ 
میلیون و ۶۲۰هزار نفر آنان در خواست خود را تکمیل  
از  است.  شده  صادر  نیز  کارت  میلیون   ۲۷ حدود  و 
این تعداد ۲4 میلیون و ۷۲۰ هزار نفر کارت خود را 

دریافت کرده اند.
اعتبار  تاریخ  داد: در پشت کارت های ملی  ادامه  وی 
متعددی وجود دارد و این تاریخ اعتبار نیز در چندین 
مرحله تمدید شده است. بنابراین کلیه کارت هایی که 
تاریخ اعتبارشان قبل از۲۹ اسفند ۹۶ است، عمال از 
اول فروردین سال ۹۷ فاقد اعتبار هستند و افراد نیز 
کارت ملی  ثبت نام  برای   ۹۶ اسفند  پایان  تا  بایستی 
ملی  کارت  رسید  گرفتن  با  و  کنند  اقدام   هوشمند 
اقدامات  برای  رسید  این  از  کارت  اخذ  تا  هوشمند 

اداری خود استفاده کنند.

 اخرین مهلت ثبت نام
 کارت ملي هوشمند

در  گفت:  غذایی  صنایع  های  انجمن  کانون  دبیرکل 
حال حاضر ۹۹ درصد صنایع غذایی از چراغ راهنمای 

تغذیه ای استفاده می کنند.
جهانی  هفته  خبری  نشست  در  جنت  زرگران  کاوه 
غذا اظهار کرد: اجرای نصب برچسب چراغ راهنمای 
تغذیه ای روی محصوالت ، هزینه هایی برای بخش 
خصوصی داشته است اما برای ارتقای سالمت تالش 

کردیم تا آن را استفاده کنیم.
راهنما  چراغ  نصب  اول  مرحله  در  شد:  یادآور  وی 
روی محصوالت غذایی ، بیش از ۲۰۰ شرکت غذایی 

داوطلبانه این کار را انجام دادند.
محمد هاشمی دبیراجرایی برگزاری هفته جهانی غذا 
نیز در این نشست گفت: در هیچ کجای دنیا مصرف 
اقدامات  انجام  با  بلکه  شود  نمی  منع  محصول  یک 

فرهنگی این کار را می کنند.
وی افزود: نصب چراغ راهنما روی محصوالت غذایی 
اما چون برخی  انجام شده  تقریبا حدود صد در صد 
صاحبان صنایع هنوز برچسب های قبلی را دارند به 
راهنمای  چراغ  های  برچسب  نصب  به  اقدام  تدریج 

تغذیه ای خواهند کرد.
: امسال شعار روز جهانی غذا ›تغییر  وی یادآور شد 
امنیت غذایی و  ، سرمایه گذاری در  آینده مهاجرت 
توسعه روستایی‹ و شعار ایران برای این روز نیز ›تغییر 
ارتقای سالمت‹  الگوی تغذیه برای حفظ و  و اصالح 
انتخاب شده است ودر حال حاضر ۹۹ درصد صنایع 
غذایی از چراغ راهنمای تغذیه ای استفاده می کنند.

99 درصد صنایع غذایی از چراغ 
راهنما استفاده می کنند

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آغاز طرح 
پلیس  اولویت  گفت:  دودزا  خودروهای  با  برخورد 
ادارات،  سرویس  خودروهای  با  برخورد  طرح،  دراین 
فاقد معاینه فنی و  اتوبوس ها و خودروهای عمومی 

دودزا است.
سردار محمدرضا مهماندار اظهار کرد: ماموران پلیس 
راهور پایتخت در ۶۲ نقطه از معابر اصلی سطح شهر 
مستقر شده و نسبت به اعمال قانون برای خودروهای 

دودزا و فاقد معاینه فنی اقدام می کنند. 
به گفته وی، خودروهای دودزا توسط ماموران پلیس 
راهور تهران بزرگ در سطح شهر متوقف و پالک اعزام 

به تعمیرگاه دریافت می کنند. 
و  فرسوده  خودرهای  اینکه  بیان  با  مهماندار  سردار 
فاقد معاینه فنی هر ۲4 ساعت یکبار در تهران جریمه 
می شوند، تصریح کرد: دوربین های طرح زوج و فرد 
نیز به صورت مکانیزه خودورهای فاقد معاینه فنی را 
شناسایی و جریمه ۵۰ هزار تومانی برای این وسائل 

نقلیه اعمال می شود. 
برخورد  آمار  داد:  ادامه  پایتخت  راهور  پلیس  رئیس 
مأموران پلیس راهور تهران بزرگ با خودروهای فاقد 
گذشته  سال  به  نسبت  جاری  سال  در  فنی  معاینه 
بر خالف سال گذشته،  امسال  و  است  سه برابر شده 

به ازای هر روز تردد این جریمه اعمال می شود. 
با  برخورد  طرح  اینکه  بیان  با  مهماندار  سردار 
به  و  قدرت  با  فنی  معاینه  فاقد  و  دودزا  خودروهای 

صورت مستمر ادامه می یابد.

50 هزار تومان جریمه در انتظار 
خودروهای دودزا

شهرداری تهران از ترانزیت کودکان اتباع 
بیگانه برای تکدی گری به تهران خبر داد 
مورد  کار  کودکان  از  درصد  و گفت: ۹۰ 

آزار جنسی در پاتوق ها قرار گرفته اند.
با  خبرنگاران  جمع  در  قدیمی  رضا 
کار  کودکان  جمع آوری  طرح  به  اشاره 
که  این  بیان  با  پایتخت  در  متکدی  و 
شهرداری تهران بر اساس مصوبه شورای 
نظر  زیر  که  کشور  وزارت  اجتماعی 
این  در  می کند،  فعالیت  جمهور  رییس 
خصوص  به  و  دستگاه ها  سایر  با  طرح 
بر  گفت :  می کند،  همکاری  بهزیستی 
شهرداری  ابالغی،  دستورالعمل  اساس 
به  دستگاه ها  همه  کنار  در  باید  تهران 
لوازم  و  کرده  فعالیت  بهزیستی  خصوص 
را  کودکان  نگهداری  و  جذب  اسباب  و 
در  که  دهیم  قرار  بهزیستی  اختیار  در 
متناسب،  بر خودروهای  راستا عالوه  این  
تعداد زیادی مددکار اجتماعی که حداقل 
ارشد  کارشناسی  آنها  تحصیلی  مدرک 
است را در اختیار سازمان بهزیستی قرار 

دادیم.

استثمار کودکان توسط بستگانشان

اجتماعی  خدمات   سازمان  مدیرعامل 
با  خود  صحبت های  ادامه   در  شهرداری 
به  کودکان  این  از  بسیاری  که  این  بیان 
زور توسط بستگانشان که حتی صالحیت 
نگه داری ندارند به خیابان رانده شده تا 
مورد  کودکان  این  گفت :  کنند،  گدایی 
و  گرفته اند  قرار  خانواده هایشان  استثمار 
این  در حالی است که فصل سرما نزدیک 

و  کرده  صحبت  احساسی  نباید  و  است 
عمل کنیم.

وی با بیان این که پس از جذب  کودکان، 
شده  شناسایی  بستگانشان  و  اولیاء 
می شود،  داده  آنها  به  الزم  تذکرات  و 
این  خانواده های  اگر  کرد:  خاطرنشان 
کنند،  تعدی  شده  ارائه  تذکرات  از  افراد 
صورت  آنها  با  قضایی  الزم  برخوردهای 
کودکان  این  متاسفانه  که  چرا  می گیرد، 
به جای تحصیل از سوی خانواده هایشان 

وادار به تکدی گری می شوند.

جذب 416 کودک متکدی از 
خیابان های پایتخت

تهران  شهرداری  که  این  بیان  با  قدیمی 
همکار بهزیستی است، ادامه  داد: به اجرای 
کار  که  چرا   ، می کنیم  افتخار  طرح  این 
به حرف های  نباید  و  است  پسندانه  خدا 
از  احساسی توجه شود، چرا که بسیاری 
است.وی  محبوبیت  جذب  برای  حرف ها 
 41۶ مدت  این  طی  در  که  این  بیان  با 
برای  نفر  کودک جذب شده اند که ۳۵۵ 
کشورهای اطراف هستند، گفت : بسیاری 
از این کودکان خانواده هایشان اصال ایران 
نیستند و کودک به تهران ترانزیت شده 
است! و باید این هشدار را بدهم که زنگ 
خطر ترانزیت کودکان برای تکدی گری به 
صدا در آمده است و این  در حالی است 
اجازه  به یک خارجی  دنیا  که در کجای 

می دهند در چهارراه های معروف گدایی 
است  جرم  گری  تکدی  کنید  باور  کند! 
موضوع  این  مخلوط  را  احساس  نباید  و 
از  من  که  این  به  اشاره  با  کنیم.قدیمی 
اجتماعی  فعاالن  نظرهای  اظهار  برخی 
فریبی  عوام  به خاطر  که  تعجب می کنم 
ادامه  می کنند،  مورد  بی  دلسوزی های   ،
داد: اسم این کار حمایت از کودکان کار و 
بد سرپرست است و بازداشت و دستگیری 
در کار نیست، اما دقت داشته باشید  که 
نمی توان شهر را رها کرد، چرا که فصل 
سرما پیش رو است و این کودکان بیش 

از پیش آسیب می بینند.
قدیمی با بیان این که برخی باید از قبر 
درصد   ۹۰ که  چرا  بترسند،  قیامت  و 
جنسی  آزار  مورد  متکدی  کودکان  از 
آیا  گفت :  گرفته اند،  قرار  پاتوق ها  در 
در  حتی  را  کودکان  این  که  نمی توانیم 

مراکز ساده نگه داری کنیم؟
دهیم  اجازه  نباید  که  این  بیان  با  وی 
کودک به تکدی گری مشغول شود، بیان  
از  باید فارغ  این را قبول داریم  کرد: اگر 
تعلقات حزبی، سیاسی و عوام فریبانه کار 

کنیم.
اجتماعی  خدمات  سازمان  مدیرعامل 
واقعیت  که  این  بیان  با  تهران  شهرداری 
موجود این است که اگر به این کودکان 
آنها  بعد  سال  چند  نکنیم،  رسیدگی 
بدل  خانمان  بی  خواب های  کارتن  به 
فرایند  باید  کرد:  نشان  خاطر  می شوند، 
را اصالح کنیم تا این کودکان بتوانند به 
توسط  که  این  نه  کنند  زندگی  درستی 

بستگانشان مورد استثمار قرار گیرند.

آزارجنسي ٩٠درصد كودكان كار در پاتوق ها
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 آگهی ابالغ
 خواهان مهری ساعدی دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین کریمی –مروت 
صمدی-ناصر مقدسی-اداره کل راه وشهرسازی استان تهران –اقدس کیانی –الهام 
کیانی- –آمنه  کیانی  صمدی-انسیه  کیانی-مقصود  قیطانی-آرزو  –رضوان  کیانی 

عشرت کیانی  به خواسته  الزام به تنظیم سند رسمی ملک-مطالبه خسارت دادرسی   
مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالسه بایگانی ۹۶۰۹۹8۰۲۳۲1۰۰18۹شعبه  
1۵۶ دادگاه عمومی حقوقی شهید محالتی تهران ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
ماده  دادگاه  طبق  دستور  که حسب  تعیین  ساعت  1۰:۳۰   و  آن  ۹۶/۹/11   
۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
  110/90691    منشی دادگاه حقوقی شعبه 156  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع ناحیه 14   تهران

 دادنامه
خواهان- شاهین شادمانی ف سعید 

خوانده – غالمرضا کشاورزی ف خانبابا 
خواسته – مطالبه وجه چک-مطالبه خسارت دادرسی-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
گردشکار – به تاریخ ۹۶/۶/1۵ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه شعبه 14۵ عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی عدالت  به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است با اعالم ختم 
رسیدگی و با استعانت از خدای متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای شورا –در خصوص دادخواست تقدیمی  خواهان  شادهین شادمانی به طرفیت 
خوانده غالمرضا کشاورزی به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال وجه سه 
طغری چک به شماره 841۶۳۹ به تاریخ 88/۵/۳-841۶4۳ تاریخ 88/۷/14 و841۶۳4 
تاریخ 88/4/4 عهده بانک صادرات   به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه  بشرح دادخواست تقدیمی با توجه به تصویر  مصدق چک مستند 
دعوا و گواهینامه عدم پرداخت آن از سوی بانک محال علیه و اینکه وجود اصل اسناد در 
ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دریافت وجه داشته  و 
خوانده با وصف صحت ابالغ و جری تشریفات قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و 
الیحه دفاعیه که داللت بر عدم اشتغال ذمه ایشان نماید ابراز نداشته ومستندات خواهان 
مصون از هر گونه ایرادی باقی مانده و هر گاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود 
اصل بر بقای آن است مگر آنکه خالف آن ثابت شود   که در ما نحن فیه دلیلی بر برائت 
ذمه یا ایفای دین ارایه نگردیده لذا استصحاب بقای دین ذمه خوانده را مشغول و دعو 
یخواهان را ثابت ووارد تشخیص لذا مستندا به مواد ۳1۰-۳1۳ قانون تجارت و ماده 
واحده قانونی الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال 1۳۷۵ و قانون 
استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ مصوب ۷۶/۳/1۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
مواد 1۹4-1۹8-۵1۵-۵1۹ آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 14۹۲۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و 
۳۶۲۰۰۰ ریال تعرفه خدمات و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  لغایت 
اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر می نماید  رای صادره غیابی وظرف مهلت  بیست 
روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در همین حوزه می باشد و ظرف مهلت بیست روز دیگر 

قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی عمومی می باشد.
110/90683    رئیس شعبه 145 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به محبوبه کریمی زندی ف سعید 

خواهان محسن سوهانی با وکالت فاطمه معماری  دادخواستی به طرفیت خوانده  محبوبه 
کریمی   به خواسته  مطالبه وجه به مبلغ 4۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال   مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به کالسه بایگانی۹۶۰۹۹8۰۲4۲8۰۰۳۶۹ شعبه  11۵ دادگاه عمومی حقوقی 
شهید باهنر تهران ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۶/۹/1     و ساعت   1۳:۳۰ تعیین 
که حسب دستور دادگاه  طبق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
  110/90688    منشی دادگاه حقوقی شعبه 115  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید  باهنر تهران

 دادنامه
خواهان-مصطفی مریوانی ف علی با وکالت حسینعلی گروسی ف باالاوغالن 

خوانده-کیومرث زیارتی نژاد هره دشت 
خواسته ها-اعالم بطالن معامله-مطالبه خسارت دادرسی- مطالبه خسارت 

گردش کار-با اعالم ختم رسیدگی بشرح زیر اتخاذ تصمیمی می شود
وکالت  با  مریوانی  مصطفی  خواهان  تقدیمی  دادخواست  خصوص  دادگاه-در  رای 
حسینعلی گروسی بطرفیت خوانده کیومرث زیارتی نژاد هره دشت به خواسته اعالم 
بر بطالن معامله مورخ 8 مرداد 1۳8۰ موضوع مبایعه  بطالن معامله صدور حکم 
نامه شماره ۳۲۳۲1 مقوم به ۵1۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت و مطالبه قیمت 
روز ملک موضوع مبایعه نامه مذکور به مساحت ۶۰ متر مربع پالک ثبتی 1۰۶۲8 
فرعی از 1۶ اصلی واقع در تهران فرحزاد خ تبرک ک نهم بن بست اول پ4 با جلب 
با عنایت به  نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی 
محتویات پرونده و رونوشت اسناد و مدارک تقدیمی و مبایعه نامه عادی تنظیمی 
طرفین و با توجه به ضرورت جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری که حسب آن 
بهای عادله نرخ روز ملک برابر یک میلیارد ریال می باشد و اینکه حسب رای وحدت 
رویه ۷۳۳-۹۳/۷/1۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به موجب ماده ۳۶۵ قانون 
مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد یعنی مبیع کال یا جزئا مستحق اللغیر در آید 
به وجود  را مسترد دادر و در صورت جهل مشتری  باید ثمن  و  بایع ضامن است 
فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع 
بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطالق عنوان غرامات 
هرگاه  و  است  آن  جبران  به  ملزم  قانونا  بایع  مدنی  قانون  ماده۳۹1  در  وارد شده 
کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا 
ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
استناد  به  باقیمانده  ایراد  گونه  هر  از  مصون  تقدیمی  مستندات  و  نگردیده  حاضر 
مواد ۳۶۵-۳۶۶-۳۹۰-۳۹1-۳۹۲-1۲۵۷ قانون مدنی ومواد ۵1۹-۵1۵-1۹8-1۹4 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعالم بطالن معامله مذکور و استرداد ثمن معامله 
به میزان هفتاد و پنج میلیون ریال و غرامات حاصله به میزان نهصد و بیست و پنج 
میلیون ریال جمعا یک میلیارد ریال وپرداخت هزینه دادرسی بهماخذ محکوم به و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر می نماید صدور اجرائیه منوط 
به تودیع الباقی هزینه دادرسی می باشد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
110/90675    رئیس شعبه 145 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

مفقودی 
 برگ سبز پژو 4۰۵ مدل 8۶ با شماره شهربانی ۷1۳ج۵۶ایران ۷۲ با شماره موتور 
1۲48۶۰۷۰۲۷۳و شماره شاسی 4۰۳۲۲۰۲۶بنام احمد قربانی مفقود گردیده و از 

 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم 
به ش ش  فرزند حسین  پورزرندینی  قلی  رسول  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
۲1۷۰۰۲1۷11 صادره از بهشهر در مقطع کارشناسی رشته زراعی و اصالح نباتات 
صادره از واحد  دانشگاهی قایمشهر به شماره ۶14۶مفقود گردیده و فاقد اعتبار می 
باشد از یابنده تقاضامی شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر 

نکا به نشانی قائمشهر ارسال نماید 

مفقودی 
بشماره  روسیه  کالیبر1۲ساخت  پرکوسه  ته  دولول  زنی  ساچمه  اسلحه  دفترچه 
شناسنامه4۷محل  بشماره  فرزندنریمان  گاه  آبان  اسماعیل  سالح114۲۲۲۶بنام 
صدورباغملک،مفقودگردیدوازدرجه اعتبار ساقط می باشد.      نوبت اول:۹۶/۷/۲۳ 

شهرستان باغملک-نوبت دوم:۹۶/8/۷

آگهی ابالغ  دادنامه 
شماره۹۶۰۹۹۷۶1۵۹1۰۰8۷۰مورخه1۳۹۶/۷/11

وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  ماده11۵قانون  ودراجرای  بدینوسیله 
اسالمی،دادنامه بشماره فوق به آقای1-محمدنیکنام فرزندعبدالکریم۲-قاوی شعای 
فرزندمریعی۵- فرزندعبدالکریم4-محمدشعاعی  نیکنام  فرزندمریعی۳-مصطفی 

شعاعی  فرزندعبدالکریم۷-کردی  فرزندعبدالکریم۶-احمدنیکنام  محمدرضانیکنام 
فرزندمرعی8-حجرشعاعی فرزندمریعی ابالغ می گرددتاظرف مدت قانونی چنانچه 
نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشدکتبااعتراض خودراتحویل شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان شادگان نماید،درغیراینصورت وفق قانون اقدام خواهدشد.
سحرخیز-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شادگان

آگهی  دادنامه
نادری  خوزستان-اهواز-خیابان  نشانی  به  فرزندحویف  مظهورباوی  خواهان:آقای 
دوم-واحد۵.خواندگان:1-آقای  محمدیان-پاساژبهار-طبقه  خیابان  نبش  شرقی 
مصطفی  فرزندمریعی۳-آقای  شعاعی  قاوی  فرزندعبدالکریم۲-آقای  محمدنیکنام 
محمدرضانیکنام  فرزندمریعی۵-آقای  محمدشعاعی  فرزندعبدالکریم4-آقای  نیکنام 
شعاعی  کردی  فرزندعبدالکریم۷-آقای  احمدنیکنام  فرزندعبدالکریم۶-آقای 
المکان. مجهول  نشانی  به  همگی  فرزندمریعی  حجرشعاعی  8-آقای  فرزندمرعی 

آقای  تقدیمی  دادخواست  دادگاه:درخصوص  عادی.رای  نامه  خواسته:تنفیذمبایعه 
۲-حجرشعاعی۳-قاوی  مفرد  شعاعی  طرفیت1-کردی  به  فرزندحویف  مظهورباوی 
نیکنام8- مفرد۵-محمدنیکنام۶-احمدنیکنام۷-مصطفی  شعاعی4-محمدشعاعی 

محمدرضانیکنام،خواندگان ردیف اول تاچهارم فرزندان مریعی وردیف پنج تاهشتم 
فرزندان عبدالکریم ،به خواسته صدورحکم به تنفیذمبایعه نامه عادی،بدین توضیح 
خانم  مورثش  ماترک  قهراوبعنوان  زمین  قطعه  یک  که  داشته  اذعان  خواهان  که 
تویهه شعاعی منفرددرمالکیت داردواین ملک به موجب مبایعه نامه عادی منعقده 
ازعبدالکریم  وسپس  نیکنام  مفردوعبدالکریم  شعاعی  مریعی  مرحوم  مابین  فی 
خانم  تنهاوارث  وایشان  است  شده  منفردمنتقل  شعاعی  تویهه  خانم  به  نیکنام 
به  شده8  مصدق  انحصاروراثت  یکبرگ  خصوص  باشدودراین  اخیرالذکرمی 
شماره۲۲1مورخ8۰/8/۶صادره ازشعبه هشتم دادگاه عمومی اهوازارائه نموده،دادگاه 
نامه  مبایعه  رونوشت مصدق  پرونده ومالحظه  اوراق ومحتویات  به مجموع  باتوجه 
به  اندوباعنایت  ننموده  مطروحه  دعوی  درقبال  ایرادوادعایی  خواندگان  هاواینکه 
دانسته  راواردوثابت  اش  خواهان،لذاخواسته  ازجانب  تقدیمی  حصروراثت  گواهی 
وماده1۹8قانون  مدنی  1۹1-۲1۰-۲11-۲۳1-۳۳8و۳۳۹قانون  مواد  ومستندابه 
شعاعی  مریعی  مابین  فی  عادی  نامه  تنفیذمبایعه  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین 
تویهه  وخانم  نیکنام  عبدالکریم  مابین  فی  نامه  ومبایعه  نیکنام  مفردوعبدالکریم 
ازابالغ  روزپس  بیست  وظرف  غیابی  صادره  میداردرای  منفردصادرواعالم  شعاعی 
تجدیدنظرخواهی  روزقابل  بیست  ظرف  ازآن  وپس  شعبه  دراین  واخواهی  قابل 

دردادگاههای تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.
دادرس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان شادگان-سیدعلی شفیعی

آگهي فقدان
خانم پریسا زواره زاده برابر وکالتنامه شماره ۵۰4۷۷ مورخ ۹۵/۰۶/18 دفتر 4۲ کرج از 
جانب سید مرتضی زواره ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به مساحت ۲۵۰۵ مترمربع 
قطعه ۶1۲ تفکیکی به پالک 48۹ فرعی از ۳۶1 اصلی مفروز از اصلی نامبرده واقع در 
اراضی ولدآباد بزرگ جزء حوزه ثبتی ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 1۹44۹ صفحه 
114 دفتر جلد 1۲4 بنام سید علی عالئی حسین آبادی ثبت و صادر گردیده است و 
مع الواسطه برابر  برابر سند ۹1۹ مورخ ۷۹/۰۲/1۳ دفتر 4۳ کرج به مالک انتقال یافت 
که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 1۲۰ آئین 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 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 در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی 

برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 4۰8 م/الف 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمي

رونوشت آگهی حصر وراثت 
به کالسه ۷/۳۲۹/۹۶  دادخواست  به شرح  علی     عباس  فرزند  زاده  ولی  نورعلی 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ  در  شهر   قائم  از  ۶صادره  ش  ش  به  علی  نقد  فرزند  زاده  ولی  عباسعلی 
۹۶/۶/1۳اقامتگاه دائمی خود شهرستان قائم شهر  بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-ام کلثوم حیدری فرزند حسین به ش ملی ۲1۶1۲1۹81۲ همسر متوفی 

۲-نور علی ولی زاده فرزند عباسعلی به ش ملی ۵8۲۹8۷۵۹۳4 فرزند متوفی 
۳-احمد علی علی ولی زاده فرزند عباسعلی به ش ملی۵8۲۹8۷۶4۶۹فرزند متوفی 

4-علی ولی زاده فرزند عباسعلی به ش ملی۵8۲۹48۲۷8۹فرزند متوفی 
۵-ناد علی ولی زاده فرزند عباسعلی به ش ملی۵8۲۹881111فرزند متوفی 

۶-حمزه علی ولی زاده فرزند عباسعلی به ش ملی۵8۲۹48۳1۶۵ فرزند متوفی 
۷-جواد ولی زاده فرزند عباسعلی به ش ملی۲1۶۲۳۶۹۶۹۹فرزند متوفی 

8-مهری علی ولی زاده فرزند عباسعلی به ش ملی۵8۲۹48۳۳۹4فرزند متوفی 
۹-عاطفه علی ولی زاده فرزند عباسعلی به ش ملی۵8۲۹۹۶8۳۶۳فرزند متوفی 

1۰-عادله علی ولی زاده فرزند عباسعلی به ش ملی۵8۲۹48۳1فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه هفتم  شورای حل اختالف جویبار 

پنج دردی که نباید نادیده  بگیرید 

خیلی  باید  که  هستند  دردها  از  بسیاری 
خیلی جدی بگیرید. پیشنهاد بهداشتی این 
هفته ما توجه به این دردها است. موارد زیر 
دردهایی هستند که خطرآفرینند و اگر به 
آنها توجه نکنید ممکن است لطمات جبران 
واقع  در  کنند.  وارد  بدنتان  به  را  ناپذیری 
این دردها چراغ قرمزی هستند برای اینکه 
بدنتان  در  جدی  مشکل  به  را  شما  توجه 

جلب کنند.
 

● سردرد شدید
اگر به صورت دائم سردردهای شدید دارید، 
اید  شده  دچار  میگرن  به  زیاد  احتمال  به 
اما اگر این درد با عالئم دیگر میگرن مانند 
یا  تاری  دید،  در  اختالل  تهوع،  استفراغ، 
ها  دست  و  پاها  در  حسی  بی  و  سوزش 
همراه نیست، ممکن است که یک آنوریسم 

مغزی باشد.
 

● دندان درد ضربانی
اگر به طور ناگهانی دچار دندان درد ضربانی 
می شوید، به احتمال زیاد عصب دندان شما 
شدید  درد  دیگر  دلیل  است.  دیده  آسیب 
مینای  شدن  پوسیده  یا  شکستن  دندان 
مروارید رنگ دندان است. اگر به سرعت این 
آسیب را ترمیم نکنید، باکتری های موجود 
در دهان به عصب دندانتان حمله می کنند.

 
● درد در قسمت راست بدن

اگر در قسمت راست بدن خود درد شدیدی 
تهوع  حالت  و  تب  و  کنید  می  احساس 
دارید، در این صورت ممکن است آپاندیس 
یا اگر خانم هستید، کیست تخمدانی داشته 
باشید. آپاندیس در حالت معمول کیسه ای 
است که دائم پر و خالی می شود اما وقتی 
درد احساس می کنید ممکن است که یک 
دو  هر  در  باشد.  آن  سبب  پارگی،  یا  تاب 

مورد شما به جراحی اضطراری نیاز دارید.
 

● کمردرد و سوزش انگشتان پا
بافت  نرم،  بالشتی  مانند  که  ها  دیسک 
دربر  را  شما  فقرات  ستون  استخوانی 
گرفته اند، اگر در باال رفتن از پله ها دچار 
می  احساس  کمردرد  و  شوید  می  مشکل 
شما  فقرات  ستون  که  دارد  احتمال  کنید 
دائمی  عصبی  آسیب  خطر  معرض  در 
به تمرین های ورزشی  باید  بنابراین  باشد. 
ارتوپدی بپردازید تا متخصص طب ورزشی 
با تحریک عصب نخاعی، درد شما را از بین 

ببرد.
 

● پادرد همراه با تورم
قابل  ورم  خود  پای  از  ای  ناحیه  در  اگر 
گرم  که  کردید  مشاهده  شدیدی  و  توجه 
لخته  یک  دارد  احتمال  است  قرمزرنگ  و 
شده  شما  آزار  باعث  ناحیه  آن  در  خون 
باشد. فراموش نکنید که اگر ناحیه را ماساژ 
بدهید یا راه بروید ممکن است لخته های 
خون از طریق رگ های خونی جابجا شوند.

گوناگون

9 خاصیت چای زردچوبه برای سالمتی

است  دارویی  گیاهی  زردچوبه 
در  قبل  سال  هزاران  از  که 
طب سنتی چین و هند کاربرد 
داشته و حاوی خواص بسیاری 
است. بدن  سالمت  حفظ  برای 

مصرف  برای  روش  موثرترین 
شکل  به  آن  استفاده  زردچوبه 
»مدیکال  سایت  و  است  چای 
به  مقاله  این  در  تودی«  نیوز 
چای  نوشیدن  فوائد  از  برخی 

زردچوبه اشاره کرده که به شرح زیر است:

کاهش عالئم آرتریت:
 کورکومین ترکیبی فعال و ضدالتهابی در ادویه زردچوبه است 
که خاصیت ضد التهابی دارد و می تواند بارزترین عالئم آرتریت 

را کاهش دهد.

تقویت عملکرد ایمنی:
 کورکومین همچنین به دلیل خواص ضد التهابی، ضد ویروسی، 
آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان می تواند عملکرد سیستم ایمنی را 

تقویت کند.

کمک به کاهش بیماری های قلبی - عروقی:
 نتایج مطالعات متعدد حاکی از آن است که کورکومین به دلیل 
خاصیت آنتی اکسیدان و ضدالتهابی برای حفظ سالمت قلب مفید 

است.

کمک به پیشگیری و درمان سرطان:
 کورکومین به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی خطر 
آسیب دیدن سلول ها را کاهش داده و از خطر جهش های ژنِی 
سلولی و در نتیجه از سرطان جلوگیری می کند. همچنین نتایج 
چندین مطالعه نشان می دهد که کورکومین به دلیل خاصیت 
ضدتوموری که دارد رشد تومورها و گسترش سلول های سرطانی 

را محدود می سازد.

کمک به کاهش سندرم روده تحریک پذیر:
از  بسیاری  برای  درمانی  عنوان  به  سنتی  طب  در  کورکومین   
مشکالت گوارشی کاربرد داشته است. نتایج مطالعات حاکی از آن 
است که کورکومین می تواند درد ناشی از سندرم روده تحریک 
پذیر را کاهش داده و کیفیت زندگی مبتالیان به این اختالل را 

بهبود بخشد.

پیشگیری و درمان آلزایمر: 
در مطالعات آمده است کورکومین احتمال ابتال به چندین بیماری 
پیشرونده عصبی را کاهش می دهد. خاصیت ضدالتهابی و آنتی 
اکسیدانی این ماده در کاهش آسیب سلولی، التهابی و تشکیل 

پالک در مغز نقش دارد.

کنترل بیماری های کبدی: 
نتایج بررسی ها حاکی از آن است که کورکومین می تواند کبد را از 

آسیب های احتمالی حفظ کند.
کمک به پیشگیری و کنترل دیابت: 

مطالعات متعدد روی نمونه های انسانی و حیوانی حاکی از خاصیت 
ضد دیابتی کورکومین است.

کمک به درمان و کنترل بیماری های ریوی:
اکسیدانی  آنتی  و  التهابی  ضد  خاصیت  معتقدند  محققان   
کورکومین عالئم بیماری های مزمن و طوالنی مدت ریوی را نیز 

کاهش می دهد.

سالمت و تغذیه

حوزه  به  که  جهانی  روزهای  میان  در 
اکتبرماه  کرده،  پیدا  اختصاص  سالمت 
اطالع رسانی درباره سرطان سینه انتخاب 
سرطانی  نام  به  که  بیماری  است؛  شده  
زنانه شناخته می شود، اما رقم بسیار کم 
می تواند  بیماری،  این  به  مردان  ابتالی 

تصویر زنانه آن را تغییر دهد.
به گزارش ایسنا، سرطان سینه در ایران 
در  بیماری  این  نوع  شایع ترین  عنوان  به 
کلید  شاه  می شود.   شناخته  زنان  میان 
درمان این بیماری نیز تشخیص زودرس 
در  مردم  توانایی  چه  هر  یعنی  است؛ 
بیماری  این  به  ابتال  نشانه های  شناسایی 
نیز  قطعی  درمان  کند،  پیدا  افزایش 

امکانپذیر است.  
تخصص  فوق   - زاده  محمدهادی  دکتر 
این  شیوع  میزان  درباره  سینه  جراحی 
بیماری در کشور می گوید: امروز در ایران 
شایع ترین سرطان در میان زنان، سرطان 
به آن  نفر  سینه است و ساالنه 1۰ هزار 
مبتال می شوند؛ یعنی هر ۵۰ دقیقه یک 
نفر. البته این بیماری میزان مرگ و میر 
پایین تری دارد. رقم ابتال به سرطان سینه 

این  است.  کمتر  دنیا  به  نسبت  ایران  در 
دو  آمریکا  مانند  کشورها  بعضی  در  آمار 
تا سه برابر و بعضی از کشورهای اروپایی 
تا پنج برابر بیشتر است، اما  با توجه به 
دارد  وجود  ایران  در  که  خطری  عوامل 
طی  می زنیم  حدس  سن،  افزایش  مانند 
دو تا سه دهه آینده از نظر نرخ ابتال، به 
این کشورها برسیم.وی درباره نشانه های 
می دهد  توضیح  نیز  بیماری  این  به  ابتال 
رنگ،  تغییر  توده،  وجود  می گوید:  و 
تورفتگی، زخم شدن،  قرمز شدن،  سایز، 
ابتال  نشانه های  از  درد  و  سینه  از  ترشح 
به  سینه  سرطان  است.  بیماری  این  به 
شود،  داده  تشخیص  زود  اینکه  شرط 
باشد. زنان  می تواند درمان قطعی داشته 
دوره  پایان  از  بعد  یکبار  هرماه  می توانند 
کنند  معاینه  را  خودشان  ماهیانه  عادت 
و اگر  متوجه تغییری در سینه ها شدند 
ادامه  کنند.هادی زاده  مراجعه  پزشک  به 
می دهد: ۹۹ درصد موارد ابتال به سرطان 
مردان  را  درصد  یک  و  زنان  را  سینه 
تشکیل می دهند. سالیانه حدود ۲۰۰ نفر 
از مردان در ایران مبتال به سرطان سینه 

می شوند. هرچه سن باالتر می رود، شانس 
ابتال به سرطان سینه نیز بیشتر می شود. 
زیر ۳۰  بارداری در سنین  مانند  عواملی 
کاهش  در  می تواند  شیردهی  و  سال 
باشد.این  بیماری موثر  این  به  ابتال  خطر 
می کند:  توصیه  سینه  جراحی  متخصص 
این  خطر  عوامل  معرض  در  که  کسانی 
سال  سه  هر  می توانند  نیستند  بیماری 
دارند  قرار  عوامل  این  معرض  در  اگر  و 
به پزشک  برای چکاپ  می توانند هرسال 
فیزیکی  فعالیت  نوبت  مراجعه کنند. سه 
به صورتی  نیم ساعت  به مدت  هفته  در 
کند،  عرق  یا  بزند  نفس  نفس  فرد  که 
شانس ابتال به این بیماری را  1.۲ تا 1.۵ 
در  بیماری  سابقه  می دهد.  افزایش  برابر 
الکل، دخانیات،  ژنتیک، مصرف  خانواده، 
به  ابتال  احتمال  نیز  چاقی  و  موادمخدر 
این بیماری را افزایش می دهد.وی درباره 
روش های مورد استفاده برای درمان این 
شاخص ترین  می کند:  بیان  نیز   بیماری 
و در  درمان سرطان سینه جراحی است 
مانند شیمی  درمان های کمکی  آن  کنار 
نیز  هورمون تراپی  و  رادیوتراپی  درمانی، 

انجام می شود. االن در بیشتر موارد سینه 
این  نمی شود.  برداشته  و  می شود  حفظ 
کار در طول عمر و کیفیت زندگی بیمار 
نیز اثرگذار است. در دنیا برای تشخیص 
غربالگری  روش  از  بیماری  این  زودرس 
یعنی  می شود؛  استفاده  ماموگرافی  با 
دولت ها به زنان توصیه می کنند در سنین 
مشخصی به بعد هر چند سال یکبار برای 
غربالگری مراجعه کنند، اما در ایران این 
نوع غربالگری را نداریم و توجیه اقتصادی 
نیز برای آن وجود ندارد؛ به همین دلیل 
زودرس  تشخیص  برای  کار  بهترین 

افزایش آگاهی رسانی است.
در  می کند:  اضافه  همچنین  هادی زاده 
دنیا  از  دیرتر  درصد   ۳۵ تقریبا  ایران 
سرطان سینه تشخیص داده می شود. در 
مراحل اولیه ابتال به سرطان سینه، توده 
کوچک تراست، می توان سینه را برنداشت 
پیدا  بهبود  نیز  بیمار  زندگی  کیفیت  و 
نیاز  بیمار  باالتر  مراحل  در  اما  می کند، 
هزینه ها  می کند،  پیدا  درمانی  به شیمی 
را  سینه  است  ممکن  و  می یابد  افزایش 

بردارند.

سرطان سینه، زنانه نیست!

رفتارمان  ما  باورهای  که  است  بدیهی   
از  متأثر  رفتارمان  و  می دهد  شکل  را 
و  سالم  باورهای  اگر  است.  باورهایمان 
بیشتری  انرژی  باشیم،   داشته  سازنده 
کسب کرده و نیروی تازه ای برای زندگی 
مثبت  باورهای  می شود.  ایجاد  ما  در 
و  حرکت  تولید  انرژی،  افزایش  موجب 

سازندگی می شود.
از سوی دیگر باورهای ناسالم و مخرب، 
بروز  و  حرکت  کاهش  انرژی،  کاهش 
دارد.  دنبال  به  را  بیمارگونه  رفتارهای 
یک  با  که  است  منطقی  رو،  این  از 
غیرمنطقی  باورهای  مقابل  جدی  اقدام 
ایستادگی کنیم و قبل از آن الزم است 

با این باورها آشنا شویم.
 

فقط یك راه حل وجود دارد 
و  مسایل  با  برخورد  هنگام  افراد  بعضی 
ثابت  که  دارند  شدیدی  اصرار  دیگران 
و  می گویند  درست  خودشان  کنند 
یک  این  می کنند.  اشتباه  افراد  بقیه 
به  کسی  هر  زیرا  است  غیرمنطقی  باور 
نگاه  خود  دید  و  زاویه  از  موضوعی  هر 
مورد  در  نفر  دو  است  ممکن  و  می کند 
باشند  داشته  متفاوت  نظر  موضوع  یک 
بیان  با  مشکالت،  حل  برای  این که  و 
مسایل فقط یک راه حل را انتخاب کرده 
امری  نرویم،  دیگر  راه حل های  سراغ  و 
غیرمنطقی  نتایج  که  است  غیرمنطقی 

هم به بار می آورد و گاهی نیز منجر به 
تنش در روابط می شود. 

و  مشکالت  حل  برای  که  حالی  در 
مختلف  حل های  راه  از  می توان  مسایل 
بگوییم  اینکه  جای  به  و  کرد  استفاده 
نگرفته ام،  نتیجه  کرده  را  تالشم  من 
از  و  را شروع کرده  باید تالش مجددی 
افسردگی  تولید  و  خود  انرژی  کاهش 
 جلوگیری کرد. هنگام بروز مشکالت باید 

انعطاف پذیر بود.
  

آینده ما را گذشته رقم می زند 
اسیر  ما  که  غیرمنطقی  باور  این 
را  تالش  و  فعالیت  انرژی  گذشته ایم، 
اشتباهی  اگر در گذشته  ما می گیرد.  از 
نکرده ای،  عمل  درست  و  آمده  پیش 

و  هست  اختیارت  در  فرصت هایی 
می توانی برچسب های شکست خورده یا 

بدشانسی را حذف کرد.
گذشته  چون  معتقدند  افراد  بعضی   
نابسامان داشته اند و از فرصت ها درست 
به  محکوم  حاال  نکرده اند،  استفاده 
حالی  در  هستند.  بدبختی  و  شکست 
زندگیم  می توانم  من  این که  باور  با  که 
زندگی  وارد  انرژی  کنم،  عوض  را 
پریشان  افکار  جای  نو  افکار  و  می شود 
زندگی  سرزنش  از  می گیرد.  را  گذشته 
گذشته دست بردارید. شرایط را موجب 

مشکالت خود ندانید.
 

هر تغییری امکانپذیر نیست 
با وجود این که خیلی چیزها در زندگی 

هم  چیزها  خیلی  نیست،  تغییر  قابل 
چیزهای  حقیقت  در  است.  تغییر  قابل 
زیادی را می توان تغییر داد. به طور مثال 
می توان وزن را کاهش داد، شغل بهتری 
با  روابط  داد،  تحصیل  ادامه  کرد،  پیدا 
اما  بخشید،  بهبود  را  خانواده  و  همسر 
بعضی چیزها را هم نمی توان تغییر داد، 
ما  اختیار  و  توان  از حیطه  آن  تغییر  یا 
خارج است، به طور مثال ما نمی توانیم 
رئیس اداره خودمان را عوض کنیم، اما 

می توانیم شغل خود را تغییر بدهیم.
و  قسط  اجاره،  پرداخت  به  مجبور  ما 
را  آنچه  می توانیم  اما  هستیم،  شهریه 
که نمی توانیم تغییر بدهیم، قبول کنیم. 
حد  در  که  تغییراتی  به  میل  و  غرزدن 
اختیارمان نیست، فقط موجب تنش،  و 

فرسودگی و تحریک پذیری ما می شود.
 

اگر جای دیگران بودم 
مورد  این  چون  افکاری  اوقات  گاهی 
که اگر جای فالنی بودم زندگی بهتری 
فرد  و  کرده  تولید  منفی  انرژی  داشتم، 
زندگی خارج می کند  عادی  از مسیر  را 
افسردگی  گاهی  و  اضطراب  به  منجر  و 
مثل  اگر  که  این  مثل  عباراتی  می شود. 
فالنی ثروت داشتم، حتماً شادتر بودم... 
دارند،  دیدگاه هایی  چنین  که  افرادی 
دچار  و  کرده  تولید  منفی  انرژی  فقط 

عدم رضایت از زندگی می  شوند.

کنار گذاشتن افکار منفی، با حذف باورهای غیرمنطقی 
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میالن، کونته را نمی خواهد

باشــگاه میالن به احتمال جذب آنتونیو کونته 
واکنــش نشــان داد.به گزارش زمــان به نقل 
از ایســنا، آنتونیو کونته، یکــی از بهترین و با 
کیفیت ترین مربیــان ایتالیایی اســت. او در 
چلسی مربیگری می کند و فصل قبل توانست 
بــا این  تیم عنوان قهرمانــی را در رقابت های 
لیگ برتر انگلیس تجربه کند. کونته چند هفته 
پیــش تاکید کرد که دلش بــرای رقابت های 
ســری A تنگ شده اســت و این باعث شده 
گمانــه زنی های زیادی درباره عالقه باشــگاه 
میالن به جذب این مربی بزرگ به گوش برسد.
ماسیملیانو میرابلی، مدیر ورزشی باشگاه میالن 
این گونه به احتمال جذب کونته واکنش نشان 
داد: چنین اخباری اصال درست نیست. ما هیچ 
مذاکره ای با کونته نداشته ایم. دلیلی ندارد که 
با او وارد مذاکره شویم. ما نه فقط با کونته بلکه 
با هیچ مربی دیگری مذاکره نداشته ایم چرا که 
تیــم، یک مربی خوب به نام مونتال دارد.میالن 
در فصل جاری رقابت های ســری A عملکرد 
خوبی از خود نشــان نــداده و اگــر در دیدار 
یک شــنبه برابر اینتر تن به شکســت دهد به 
احتمال خیلی زیاد مونتال از کار برکنار می شود.

 درگیری لفظی 
گوراردیوال و پوچتینو 

دو مربــی تیم های منچسترســیتی و تاتنهام 
روزهای ناآرامی را در لیگ برتر تجربه می کنند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اظهار نظر پپ 
گواردیوال درباره تاتنهام جنجال ساز شده است. 
گواردیوال تاتنهام را تیمی دانســت که بیش از 
حد به هری کین وابســته است. این در حالی 
اســت که خود او در بارسلونا تیمی داشت که 
بیش از حد به لیونل مسی وابسته بود.هر چند 
پوچتینو پاســخ دندان شکنی به گواردیوال داد 
و دربــاره این صحبت گفــت: وقتی گواردیوال 
برنده می شــود خیلی هیجان زده می شــود و 
کنتــرل خود را از دســت می دهد و نمی تواند 
احساساتش را کنترل کند. من وقتی گواردیوال 
در بارســلونا بود هیچ وقــت نگفتم که تیم او 
وابســته به مسی است.البته پپ گواردیوال بعد 
از این واکنش عذرخواهــی کرد و عنوان کرد 
که ترجمه مشــکل داشته و او نتوانسته کلمه 

دیگری پیدا کند.

خبـر خبر

کالوگا، کمپ تیم ملی در جام جهانی

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره برنامه های خود در کشــور 
روســیه ســخن گفت.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، کارلوس 
کی روش بعد از بازی ایران و روســیه در این کشور ماند و مشغول 
بررسی کمپ های این کشور بوده است.  کی روش درباره حضورش 
در روســیه و تماشای دیدار بســکتبال زسکا و میالن در یورولیگ 
گفت: بسکتبال همیشــه از ورزش های مورد عالقه من بوده است 
و تصمیم گرفتم حال که در روســیه  هســتم اســت دیدار بزرگ 
را از نزدیــک ببینم. باید اعتراف کنم وقتی جوان بودم بســکتبال 
بازی می کردم.او اضافه کرد: بعد از بازی با روســیه مشغول بررسی 
کمپ های تمرینی برای تعیین محل اســکان تیم ملی بودم و اگر 
مشکل خاص پیش نیاید، ما در کمپ کالوگا اسکان خواهیم داشت 
و اردوی خود قبل از جام جهانی را در این شهر برگزار خواهیم کرد. 
در مسکو هتل ها و زمین های تمرینی را نیز بررسی کردم. همچنین 
یک سری مسائل دیگر را نیز در کشور روسیه برای اسکان بهتر تیم 
ملی ایران بررســی کردم.بر اساس این گزارش، تاکنون حضور ۲۳ 
تیم در جام جهانی فوتبال قطعی شده و ایران نیز یکی از تیم های 

حاضر در جام جهانی خواهد بود.

قهرمانی شهسواری در رقابت های پینگ پنگ 
تور ایرانیان

ندا شهســواری قهرمان مســابقات انفرادی پینگ پنگ تور ایرانی 
بانوان شد.به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی فدراسیون 
تنیس روی میز ، پس از سه روز رقابت فشرده یکصد دختر پینگ 
پنــگ باز که با میزبانــی  البرزی ها همراه  بود ، ندا شهســواری 
قهرمان بالمنازع 1۵ سال اخیر موفق شد با نام استان کرمانشاه در 
جایگاه نخســت مسابقات انفرادی دومین دوره تور ایرانی بانوان در 
ســال جاری قرار بگیرد.شهسواری در بازی فینال شیما صفایی14 
ساله از همدان را با نتیجه دو بر چهار شکست داد.پریناز حاجیلو و 
غزاله مالطلب هر دو نفر از استان البرز در جایگاه سوم قرار گرفتند 
.پیش از این خواهران صامت در جایگاه نخســت مسابقات دو نفره 

این مسابقات قرار گرفته بودند.

تهران میزبان رقابت های کانو قهرمانی آسیا در 
سال 2021

اعضا هیات رئیســه کنفدراســیون کانوئینگ آســیا، تهران را به 
عنوان میزبان رقابت های قایقرانی کانو قاره کهن در ســال ۲۰۲1 
انتخاب کردند.به گزارش زمان به نقل ازفدراسیون قایقرانی، جلسه 
هیات رئیســه کنفدراسیون کانوئینگ آسیا که دیروز در شانگهای 
چین برگزار شــد.همچنین »احمد دنیامالی« نیــز با رای اعضای 
کنفدراسیون کانوئینگ آسیا به عنوان نماینده قاره آسیا در هیات 

رئیسه فدراسیون جهانی قایقرانی در سمت خود ابقا شد.

سرمقاله

تارنمای رســمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
آســتانه آغاز رقابت هــای مقدماتی قهرمانی 
فوتسال آسیا ۲۰18 نوشــت: تیم ایران معیار 
و محکی برای تیم های مدعی در رقابت های 

قهرمانی فوتسال آسیا ۲۰18 است.
به گزارش زمان، شمارش معکوس آغاز رقابت 
های قهرمانی فوتسال آسیا ۲۰18 با برگزاری 
رقابت های مقدماتی منطقــه جنوب و مرکز 
آســیا در تبریز از امروز آغاز می شــود. هفت 
تیم برای کسب چهار سهمیه این رقابت ها که 
ســال آینده به میزبانی چین تایپه برگزار می 
شود، رقابت می کنند. نپال تنها نماینده جنوب 
آسیا است.ازبکستان نایب قهرمان رقابت های 
دوره گذشــته یکی از تیم های مدعی صعود 
است.این تیم عملکرد تاثیرگذاری در تورنمنت 
۲۰1۶ داشت و با صدرنشینی گروه اول به یک 
چهارم نهایی صعود کرد. ازبکستان با شکست 

عراق راهی نیمه نهایی شــد و در این مرحله با 
برتری برابر تایلند فینالیست شد و مقابل ایران 
به میدان رفت.در بازی های داخل سالن آسیا 

۲۰1۷ که اخیرا در عشــق آباد در ترکمنستان 
برگزار شد، تاریخ تکرار شد و تیم ایران با شکست 
ازبکستان قهرمان این بازی ها شد.ازبکستان در 

گروه اول با جمهوری قرقیزستان، ترکمنستان 
و نپال هم گروه اســت. قرقیزستان در رقابت 
های قهرمانی فوتسال ۲۰1۶ آسیا ششم شد. 
با توجه به حــذف زودهنگام این تیم در بازی 
های داخل ســالن آســیا ۲۰1۷ این تیم باید 
تالش های بیشــتری انجام دهد. اما این تیم 
از زمان آغاز این مســابقات در سال 1۹۹۹، در 
تمام ادوار آن حضور داشــته است و انتظار می 
رود رقابت خوبی را نمایش دهد.ترکمنســتان 
بعد از دو دوره ناکامی در راه صعود، آماده است 
عملکرد تاثیرگذاری ارائه کند. ترکمنستان در 
یک چهارم نهایی رقابت های ۲۰1۶ در ضربات 
پنالتی مغلوب افغانستان شد، اما میزبانی بازی 
های داخل سالن آســیا ۲۰1۷ به بهبود قابل 
توجه این تیم کمک کرده است. ترکمنستان با 
انجام بازی های رقابتی بدنبال عملکرد بهتری 

نسبت به دوره قبلی است.

امروز؛ آغاز رقابت های مقدماتی قهرمانی فوتسال آسیا 2018

گزارش  AFC از قدرت فوتسال ایران 

سومی تیم ملی روئینگ زنان ایران 
در آسیا 

حضور تکواندوكاران ایران در 
گرندپری لندن

تیم روئینگ چهار نفــره زنان ایران دیروز در 
رقابت های روئینگ قهرمانی جوانان و انتخابی 
المپیک جوانان بر ســکوی سوم آسیا ایستاد 
و هانیــه بیداد بــا تصاحب مــدال برنز برای 
نخســتین بار ســهمیه المپیک جوانان را در 
سنگاپور کســب کرد.به گزارش زمان به نقل 
ازفدراسیون قایقرانی، این رقابت ها از 1۹ مهر 
ماه به میزبانی سنگاپور آغاز شد و تیم روئینگ 
زنان ایران با ترکیب اســراء جوانمردی، کیمیا 
زارعــی، فروغ آقابــاالزاده و فاطمه صفری بر 
سکوی سوم آسیا ایستاد.همچنین تیم روئینگ 
دو نفــره جفت پاروی مــردان با ترکیب رضا 
قهرمانی و میالد اله وردیان مدال طال کســب 
کرد. در این رقابت نمایندگان ژاپن و هند دوم 
و سوم شدند. هانیه بیداد نیز در فینال روئینگ 
تک نفره پس از نمایندگان چین و چین تایپه 
مدال برنز کسب کرد و موفق به دریافت جواز 

حضور در بازی های المپیک جوانان شد.اسرا 
جوانمــردی، کیمیا زارعــی، فاطمه صفری، 
هانیه بیداد، فروغ آقاباالزاده و مائده حضوری 
در بخش زنان و شــیرزاد قادری، امیرحسین 
محمودپور، رضا قهرمانــی، میالد اله وردیان، 
کارو حسینی، کامران کرمی و شهروز صفایی 
در بخش مردان نفرات اعزامی به مســابقات 

روئینگ قهرمانی جوانان آسیا هستند.

تیم  ملــی تکواندوی مردان ایران به منظور 
حضور در ســومین مرحله مسابقات جایزه 
بزرگ در سال ۲۰1۷، راهی لندن می شود.

به گــزارش زمان به نقــل ازروابط عمومی 
فدراســیون تکواندو،مرحله سوم مسابقات 
جایزه بزرگ ۲۰1۷ با حضور تکواندوکاران 
برتر جهان در چهــار وزن المپیکی مردان 
و زنــان از ۲8 مهــر ماه به مدت ســه روز 

در شــهر »لندن« انگلیس برگزار می شود.
بر این اســاس تیم ایران ۲۵ مهرماه با پنج 
هوگوپوش راهی لندن خواهد شد.»آرمین 
هادی پور« و »فرزان عاشــورزاده« در وزن 
منهای ۵8 کیلوگــرم، »ابوالفضل یعقوبی« 
و »میرهاشــم حســینی« در منهای ۶8 و 
»ســجاد مردانی« در وزن بــه اضافه 8۰ 
کیلوگرم نمایندگان ایران هســتند.هدایت 
این تیم برعهده »مهدی بی باک« اســت و 
»علیرضا نصرآزادانی« و »مهرداد یوسفی« 
وی را همراهــی می کنند.تیم مردان ایران 
در دو مرحله قبلی جایزه بزرگ در مجموع 
تنها موفق به کســب دو مدال برنز شد.در 
بخش زنان تیم کشورمان نماینده ای ندارد 
و »کیمیا علیزاده« که هنوز شرایط حضور 
روی شــیاپ چانگ را ندارد، نمی تواند به 

مصاف حریفان خود برود.

مفقودی 
پالک  مدل1۳۹4شماره  سفید  1۵۰هوندارنگ  سیکلت  موتور  کارت  و  سند 
84۹۵۶/۵۶8شماره موتور۰14۹NBF۰۰884۷شماره تنه NBF1۵۰۹4۲۲۳۷۷به 
نام حسین پویا فرزند نوراله به شماره شناسنامه4818۹۳41۰۰محل صدورباغملک 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
باغملک

آگهی ابالغ
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده: ۳/۹۶ ش/۳۶۲
 وقت رسیدگی: ۹۶/۹/۵ ساعت ۹

خواهان: روح اله تاجیک حاجی آبادی 
خوانده: جعفر ملکی غربی فرزند یعقوب 

خواسته: فک پالک از خودرو پژو مدل 84 به شماره ۹8۳ج ۷4/ایران۳۳
به حوزه سه شورای حل  رسیدگی  که جهت  نموده  تسلیم   دادخواستی  خواهان 
اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 
تا  میشود   آگهی  کثیراالنتشار  از جرائد  یکی  در  نوبت  مراتب یک  مدنی  دادرسی 
خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
1057  خ. م. الف دبیر حوزه سه شورای حل اختالف ورامین 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۳۹۶۶۰۳1۰۰۰۳۰۰4۰1۵ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بابلسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد مقدم فرزند 
به  احداثی  بنای  با  زمین  بشماره شناسنامه 1۰۹8 در یک یک قطعه  محمدجواد 
مساحت 1۳۲/۰۳ مترمربع پالک ۹۶1 فرعی از 1- اصلی بخش 11 واقع در دریاکنار 
خریداری از مالک رسمی شرکت عمران و مسکن شمال محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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. م.الف: ۹۶/1۲۰/11۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۶/۷/۲۳  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/8/۹

دادنامه 
) حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه   ۹۶۰۹۹8۰۲۰۷4۰۰۲۶۶ کالسه  پرونده 

دادگستری شهرستان ورامین تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۷4۰۰۹۰۳ 
–ورامین کارخانه قند  به نشانی تهران  خواهان :خانم راضیه سوفی فرزند مرتضی 
انتهای کاشی حصار ک جواد ۲پ 4      خوانده :آقای مرتضی سوفی فرزند احمد به 

نشانی   خواسته :اذن در ازدواج 
گردشکار –دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 

مبادرت بصدور رای می نماید .
)رای دادگاه (

در خصوص دعوی خانم راضیه سوفی فرزند مرتضی متولد 1۳۷4 به طرفیت پدرش 
به خواسته صدور حکم به تجویز ازدواج به استناد کپی شناسنامه و استشهادیه با 
این توضیح که به لحاظ وجود اختالف بین والدین خواهان ،دسترسی به ولی قهری 
)خوانده (جهت تنفیذ و امضاءعقد نکاح دائم فراهم نبوده در حالیکه نامزد هم کفو و 
مورد عالقه وی  نیز به نام آقای علی اصغر فکوری خواستگاری نموده دادگاه از توجه 
به محتویات پرونده و با عنایت به تاکید موکد شرع انور اسالم به ازدواج شرعی و 
سالم مستندا به ماده 1۰44 قانون مدنی حکم به تجویز ازدواج خانم راضیه سوقی 
با نامزد مورد عالقه وی صادر و اعالم می دارد حکم صادره غیابی بوده ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی  خواهد بود ./ب۷/۲    
م.الف 1065خ  رءیس شعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی ورامین – محمدی 

آگهی مزایده
در پرونده کالسه ۹۶۰۲۷۷ اجرای احکام مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای رضا، 
خلیل ا... همگی بیضایی محکوم به تقسیم ماترک مرحوم ابراهیم بیضائی در حق 
آقای امیر علی بیضائی و خانم کلثوم کاویانی محکوم گردیده است. لذا این اجرا بنا 
به درخواست محکوم له اموال را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور 
نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط 

زیر بفروش میرساند. 
مال مورد مزایده: 

قطعه 1: شش دانگ یک باب خانه سرا با اعیانی قدیمی و یک باب مغازه ۲۰ متری 
مجموعا ۳۳1 متر مربع واقع در باغبان محله روبروی تکیه 

از شمال و غرب به متصل به ملک آقای حسین رحیمی 
از جنوب متصل به عبور عام معروف به میدان باغبان محله

از شرق: متصل به ملک آقایان اصغر و احمد دولتی
قیمت کارشناسی شده جمعا به مبلغ 1/۹8۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد )یک میلیارد 

و نهصد و هشتاد و شش میلیون( ریال می باشد.
قطعه ۲:باغ مرکبات به مساحت 4۶۳۵ متر مربع واقع در هوشا محله منطقه باغبان 

محله
از شمال متصل به زمین شالیزاری آقای عباس باغبانی

از جنوب متصل به عبور عام جاده خاکی
از شرق متصل به منزل مسکونی مرحوم اکبر اسماعیلی

از غرب متصل به زمین آقای علی اصغر رضائیان
قیمت کارشناسی شده جمعا به مبلغ ۲/۷81/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد )دو میلیارد 

و هفتصد و هشتاد و یک میلیون( ریال می باشد
قطعه ۳:باغ مرکبات به مساحت ۶۶1 متر مربع واقع در هوشا محله منطقه باغبان 

محله
از شمال متصل به زمین شالیزاری وارث مرحوم جواد منتظری

از جنوب متصل به عبور عام جاده خاکی
از شرق متصل به باغ مرکبات آقای رضا اسماعیلی
از غرب متصل به زمین آقای علی اصغر اسماعیلی

قیمت کارشناسی شده جمعا به مبلغ ۳۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد )سیصد و سی 
میلیون و پانصد هزار( ریال می باشد

قطعه 4:زمین کشاورزی واقع در روستای میانده معروف به آیش چاه موتور 8۵۰۰ 
متر مربع

از شمال متصل به زمین شالیزاری آقای عابدین میرزایی
از جنوب متصل به زمین شالیزاری آقای برات خناری

از شرق متصل به باغ مرکبات آقای علی مدانلو
از غرب متصل به زمین آقای علی اصغر رضائیان

قیمت کارشناسی شده جمعا به مبلغ 1/۳۳۰/۰۰۰ ریال می باشد )یک میلیارد و 
پانصد و سی میلیون( ریال می باشد

مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب خواهد شد.

احکام  اجرای  دفتر  روز 1۳۹۶/8/1۰ ساعت ۹ صبح در  فروش،  زمان  و  ۳- موعد 
مدنی دادگستری جویبار می باشد. زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای 

اداری پس از انتشار میباشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

متن آگهی
طرفیت  به  دادخواستی  مرامی  مهران  نژادوکالتاازسوی  غالمرضاآرائی  خواهان 
انتقال  خواسته  به  قیه  موسی  هردومیرزالوی  علیرضاشهرت  شهرزادو  خواندگان 
کالسه۹۶۰۹۹8۶141۳۰ پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ملک 
رسیدگی  ووقت  خرمشهرثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۰41۷شعبه۳دادگاه 
مورخ1۳۹۶/8/۳۰ساعت11:۳۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳ 
ودرخواست  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
گرددتاخواندگان  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
جهت  مقررفوق  وقت  ودر  رادریافت  وضمائم  دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.       شماره م.الف)۹/۷۲۷(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

رونوشت  اگهی حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   4۲۷1۲۵۵۰۰۳۳ شماره  شناسنامه  داراي  مختار  پوریا  آقاي 
به کالسه ۹۶۰۳۲8/۶۵ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
 ۹۵/۷/۲4 تاریخ  در   ۲۰۹۶8 بشناسنامه  عمژیک  مهین  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به : 
1-خسرو مختار تاریخ تولد 1۳41 ش¬ش ۳۰۲۶ محل صدور تهران نسبت فرزند 

ذکور متوفی
۲-صابر مختار تاریخ تولد 1۳44 ش¬ش ۲11۳۳ محل صدور تهران نسبت فرزند 

ذکور متوفی
۳-حسن مختار تاریخ تولد 1۳۵۰ ش¬ش ۷-1۵4۵44۷-۲۰۳ محل صدور گنبد 

نسبت فرزند ذکور متوفی
4-سولماز مختار تاریخ تولد 1۳۳8 ش¬ش 8۲۲۹ محل صدور تهران نسبت فرزند 

اناث متوفی
۵-فرحناز مختار تاریخ تولد 1۳۳۹ ش¬ش 8۷۳۶ محل صدور تهران نسبت فرزند 

اناث متوفی
۶-مهناز مختار تاریخ تولد 1۳4۲ ش¬ش 1۶۷۷۰ محل صدور تهران نسبت فرزند 

اناث متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 4۰۷ م/الف
رئیس شعبه شورای حل اختالف ماهدشت

دادنامه
شماره پرونده ها ۹۵۰۹۹8184۳1۰۰۳18 ، ۹۶۰۹۹8184۳1۰۰۰1۷

شعبه    ۹۶۰۹۹8184۳1۰۰۰1۷ و   ۹۵۰۹۹8184۳1۰۰۳18 کالسه  های  پرونده 
اول  دادگاه  عمومی ) حقوقی ( دادگستری  شهرستان  شفت  تصمیم نهایی  شماره  

۹۶۰۹۹۷184۳1۰۰4۷1
 خواهان ها : 1- علیرضا رادان فرزند محمد رفیع  به نشانی  رشت خیابان  ولیعصر  

خیابان امام خمینی مبل احسان  مغازه آقای  علیرضا فرحمند
۲- آقای جالل  علی  مرادیان  فرزند خلیل  به نشانی  تهران  شهرک  ژاندارمری  

بلوار  مرزداران  خ ایثار  خ بهار  ک یاس  پ ۵ واحد ۲۰  
خواندگان : 1- آقای  رضا  عبدلی  نهزمی  فرزند  حسن علی  به نشانی  گیالن  
شفت  روستای  شالده  منزل شخصی  ۲-  آقای  فرهاد  امین  زاده  فرزند مجید  
به نشانی  تهران  جنب آباد  جنوبی  نرسیده  به همت جنب بانک  ملی  پ  1۶۳ 
ط یک  واحد ۵ ) کجهول المکان(  ۳-  آقای  امیر  حامد  ظریف  فرزند محسن  
به نشانی  گیالن شفت روستای بداب ) مجهول المکان( 4- آقای فرهاد  امین زاده  
فرزند مجید به نشانی تهران جنت آباد  جنوبی  نرسیده  به همت  جنب بانک  ملی  
پ 1۶۳  ط 1 واحد ۵ )  مجهول المکان(  ۵-  آقای  جالل  علی  مرادیان  فرزند  
خلیل  به نشانی  تهران  شهرک  ژاندارمری  بلوار  مرزداران  خ آبشار  خ بهار  کوچه  
یاس  پالک  ۵  واحد ۲۰ ۶- آقای  امیر  حامد  ظریف  فرزند  محسن  به نشانی  
شفت روستای  بداب ) مجهول المکان ( ۷- آقای  رضا  عبدلی  نهزمی  فرزند  حسن  

گل  به نشانی  گیالن  شفت  روستای  شالده  
خواسته ها : 1- الزام به  تنظیم سند  رسمی  ۲-  وارد ثالث ۳-  الزام  به تنظیم  

سند  رسمی  ملک
 دادگاه ختم  رسیدگی  را اعالم  و به شرح  ذیل  مبادرت  به صدور رای  می نماید.

 رای دادگاه
  در خصوص  دعوی  آقای  جالل  علیمرادیان فرزند  خلیل  4۳ ساله  به  طرفیت 
آقایان  1- فرهاد  امین  زاده  فرزند  مجید  ۲-  امیر  حامد ظریف  فرزند  محسن  
۳-  رضا  عبدلی  نهزمی  فرزند  حسن گل  به  خواسته  صدور  حکم  بر الزام  
خواندگان  در دفتر  خانه اسناد  رسمی  و تنظیم  سند انتقال  رسمی  و  تنظیم  
سند  انتقال  رسمی 4/۶/دانگ  از ششدانگ  یک قطعه  زمین  دارای  پالک  ۳1۵  
فرعی  از 114  اصلی  و مساحت عرصه  1۲۰۹۷ متر مربع  مقوم  به ۲۰1/۰۰۰/۰۰۰  
ریال  و همچنین  در خصوص  دعوی  آقای  علیرضا  رادان  فرزند محمد رفیع  4۲ 
ساله  شغل آزاد  به  طرفیت  آقیاان  1-  رضا  عبدلی  نهزمی  فرزند  حسن  گل 
۷۲  ساله  شغل آزاد ۲-  جالل  علیمرادیان  ۳-  فرهاد  امین  زاده  فرزند  مجید  
4-  امیر  حامد  ظریف  فرزند  محسن  به خواسته  تقاضای  ورود  ثالث  در پرونده  
کالسه  ۹۵۰۳۳1  مطروحه  در شعبه  اول  دادگاه  حقوفی  شفت  تقاضای  الزام  به 
تنظیم  سند رسمی  مبایعه  نامه عادی  مورخ ۹۰/۳/۳۰  موضوع  یک  قطعه  زمین  
به شماره  ملک  1۳/۳1۵  بخش  ۲1  گیالن  مقوم  بر ۲۰/1۰۰/۰۰۰  تومان  نظر به  
اینکه  حسب  استعالم  ثبتی  که  به شرح  شماره  و مورخه ۹۶1۰۰۹18۳1۰1۳۲1 
-۹۶/۷/۲  ششدانگ  یک  قطعه  طمین  مشتمل بر  شالیزار  و درختکاری  به 
مساحت  1۲۰۹۷  متر مربع  به شماره  ۳1۵  فرعی  از 1۳  اصلی بخش  ۲1 گیالن  
به نام  آقای  رضا  عبدلی  نهزمی  ثبت  و سند  مالکیت  صادر  گردید  سپس  برابر  
سند مالکیت  کاداستری  به شماره  ۵۷۳8۹8 د / ۹۳  به نام ایشان  صادر  و تسلیم  
شد  بنابراین  با عنایت  به اینکه  ملک  موضوع  اختالف  در مالکیت  رسمی  آقای  
علیرضا  رادان  می باشد  دعوی  خواهان  اصلی  و ورود  ثالث  در وضعیت  فعلی  
سالبه  به انتفاع  موضوع  بوده  و قابلیت  استماع  را نداشته  و به  استناد  ماده ۲  
قانون  آیین دادرسی  مدنی  قرار رد  دعوی  خواهان  دعوی  اصلی  و ورود  ثالث  
را صادر  می نماید  قرار صادره  حضوری  تلقی  و ظرف  مدت  بیست  روز  پس از  
ابالغ  قابل  تجدیدنظر خواهی  در محاکم  محترم  تجدیدنر  استان گیالن  می باشد.
5273- رییس شعبه اول  دادگاه  عمومی  حقوقی  شفت -  سیروس  محمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم بانو کاظمی فرزند فضل اهلل به ش ش 1۰۹۹   به شرح دادخواست به کالسه 
۹۶/۳8۷ این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان گل جانی شعبانپور فرزند شعبان به ش ش 8۵8صادره از ساری در تاریخ 
حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  میاندرود  شهرستان  خود  دائمی  ۹۲/8/1۳اقامتگاه 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
ساری  از  1۳4۵صادره  8۵۹متولد  ش  ش  به  اهلل  فضل  فرزند  کاظمی  1-بلقیس 

فرزند متوفی 
۲-فاطمه کاظمی فرزند فضل اهلل به ش ش ۲۰متولد 1۳4۶صادره از ساری فرزند 

متوفی 
۳-خدیجه کاظمی فرزند فضل اهلل به ش ش 1۷متولد 1۳۵۶صادره از ساری فرزند 

متوفی 
4-رقیه کاظمی فرزند فضل اهلل به ش ش 1۵۲8متولد 1۳۵8صادره از ساری فرزند 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دوم حکمی شورای حل اختالف سورک 

آگهی احضار متهم
 و ابالغ  وقت  رسیدگی  دادگاه

  در اجرای  ماده 18۰  قانون  آیین  دادرسی  دادگاههای عمومی  و انقالب  در 
امور کیفری  با انتشار  این آگهی  برای  یک نوبت  به  مسعود طاهری  که به  لحاظ  
مجهول المکان  بودن  ابالغ  احضاریه  به ایشان  ممکن نشده  است  احضار  می 
شوند  تا در تاریخ  1۳۹۶/8/۲۳ ساعت ۹ صبح  جهت شرکت  در جلسه  دادرسی  
به کالسه  پرونده  ۹۶۰۶84 شعبه 1۰۳  دادگاه  کیفری ۲ الهیجان  حاضر  و دفاع  

نمایند در غیر این صورت  تصمیم مناسب  اتخاذ خواهد شد.
5274- مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه  کیفری 2 الهیجان -  اکبری

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۳۲۷ شماره  شناسنامه  دارای  زهراگرزالدین  خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1/۹۶ش/1۰8۰ 
توضیح داده که شادروان محمد حمزه ء بشناسنامه شماره 4 متولد 1۳۳۵در تاریخ 
۹۶/۶/۲۷ اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به:
1-متقاضی فوق الذکرزهرا گرزالدین نام پدر رجبعلی ش ش۳۲۷ متولد 1۳4۲

۲-خانم فائزه  حمزه نام پدر محمد ش ش ۰۰1۲۵۵۳۲۵۵ متولد 1۳۶۹ 
۳-آقای وحید حمزه نام پدر محمد ش ش۲4۰۶۷ متولد 1۳۶۳ 
4-خانم فاطمه حمزه نام پدر محمد ش ش1۳۳۷۹ متولد 1۳۵8

اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 1028خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
میری  رضا  خوانده  طرفیت  به  ایزدی  روزبه  خواهان   ۹۶۰۳۷۵ کالسه  پرونده  در 
دارنژاد مجهول المکان ( به خواسته مطالبه وجه رسمی تقدیم شورا نموده است که 
وقت رسیدگی آن برای روز دوشنبه مورخ ۹۶/8/۲۹ ساعت 1۰ صبح تعیین گردیده 
است لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی یک بار در یکی 

از جراید کثیر االنتشار تا خوانده در جلسه حاضر گردد 
شورای حل اختالف شعبه حکمی چمستان
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مدیرعامل آبفا خوزستان :

تابستان امسال رکوردها شکسته شد
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  وحیدی فر-اهواز:  سعید 
خوزستان در نشست با خبرنگاران استان با موضوع »هم اندیشی در 
مسیر توسعه خوزستان« اظهار کرد: رسانه زبان گویای مردم است و 
مشکالت مطرح شده در این جلسه قطعا دغدغه مردم هست و پیگیر 

آنها خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب خوزستان ، صادق 
حقیقی پور در خصوص این مساله که همواره مسئولین در بحث 
مشکالت و معضالت بحث بودجه را مطرح می کنند، اظهار کرد: ما 
هم معتقدیم که فقط بحث بودجه مطرح نیست و مشکل بزرگ 
استان ما فرهنگی است که هم شامل فرهنگ سازمانی و هم فرهنگ 

مردمی می شود.
وی با اشاره به گرمای بی سابقه هوا در تابستان امسال اظهار نمود: 
با مشکالت  تابستان سال جاری تمام رکوردها شکسته شد و  در 
عدیده ای مواجه شدیم و صادقانه باید بگویم که در ۶ ماه اول سال 
جاری کارکنان آبفا خوزستان برای ارائه و استمرار خدمات رسانی به 
شهروندان ایثارکرده اند. مدیرعامل آبفا خوزستان با اشاره به اینکه 
همیشه فکر می کنیم باید کسی از بیرون برای حل مشکالت استان 
بیاید ولی اینطور نیست، تصریح کرد: هم اکنون در آبفا خوزستان 
سه هزار نفر پرسنل داریم که اکثر آنها بسیار متخصص، حرفه ای 

و باتجربه هستند.
حقیقی پور بیان کرد: چندی قبل در دزفول سیلندر گاز کلر نشتی 
داشت که اگر پرسنل دوره دیده و تجهیزات آبفا نبود امکان رخداد 

یک فاجعه انسانی در شهر دزفول وجود داشت.
وی عنوان کرد: تدوین و پیاده سازی طرح جامع در حوزه آب و 
فاضالب برای تأمین آب، ذخیره آب، جمع آوری فاضالب و دفع 
بهداشتی آن برای خوزستان ضروری بود که به مصوبه هیئت دولت 

منتج شد.
مدیرعامل آبفا خوزستان با تقدیر از استاندار خوزستان به منظور 
پیگیری های شبانه روزی در حوزه آبفا یادآور شد: آبفا خوزستان 
آبرسانی به شرق اهواز را با حضور رئیس جمهور انجام داد که وی 

اسفند همان سال رفع مشکالت آبفای استان خوزستان را نوید داد.
حقیقی پور ضمن استقبال از پذیرش نقطه نظرات اصحاب رسانه 
استان برای رفع مشکالت و ارایه راهکار و هم اندیشی در خصوص 
مسایل آب و فاضالب استان با اشاره به طرح های بزرگ تامین آب 
استان و شاخص بودن این طرح ها حتی در سطح جهانی اظهار کرد: 
مثال تاکنون اعتباراتی به میزان 1۰۰۰ میلیارد تومان صرف اجرای 
طرح آبرسانی غدیر شده و به تازگی ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر آمده 

که مجموعا به 1۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
حقیقی پور با اشاره به اینکه دانشگاه شهید چمران قطب علمی آب 
کشور است، ادامه داد: مردم، مرکز و مسئوالن استانی سه ضلع مثلث 
خدمات رسانی آبفا هستند که همه باید در کنار یکدیگر به ایفای 
نقش خود بپردازند و انتظار داریم که با همکاری رسانه ها بررسی 
شود در حالی که برای تامین آب مردم شهرهایی که در جوار اروند 
رود یا کارون زندگی می کنند باید از سد دز آب منتقل کنیم چرا باید 

آب از سرشاخه های کارون به سایر شهرها انتقال یابد. 

کاهش فرایند صدور پروانه ساخت برای 

سرمایه گذاران بخش خصوصی 

بوشهر  شهردار  زمان؛  خبرنگار  احمدی- 
گفت: به منظور ترغیب بخش خصوصی برای 
بوشهر  شهر  عمرانی  های  پروژه  در  مشارکت 
سرمایه  برای  ساخت  پروانه  صدور  فرایند 

گذاران کاهش پیدا کرده است.
علنی شورای  نژاد درنشست  میگلی  غالمعلی 
شهر بوشهر افزود: در چند ماه گذشته شاهد 
روند مناسب سرمایه گذاران بخش خصوصی 
برای ورود به عرصه مشارکت برای اجرای پروژه 

های عمران شهری هستیم.
برای  شرایط  اکنون  شد:  یادآور  وی 
سرمایه گذاری در بوشهر به گونه ای است که 
های  مدرک  داشتن  صورت  در  گذار  سرمایه 
مثبته می تواند ظرف مدت چند ساعت پروانه 

ساخت خود را دریافت کند.
به  ارتباط  این  در  داد:  ادامه  نژاد  میگلی 
زیرمجموعه معاونت ها در شهرداری نیز سپرده 
گذاران  سرمایه  از  حمایت  منظور  به  تا  شده 
انجام امور مربوط به سرمایه گذاران را نسبت 

به سایر کارها اولویت بخشند.
وی در ارتباط با پروژه چرخ و فلک شهردای 
پروژه خریداری  این  واگن های  بوشهر گفت: 
شده و در روزهای آتی به بوشهر منتقل می 

شود.
شهردار بوشهر ادامه داد: سرمایه گذار این پروژه 
نیز قول مساعد داده با حضور مداوم روی این 

پروژه روند سرعت اجرای آن را تسریع کند.
تقاطع  پروژه  با  ارتباط  در  نژاد  میگی 
دلیل  به  کرد:  بیان  بوشهر  شهر  غیرهمسطح 
وجود معارض و دکل های فشار قوی و تیرهای 
پروژه  این  اجرای  زمان  برق  متوسط  فشار 
چهارماه عقب افتاده ولی با این وجود با تدابیر 
اندیشیده شده بنا داریم تا 18 بهمن ماه این 

پروژه را به اتمام برسانیم.
وی درباره مشکل تاریک بودن برخی از کوچه 
داشت:  اظهار  نیز  بوشهر  شهر  سطح  معابر  و 
متولی روشنایی برق معابر شهرداری نیست اما 
با مدیر  با نشستی که  در 48 ساعته گذشته 
شد  برگزار  استان  برق  توزیع  شرکت  عامل 
تصمیم های خوبی در این بخش پیش بینی 

شده است.
پارک  وضعیت  آخرین  مورد  در  میگلی نژاد 
کمک  با  پارک  این  گفت:  بوشهر  پرندگان 
با  بزودی  و  بازسازی شده  سرمایه گذار جدید 

ایجاد امکاناتی جدید بازگشایی می شود.

خبر خبر

مریم علی اکبرزاده- خبرنگار زمان؛ سردار 
محسن خانچرلی، فرمانده انتظامی ویژه غرب 
استان تهران همزمان با هفته ناجا به دیدار 
از  و  شتافت  ناجا  دیدگان  حادثه  و  بیماران 

نزدیک با خانواده های آنان به گفتگو نشست.
 سردار خانچرلی در منزل و در کنار خانواده 
مهدی حنفی، مامور نیروی انتظامی که اخیرا در 
یکی از ماموریت های محوله دچار سانحه شده 
بود نیز حضور یافت و از نزدیک در جریان روند 
درمان وی قرار گرفته و دستورات الزم جهت 
رفاه هرچه بیشتر بیمار و همراهی با خانواده 
وی را صادر کرد. سردار خانچرلی در گفتگو با 
خبرنگار زمان گفت: تالش ما بر این است که 
با حمایت مادی و معنوی مستمر و سرکشی از 
خانواده های مامورانی همچون مهدی حنفی 
که در حین ماموریت دچار حادثه و مشکالتی 

شده اند افرادی که در زمان سالمتشان جامعه 
را تنها نگذاشتند را تنها نگذاریم.

از پرسنل   سردار محسن خانچرلی صیانت 
از وظایف  را  ایشان  و تکریم خانواده محترم 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران دانسته 
و اظهار داشت: اگر خانواده،  همکاری مناسبی 
با مامور داشته باشد، وی بهره وری الزم  در 
ماموریت های محوله را به خوبی خواهد داشت.

حین  در  حنفی  مهدی  داشت:  اذعان  وی 
در  درگیری  و  نزاع  مورد  یک  برای  عزیمت 
شهرستان رباط کریم دچار سانحه ای شد. وی 
تشریح کرد: از افرادی که در محل درگیر بودند 
یک خودرو،  خیابان یک طرفه را در جهت 
مخالف طی کرده و با ایشان برخورد کرد که 
مستقیما به بیمارستان منتقل شده و حدود 
دو تا سه ماه را در کما به سر برد. فرماندهی 
انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: با لطف 
الهی و دعای مردم با وجود این که پزشکان از 
بازگشت این مامور انتظامی از کما قطع امید 
کرده بودند ایشان از حالت کما خارج شده و روز 
به روز رو به بهبودی است و ما معاونت بهداری 
را ملزم کرده ایم که به صورت شبانه روزی در 
به یاری خداوند  تا  بوده  این خانواده  خدمت 

بهبودی کامل حاصل شود.

مالقات فرمانده انتظامی غرب تهران از حادثه دیدگان ناجا

اجرائیه 
محکوم له-امیر عزیزیان ف عین اله

محکوم علیه-حسن آزموده للکامی ف علی
دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  –به  به  محکوم 
۹۶۰۹۹۷۰۲1۳۶۰۰۲۶۵ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 1۷۹۷۵۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 14۲8۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق 
محکوم له و ضمنا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم الوصول 
بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق  محکوم له وصول خواهد شد و همچنین 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که در زمان اجرای  پرداخت مبلغ جریمه 

حکم توسط واحد اجرا محاسبه و اخذ خواهد شد .
110/90659   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 185 دادگاه عمومی شهید مطهری تهران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

/دوم  اول  هیات   1۳۹۶/۷/1۰ مورخ  شماره1۳۹۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۲8۹۵  برابررأی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای غالمعباس محمودی فرزند نادعلی     
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  ازنا  صادره   ۵1۶ شناسنامه  بشماره 
مساحت 1۳۲/۲ متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۲1۵ 
فرعی 1۶۳ اصلی واقع در استان البرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی 
غالمعلی ایلخانی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار 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.م/الف 1۳4۵
تاریخ انتشار اول 1۳۹۶/۷/۲۳ تاریخ انتشار دوم 1۳۹۶/8/۷

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

اگهی مزایده اموال منفعول نوبت اول 
اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بند پی  شرقی در نظر دارد حهت وصول محکوم 
به در پرونده کالسه ۹۵۰۰۹۳ محکوم له اقای ولی اله فرج پور و محکوم علیه اقایان 
از،طریق  ذیل  اموال  فروش  به  نسبت  بیگلری  غالمعباس  و  نژاد  ادبی  رضا  محمد 
به  روز چهارشنبه ساعت 11صبح  اول در مورخ 1۳۹۶/۰8/1۷  نوبت  برای  مزایده 
احکام  اجرای  در  خرید  جهت  میشود  درخواست  متقاضیان  از  لذا  برساند  فروش 
الباقی ظرف یک  المجلس و  بها را فی  باید ده درصد  حضور بهم رسانند مشتری 
ماه پرداخت نماید و مشتری میتواند پنح روز قبل از مزایده مال موصوف را بازدید 

نماید .
418ص۲۷ایران8۲مدل  شهربانی  شماره  پژو4۰۵GLXبه  خودروی  1-دستگاه 
شاسی  شماره  و   1۲48۲۰۹۰۳1۰ موتور  شماره  متالیک  مشکی  1۳84رنگ 
1۳۲1۲۵۹۳ ، دو محور، بنزینی ، چهار چرخ ، رنگ دارد ، رنگ پریدگی بر دور 
کابوت ، فاقد باتری ، شیشه جلو شکسته ، دارای سه حلقه الستیک مطلوب و یک 
الستیک مستهلک ، دارای بیمه نامه تا تاریخ بهمن ۹۶ ، وضعیت اتاق و تشک دوزی 

متوسط می باشد، قیمت پایه ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان 
۲- پنج راس گاو ماده و دو راس گوساله با مشخصات :

گاو ماده سر سیاه کمر سفید و دم و دست و پاها سفید با وزن حدود ۳4۰ کیلو گرم 
به قیمت پایه ۳/4۰۰/۰۰۰ تومان

گاو سر سیاه که تنام پاها و دستها قسمت پایین ان سفید میباشد با وزن حدود 
۳۷۰کیلو گرم بنا به اظهار خوانده حدود چهار ماه نیز ابستن است به قیمت پایه 
4/۰۰۰/۰۰۰ تومانگاو که انتهای کپل ها و دستها سفید است بنا به اظهار خوانده 
حدود دو ماه ابستن است با وزن حدود ۳8۰کیلوگرم به قیمت پایه ۵/۰۰۰/۰۰۰ 

تومان
گاو سیاه روی دوش ان و دست ها و پاها سفید با وزن خدود ۳۷۰کیلو گرم به قیمت 

پایه  ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
گاو سیاه با وزن حدود ۲۵۰ کیلو گرم به قیمت پایه ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

گوساله ماده بزرگ با وزن حدود 1۵۹ کیلو گرم به قیمت پایه 1/۷۰۰/۰۰۰ تومان
گوساله ماده کوچکتر با وزن حدود 1۲۰ کیلو گرم به قیمت پایه 1/۲۰۰/۰۰۰ تومان

جمع کل اموال منقول مورد مزایده به قیمت پایه ۳۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان میباشد 
حسین مسلم زاده  - رییس اجرای احکام بند پی شرق

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع  اول  هیات   1۳۹۶/۷/۳ مورخ  برابررأی شماره 1۳۹۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۲۶۶۹ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی اکبر صادقی زاده فرزند امراله به شماره شناسنامه ۲۵۳۳ صادره از شهریار در 

شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۳۹/۶۲ مترمربع 
فردیس  شهرستان  ثبتی  حوزه  بخش  در  واقع  اصلی   1۶۳ از  فرعی   1۵۷8 پالک 
خریداری از مالک رسمی علی با وفا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق  نمایند. بدیهی است در صورت 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف1۳۳4
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۶/۷/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۶/8/۷

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

مفقودی 
شهربانی  شماره  با   ۹۲ مدل  پارس  پژو  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  1۲4۹1۰۳۲8۹۳و  موتور  شماره  8۲با  4۶۶م4۹ایران 
NAAN۰1CA4DK8۲148۲بنام غالم رضا جمعلی پور ساسی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹88۳۷۰۷۰۰۲۵۶ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

کنگاور تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷8۳۷۰۷۰۰۵4۶
به نشانی استان کرمانشاه  اله  ثابت فرزند حشمت  اله کریمی  خواهان: آقای عزت 

– شهرستان کنگاور- شهر کنگاور- میدان استقالل کوی نظر مراد گلشاد پ ۳4
خواندگان:

آقای مصطفی فقیری فرزند فخرالدین  1-آقای حسین همایون فرزند محمد  ۲- 
همگی به نشانی

خواسته ها: 1-مطالبه خسارات دادرسی
۲-الزام به تنظیم سند خودرو

رای دادگاه
اله به طرفیت  ثابت فرزند حشمت  اله کریمی  در خصوص دادخواست آقای عزت 
آقایان 1- مصطفی فقیری فرزند فخرالدین و ۲- حسین همایون فرزند محمد به 
خواسته التزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و انتقال ثبتی شش دانگ سند یک 
دستگاه خودرو سواری پژو آردی عدسی به شماره انتظامی ۲81 ل ۹۹ ایران 44 
و تعویض پالک به نام خواهان به انضمام خسارات دادرسی. بدین شرح که خواهان 
اظهار داشته حسب مبایعه نامه مورخه 1۳۹۰/۲/1۷ شش دانگ خودرو مذکور را از 
خوانده ردیف اول خریداری و ثمن را پرداخت کرده ام. سند خودرو به نام خوانده 
ردیف دوم می باشد ولی ودرد را به صورت قولنامه ای از خوانده ردیف اول خریداری 
نموده ام که متعهد گردیده ظرف مدت دو روز جهت تنظیم سند در دفترخانه حاضر 
و اقدام به تنظیم سند به نام من نماید لذا خواسته ای به شرح فوق دارم. با توجه 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه توالی ایادی در انتقال خودرو به 
خواهان از خوانده ردیف دوم مشخص نمی باشد لذا احراز مالکیت خواهان مقدور 
نبوده و دعوای خواهان مطابق موازین قانونی مطرح نگردیده و قابلیت استماع ندارد 
و لذا مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و 
اعالم می گردد.این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعراض در دادگاه تجدید 

نظر استان کرمانشاه می باشد.
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگاور- صادق ذوالفقاری

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹88۳۷۰4۰۰۶41 شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

کنگاور تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷8۳۷۰4۰1۰88 
خواهان: آقای ذبیح اله سلیمانی ثابت  فرزند ولی اله به نشانی 

خواسته ها:
1-مطالبه خسارت تاخیر تادیه

۲-مطاله وجه چک
۳-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

رأی دادگاه
اله سلیمانی  ذبیح  به طرفیت  اله  فرزند سیف  موال رضایی  دادخواست  درخصوص 
مفاد  به  عنایت  با  دادگاه  دادرسی  از هزینه  اعسار  به خواسته  اله  ولی  فرزند  ثابت 
شهادت شهود وسایر قراین و امارات موجود و ادعای خواهان را وارد تشخیص داده و 
از سوی دیگر خوانده نیز در جلسه دادرسی حضور نداشته و دفاعی در رد یا پذیرش 
انجام نداده است و مستندا به مواد ۵14-۵1۳-۵11-۵۰۷-۵۰4-۲4۲-۲41-1۹8 
پرداخت هزینه  از  اعسار موقت خواهان  قبول  به  دادرسی مدنی حکم  ایین  قانون 
دادرسی  در مراحل مختلف پرونده را صادر و اعالم می نماید, بدیهی است هرزمان 
معسر تمکن مالی پیدا کند یا محکوم له واقع شود به محض وصول محکوم به مکلف 
از ابالغ  به پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود,رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز 
قابل واخواهی دراین شعبه و پس از ان ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در استان 

کرمانشاه می باشد.
دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی کنگاور-اشکان شاکرمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۳۹۶۶۰۳1۶۰4۶۰۰۰141 مورخ ۹۶/4/1۳ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در حوزه ثبتی شهرستان 
روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر کریمی به شماره شناسنامه ۲۶4 
صادره از روانسر فرزند مولود با کد ملی ۵۹۶۹۵۲۲۳۳۳ درخواست رسیدگی به قولنامه 
عادی خریداری خود و صدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ۹۵/۹ 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای 
فوق مستندا به ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت 
ششدانگ یک باب خانه و دکان را به مساحت 4۰/۶۶ متر مربع به نام آقای جعفر کریمی 
از پالک ... فرعی از ۵۲ اصلی گرمخانی واقع در بخش 1۲ کرمانشاه)معروف به گرمخانی( 
واقع در روانسر بلوار ۲۲ بهمن کوچه باالتر از پمپ بنزین نبش کوچه شهید ولی که از 
آقای مولود کریمی مع الواسطه از زارع صاحب نسق آقای مولود مرادی فرزند علی )مالک 
رسمی(می باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ، لذا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1۳۹۶/۷/۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم 1۳۹۶/۷/۲۳
یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر

دادنامه 
دو شهر خرم  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه ۹۳۰۹۹8۶۶1۳۰۰۰۹۹۲ شعبه 1۰۶ 
 : آباد )1۰۶ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶14۰۰۰۳۷8 شاکی 
آقای وحید عدل دوست حق فرزند محمد تقی به نشانی گلدشت شرقی خ فردوسی 

انتهای رز 1۹ –اتهام : سرقت مستوجب تعزیر 
رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای سام سپهوند فرزند روح اله مجهول المکان دائر بر 
سرقت یکدستگاه موتور سیکلت هوندا به شماره شاسی ۵۰۲4۷۳۰ فاقد پالک قرمز 
رنگ موضوع شکایت آقای وحید عدل دوست حق فرزند محمد تقی اهل و مقیم 
شهرستان خرم آباد به این شرح که شاکی اعالم داشته موتور سیکلت فوق الذکر را 
در مورخ ۹۲/۷/4 توسط متهم موصوف در گلزار شهدا سرقت گردیده و جهت اثبات 
ادعایش چندین نفر گواه دارد و برای احراز صحت و سقم موضوع و کشف حقیقت 
گواه تعرفه شده وی احضار از آنان استماع اظهارات بعمل آمده که به صراحت بیان 
شده که دیدم متهم بنام سپهوند موتور سیکلتی که پارک شده بود را سرقت نموده 
و با مالحظه سایر قرائن و امارات قانونی و قضایی منعکس و مضبوط در پرونده از 
جمله متواری بودن نامبرده از بدو تشکیل پرونده تا کنون اتهامش محرز و مسلم 
قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1۳۹۲ و  به ماده 1۶۰  تشخیص فلذا مستندا 
مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون بخش تعزیرات مصوب 1۳۷۵ با اصالحات بعدی متهم یاد 
شده به هشت ماه حبس و پنج ضربه شالق در اجرای احکام کیفری به رد عین 
و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق شاکی محکوم 
این  قابل واخواهی در  ابالغ  از  میگردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید 

نظر لرستان می باشد .
رئیس شعبه 106دادگاه کیفری دو خرم آباد – خیر علی کرمی عالم . 

 آگهی حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شماره  شناسنامه  دارای  کیخسرویی  صبریه  خانم 
و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه   این  از   ۳۳۷-۰۰۳۳۷۵-۵
توضیح داده که شادروان فاطمه عالیخانی بشناسنامه ۶4۶1  در تاریخ 1۳۹۶،۳،۲۹  

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-متقاضی با مشخصات فوق دختر متوفی 
متوفی غیر از وارث فوق ورثه دیگری ندارد.

اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به به شورای حل اختالف سرپلذهاب تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرین

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه ۹4۰۹۵۲ خانم رعنا تزار فرزند هویدا به اتهام )مشارکت در تخریب 
عمدی و مباشرت در ورود به عنف( موضوع شکایت 1-رضا میرزایی طاقی ۲علی 
مراد رادفر تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹۲ مراتب در روزنامه آگهی 
انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و  تاریخ  از  تا ظرف ۳۰ روز 
انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد .

ابالغ
نظر به پرونده مطرح رسیدگی متهم : حامد سوری فرزند : داود علی با پرونده کالسه 
فوق الذکر به اتهام : توهین و تهمت از طریق تلفن از طرف این دادسرا تحت تعقیب 
هستند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن نگردیده بدین 
وسیله در اجرای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۳4 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۵ 
شهرستان کرج جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور 

پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  4۰۹  م/ الف
دادیار شعبه¬ی 34 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه¬ی 5 کرج – محمد پرسا 

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی وفق ماده11۵

بدینوسیله به1-عبدالکریم شاکری پور۲-الزم آلبوعلی مجهول المکان ابالغ واخطارمی 
شود شرکت حمل ونقل سنگین تن به مدیرعاملی غالمحسین نریمیساشکواییه ای 
بندرامام  عمومی  دفترشعبه1۰1دادگاه  کاالبه  ونقل  درحمل  شمادائربراخالل  علیه 
1۳۹۶/۹/۵ساعت1۰صبح  وبرای  کالسه۹۶۰۷۷۶ثبت  به  که  خمینی)ره(تقدیم 
به  ودستوردادگاه  شاکی  تقاضای  لذاحسب  است  شده  تعیین  رسیدگی  وقت 
درامورکیفری  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  تجویزماده11۵قانون 
الذکردعوت  فوق  وازمتهم  درجرایدکثیراالنتشاردرج  نوبت  یک  مصوب1۳۷8مراتب 
می شوددرجلسه رسیدگی دادگاه حضوریابددرغیراینصورت دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذخواهدنمود.
متصدی دفترشعبه101دادگاه کیفری دوبخش بندرامام خمینی)ره(-کوثرمحمدی

آگهی دادنامه
بخش  حقوقی  عمومی  کالسه۹۶۰۹۹8۶1۳۲۳۰۰۹4۲شعبه1دادگاه  پرونده 
شماره۹۶۰۹۹۷۶1۳۲۳۰1۰۲۶-شاکی:آقای  نهایی  تصمیم  خمینی  بندرامام 
–بندرماهشهر-بندرامام  خوزستان  نشانی  به  فرزندمهدی  البوغبیش  نصراله 
دادگاه  ومدارک.رای  واموال  اشیاء  مفقودی  خمینی)ره(-فاز1مفتح1-اتهام:اعالم 
کارت  برمفقودیت  مبنی  فرزندمهدی  آلبوغبیش  نصراله  آقای  شکایت  :درخصوص 
جرم  لحاظ  خمینی)ره(لذابه  سریال۳۰۷1۰۳۹دربندرامام  بشماره  هوشمندراننده 
نبودن عمل مستندابه ماده۲۶۵قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹۲/1۲/4قرارمنع 
قابل  ازابالغ  روزپس  بیست  مهلت  ظرف  داردقرارصادره  می  راصادرواعالم  تعقیب 

تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-اسدهاللی زاده

رییس سازمان غذا در گیالن مطرح کرد:

خطر در پیوستن محصوالت تراریخته با غیر تراریخته  
 به مناسبت روز ملی روستا صورت گرفت؛

بهره برداری از پروژه های بنیاد مسکن گلستان 

منکویی- خبرنگار زمان؛ رییس سازمان غذا 
و دارو کشور با اشاره به نگرانی ها درباره مصرف 
محصوالت کشاورزی تراریخته در کشور، تأکید 
کرد: با نظارت جهاد کشاورزی، تاکنون هیچ بذر 

تراریخته ای در کشور کشت نشده است. 
دکترغالمرضا اصغری  اظهار کرد: سبک زندگی 
ناسالم، تغذیه نامناسب و بدخوری، پرخوری و بی 
تحرکی در جامعه سبب شده تا شاهد رشد روز 
افزون ابتال به بیماری های غیرواگیردار باشیم.  وی با 
تأکید بر ضرورت استفاده از مواد غذایی با کیفیت و 
همچنین تغذیه مناسب در کشور گفت: روز جهانی 
غذا تالشی برای فرهنگ سازی در زمینه تهیه مواد 
غذایی با کیفیت، مصرف مواد مغذی و کم کالری و 
درست خوردن است تا تعادلی میان جمعیت دارای 
سوء تغذیه و جمعیت دارای چاقی برقرار شود.  
رییس سازمان غذا و دارو درباره نگرانی های موجود 
در جامعه نسبت به مصرف محصوالت کشاورزی 
تراریخته تصریح کرد: محصوالت تراریخته در کنار 
مزایای زیاد خود از جمله پرمحصول و مقاوم بودن 
در برابر آفت، نگرانی های به حقی در خصوص 
مصرف آنها وجود دارد که نمی توان از آن چشم 

پوشی کرد.
 دکتر اصغری با بیان این که پروتکل های جهانی 

در راستای تأیید سالمت محصوالت تراریخته در 
سراسر دنیا وجود دارد، گفت: بر اساس این پروتکل 
ها آزمایش هایی انجام می شود که سالم بودن 
محصوالت تأیید شده و در اختیار مصرف کننده 
قرار گیرد.. همچنین  مصرف کننده باید از تراریخته 
بودن هر محصول اطالع پیدا کند که در تمام دنیا 
و همچنین در کشور، محصوالت تراریخته دارای 

نشان مشخصی است.
 رییس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: در حال 
حاضر تنها محصوالت تراریخته مورد استفاده در 
کشور، سویا و ذرت است. دکتر اصغری همچنین 
با بیان این که اجازه کشت بذر تراریخته به دلیل 
برهم زدن الگوی ژنی محصوالت کشوری موجود 
در کشور داده نشده است، تصریح کرد: با نظارت 
سازمان جهاد کشاورزی، تاکنون هیچ بذر ترا ریخته 

ای در کشور کشت نشده است
دکتر زهرا حصاری ، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن، گفت: در یکسال اخیر 8۵ درصد از 
محصوالت غذایی استان گیالن، نشانگرهای رنگی 
تغذیه دریافت کرده اند و در صدد  اجرای طرح 
های کاهش عوال خطر و بار بیماری های غیرواگیر 
از طریق کاهش اسیدچرب ترانس، قند و نمک 

موجود در محصوالت غذایی هستیم.

سلیمانی- خبرنگار زمان؛ مدیرکل بنیاد 
از  برداری  بهره  و  افتتاح  از  استان  مسکن 
پروژه های بنیاد مسکن استان به مناسبت 
1۵ مهرماه، روز ملی روستا و عشایر با اعتبار 

1۵۳ میلیارد ریال خبر دادند.
زمانی نژاد افزود: روز روستا ، روز  نکوداشت 
زحمتکش  قشری  عنوان  به  روستاییان 
امکانات،  کمترین  با  که  است  پرتالش  و 
بیشترین نقش را در تمام عرصه ها دارند. 
به  نیز  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  لذا 
عنوان  یکی از مهمترین و موثرترین متولیان 
و  عمران  جهت  در  توان  تمام  با  روستاها، 
خدمات  ارائه  مشغول  مناطق  این  آبادانی 
روستایی  هر  به  ورود  با  این خدمات  است 

مشهود و قابل لمس است.
وی با گرامیداشت نام و یاد امام خمینی)ره( 
افزودند: بنیاد مسکن انقالب اسالمی امروز با 
ارائه انواع خدمات به روستائیان در راستای 
خدمت  همان  که  انقالب  اصیل  آرمانهای 
بی منت به مردم است حرکت میکند و به 
لطف خداوند متعال منشا خدمات و تحول 

در روستاهای کشور شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه با اشاره به 
فعالیتهای مختلف بنیاد مسکن در حوزه های 

پرداخت  روستایی،  هادی  های  طرح  اجرای 
تسهیالت جهت بهسازی و نوسازی واحدهای 
روستایی، ساخت واحدهای مسکونی شهری در 
شهرهای کوچک، ارائه سند مالکیت روستایی، 
به روستائیان  اراضی ملی  واگذاری  و  تملک 
جهت احداث مسکن، اهداء کمکهای بالعوض 
به محرومان و اقشار کم درآمد و احداث مسکن 
برای محرومان افزودند: مجموعه بنیاد مفتخر 
است که به مناسبت این روز ملی و فرخنده 
تعدادی از پروژه های خود شامل ۵۰۰ واحد 
مسکونی روستایی با  اعتبار ۷۵ میلیارد ریال 
و ۵4 طرح هادی روستایی با اعتبار ۵۷ میلیارد 
مالکیت  اسناد  از  تعدادی  همچنین  و  ریال 

روستایی را به مردم شریف استان تقدیم کند.
شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن 
کشور نیز در این همایش با گرامیداشت روز 
ملی روستا، از اختصاص 1۵۰۰ میلیارد تومان 
به بخش عمران روستایی در کشور خبر دادند 
و از پیش بینی اجرای ۳۵۰۰ پروژه در سطح 
کشور برای بهسازی و اجرای طرح های هادی 
استان  افزودند: سهم  و  دادند  روستاها خبر 
گلستان از قیر رایگان 1۲۰ تا 14۰ میلیارد 
ریال است که 1۰۰ میلیارد ریال آن در سه 

ماهه سوم سال تخصیص می یابد.
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پرداخت 2۶ میلیارد ریال زکات 
توسط کشاورزان بوشهری

احمدی- خبرنگار زمان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان بوشهر با بیان اینکه پرداخت زکات در استان افزایش یافته است، 
گفت: در سال گذشته کشاورزان استان بوشهر ۲۶ میلیارد ریال زکات 
پرداخت کردند. احمد لطفی در شورای زکات شهرستان دشتی با اشاره 
به اهمیت و جایگاه پرداخت زکات اظهار داشت: زکات به عنوان ظرفیت 
و ذخیره الهی در اختیار انسان است که می طلبد از این مقوله به خوبی 
استفاده شود. وی افزود: همه افراد باید خود را مبلغ و ترویج دهنده به 
عامل زکات تلقی کنند تا این امر الهی در جامعه بیش از پیش در ترویج 
داده شود. لطفی به فلسفه واگذاری زکات به کمیته امداد اشاره کرد 
و گفت: هدف اصلی این موضوع تالش در جهت هدفمند جمع آوری 

زکات و توزیع آن بین افراد نیازمند است.
وی با تاکید بر اینکه زکات باید بر اساس شاخص های توانمند سازی 
توزیع شود، ادامه داد: توانمند سازی افراد یکی از کارهای اصلی ما در 

کمیته امداد امام خمینی)ره( است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان بوشهر با بیان اینکه 
پرداخت زکات در استان افزایش یافته است، گفت: در سال گذشته 

کشاورزان استان بوشهر ۲۶ میلیارد ریال زکات پرداخت کردند.

افزایش سطح زیر کشت محصوالت تابستانه شبکه 
آبیاری کرخه شمالی

سعیدوحیدی فر-اهواز: مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه 
های آبیاری شمال خوزستان از افزایش حدود 4۰ درصدی کشت 

محصوالت تابستانه در شبکه آبیاری کرخه شمالی خبر داد.
»محمد  خوزستان،  برق  و  آب  سازمان  خبری  شبکه  گزارش  به 
اسالمی« گفت: در تابستان امسال  بیش از ۳ هزار و ۹۶۰ هکتار از 
اراضی کشاورزی دشت های اوان، دوسالق، ارایض و باغه به زیر کشت 

محصوالت تابستانه از جمله ذرت رفت.
وی، بهره برداری ازکانال فرعی جدید در کیلومتر 8۳ کانال اصلی پای 
پل و تسطیح و آماده سازی برخی اراضی جدید کشاورزی را از دالیل 
افزایش سطح زیر کشت منطقه عنوان کرد و افزود: در تابستان امسال 
بیش از 8۷۵ هکتار از دشت ارایض در حد فاصل کیلومتر 8۳ کانال پای 

پل برای اولین بار زیر پوشش شبکه آبیاری کرخه شمالی قرار گرفت.
اسالمی به تامین بخشی از آب ُشرب اهواز از طریق کانال اصلی پای پل 
اشاره و تاکید کرد: با وجود ضرورت تامین آب ُشرب، تامین مستمر و 
مطمئن آب اراضی کشاورزی زیر پوشش از دغدغه های جدی مدیریت 

شبکه های آبیاری شمال خوزستان است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان 
اظهار امیدواری کرد با تکمیل ساخت کانال های فرعی شبکه آبیاری 
کرخه شمالی سطح زیر کشت دشت های منطقه به میزان پیش بینی 
شده توسط طراح شبکه ارتقا یابد. شبکه آبیاری کرخه شمالی شامل 
شبکه های دشت اوان، دوسالق، ارایض و باغه جمعاً ۶۵ هزار هکتار از 
اراضی مناطق وسیعی از حوزه شمال رودخانه کرخه را در بر می گیرد 

و کانال اصلی این شبکه ) پای پل( 1۰۷ کیلومتر طول دارد.

هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی آجا در گلستان:

عقیدتی سیاسی در کنار ارتش؛
 خط مقدم مبارزه با جنگ نرم

کننده  هماهنگ  سلیمانی- خبرنگار زمان؛ 
عقیدتی سیاسی ارتش در استان های گلستان و 
مازندران گفت: سازمان عقیدتی سیاسی در کنار 
ارتش جمهوری اسالمی در خط مقدم مقابله با 

جنگ نرم قرار دارد.
به  اشاره  با  حجت االسالم محمدحسن عبدی 
سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش 
اظهار کرد: تأسیس عقیدتی سیاسی یکی از تدابیر 
ارزشمند بنیانگذار کبیر انقالب بود که برگ زرینی 

بر دفتر پرافتخار انقالب اسالمی اضافه کرد.
پیروزی  از  پس  افزود:  عبدی  االسالم  حجت 
انقالب اسالمی می بایست تغییرات ساختاری در 
مجموعه نظام ایجاد می شد که نیاز بود که در 
ارتش نیز این تغییرات به وجود آید تا ارتش در 

مسیر اقتدار نظام قرار گیرد.
وی تصریح کرد: پس از ایجاد تغییرات در ارتش، 
نهاد  این  در  سیاسی  بصیرت  و  معنوی  خأل 
احساس می شد، از این رو تعدادی از عناصر مومن 
و متدین ارتش تشکیل جلسه دادند و در نهایت 
سازمانی با نام »سیاسی - ایدوئولوژی« که بعدها 
نامش به »عقیدتی سیاسی« تغییر یافت، تأسیس 
شد. وی ادامه داد: از جمله ثمرات ارزشمند این 
سازمان این بود که ارتش ما به ارتش مکتبی و 
والیتمدار تبدیل شد و ارتش جمهوری اسالمی 
مفتخر است که ۵۰ هزار شهید تقدیم نظام و 
انقالب کرده است. رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه 
با  ارتش  بیان کرد:  لشکر ۳۰ گرگان  عملیاتی 
حضور تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی توانسته 
است در خط مقدم مبارزه با جنگ نرم به مقابله 
با دشمنان بپردازد. حجت االسالم عبدی کارکنان 
پایور و وظیفه عقیدتی سیاسی را نیروهایی مومن 
و معتقد به اسالم و انقالب نامید و گفت: نیروهای 
ما در سازمان والیی و بابصیرت بوده و مجموعه 
کارکنان وظیفه و سربازان دارای روحیه معنوی و 

آشنا به معارف دینی هستند.
وی خاطرنشان کرد: با تدابیر رهبر معظم انقالب 
پادگان ها به مساجد تبدیل شده اند و اجرای 
برنامه های متنوع و متعدد فرهنگی در پادگان ها 

این موضوع را به وضوح نشان می دهد.
وی نیروهای ارتش را پا در رکاب نظام و والیتمدار 
خواند و گفت: ارتش جمهوری اسالمی به طور 
مستقل در راستانی منافع ملت و انقالب حرکت 
می کند و در این راه از هیچ کس جز فرمانده 

معظم کل قوا دستور نمی گیرد.

خبر خبر

 سمیه ابوالحسنی- خبرنگار زمان: فرماندار 
با بیان اینکه جلسه کارگروه اشتغال  جویبار  
برگزار هرهفته  آن  اهمیت  بدلیل   شهرستان 
 1۶ تبصره  د  بند  براساس  گفت:  شود،  می 
بهزیستی و کمیته امداد 1۰۰ درصد  معرفی به 
بانک را انجام دادند و ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون 
اعتبارات  بخش  در  شهرستان  سهم  تومان 
اشتغال استان بوده که تا پایان آذر ماه سالجاری 
جذب  به  نسبت  باید  اجرایی  دستگاههای 
اعتبارات اقدام کنند.رجبعلی وهابی در جلسه 
شهرک  پردیس  شرکت  در  اشتغال  کارگروه 
صنعتی با اعالم اینکه در طرح کارورزی 14۹ 
نفر در سامانه رصد ثبت نام کردند، اظهار داشت: 
از 14 واحد معرفی شده به بانک های عامل ۷ 
واحد موفق به دریافت تسهیالت بانکی شدند.
وی از استقبال پایین برخی دستگاههای اجرایی 
در جذب اعتبارات اشتغال شهرستان گالیه کرد 
و افزود: از 8۵ طرح ثبت نامی در بسته رونق 
تولید 1۷ مورد به بانک های عامل معرفی که 

1۰ مورد آن مربوط به طرح های کشاورزی و ۷ 
مورد آن در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده 
است.رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
رونق  بسته  در  اینکه  بیان  با  نشست  این  در 
تولید تا کنون 4۶ طرح در سامانه بهین یاب 
در حوزه صنعت ثبت نام کردند، گفت: از ۵۰ 
طرح جهاد کشاورزی ۹ طرح به بانک های عامل 
معرفی و مبلغ ۶ میلیارد و 8۰۰میلیون تومان 
تسهیالت پرداخت شده است. فیروزجایی بیان 

کرد: در بحث بازسازی و نوسازی 8 طرح ثبت 
داده  ارجاع  بانک های عامل  به  نام و ۲ طرح 
شهرک  لوله  کاسپین  شرکت  عامل  شد.مدیر 
صنعتی جویبار با اشاره به اینکه در سال گذشته 
۳ میلیارد تومان از محل رونق تولید تسهیالت 
دریافت کردم ، گفت: متاسفانه سود بانکی این 
تسهیالت بسیار باالست در حالی که من تولید 
کننده باید ۳ تا 4 درصد سود تسهیالت پرداخت 
کنم. ابوالقاسم مدانلوبا اعالم اینکه این دریافت 

سود باال از سوی بانکها یک فاجعه بزرگ  برای 
تولید کشور است، اظهار داشت: تولید کنندگان 
کشور در حوزه سرمایه و تولید با هزاران مشکل 
ریز و درشت دست و پنجه نرم می کنند. مدانلو 
به مشکالت پیش روی شهرک صنعتی اشاره 
سال  از  جویبار  صنعتی  شهرک  افزود:  و  کرد 
8۰ شروع به فعالیت کرده و درخصوص تصفیه 
خانه، مخابرات و اینترنت مشکالت عدیده ای 
اعالم  با  دارد.وی  وجود  صنعتی  شهرک  در 
اینکه شهرک صنعتی جویبار خودگردان بوده و 
واحدهای صنعتی خود باید در زمینه بخش های 
خدماتی هزینه کنند، خاطر نشان ساخت: باید 
نگاه ملی به واحدهای تولیدی شود و در کاهش 
مشکالت بخش های تولیدی گام برداریم. غالمی 
نماینده اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان 
جویبار در این نشست با بیان اینکه ۷ شرکت 
در سامانه کارورزی ثبت نام کردند، گفت: از این 
تعداد 4 شرکت توانسته قرداد خود رانهایی کرده 

و نسبت به جذب کارورز اقدام کنند.

با حضور وزیر راه و شهرسازی؛ 

15 کیلومتر آزاد راه کنارگذر غرب اصفهان به بهره برداری رسید
امینی هرندی-اصفهان: 1۵ کیلومتر از آزاد 
راه کنارگذر غرب اصفهان با حضور وزیر راه و 

شهرسازی در اصفهان، به بهره برداری رسید.
محور  اصفهان،  غرب  کنارگذر  راه  آزاد  پروژه 
)در  مبارکه  شهر  تا  و  آغاز  اصفهان  دلیجان- 
یابد  ادامه می  اصفهان(  کیلومتری  فاصله ۶۰ 
و شهرهای غرب اصفهان را به اتوبان اصفهان- 
کاشان- قم- تهران و بزرگراه اصفهان- تهران 

متصل می کند.
عباس آخوندی در مراسم افتتاح مرحله سوم 
آزاد راه کنارگذر غرب اصفهان گفت: با افزایش 
توسعه  نیازمند  کشور  های  جاده  در  تردد 
راه  این  احداث  برای  باید  و  هستیم  آزادراهها 
ها بیش از پیش تالش کنیم و به همین دلیل 
در  توسعه  اصلی  محور  عنوان  به  ها  آزادراه 
دستور کار دولت قرار گرفته است.وی در ادامه 
با بیان اینکه دو کمربند آزاد راه شرق و غرب 
اصفهان برای آینده این استان از اهمیت باالیی 
برخوردار است اظهار کرد: احداث اینگونه شبکه 
دسترسی  راههای  افزایش  به  آزادراهی  های 
جانبی و عبور از استان کمک می کند. آخوندی 

احداث  روند  از  بازدید  به  اشاره  با  همچنین 
آزادراه شرق اصفهان گفت: کار احداث آزادراه 
و  است  انجام  حال  در  بخوبی  اصفهان  شرق 
تا پایان فصل پاییز حدود ۶۰ کیلومتر از این 

آزادراه افتتاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه ایجاد شبکه های حمل و نقل 
ریلی برای شهرهای کوچک در قالب راه آهن 
گفت:  دارد،  قرار  دولت  توجه  مورد  ای  حومه 
اجرای این پروژه ها به زمان نیاز دارد. آخوندی 
با بیان اینکه جابه جایی بیش از 1۰ میلیون 
فوالد  مجتمع  و  آهن  ذوب  تولیدی  بار  تن 
مبارکه توسط جاده ها، به اتالف انرژی و منابع 
جایی  جابه  باید  گفت:  شود  می  منجر  کشور 
سیستم  طریق  از  صنایع  تولیدی  محصوالت 
حمل و نقل ریلی انجام شود.وی گفت: در جابه 
جایی بار توسط سیستم ریلی یک ششم حمل 
و نقل جاده ای، انرژی مصرف می شود و ایمنی 
دنبال  به  جامعه  برای  را  بیشتری  آسایش  و 
دارد.وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به 
بازدید از خط دوم قطار زرین شهر - بافق گفت: 
این پروژه در حال حاضر ۶۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد و از نظر اشتغال، ایمنی و مصرف 
انرژی در راستای تولید فوالد از اهمیت باالیی 
گفت:  شهرسازی  و  راه  است.وزیر  برخوردار 
شبکه حمل نقل جاده ای کشور نیازمند توسعه 
آزادراه  طول  راستا  این  در  و  است  راهها  آزاد 
افزایش  کیلومتر  هزار  به 1۰  باید  های کشور 

یابد.
و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  ادامه  در 
مدیرعامل شرکت توسعه و زیرساخت حمل و 
نقل  نیز در مراسم بهره برداری از مرحله سوم 
حدود  گفت:  اصفهان  غرب  کنارگذر  راه  آزاد 
یک هزار میلیارد تومان برای تکمیل کنارگذر 
غرب اصفهان تخصیص یافته است که امروز 1۵ 

کیلومتر آن افتتاح شد.
از  پس  اینکه  به  اشاره  با  خادمی«  »خیراهلل 
احداث  زمینه  در  زیادی  پروژه های  انقالب 
اما  گفت:  است،  شده  اجرا  کشور  در  راه  آزاد 
این پروژه ها هیچگاه بصورت همزمان و با این 

حجم نبوده است. 
وی با اشاره به اینکه آزادراه اصفهان- شیراز نیز 
در دست احداث است، تصریح کرد: با تکمیل 

و بهره برداری از این آزاد راه، مسیر اصفهان تا 
شیراز 141 کیلومتر کوتاه می شود. معاون وزیر 
راه در ادامه به اجرای پروژه های ریلی در کشور 
اشاره کرد و گفت: در بخش ریلی یک هزار و 
8۰۰ کیلومتر ریل  گذاری در دست اقدام است. 
حمل  زیرساخت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
جدید  ریل  کیلومتر   ۹1۹ کرد:  اضافه  نقل  و 
گیالن،  های  استان  مختلف  مسیرهای  در 
کرمانشاه، همدان و آذربایجان غربی در دست 

بهره برداری است.
توسعه  برای  طالیی  سال  را   1۳۹۶ خادمی، 
افزود:  و  دانست  کشور  ریلی  خطوط  و  ریلی 
است  احداث  دست  در  جدیدی  های  آزادراه 
خواهد  برداری  بهره  به   1۳۹۷ سال  در  که 
این  آینده، سال طالیی  این سال  بنابر  رسید 
بخش خواهد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان اصفهان 
نقل  و  حمل  زمینه  در  استان  این  اهمیت  و 
اصفهان  استان  گفت:  کشور  در  مسافر  و  بار 
غرب  شرق-  و  جنوب  شمال-  اصلی  کریدور 

کشور است.

فرماندار جویبار خبر داد: 

جذب اعتبارات اشتغال توسط دستگاههای اجرایی تا آذر ماه

مفقودی 
 برگ سبز  نیسان زامیاد مدل ۹4با شماره شهربانی ۶41ج۳۵ ایران 4۹ با شماره 
موتور 8۰11۳۶۶8و شماره شاسی NAZDL1۰4TF۰41۰۵۳۹بنام سید اسحق 

 بابلحسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
کارت دانشجویی خانم شیال قدیریان فرزند حسین به شماره دانشجوئی ۹41۲۰۳۷۲ 
و کدملی ۲۰۵۰۷۹۲۰18 دانشجوی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی دانشگاه 

علم و فناوری واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
کارت دانشجویی محمد امین جوادیان فرزند ایرج به شماره دانشجوئی ۹۲1۲۳1۲ و 
کدملی ۲1۵۰۳۹۰۳۰۶ دانشجوی رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی دانشگاه 

علم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

 آگهی حصر وراثت 
خانم ندا آبباریکی  دارای شماره شناسنامه ۳۳۰۹۶۲۶۰۶۷  به شرح دادخواست به 
کالسه 1/۶۳۹/۹۶ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خانمحمد آبباریکی به شناسنامه ۳۶۶ در تاریخ 1۳۹۶/۶/1۰ اقامتگاه 
دائمی خود را  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۵نفر
1-ندا آبباریکی فرزند خانمحمد  ش.ش: ۳۳۰۹۶۲۶۰۶۷ ,نسبت متوفی: فرزند دختر

۲-میثم آبباریکی فرزند خانمحمد  ش.ش: 1۹۲۳ ,نسبت متوفی: فرزند پسر
۳-احسان آبباریکی فرزند خانمحمد  ش.ش: ۵۳1۵ ,نسبت متوفی: فرزند پسر

4-دختربس آبباریکی فرزند محمدقلی  ش.ش: 44۵ ,نسبت متوفی: مادر
۵-مهوش شکرزاده فرزند عباس  ش.ش: 8 ,نسبت متوفی: همسر

بنابر اظهارات خواهان متوفی ورثه دیگری ندارد.
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کنگاور

آگهی اصالحی فقدان سند مالکیت
احتراما شهرداری روانسر با ارائه درخواستی وارده به شماره ۶81۶-1۳۹۶/۹/۲۷ منضم 
به دو برگ استشهادیه مصدق شده دفتر اسناد رسمی 4۶ جوانرود بر اثر جابجایی و 
اسباب کشی مدعی فقدان سند مالکیت شماره سریال ۹۷41۷1 مربوط به شهرداری 
شهرستان روانسر تحت پالک ۷۰4 فرعی از 4 فرعی از ۵۲ اصلی گرمه خانی واقع در 
بخش 1۲ کرمانشاه گردیده است الزم به ذکر است که سند مالکیت شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت ۳۰۰ متر مربع ذیل ثبت 14۰۹ صفحه 4۲۰ دفتر 1۲/8 در مورخه 
1۳۷۵/1۰/1۲ به نام شهرداری روانسر)مالک( صادر و تسلیم گردیده است و در قید 
بازداشت و بیع الشرط نمی باشد آگهی فقدان سند در روزنامه زمان شماره ۲18۷-

1۳۹۰/11/۵ اشتباه منتشر شده بجای پالک ۷۰4 فرعی ۷۰۲۰ فرعی منتشر شده و 
آگهی اصالحی بشرح فوق منتشر خواهد شد لذا مراتب در اجرای ماده 1۲۰ آئین نامه 
قانون ثبت و تبصره آن در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی 
انجام معامله و یا وجود سندمالکیت نزد خود هستند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی اصل سند مالکیت کتبا به این اداره تسلیم نمایند 
در غیر اینصورت المثنی سند مالکیت پس از انقضای مهلت مقرر قانونی مذکور طبق 

مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: ۲۳ / ۷ / 1۳۹۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک روانسر-کاظمی

 آگهی حصر وراثت 
آقای سعید مرآتی فشی  دارای شماره شناسنامه ۵  به شرح دادخواست به کالسه 
1/۶41/۹۶ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان آقا مراد مرآتی فشی  به شناسنامه 1۵8 در تاریخ 1۳۹۶/1/۳ اقامتگاه 
دائمی خود را  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۵نفر

1-سعید مرآتی فشی فرزند آقامراد  ش.ش: ۵ ,نسبت متوفی: فرزند پسر
۲-فرشته مرآتی فشی فرزند آقامراد  ش.ش: 1۲۰۹1 ,نسبت متوفی: فرزند دختر

۳-فروزان مرآتی فشی فرزند آقامراد  ش.ش: 1۶۹ ,نسبت متوفی: فرزند دختر
4-زهرا مرآتی فشی فرزند آقامراد  ش.ش: 1 ,نسبت متوفی: فرزند دختر

۵-سودابه مرآتی فشی فرزند آقامراد  ش.ش: 1۷۹ ,نسبت متوفی: فرزند دختر
۶-فرخنده مرآتی فشی فرزند آقامراد  ش.ش: 18۰ ,نسبت متوفی: فرزند دختر

۷-هجران فشخورانی فرزند نوراهلل  ش.ش: ۲۶1 ,نسبت متوفی: همسر
طبق اظهارات خواهان متوفی ورثه دیگری ندارد.

با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
از تاریخ نشر نخستین  کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کنگاور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۳۹۶۶۰۳1۶۰4۶۰۰۰14۰ مورخ ۹۶/4/1۳ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در حوزه 
به  ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صابر کریمی 
ملی ۵۹۶۹۷۹۹۳۶1   کد  با  مولود  فرزند  روانسر  از  صادره   ۳۳۰ شناسنامه  شماره 
درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود و صدور سند مالکیت نموده 
است که پرونده نیز تحت کالسه ۹۵/8 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ماده  و  قانون   ۳ ماده  به  مستندا  فوق  رای  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
1۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۹۶/44 متر مربع به نام آقای صابر کریمی از پالک ... فرعی از ۵۲ اصلی 
گرمخانی واقع در بخش 1۲ کرمانشاه)معروف به گرمخانی( واقع در روانسر بلوار ۲۲ 
بهمن کوچه باالتر از پمپ بنزین نبش کوچه شهید ولی که از آقای مولود کریمی مع 
الواسطه از زارع صاحب نسق آقای مولود مرادی فرزند علی )مالک رسمی(می باشد 
صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
و رسید  تسلیم  اداره  این  به  را کتبا  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  این آگهی  اول 
دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ، لذا معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1۳۹۶/۷/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم 1۳۹۶/۷/۲۳
یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۳۹۵۶۰۳1۶۰۰۲۰۰۲۰۳۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
محمدی  تورج  آقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت 
فرزند قاسم  بشماره شناسنامه ۵  صادره از اسالم آبادغرب در یک باب ساختمان 
به مساحت 144،۹4  متر مربع پالک ۲۹ فرعی  از 18 اصلی واقع در اسالم آباد 
نامه عادی وعدم دسترسی  بلوار معلم کوچه شهید صیفوری  شامل مبایعه  غرب 
به مالک اولیه  محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ 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 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۶،۷،۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۶،۷،۲۳

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

دادنامه
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۲ شعبه   ۹۶۰۹۹8۶۶۹۰۲۰۰۰۷1 کالسه  پرونده 
قدوسی شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۹۰۲۰۰۲8۰ خواهان 
آباد  خرم  لرستان  نشانی  به  اکبر  علی  فرزند  فراش  پور  ایمان  عبدالحمید  آقای   :
روستای تلوری علیا کوچه نوبهار 4 – خوانده :آقای حجت اله چگنی فرزند حسین 
بیگ به نشانی مجهول المکان – خواسته : مطالبه وجه بابت اجاره بهای و هزینه 

های مصرفی آب – برق ماده ۹ 
بتاریخ سیزدهم مهر ماه یکهزارو سیصد و نود شش در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
دوم شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۹۰۲۰۰۰۷1 دفتر واصل و تحت نظر است با توجه 
به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 

مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای قاضی 

در خصوص دادخواست آقای عبدالحمید ایمان پور فراش فرزند علی اکبر به طرفیت 
آقای حجت اله چگنی فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اجور معوقه به انضمام هزینه دادرسی بدین توضیح خواهان در جلسه اول دادرسی 
قبض  بابت  ریال  مبلغ ۵۰۷/۰۰۰  آب  مصرفی  قبض  بابت  ریال  مبلغ 1/18۵/۰۰۰ 
مصرفی برق و مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت نشر اگهی را مطالبه نموده و اظهار داشته 
حسب اجاره نامه عادی فی ما بین مورخ 1۳۹۵/۳/1۵ دو باب مغازه متصل به هم را 
با اجاره بها ماهیانه به مبلغ 4۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به خوانده اجاره داده ام که مشارالیه 
از تاریخ 1۳۹۵/1۰/1۵ به مدت پنج ماه از پرداخت اجاره بها امتناع نموده و هزینه 
با  لذا  ام  نموده  پرداخت  که خودم  ننموده  پرداخت  نیز  را  –برق  آب  مصرفی  های 
تقدیم دادخواست تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت اجاره بها معوق و هزینه های 
مصرفی آب –برق را نموده است علی ایحال با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده 
مفاد دادخواست تقدیمی مصدق اجاره نامه عادی فی ما بین مورخ 1۳۹۵/۳/1۵ که 
از تعرض معصون مانده و مالحظه قبوض مصرفی  امضاء نموده  را  خوانده ذیل آن 
آب – برق که خوانده اقدام به پرداخت آنها نموده و ضمیمه پرونده می باشد و اینکه 
مستاجر باید مال االاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر گردیده پرداخت نماید 
و از طرفی خوانده علی رغم دعوت از طریق آگهی و به دلیل مجهول المکان بودن و 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و دلیل و 
مدرکی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده است و مالحظه نظریه مشورتی اعضا شورا 
دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1۰-4۹۰-1۳۰1 قانون مدنی و مواد 
امور مدنی  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  قانون   ۵1۹-۵1۵-1۹8
مصوب 1۳۷۹ و در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1۳۹4 حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت پنج ماه اجور معوقه 
و مبلغ 1/18۵/۰۰۰ ریال بابت قبض مصرفی آب و مبلغ ۵۰۷/۰۰۰ ریال بابت قبض 
مصرفی برق و مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت نشر آگهی و هزینه دادرسی مطابق با محکوم 
به در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و نسبت به ما بقی خواسته در مورد اجور 
معوقه به علت عدم اتکا به ادله قانون غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 1۹۷ قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست 

روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی . 

متن آگهی 
شاکی هادی خسروی فرزند مرید علی شکایتی علیه متهم صادق نامپور فرزند حجت 
به اتهام دایر بر  سرقت تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 1۰۶ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )1۰۶ جزایی سابق ( 
واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع 
و به کالسه ۹۵۰۹۹8۶۶1۲۶۰۰۰۶1  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳۹۶/۹/4و 
ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم صادق نامپور  و 
درخواست شاکی و به تجویز ماده ۳44 قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری مصوب 
1۳۹۲ و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا متهم پس از نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود به دادگاه ارائه دهند و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106 جزایی سابق (- کیومرث توحیدی فر

آگهی احضار متهم
در  )مشارکت  اتهام  به  هویدا  فرزند  تزار  مهسا  خانم   ۹4۰۹۵۲ کالسه  پرونده  در 
تخریب عمدی و مباشرت در ورود به عنف( موضوع شکایت 1-رضا میرزایی طاقی 
۲علی مراد رادفر تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹۲ مراتب در روزنامه 
آگهی تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد .

آگهی مزایده
در پرونده کالسه ۹۶۰۲۳۷ اجرای احکام مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای یوسف 
بابت اصل خواسته بدون در نظر  به پرداخت مبلغ  18۶/۲۹۹/۷۶1 ریال  نوروزی 
گرفتن خسارت تاخیر تادیه ...و )قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای 
حکم( در حق خانم مهیال ناطق محکوم گردیده اند لذا این اجرا بنا به درخواست 
نماینده  حضور  با  مزایده  طریق  از  و  توقیف  آن  تامین  جهت  را  اموال  له  محکوم 
زیر  شرایط  تحت  جویبار  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  مدیر  و  دادستان 

بفروش میرساند. 
مال مورد مزایده: ملک یک قطعه زمین تجاری بمساحت ۵۰۰ متر مربع و عرصه 
آقای  به  متعلق  انبار  و  کار  دفتر  و  مغازه  باب  مربع شامل یک  متر  و حدود 1۰۰ 

یوسف نوروزی 
به آدرس: جویبار – روستای سروکال – جنب جاده اصلی جویبار – قائمشهر

حدود اربعه: 
از شمال: وصل به ملک زمین آقای بهمن نوروزی

از جنوب: وصل به ملک کارواش آقای پهلوان
از شرق: وصل به زمین کشاورزی همسایه

از غرب: وصل به جاده اصلی جویبار – قائم شهر
)یک  باشد  می  ریال   1/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  جمعا  شده  کارشناسی  1-قیمت 

میلیارد و دویست میلیون( ریال می باشد.
پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  پایه شروع، کسانیکه  ارزیابی شده  مبلغ  از  مزایده   -۲
از  المجلس  برنده مزایده محسوب و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی  نمایند 
برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یکماه پس از فروش وصول می گردد در غیر 

اینصورت مبلغ ده درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد.
۳- موعد و زمان فروش، روز 1۳۹۶/8/1 ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد. زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار میباشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

اجراییه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم: بانک ملی ایران اداره امور شعب 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
1-عوضعلی درویشی فرزند بهلول به نشانی: شهرستان ایالم بنیاد جانبازان استان 

ایالم 
۲-هدایت درویشی فرزند محمد علی به نشانی: شهرستان ایالم خ غالمرضا ارکوازی 

جنب مسجد امام حسن عسگری 
۳-اسحاق ناصری فرزند عبدالعلی به نشانی: شهرستان ایالم آموزش و پرورش ایالم
4- علی نظر درویشی فرزند عوضعلی به نشانی: شهرستان ایالم خ غالمرضا ارکوازی 

جنب مسجد امام حسن عسگری 
۵-علیرضا رضایی فرزند سلمان به نشانی : شهرستان ایالم 

۶- مجتبی رضایی فرزند ملک جان به نشانی: شهرستان ایالم رزمندگان خ مهدیه 
دادنانه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم 
مربوطه ۹۵۰۹۹۷۰84۳4۰1۵4۲ محکوم علیها به صورت تضامنی محکومند است 
به 1- مبلغ ۵۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته ۲- مبلغ 1۶/۰۶۹/۹۹۹ ریال هزینه 
دادرسی ۳- حق الوکاله وکیل ۲۳/48۰/۰۰۰ ریال 4- خسارت تاخیر تادیه از زمان 
تقدیم دادخواست 1۳۹4/۰۵/۰1 نیم عشر که در واحد اجرای احکام محاسبه می 

گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ایالم

اگهی مزایده مال منقول نوبت اول
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه 
اجرائی در پرونده کالسه ۹۶۰4۵۵ تعدادی فرش در جنسها و اندازه های مختلف 
تاریخ  را در روز شنبه  تبار  قلی  آقای مصطفی  به محکوم علیه  بشرح ذیل متعلق 
طریق  از  بابل  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  دفتر  در  صبح   1۰ ساعت   ۹۶/8/۶

مزایده بفروش برساند:
بمبلغ  مجموعا  شانه   ۷۰۰ مشهد  آرا  نگین  متری   1۲ فرش  تخته   ۲۰-1
۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- 4 تخته فرش 1۲ متری پدیده ۷۰۰ شانه مجموعا بمبلغ 
مجموعا  شانه   ۷۰۰ خاطره  متری   1۲ فرش  تخته   ۲۰  -۳  ، ریال   ۵۲/۰۰۰/۰۰۰
 1۰۰۰ البرز  هالل  متری   1۲ فرش  تخته   ۲۰  -4  ، ریال   ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ بمبلغ 
 ۵۰ متری  شش  فرش  تخته   1۰  -۵ ریال،   ۳4۰/۰۰۰/۰۰۰ بمبلغ  مجموعا  شانه 
نه  تخته   4  -۶  ، ریال   1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بمبلغ  مجموعا  شانه   1۰۰۰ ابریشم  رنگ 
ابریشم مجموعا بمبلغ ۲8/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، 8- ۲۰  متری 1۰۰۰ شانه ۵۰ رنگ 
ریال،   ۲4۰/۰۰۰/۰۰۰ مجموعا  شانه   ۷۰۰ مشهد  آرا  نگین  متری  نه  فرش  تخته 
)کل قیمت فرشهای فوق 1/۳۰8/۰۰۰/۰۰۰ ریال( مزایده از قیمت پایه اعالم شده 
کارشناس شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد. برنده مزایده ده 
درصد مبلغ را فی المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت 
نماید و در صورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده ده درصد اخذ شده در حق 

دولت ضبط خواهد شد.
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل- اصغری آردی
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مفقودی 
متالیک مدل  بژ  به رنگ  وانت مزدا تیپ ۲۰۰۰ آی  اسناد و مدارک خودرو  کلیه 
شاسی  شماره  4۹۰۵4۲و  موتور  شماره  ۵۹و  ۵۳۳ج۶1ایران  پالک  شماره  با   84
84NPES۰۲۷۵1بنام شهاب شیخ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی 
پژو  بک  هاچ  سواری  ماشین  مادر  کمپانی  سند  و  وضعیت  اعالم  سبز  برگ   
شاسی  شماره  1418۹۰۲۹1۷۰و  موتور  شماره  با   8۹ مدل  روغنی  سفید   ۲۰۶
درجه  از  و  گردیده  مفقود  طبرستانی  مهیال  NAAPO۳ED۶AJ1۳41۷۳بنام 

اعتبار ساقط می باشد
 جویبار 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نجیبه پور رستم خردونی به ش ش 4۶1    به شرح دادخواست به کالسه ۹۶۰۳8۲ 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خود  دائمی  ۹۶/1۰/۲4اقامتگاه  تاریخ   4۷۰ به ش ش  زواردهی  الهیاری  منوچهر 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
ش  ش  به  نجیبه  و  منوچهر  فرزند  زواردهی  الهیاری  صادق  1-محمد 

۲1۵۰48۰۵۷4متولد ۷۶ محل تولد ساری پسر متوفی
۲-زهرا الهیاری زواردهی فرزند منوچهر و نجیبه به ش ش۰متولد 1۳۷1 محل تولد 

بابل دختر متوفی 
۳-نجیبه پور رستم خردونی به ش ش 4۶1    فرزند محمد صادق و کوکب متولد 

1۳48محل تولد بابل همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی احضار متهم
 و ابالغ وقت دادرسی 

به  بدینوسیله  نور  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  خواست  کیفر  موجب  به 
بایگانی ۹۲۰۹14- پرونده کالسه  در  المکان  فعال مجهول  مهدوی  آقای مصطفی 
تعقیب  تحت  ایرانیان  ورزشی  مارین  تخریب شکایت شرکت  اتهام  به  که  1۰۲نور 
می باشد ابالغ می شود برای روز سه شنبه مورخه ۹۶/8/۳۰ ساعت 1۰ صبح در 
اتهام منتسبه در پرونده کالسه فوق از خود دفاع نمائید  از  دادگاه حاضر شوید و 
 در صورت عدم حضور دادگاه غیابا به اتهام شما رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر 

خواهد نمود م. الف ۹۶/4۹۷ 
رییس شعبه 102 کیفری 2 نور 

آگهی حصرر وراثت
آقای کیا قراری دارای شناسنامه بشماره ۲۶۹ به شرح پرونده کالسه ۹۶-1۰۳۵ 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سارا بیگم چاکر عباسی به شماره شناسنامه ۲۳۲ در تاریخ 1۳۹۶/۶/1۶ در اردبیل 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-کیا قراری به شماره شناسنامه ۲۶۹ فرزند داود پسر متوفی.

۲-رضا قراری به ش ش ۲۰۶۹ فرزند داود پسر متوفی.
۳-رحیم قراری به ش ش 18۷ فرزند داود پسر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. 
بدری رئیس شعیه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

رونوشت آگهی حصر وراثت 
فوت  گواهی  و  شهادتنامه  ۲۲۶۰11۷۹۶1باستناد  ش  ش  به  هواشناس  فریبا 
این شورا   به کالسه ۹۶۰۳81  دادخواست  به شرح  ورثه     رونوشت شناسنامه  و 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید غالمی 
به ش ش 4در تاریخ ۹۶/۶/1۷اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-فریبا هواشناس فرزند کریم به ش ش ۲۲۶۰11۷۹۶1 نسب با متوفی زوجه 

۲-بنیامین غالمی فرزند حمید به ش ش ۶۲۵۰1۰۹۶84فرزند متوفی 
۳-بیتا غالمی فرزند حمید به ش ش ۶۲۵۰1۵۲۶۷۹فرزند متوفی 

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

الف ۹۶/4۹۶
قاضی  شورای   شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

/دوم  اول  هیات   1۳۹۶/۷/۲ مورخ  شماره1۳۹۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۲۶۵۳  برابررأی 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه 
1۵4کد  شناسنامه  بشماره  جمشید  فرزند  هاتفی  قاسم  آقای  متقاضی  بالمعارض 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  کرج  از  صادره    ۰۳۲1۹۳4148 ملی 
مساحت۳4/۰۵ متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 44۷ 
فرعی 1۶۳ اصلی واقع در استان البرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی 
جهانبخش رزمجو نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار 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.م/الف 1۳۵۶
تاریخ انتشار نوبت اول 1۳۹۶/۷/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم 1۳۹۶/8/۷

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه  امید غالمی به ش ش 1 
ورثه    به شرح دادخواست به کالسه ۹۶۰۳8۲ این شورا  درخواست گواهی حصر 
به ش ش 1۶8در  اسحق غالمی  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت 
تاریخ ۹۶/۶/1۷اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1-امید غالمی فرزند اسحق به ش ش 1 فرزند متوفی 

۲-حمید غالمی فرزند اسحق به ش ش 4 فرزند متوفی 
۳-امین غالمی فرزند اسحق به ش ش ۲۲ فرزند متوفی 

4-محمد غالمی فرزند اسحق به ش ش ۶۲۵۰۰۳8۲8۰فرزند متوفی 
۵-رضا غالمی فرزند اسحق به ش ش  فرزند متوفی 

۶-روح اله غالمی فرزند اسحق به ش ش ۶۲۵۰۰۶48۰1 فرزند متوفی 
۷-آرزو غالمی فرزند اسحق به ش ش ۲۲۲۰۰۰81۷۷ فرزند متوفی 

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف ۹۶/4۹۵
قاضی  شورای   شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری 

اجرائیه 
محکوم له-علی وطن خواه ورنوسفادرانی ف کاظم 

محکوم علیه-فاطمه جمشیدی 
محکوم به –به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه ۹۶۰۹۹۷۰۲۳18۰۰۳۶۲ محکوم علیه محکوم است به انتقال رسمی پالک 
ثبتی ۵۶۶۶ فرعی از 4418 اصلی واقع در بخش ۷ حوزه ثبتی در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی بنام خواهان بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون ونهصد 
و هفتاد و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 

حق خواهان .
110/90707   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 153 دادگاه عمومی شهید محالتی تهران 

اجرائیه 
محکوم له-صفر علی قوامی ف عیسی

محکوم علیه-غالمرضا شهبازی –شب چراغ امیدوند-حسین کاسب 
محکوم به –به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
حسین  اول  ردیف  خوانده  محکومیت  به  حکم   ۹۶۰۹۹۷۰۲۳18۰۰1۲۳ مربوطه 
کاسب به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی –فک رهن و سپس محکومیت 
خواندگان به انتقال سندرسمی یک دستکاه آپارتمان به پالک ثبتی 1۹۳۲ فرعی 
از 441۶ واقع در طبقه چهارم ضلع شرقی بانضمام انباری در قبال دریافت خوانده 
اول  ردیف  خوانده  محکومیت  و  ریال  میلیون  سی  و  سیصد  مبلغ  به  اول  ردیف 
حسین کاسب به پرداخت خسارت عدم اجرای تعهد از تاریخ ۹1/1۲/1 لغایت زمان 
اجرای حکم از قرار روزانه مبلغ یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 

1۰4۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان .
110/90700   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 153 دادگاه عمومی شهید محالتی تهران 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به سیده شادی محمدی موسوی ف سیدرضا 
محمدی  شادی  سیده  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  بخششی   مهدی  خواهان 
موسوی   به خواسته  الزام به فک پالک خودرو   مطرح که به این شعبه ارجاع 
حقوقی  عمومی  دادگاه   1۵۳ شعبه  بایگانی۹۶۰۹۹8۰۲۳18۰۰۳۲۶  کالسه  به  و 
شهیدمحالتی تهران  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۶/1۰/۲۷    و ساعت   
۹:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/90705 منشی دادگاه حقوقی شعبه 153  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
محالتی تهران

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به امین زرگریان سنگبارانی ف کرپ و مهدی 

مرادیان و سعید فالحتیان 
 خواهان شاهین شادمانی دادخواستی به طرفیت خواندگان امین زرگریان سنگبارانی 
ف کرپ  و مهدی مرادیان و سعید فالحتیان   به خواسته  مطالبه وجه چک   مطرح 
بایگانی ۹۵۰۹۹8۰۲۳18۰۰۶۰۷شعبه  1۵۳  که به این شعبه ارجاع و به کالسه 
آن     رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  تهران  محالتی  عمومی حقوقی شهید  دادگاه 
۹۶/11/1  و ساعت  1۰  تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یکماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/90695    منشی دادگاه حقوقی شعبه 153  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید  

محالتی   تهران

قیمت جهانی نفت سبک ایران به بشکه ای 
55 دالر رسید

اکتبر)14  به ۶  ایران در هفته منتهی  قیمت نفت خام سبک 
مهر( با یک دالر و ۶۹ سنت کاهش به بشکه ای ۵۵ دالر و ۳1 
سنت رسید.بر اساس این گزارش، افزایش عرضه نفت در هفته 
منتهی به ۶ اکتبر )14 مهر( سبب ایجاد نفت مازاد در بازار و 
در نتیجه کاهش قیمت شده است.صادرات نفت آمریکا با رشد 
4۹۰ هزار بشکه ای، روزانه به ۲ میلیون بشکه افزاش یافته و 
در این میان، تولید نفت از یک میدان مهم لیبی نیز به تازگی از 
سرگرفته شده است.مدیریت کل اوپک و روابط با مجامع انرژی 
وزارت نفت با انتشار گزارشی درباره وضعیت بازار نفت در هفته 
منتهی ۶ اکتبر)14 مهر( اعالم کرد: نرخ نفت خام سبک ایران 
در هفته مورد نظر با یک دالر و ۶۹ سنت کاهش به بشکه ای 
۵۵ دالر و ۳1 سنت داد و ستد شد.نفت خام سنگین ایران در 
و ۲۶  با یک دالر  بررسی  مورد  هفته  در  نیز  بازارهای جهانی 

سنت افت، بشکه ای ۵۳ دالر و ۲۷ سنت معامله شد.
قیمت سبد نفتی اوپک در هفته مورد بررسی با یک دالر و 4۰ 

سنت کاهش، بشکه ای ۵4 دالر و ۳8 سنت داد و ستد شد.
نفت خام دبلیو.تی.آی )WTI( آمریکا نیز در هفته منتهی به 
14 مهر با یک دالر و ۶۲ سنت افت، ۵۰ دالر و ۲1 سنت برای 
هر بشکه داد وستد شد.قیمت نفت خام شاخص برنت دریای 
شمال نیز ۲ یک دالر و ۵۷ سنت ریزش، بشکه ای ۵۶ دالر و 
۲ سنت مبادله شد.همچنین هر بشکه نفت خام شاخص دبی 
و عمان نیز به ترتیب با یک 8۶ سنت و یک دالر و 4۰ سنت 
کاهش، به قیمت ۵4 دالر و ۶8 سنت و ۵4 دالر و 8۰ سنت 

داد و ستد شد.

تنها یک قدم تا خالی شدن سکنه  از کالنشهرها

بزرگ  شهرهای  آب  تامین  برای  هیچ گاه  سدها  آب  منابع 
اطمینان  بخش نیستند. ظرفیت های انتقال آب بین حوضه  ای 
در  خشکی  که   کرد  باور  باید  لذا  رسیده  خط  پایان  به  نیز 
کوچ  سادگی،  همین  به  است.  حقیقت  یک  ایران  سرزمین 
گروهی کالنشهرهای کشور کلید خواهد خورد و این کالنشهرها 
از  خالی  قدمی  یک  در   )... و  اصفهان  مشهد،  شیراز،  )تهران، 
مصرف  با  تهران  کالنشهر  دیگر  سوی  هستند.از  شدن  سکنه  
سالیانه بیش از یک میلیارد و دویست میلیون مترمکعب آب، 
بیش از یک پنجم آب مورد نیاز مراکز شهری و روستایی کل 
کشور را با سرانه  ای معادل بیش از ۲۲۰ لیتر در شبانه  روز برای 
هر شهروند مصرف می  کند، گویی که شهروندان تهرانی در یک 
سرزمین پربارش زندگی می کنند. کالنشهر شیراز نیز با 1۶4 
سرانه  با  می  شوند،  بی  آب  و  می  کند  فرونشست  دایم  که  چاه 
احتساب هدررفت  )با  در شبانه  روز  لیتر  از ۲۰۹  بیش  مصرف 
آب در شبکه توزیع(، کم کم به کوچ ساکنانش نزدیک می  شود. 
شهرهای کویری همانند سمنان نیز از قافله مصرف  زدگی آب 
عقب نمانده  اند و شوربختانه همان سرانه ۲۲۰ لیتر در شبانه  روز 
را برای شهروندانشان دارند.اکنون بیشتر چاه  ها برای تامین آب 
شهری در مناطق کارستی )کارست پدیده ای در پوسته زمین 
از قبیل حفرات و  به صورت اشکال مختلف  آثار آن  است که 
غارها در سطح  و در زیر سطح وجود دارد.علت ایجاد چنین 
پدیده ای به وجود شکستگی ها و قابلیت انحالل توده سنگ 
زیرزمینی  آب  سیستم  یک  آن  نتیجه  در  که  میشود  مربوط 
میتواند شکل بگیرد( حفر می  شوند. امروزه، آسیبی که مصارف 
دیدگاه  از  می  کند،  وارد  آبخوان  ها  به  روستایی  و  شهری  آب 
کارستی،  آبخوان  های  منابع  کمیت  و حتی  آب  منابع  کیفیت 
کمتر از آسیب بخش کشاورزی به منابع آب زیرزمینی نیست.

آب  پژوهشگر  و  کارشناس  مختاری  داریوش  رابطه  همین  در 
کار  دستور  در  شهری  آب  مصرف  کاهش  که  می کند  تصور 
شرکت  های آب و فاضالب نیست. به ویژه پس از سیاست حذف 
یارانه  های مصرف، درآمد شرکت  های آب و فاضالب به میزان 
قابل توجهی افزایش یافت. از همان زمان این احتمال بود که 
جذابیت درآمد باال، انگیزه این شرکت  ها را برای فرهنگ سازی 
از بین ببرد.این  و آموزش شهروندان برای کاهش مصرف آب 
تعرفه  افزایش  به محض  که   است  باور  این  بر  آب  کارشناس 
آب که مورد نظر سیاستگذاران برای کاهش مصرف آب است، 

درآمد شرکت  های آب و فاضالب افزایش پیدا می کند.

افزایش 900 هزار بشکه ای تولید 
نفت ایران

به گزارش پایگاه اینترنتی سازمان کشورهای 
این  ثانوی  منابع  و  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
سازمان، حجم تولید نفت ایران در ماه سپتامبر 
نسبت به ماه اوت با ۹۰۰ هزار بشکه در روز 
افزایش، به ۳ میلیون و 8۲۷ هزار بشکه در روز 

رسیده است.
این رقم پایین تر از ۳ میلیون و 8۳۰ هزار بشکه 
ای است که ایران در ماه ژوئیه تولید کرده بود.

آمارهای ارائه شده از سوی دولت ایران )منابع 
اولیه( نشان می دهد که حجم تولید نفت این 
کشور در ماه سپتامبر با ۳ هزار بشکه افزایش به 
۳ میلیون و 848 هزار بشکه در روز رسیده بود.

اعالم کرد که  ماهانه خود  گزارش  در  اوپک 
ماه  در  ایران  سنگین  نفت  قیمت  میانگین 
سپتامبر با ۷,۳ درصد افزایش نسبت به ماه 
اوت، معادل ۳ دالر و ۵۷ سنت، به ۵۲ دالر و 
۲۷ سنت رسید. بدین ترتیب میانگین قیمت 
و ۶۰  به 4۹ دال  در سال ۲۰1۷  ایران  نفت 
سنت رسیده است، در حالی که این رقم در 

سال ۲۰1۶ میالدی ۳۷ دالر و 14سنت بود.

امکان حذف دالر از معامالت 
نفتی جهان 

ویمبرگ،  کارل  از  نقل  به  سی  بی  ان  سی 
تلویزیونی گفت: چین  این شبکه  اقتصاددان 
عربستان را مجبور خواهد کرد تا به جای دالر 
از یوآن برای فروش نفت خود استفاده کند؛ در 
این صورت بازارهای جهانی نفت نیز به پیروی از 
چین استفاده از دالر را به عنوان ارز رایج جهان 
در معامالت نفتی کنار بگذارند.به گفته ویمبرگ، 
اگر این تصمیم اجرایی شود، دالر آمریکا به 
شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.وی افزود: 
چین از زمانی که در میزان واردات نفت خام از 
آمریکا سبقت گرفته، به عنوان بازیگردان کلیدی 

بازار جهانی نفت تبدیل شده است.

بازار نفت سال 2018 متوازن  می شود
رویترز اعالم کرد که عرضه و تقاضای جهانی 
توازن  به  زیادی  حد  تا  آینده  سال  در  نفت 
به  منجر  مصرف  رشد  زیرا  رسید،  خواهد 
کاهش ذخیره سازی ها در ۳ سال گذشته 
را خنثی  تولید  افزایش سریع  و  خواهد شد 
خواهد کرد. آژانس بین المللی انرژی، با توجه 
به ثابت ماندن حجم تولید نفت اوپک و عادی 
بودن شرایط آب و هوایی، پیش بینی کرده 
است که قیمت نفت در سه دوره از 4 دوره 

سال ۲۰18 متوازن باشد.
بر اساس این گزارش، سال آینده میالدی، تقاضا 
برای نفت و تولید از سوی غیراوپکی ها تقریبا 
به یک میزان رشد خواهد کرد و این چشم انداز 
کلی است که احتماال مانع از افزایش بیشتر 

قیمت ها خواهد شد.

اعالم آمادگی روسیه برای تامین مالی 
چین در خرید سهام روسنفت

بی«  تی  »وی  بانک  رئیس  کاستین،  آندری 
روسیه اعالم کرد که این بانک آماده است تا 
شرکت خصوصی »سی یی اف سی« چین را 
که قصد خرید 14,1۶ درصد از سهام روسنفت 
به ارزش بیش از ۹ میلیارد دالر دارد، تأمین 
مالی کند. رویترز پیش تر اعالم کرده بود که 
چین به دنبال اخذ بیش از پنج میلیارد دالر 
وام از بانک »وی تی بی« است تا بخشی از این 

پروژه را تامین مالی کند.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان 
صورت  به  همچنان  توتال  شرکت  اینکه 
پارس   11 فاز  در  فعالیت  مشغول  جدی 
اظهارات  و  فشارها  گفت:  است،  جنوبی 
شرکت  مشارکت  روند  بر  آمریکا  دولت 
های بین المللی با ایران تاثیری نداشته و 

روند عادی همکاری ها ادامه دارد.
غالمرضا منوچهری درباره تاثیر فشارها و 
مشارکت  روند  بر  آمریکا  دولت  اظهارات 
شرکت های بین المللی با ایران و ادعای 
توقف و کند شدن این همکاری ها، بیان 
و  ندارد  صحت  موضوعی  چنین  داشت: 
تاکنون چیزی احساس نکرده ایم و روند 

عادی همکاری ها ادامه دارد.
مهندسی  و  توسعه  در  مدیرعامل  معاون 
فعالیت  نفت درباره وضعیت  شرکت ملی 
پارس   11 فاز  توسعه  طرح  در  توتال 
و  جدی  صورت  به  توتال  گفت:  جنوبی، 
بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت است.

شدن  اجرایی  از  پس  ایرنا،  گزارش  به 
و مشترک(  اقدام  جامع  )برنامه   برجام 

 ،۹4 سال  ماه  دی  در  ها  تحریم  لغو   
شرکت های نفتی بین المللی برای حضور 
آغاز  را  مذاکراتی  ایران  نفت  صنعت  در 
امضای  به  موارد  برخی  در  که  اند  کرده 

تفاهمنامه یا قرارداد منجر شده است.
برای  المللی  بین  های  شرکت  تمایل 
که  حالیست  در  ایران  با  نفتی  همکاری 
برخی معتقد بودند به دلیل فشار آمریکا و 
نگرانی از بازگشت تحریم ها، موانع بزرگی 

نفتی های  شرکت  فعالیت  مسیر   در 
 بین المللی ایجاد خواهد شد.

»دونالد  تند  اظهارات  برخی  به  توجه  با 
علیه  آمریکا  جمهوری  رییس  ترامپ« 
هایی  نگرانی  هرچند  برجام،  توافق 
درباره  خارجی  های  شرکت  میان  در 
همکاری با صنعت نفت ایران شکل گرفته 
اما نتوانسته به توقف مذکرات و یا توقف 

همکاری ها منجر شود.
از جمله مهمترین و بزرگترین قراردادهای 
رسید،  امضا  به  برجام  از  پس  که  نفتی 
جنوبی  پارس   11 فاز  توسعه  قرارداد 
است که با کنسرسیومی به رهبری توتال 

فرانسه به امضا رسید.
که  هایی  نگرانی  وجود  با  طرح  این 

کارشکنی  و  آمریکا  فشار  افزایش  درباره 
رسیده  امضا  به  داشته  وجود  کشور  این 
این  به  اعضا  همه  پایبندی  با  تاکنون  و 

قرارداد همراه بوده است.
عامل  مدیر  پویان،  پاتریک  این،  از  پیش 
امضای  هنگام  بود:  کرده  اعالم  توتال، 
آگاه  جنوبی  پارس   11 فاز  توسعه  توافق 
پیش  در  نشیب  و  فراز  پر  راهی  که  بود 

خواهد بود.
امضای  هنگام  ما  بود:  کرده  تاکید  وی 
در  آسان  راهی  که  می دانستیم  توافق 
می دهم  ترجیح  اما  بود؛  نخواهد  پیش 
چالشی برای حل کردن و فرصتی مطلوب 
توافقی  این که  تا  باشیم  در پیش داشته 

امضا نکنم و فرصتی نداشته باشم.

توافق  یک  اجرای  برای  بود:  گفته  وی 
پارس   11 فاز  توسعه  طرح  برای  قطعی 
میدان  بزرگترین  از  بخشی  که  جنوبی 
گازی جهان به شمار می آید، متعهد است.

هیچ  آمریکا  تاکنون  اینکه  بیان  با  پویان 
ایران به توتال  با  فشاری درباره همکاری 
وارد نکرده است، تصریح کرده بود: من از 
نمی کنم  دریافت  دستوری  فرانسه  دولت 
دریافت  دستوری  هم  آمریکا  دولت  از  و 
کشور  هر  که  واقعیت  این  به  نمی کنم؛ 
تعیین  را  خود  خارجی  سیاست  می تواند 
نظر  در  را  آن  و  می گذارم  احترام  کند 

می گیرم.
قرارداد  نخستین  امسال،  تیرماه  دوازدهم 
شرکت  بین  پساتحریم  در  نفتی  جدید 
به  المللی  بین  کنسرسیوم  و  نفت  ملی 
برای  فرانسه  توتال  نفتی  رهبری شرکت 

توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.
کنسرسیوم  یک  قرارداد،  این  اساس  بر 
فرانسه  توتال  رهبری  به  المللی  بین 
المللی  بین  شاخه  که  است  شده  ایجاد 
شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران 

اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
به  که  جنوبی  پارس   11 فاز  بر  عالوه 
مذاکرات  شد،  منجر  قرارداد  امضای 
المللی  بین  های  شرکت  سایر  با  جدی 
میدان  بقیه  توسعه  در  همکاری  برای 
های خشکی و دریایی ایران مانند میدان 
نفتی آزادگان، آذر و فرزاد در جریان است.

معاون شرکت ملی نفت: توتال با جدیت مشغول فعالیت در پارس جنوبی است

فشارهای آمریکا بر مشارکت خارجی ها با ایران اثر ندارد

آبونمان از قبوض گاز حذف می شود   پروژه های ال.ان.جی آمریکا قابل ادامه نیستند

با ابالغ رسمی رأی دیوان عدالت اداری 
و با اعالم اینکه »مشخصاً قانون خاصی 
برای اخذ آبونمان وجود ندارد«، آبونمان 

از قبوض گاز حذف می شود.
مردادماه  سی ویکم  تسنیم،  گزارش  به 
سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت 
عمومی  هیئت  که  کرد  اعالم  اداری 
۳/م/84۲۰۳  شماره  بخشنامه  دیوان 
کردن  هدفمند  ستاد   ۲۶/۶/۹1 مورخ 
یارانه ها و شرکت گاز ملی در خصوص 
خالف  را  مشترکین  از  آبونمان  اخذ 

قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.
اشاره شده است که  این بخشنامه   در 
ایران(  گاز  ملی  شرکت   ( نفت  وزارت 
سال  ماه  مهر  ابتدای  از  است  مجاز 
ثابت  آبونمان  اخذ  به  نسبت   1۳۹1
به   ( طبیعی  گاز  مشترکین  از  ماهیانه 
استثنای جایگاه های CNG( بر اساس 

رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.
تخصصی  هیئت  نظر  اعالم  با  موضوع   
دیوان عدالت  اصناف  و  مالی  اقتصادی، 
اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و 
تبصره یک ماده 1 قانون هدفمند کردن 
با  طبیعی  گاز  گذاری  قیمت  ها  یارانه 
رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور 
بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ 
نشده  بینی  پیش  طبیعی  گاز  آبونمان 
است، در دستور کار هیئت عمومی قرار 
بخشنامه  عمومی  هیئت  در  و  گرفت 
قانون   4 ماده  اساس  بر  شکایت  مورد 

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و 
قانون  به  موادی  الحاق  قانون   ۶۰ ماده 
وجهی  هرگونه  دریافت  که  شده  یاد 
منوط  اجرایی  دستگاه های  توسط  را 
است،  کرده  قانونی  مقررات  رعایت  به 
خالف قانون تشخیص داده شد و ابطال 

شد.
دو روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال 
اعالم  به  ایران  گاز  ملی  شرکت  جاری 
روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی 
بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان 
در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز 

واکنش نشان داد.
به  واکنش  در  ایران  گاز  ملی  شرکت 
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
از  آبونمان  »دریافت  این که  درباره 
مشترکان شرکت ملی گاز خالف قانون 
تشخیص داده شد«، اعالم کرد: »هنوز 
قانونی  و  مکتوب  به صورت  موضوع  این 

به شرکت ملی گاز ابالغ نشده است«.
همچنین »مجید بوجارزاده« سخنگوی 
این خصوص  ایران در  شرکت ملی گاز 
گفت: »شرکت ملی گاز تابع قانون است 
و در صورت ابالغ قانونی از سوی مراجع 

ذی صالح اقدام خواهد کرد«.
اکنون پس از گذشت حدود یک ماه و 
دیوان  رأی  انتشار  با  تاریخ،  این  از  نیم 
عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور 
شده  ابالغ  گاز  قبوض  از  آبونمان  لغو 

است.

شرکت  گاز  صادرات  بازاریابی  مدیرکل 
گاز  های  پروژه  گفت:  ایران  نفت  ملی 
با  آمریکا  .جی  .ان  ال  یا  مایع  طبیعی 
به  بازار مقرون  به شرایط کنونی  توجه 
نیستند.»مصطفی  ادامه  قابل  و  صرفه 
های  ظرفیت  برخی  افزود:  شریف« 
تا  است  ممکن  آمریکا  سازی  مایع 
قبل از پایان دهه جاری به دلیل مازاد 
های قیمت  پایین  سطح  و   تقاضای 

تعطیل  موقت  طور  به  جی  ان.  ال.   
پترولیوم  بریتیش  داد:  ادامه  شوند.وی 
این  تعطیلی  است،  کرده  بینی  پیش 
 ۲۰1۹ یا   ۲۰18 سال  از  ها  ظرفیت 
بازارها  .ان .جی در  که مازاد عرضه ال 
افزایش می یابد، اتفاق می افتد.شریف 
با  داشت  انتظار  که  ژاپن  کرد:  تصریح 
شیل  گاز  صنعت  در  گذاری  سرمایه 
این  از  .جی  ان  ال.  واردات  و  امریکا 
را  خود  انرژی  واردات  هزینه  کشور، 
اخیرا  آن  دارایی  وزارت  دهد،  کاهش 
اعالم کرده است، »ال. ان .جی آمریکا 
گرانترین  بلکه  نیست  ارزان  تنها  نه 
است«. به گفته وی، عرضه ال .ان. جی 
و  است  تقاضا  از  بیش   ۲۰۲۶ سال  تا 
و  شده  کسری  دچار  بازار  آن  از  پس 
گیرد.این  می  فزونی  عرضه  بر  تقاضا 
با  کرد:  تاکید  کشورمان  گازی  مقام 
و  اروپا  با  تعامل  در  آمریکا  همه،  این 
چین از ال. ان. جی به عنوان یک ابزار 
دیپلماتیک و سیاسی استفاده می کند.

شرکت  گاز  صادرات  بازاریابی  مدیرکل 
کرد:  اظهار  کشورمان  نفت  ملی 
دارند  حق  اروپایی  سیاستمداران 
بپرسند آیا ال .ان.جی آمریکا به لحاظ 
امنیت انرژی و هزینه به نفع کشورشان 
است؟به گفته وی، این سوالی است که 
اکنون برخی مقامات اروپایی مطرح می 
اظهارت  به  زمینه  این  در  کنند.شریف 
شرکت  مدیرعامل  شیفر«  »کالوس 
و  کرد  اشاره  آلمان  »یونیپر*«  انرژی 
افزود: وی در تاریخ ژوییه )1۹ مرداد( در 
مصاحبه با فایننشال تایمز گفت، »قابل 
انرژی  های  سیاست  که  نیست  قبول 
اروپایی  و  آمریکا شاخته شوند  اروپا در 

ها هزینه کارهای آمریکا را بپردازند«.
کرد:  اضافه  کشورمان  گازی  مقام  این 
 1۳( اوت ۲۰  چهار  در  شیفر همچنین 
بود  گفته  خبرنگاران  به  امسال  تیر( 
آسیا  بازار  از  باید  اروپایی  »خریداران 
ان  ال.  که  جایی  بخرند،  جی  ان.  ال. 
با  مقایسه  در  درصد   ۵۰ آمریکا  .جی 
قیمت های پایه اروپا گرانتر است. هیچ 
اضافی  هزینه  چنین  نیست  مایل  کس 
را بپردازد«. مدیرکل بازاریابی صادرات 
گفت:  کشورمان  نفت  ملی  شرکت  گاز 
تامین  سازی  متنوع  خواهان  اروپا  اگر 
انتشار  کاهش  و  انرژی  منابع  امنیت 
گازکربنیک است، ایران پتانسیل زیادی 
و گاز  صنعت  در  گذاری  سرمایه   برای 

 ال .ان. جی دارد. 
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اوضاع نگران کننده 85 درصد
 از واحدهای قطعه سازی

یک عضو فعال در صنعت قطعه سازی کشور ضمن انتقاد از عدم 
توجه به اوضاع قطعه سازان، گفت: متاسفانه در شرایط کنونی روز 
به روز اوضاع نقدینگی قطعه سازان بدتر می شود و این مساله بر 
جریان تولید و فعالیت واحدهای قطعه سازی تاثیر منفی گذاشته 
با اشاره به جریان  با خبر خودرو  است. جعفر نصیری در گفتگو 
نامناسب پرداخت مطالبات قطعه سازان افزود: با وجود رشد تولید 
خودروهای داخلی متاسفانه پرداخت مطالبات قطعه سازان همچنان 
با مشکل جدی همراه است. وی تصریح کرد: بسیاری از واحدهای 
قطعه سازی در شرایط بحرانی قرار گرفتند و قادر به پرداخت حقوق 

و دستمزد کارگران نیستند.

توسعه صادرات در گرو کنترل کیفیت
 کاالهای صادراتی

کارشناس تجاری خارجی گفت: کنترل کیفیت کاالهای صادراتی 
صادرات  افزایش  برای  است؛  صادرات  توسعه  عامل  اصلی ترین 
لیال  ایرنا  گزارش  به  کنیم.  حرکت  سمت  این  به  باید  غیرنفتی 
صادقی، مسئول بخش استاندارد و کنترل کیفیت سازمان توسعه 
و تجارت درخصوص اهمیت کیفیت و استاندارد کاالهای صادراتی 
گفت: مطالعات جهانی بیانگر آن است که هیچ کشوری نتوانسته 
است بدون ارتقای زیرساخت های کیفیت به توسعه تجارت به ویژه 
در بخش صادرات دست یابد. لیال صادقی تاکید کرد: هرچه توان 
ما در تقویت و بهبود چهار عامل قیمت، کیفیت، زمان و نوآوری در 
خدمات بیشتر باشد به همان میزان سهم بیشتری از بازار رقابتی 

را خواهیم داشت.

 افزایش صادرات خودرو با بخش نامه
  اجرایی نمی شود

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه صادرات اثر 
مثبتی در اقتصاد کشور دارد ، گفت : هر چه میزان صادرات در 
صنعت خودرو کشور باالتر باشد ، این صنعت موفق تر خواهد بود. 
دکتر رمضانی در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: براساس سند 
چشم انداز و همچنین تاکید قراردادهای اخیر خودرویی ۳۰درصد 
از محصوالت تولید شده در ایران به بازارهای خارج از کشور هدایت 
می شود که این مساله در صورت اجرایی شدن آن می تواند مفید 
باشد. وی با تاکید به اینکه صادرات ۳۰درصدی برای خودروسازان 
داخلی که نتوانسته اند بازارهای خود را قوی کند، می تواند شروع 
خوبی باشد، افزود: البته موضوع حائز اهمیت در این مساله تضمین 
راستای عدم  در  بینی شده  پیش  و جرایم  شرکت های خارجی 

اجرای قراردادها است.

آغاز فصل تازه همکاری های ایران و گرجستان

با سفر هیات تجاری بخش خصوصی ایران به گرجستان، دور تازه ای 
از مناسبات اقتصادی و همکاری های تجاری دو کشور آغاز شد. به 
گزارش ایسنا، سرپرستی این هیات تجاری را سیده فاطمه مقیمی، 
هیات  عضو  و  گرجستان  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رییس 
رییسه اتاق تهران برعهده داشت، در حالی که تیم ۳۰ نفره این اتاق 
مشترک، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز که برای شرکت 
در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشورعازم تفلیس شده 
بود، همراهی می کرد. در طول این سفر بخش خصوصی دو کشور 
عالوه بر آنکه فرصت مذاکرات رو در رو را داشتند، در افتتاح مرکز 

تجاری ایران در تفلیس نیز شرکت کردند.

رقابت پذیری کلید افزایش کیفیت خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که برای تولید 
خودرو با قیمت مناسب و در عین حال با کیفیت باال باید فضای 
رقابتی بین تولیدکنندگان ایجاد کرد، چراکه خودروی بی کیفیت 
خودروهای  اینکه  به  اشاره  با  ملکی  ولی  دارد.  بسیاری  تبعات 
افزود:  تولید خارج می شوند،  از چرخه  پایان سال  تا  تک ستاره 
خودورهای ارزان قیمت کیفیت خوب و استانداردهای الزم را ندارند 
ولی مردم باید انتخاب کنند که خودروی باکیفیت می خواهند یا 
بی کیفیت. وی با بیان اینکه نمی توان خودروی باکیفیت را با قیمت 
ارزان تهیه کرد، اظهار داشت: تنها در شرایطی می توان به سمت 
تولید خودروی با استانداردهای باال اما با قمیت مناسب رفت که 

بازار رقابتی باشد.

بار مالی رعایت استانداردها برای خودروسازان

یک نماینده مجلس گفت: ایمن سازی خودروها بار مالی زیادی را 
برای خودروسازان دارد و چون در بحث خودرو هزینه ها، قیمت ها 
خودروها  ایمن سازی  به  نتوانسته ایم  نیست  مشخص  درآمدها  و 
بپردازیم. سعید باستانی درخصوص دستور وزیر صنعت مبنی بر 
تشکیل کمیته بررسی تلفات جاده ای و لزوم رعایت استانداردهای 
روز در صنایع خودروسازی کشور، اظهار داشت: ایمن سازی خودرو 
در تصادفات جاده ای یکی از بخش های این مسئله است و اصوال 
فرهنگ  رانندگی یک عامل بسیار اصلی در میزان خسارات ناشی 
از تصادفات جاده می باشد. وی گفت: در بحث ایمن سازی مبحث 
امنیت سرنشین در حوادث وجود دارد، در این مدت فرد سرنشین 
را  آن  امنیت  و  قرارداده ایم  خودروسازی  در  مخاطب  به عنوان  را 

لحاظ کرده ایم.

رشد 173 درصدی خدمات ارز بازرگانی
 بانک ملی ایران

خدمات ارز بازرگانی انجام شده از سوی بانک ملی ایران در پنج 
ماهه ابتدای سال جاری از رشد 1۷۳ درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مجموع 
های  گشایش  بخش  در  ایران  ملی  بانک  بازرگانی  ارز  خدمات 
اعتبارات و بروات اسنادی و حواله های ارزی صادره بابت واردات 
کاال در پنج ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد  درصد  مبلغ 1۷۳,۳۹  نظر  از  و  تعداد ۹۵,۵۶درصد  نظر  از 
داشته است. در این مدت همچنین تعداد چهار هزار و 8۰۹ فقره 
حواله وارده و صادره ارزی با حجم یک هزار و ۷۳8 میلیون دالر 

کارسازی شده است.
در بخش خدمات ارزی شعب از جمله فروش ارز سیاحتی و زیارتی 
هم در مدت مذکور، حدود ۲۷۲ هزار فقره ارز به فروش رسیده 
که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل - حدود 14۷ هزار 

فقره - از رشد 84,۷1 درصدی برخوردار بوده است.

بر اساس اعالم بانك مرکزی؛

نقدینگی از 13۶۶ هزار میلیارد 
تومان گذشت

به  امسال  ماه  مرداد  پایان  در  نقدینگی  حجم 
سال  مشابه  ماه  به  نسبت  رشد  درصد   ۲4.۳
تومان  میلیارد  و ۲۶۰  هزار  به 1۳۶۶  گذشته 
رسید.براساس آخرین آمارهای منتشر شده از 
سوی بانک مرکزی در قالب آخرین متغیرهای 
پایان مرداد ماه  پولی، حجم کل نقدینگی در 
تومان  میلیارد   ۲۶۰ و  هزار   1۳۶۶ به  امسال 
رسید. این رقم نسبت به مرداد ماه سال گذشته 
۲4.۳ درصد و در ۵ ماهه اول امسال ۹ درصد 

رشد داشته است.
سهم شبه پول از کل نقدینگی 1۲۰۰ هزار و 
48۰ میلیارد تومان، سهم پول 1۶۵ هزار و ۷8۰ 
میلیارد تومان است؛ ضمن اینکه حجم اسکناس 
و  و مسکوک در دست اشخاص هم ۳۳ هزار 
۹۹۰ میلیارد تومان است که در یک سال منتهی 
به مرداد ماه امسال ۵.1 درصد رشد کرده است.

در عین حال، در پنج ماهه ابتدای سال جاری، 
منابع  تومان  میلیارد  و ۳۹۰  هزار  بر 8۹  بالغ 
پرداختی  جاری  هزینه های  پوشش  منظور  به 
به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 
ضمن  است؛  داشته  رشد  درصد   1۵.1 قبل، 
اینکه تراز عملیاتی در این مدت، با رشد 4۵.4 
درصدی به منفی  4۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
رسیده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، 
در بخش واگذاری های دارایی های سرمایه ای از 
محل نفت و فرآورده های نفتی ۳۳ هزار و 18۰ 
هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده که نسبت 
افزایش  درصد  قبل ۹۷  سال  مشابه  مدت  به 
داشته و در عین حال، بابت تملک دارایی های 
سرمایه ای 4۷۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده 
با  می دهد،  نشان  آمارها  این  که  است.آنگونه 
وجود گذشت ۵ ماه از سال ۹۶، تنها ۷ درصد 
از پرداخت های عمرانی ۷1 هزار میلیارد تومانی 
پرداخت شده؛ تراز عملیاتی و سرمایه ای منفی 
18 هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسید. در عین 
حال، سهم مالیات ها نسبت مالیات به پرداخت 
هزینه ای 41.1 درصد بوده که نسبت به سال 
گذشته حدود ۵ درصد کاهش یافته است، در 
حالی که طبق پنج ماهه مصوب باید به 4۵.۹ 

درصد افزایش می یافت.

 حضور همراه اول 
 در »ایران تلکام 2017«

همراه اول با دو سالن اختصاصی و حضور در 
فضای باز، در هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع مخابرات و اطالع رسانی شرکت می کند.

ارتباطات  اداره کل  از  به گزارش زمان به نقل 
شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول تلفن 
از سه  بیش  اختصاص فضایی  با  همراه کشور 
بزرگترین  خود،  های  غرفه  به  مترمربع  هزار 
حضور نمایشگاهی را در »ایران تلکام ۲۰1۷« 

خواهد داشت.
»ایران  در  اول  همراه  گزارش،  این  اساس  بر 
تلکام۲۰1۷« با شعار »یه همراه هوشمند، برای 
 A۲۵ ،۷ فردایی بهتر« در سالن های اختصاصی
و فضای باز، با رویکرد ارائه خدمات نسل های 
۳ ، 4 و 4.۵ تلفن همراه، آخرین دستاوردها، 
محصوالت و خدمات نوین خود را عرضه می 

کند.
همراه اول، به عنوان اپراتور پیشرو در حرکت به 
سوی ۵G در کشور، با اختصاص فضایی برای 
افزارهای  نرم  بخصوص  و  ها  سرویس  تجربه 
کاربردی تلفن همراه، معرفی بسته های جدید 
نوترینو، معرفی و تست فناوری ۵G با همکاری 
شرکت نوکیا و آزمایشگاه شبکه های مخابراتی 
نرم افزارمحور دانشگاه صنعتی شریف و نمایش 
این شبکه، معرفی  بستر  بر  خودروی خودران 
)تماس   VoLTE فناوری  از  استفاده  نحوه  و 
اول  همراه  تلفای   ،)4 نسل  بستر  بر  صوتی 
)WiFi Calling(، ارائه نقشه پوشش شبکه 
نوترینو در سراسر کشور، آموزش و نحوه فعال 
سازی اینترنت همراه، معرفی و ثبت نام ترابرد 
شماره تلفن همراه )MNP(در نمایشگاه حضور 

دارد.
همراه اول همچون سال های گذشته، امسال 
سالن  در  خبرنگاران،  با  بهتر  تعامل  برای  نیز 
اختصاصی اصلی خود )سالن۷(، »اتاق خبر« در 
نظر گرفته است. همچنین مدیران این اپراتور 
در روزهای برگزاری نمایشگاه با مصاحبه های 
خبری،  های  نشست  در  حضور  و  اختصاصی 
عالقمندان  بود.  خواهند  ها  رسانه  پاسخگوی 
می توانند از روز آغاز نمایشگاه، صفحه ویژه این 
رویداد بزرگ مخابراتی را در پرتال همراه اول به 
نشانی www.mci.ir   مشاهده کنند. گفتنی 
است هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
مخابرات و اطالع رسانی، ۲4 تا ۲۷ مهرماه از 
ساعت ۹ تا 1۷ با حضور بیش از ۲۲۵ شرکت 
داخلی و ۹۳ شرکت خارجی، در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

تولید یک مینی بوس متوقف شد

شهریور ماه امسال تولید یک مدل مینی بوس 
مدت  این  در  ایسنا،  گزارش  به  شد.  متوقف 
خودرو  ایران  شرکت  آرین  مینی بوس  تولید 
دیزل با کاهش 1۰۰ درصدی همراه بوده و از 
1۲ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به صفر 
امسال برخالف مینی بوس  ماه  رسید. شهریور 
داخلی  مینی بوس  مدل  چهار  تولید  اما  آرین 

دیگر با افزایش همراه بوده است.

خبر برنامه ریزی خبر و  سیاست گذاری  دفتر  مدیرکل 
تامین  زنجیره  بحث  در  وزارت صنعت گفت: 
و عرضه باید زیرساخت های الزم را به نحوی 
برقرار کنیم که هزینه های مبادله کاهش پیدا 
کند. همچنین موضوع قاچاق کاال، تعرفه های 
گمرکی، مقررات واردات و صادرات از مواردی 

است که جذب سرمایه گذار را با مشکل مواجه 
می کند. 

جذب  برنامه های  درباره  اتابکی  محسن 

سرمایه گذاری خارجی، گفت: اگر بخواهیم رابطه 
علت و معلول بین عوامل و اهداف برقرار کنیم 
یکی از موضوعات کلیدی جذب سرمایه گذاری 

مساعد  فضای  افزود:  وی  است.   خارجی 
کسب وکار و تولید محصوالت رقابت پذیر است 
که سرمایه گذار خارجی را جذب می کند و تا 
زمانی که فضای کسب وکار مناسب و امنیت 
سرمایه گذار برقرار نباشد، جذب سرمایه گذاری 

خارجی ممکن نیست.

برنامه های وزارت صنعت برای جذب سرمایه گذار

خبرنگار اقتصادی  زمان- مریم بهنام راد: 
دنیا جمعه شب  منتظر سخنان مردی بود که 
ایران چطور  با  مواجهه  در  آینده  بگوید مسیر 
خواهد بود؛ اما او شکست خورد.حتی شرکای 
هم  کردند؛تجار  دهن کجی  او  به  قدیمی هم 
می گویند اقتصاد به راه خود ادامه می دهد.جمعه 
شب  در نطق دونالد ترامپ در خصوص برجام، 
همان چیزهایی گفته شد که پیش بینی می شد. 
فردی خصومت طلب که دنیا را تنها به جنگ، 
دعوت می کند. یک بار با مکزیک سرشاخ می شود 
و می خواهد دیوار بلندی میان کشورش با این 
نقطه از دنیا بکشد، یک بار دیگر می خواهد همین 
دیوار را از نوع تعرفه ای اش با چین داشته باشد. 
یک روز هم به ستیز با کارخانجات داخلی خود 
احداث  کارخانه های  همه  می خواهد  و  می رود 
شده از سوی آنها در کشورهای دنیا را جمع کند 
و به ایاالت متحده بیاورد. این بار هم که ایران را 
می خواهد به یک نام جعلی پیوند زند و خلیج 
همیشه فارسش را با عنوانی غیرواقعی خطاب 
کند.این همه آن چیزی است که رئیس جمهوری 
آمریکا بعد از بوق و کرناهای بسیار، آمد و گفت 
و دنیا را شگفت زده و ایرانی ها را متحد کرد برای 
اینکه از هویت و تمدن چندین هزار ساله شان 
دفاع کنند. حتی اتحادیه اروپا، شریک استراتژیک 
و قدیمی ایاالت متحده آمریکا هم این بار دیگر 
با او همراه نشد. اما موضوع از این هم فراتر رفت 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم بیانیه داد 
و همه ادعاهای ترامپ را رد کرد.در این میان، 
فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی هم در گوشه 
و کنار، صحبت از حرف های ترامپ می زنند و آن 
را بی پایه و اساس می دانند. آنها می گویند که 
اگرچه برخی مشکالت داخلی در اقتصاد ایران 
وجود دارد، اما به طور قطع، حرف های دونالد 
ترامپ، برای اقتصاد پرمزیت و با استعدادهای 
بالقوه متعدد ایران، از مرز و نفت و معدن گرفته تا 
نیروی انسانی و تولیدکنندگانی متحد، دیگر یک 
تهدید نیست؛ چراکه سخت ترین شرایط تحریم 
متحد  اجرا  در  را  آمریکا  و  اروپا  که  اقتصادی 
کرده بود، توسط کشورمان به سالمت پشت سر 
گذاشته شده و کوله باری از تجربه ای به دست 
آمده که صادرات غیرنفتی اش، در همان شرایط 
بود. یعنی علیرغم  تحریم، سخت ولی ممکن 
همه آن تحریم های سنگین، دنیا همچنان می 
خواست از ایران کاال بخرد و طالب کاالهای ایرانی 
بود.اکنون ورق شاید به زمان قبل از برجام دیگر 
تولیدکنندگان  ایران و  به هرحال  اما  برنگردد؛ 
ایرانی عادت به شرایط سخت دارند و اگر هم 
تحریم دوباره برگردد، هر چند سخت و نفس گیر، 
اما از حرکت باز نمی مانند و این پیام خطاب به 
کسی است که تمدن ایرانی را زیر سوال می برد 
و از خلیج همیشه فارسش، به عنوانی جعلی یاد 

می کند.
دوری از تالطم های کاذب 

ارزیابی  در  ایران  اتاق  نایب رئیس  سالح ورزی، 
این  درباره  می گوید:  ترامپ،  دونالد  سخنرانی 
گفتار  و  رفتار  و  تصمیم  آثار  به ویژه  پیامدها 
ترامپ در ایران باید به ساختار اقتصاد ایران از 
یعنی  آن  اصلی  بازیگران  آتی  رفتار  و  یک سو 
خانوارها، بنگاه ها که شامل بخش خصوصی نیز 
هست و نهادهای دولتی و حکومتی نگاه کرد.

وی ادامه داد : این یک خلط مبحث خواهد بود 
بازیگران  این  رفتار  کنیم  تأکید  و  بگوییم  که 
اصلی اقتصاد پیش و پس از سخنان تهدیدآمیز 
رئیس جمهور آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد و 
این نیز پذیرفتنی نیست که بازارهای ایران شامل 
بازار کاال، بازار آرزو طال، بازار مسکن، بازار پول 
و بازار کار با دگرگونی های شگرف همراه خواهد 
بود. بازار ارز به مثابه بازاری با اثرپذیری آنی چشم 
گفت  ورزی  دوخت.سالح  خواهند  تحوالت  به 
با تالطم مواجه  بعدی که ممکن است  بازار   :
شود بازار سهام است.هنر و ترفند دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور امریکا این است که می تواند فضای 
تبلیغاتی را گونه ای آرایش دهد که در آن فضا 
دیگران  و  دارد  را  نخست  نقش  کند  احساس 
تماشاچی بازیگری او هستند. وی تاکید کرد :این 
قدرت ترامپ در جریان مبارزه انتخاباتی آمریکا 
آشکار شد و او توانست با همین ترفند رقبای 
جمهوری خواه و دموکرات خود را شکست داده 
و به کاخ سفید راه یابد.این رئیس جمهور آمریکا 
در جریان مبارزه انتخاباتی خود وعده هایی داد 
و شهروندان را شیفته این وعده ها کرد که یکی 
از آن ها پاره کردن برجام بود.سالح ورزی گفت 
ایران و ۶ کشور است  : برجام قراردادی میان 
که یکی از آن کشورها آمریکاست. نزدیک به 
۹ ماه بود که ترامپ می خواست به شهروندان 
کردن  پاره  دهد  نشان  هوادارانش  به  به ویژه  و 
برجام را فراموش نکرده و دنبال موقعیت است. 
وی با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی اش کاری 
کرد که ایرانیان پرشماری را به ساعت ۲۰ روز 
جمعه بکشاند تا ببینند او قرار است درباره برجام 
و مسائل ایران چه می گوید. به گفته سالح ورزی 
،به نظر می رسد تا اینجای کار ترفند تبلیغاتی 
ترامپ کامیاب بود و او برای چند ساعت آمریکا، 
کرد.  مبهوت  و  مات  را  اروپا  اتحادیه  و  ایران 
بی پشتوانه  عجیب،  سخنانی  در  سرانجام  وی 
و پر از عصبانیت به مجموعه اقدام هایی که از 
سوی نهادهای دولتی آمریکا درباره ایران باید 
روز  صبح  در  و  اکنون  کرد.  اشاره  شود  انجام 
می پرسند  خود  از  ایرانیان  مهرماه   ۲۲ شنبه 
قرار است چه رخداد بزرگ یا کوچک در ایران 
به ویژه فعالیت های اقتصادی رخ دهد.وی گفت 
با قاطعیت می توان درباره آن نظر  :چیزی که 
داد این است که باید منتظر باشیم و ببینیم که 
تصمیم های بعدی از سوی کاخ سفید و فرمانده 
آن چیست و چه مسیری را طی خواهد کرد. 
به نظر می رسد شهروندان ایرانی به ویژه به بازار 
ارز به مثابه بازاری با اثرپذیری آنی چشم خواهند 
دوخت و آدرس بعدی را از این بازار می گیرند. 
بازار بعدی که ممکن است با تالطم مواجه شود 
بازار سهام خواهد بود. بازارهای دیگر به سرعت و با 
شتاب با دگرگونی مواجه نمی شوند.سالح ورزی 
ادامه داد : دولت اما در هردو بازار به ویژه بازار ارز 
دست باال دارد و اگر تمایل داشته باشد قادر به 
کنترل آن خواهد بود. نکته بسیار بااهمیت این 
است که باید منتظر پس لرزه های سخنان ترامپ 
باشیم و این تصور که هیچ اتفاقی نمی افتد را از 
ذهن دور کنیم. وی گفت :مداراجویی شهروندان 
بسیار  کسب وکار  فضای  نگاه داشتن  آرام  در 
اهمیت دارد و نهادهای دولتی و حکومتی باید تا 
جایی که ممکن است با شهروندان به طور روشن 
و شفاف سخن بگویند تا بازارها به دلیل ناروشی 
با دشواری همراه نشوند. سالح ورزی ادامه داد:به 
تشکل های  به ویژه  ایران  بخش خصوصی  نظر 
محض  تماشاچی  اینکه  به جای  باید  بزرگ تر 
باشند بهتر است با استفاده از تجربه های قبلی 
و با کمک گرفتن از آگاهان به مسائل بین المللی 
در حوزه مناسبات جهانی و اقتصادی همه ابعاد 
داستان رخ داده و پیامدهای احتمالی را در کانون 

توجه قرار دهند.
ایران متحد می شود

محمد الهوتی، عضو شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی در این رابطه به مهر می گوید: 
جهان شاهد یک بی اخالقی بزرگ از سوی فردی 
بود که خود را به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی 
و نظامی جهان می داند و داعیه رهبری دنیا را 
دارد؛ از سوی دیگر، ملت آمریکا باید از داشتن 
چنین رئیس جمهوری عصبانی و ناراحت شود 
که این فرد بی اخالق، خارج از عرف دیپلماتیک 
به خود اجازه می دهد که در مقابل تمام مردم 
جهان، حرف های سخیفی را بیان کند.وی افزود: 
تاثیر سخنان ترامپ را به عقیده من، دنیا با یک 
فصل جدیدی از روابط سیاسی پاسخ می دهد؛ 
چراکه هیچ یک از مراجع بین المللی، سخنان 
او را عمال قبول ندارد؛چراکه او فقط و فقط خود 
را محق اظهارنظر می داند و حرف درست را فقط 
حرف خود می داند، بنابراین از این جهت در دنیا 
به عقیده من، سخنان وی تاثیر منفی خود را 
خواهد گذاشت و اگر قرار باشد که مراجع بین 
المللی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته 
و برای ثبات و امنیت در جهان پدیده آمده اند، 
از سوی او زیرسوال برود و نظرات کارشناسی و 
تشخیصی آنها را بعنوان رئیس جمهور آمریکا 
قبول نداشته باشد، دنیا را با خطرات جدی مواجه 
خواهد کرد.الهوتی ادامه داد: اتفاقی که در این 
است،  اهمیت  حائز  بسیار  و  داده  رخ  موضوع 
اختالفی است که بین دنیا و کشور آمریکا که 
همواره موضوعات جهانی را رهبری می کرده، 
رخ داده و تنها کشورهایی که از مواضع بی ادبانه 
رئیس جمهور آمریکا حمایت کرده است، رژیم 
اشغالگر قدس و برخی از کشورهای عربی هستند 
که متاسفانه وضعیت آنها مشخص است و معلوم 
است که چگونه فکر می کنند، بنابراین وقتی که 
نگاه می کنیم، می بینیم که کشورهای بزرگ 
اروپایی، روسیه و چین از این نوع رفتار حمایت 

نمی کنند و در کنار ایران قرار می گیرند.
تاثیر سخنان ترامپ در اقتصاد ایران

الهوتی گفت: در مورد تاثیر سخنان ترامپ بر 
اقتصاد ایران باید گفت که به هرحال آمریکایی ها 
در  می توانند  شیطنت  با  که  دادند  نشان 
سرمایه گذاری هایی که در کشور رخ می دهد و 
همچنین در تجارت خارجی ایران، سنگ اندازی 
کنند؛ ولی دنیا تا به امروز سابقه این تجربه را 
نداشته که آمریکا کشوری را با مشکل مواجه 
کند ولی همه در مقابل آمریکا باشند؛ به این 
معنا که تا االن مواضع رسمی کشورهای بزرگ 
اروپایی حتی بریتانیا و فرانسه که در موضوعات 
هسته ای، سختگیرانه تر با ایران مواجه شدند؛ به 
نحوی است که مخالفت با سیاستهای آمریکایی 
ها داشته است.وی افزود: اینکه این حمایت ها 
تا کجا دوام یابد و تا کجا اروپایی ها با امریکا 
مخالفت کنند؛ این تجربه جدیدی خواهد بود و 
موضوع جدیدی است که به نظر من باید نشست 
و در آینده در مورد آن قضاوت کرد؛ ولی من 
از  اروپایی که بعد  معتقدم که سرمایه گذاران 
برجام در ایران سرمایه گذاری کرده اند و می 

خواهند در ایران حضور داشته باشند، به مسیر 
خود ادامه می دهند مگر اینکه آمریکا تحریم 
های جدیدی وضع کند که در آینده، آنها را به 
چالش بکشد.الهوتی گفت: سخنان جمعه شب 
ترامپ، منجر به این خواهد شد که اتحادی در 
کشور  داخل  سیاسی  گروههای  تمامی  میان 
شکل گرفته و این دستاوردی برای ایران خواهد 
بود؛ چراکه همه متحد خواهند شد تا یک بار 
دیگر، با همبستگی، اتحاد ملت ایران را به دنیا 

گوشزد کنند.
سخنان ترامپ تازگی نداشت، فقط 

بی صداقتی آمریکا را نشان داد
اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  آرگون،  عباس 
تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
می گوید: بدعهدی آمریکا برای کشورمان در طول 
سالیان متمادی، اثبات شده بود و سخنان دیشب 
ترامپ، تازگی نداشت و یکبار دیگر، بی صداقتی و 
غیرقابل اعتماد بودن این کشور برای مردم دنیا 
هویدا شد.وی می افزاید: در واقع این کشور آمریکا 
است که بر توافقنامه برجام پایبند نیست، نه 
جمهوری اسالمی ایران؛ بنابراین با توجه به اینکه 
برجام یک توافقنامه بین المللی است ونه توافق با 
کشور آمریکا، و سایر کشور ها نیز این عمل امریکا 
را محکوم کرده اند، این رفتار موجب بی اعتباری 
ایاالت متحده آمریکا نزد سایر شرکای اروپایی 
او هم شده است.آرگون گفت: به نظر کشورمان 
می بایستی در داخل، بیش از پیش متحد شده و 
از تفرقه پرهیز نمایند و با اتکا به توانمندی های 
داخلی و افزایش توان دفاعی، به دنبال توسعه 
بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و 
از جمله چین، روسیه،  سایر کشورها مختلف 

فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اروپایی باشد.
بازار اندکی به تحوالت اخم خواهد کرد، 

ولی جدی نیست
بازرگانی،  اتاق  سابق  رئیس  جالل پور،  محسن 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران در واکنش به 
واقع  عالم  در  می گوید:  ترامپ  دونالد  سخنان 
اتفاق جدیدی قرار نیست رخ دهد. آن چه پیش 
و  است  برقرار  نیست.دشمنی ها  آمده،فاجعه 
ضربات سنگین، اما این طرف، ما هم در خواب 
نبودیم.فهم عمومی از نطق دیشب و واکنش های 
باشد. هم  کننده  امیدوار  می تواند  مردم،حتی 
ایران  کنار  نشده.اروپا  خارج  برجام  از  آمریکا 
پیام  و  شده اند  متحد  دوباره  ایران  مانده.مردم 
شبکه های  اول  پیام  ساعت،  چند  همدلی  این 
از آن طرف  بوده است.وی می افزاید:  اجتماعی 
ولی اهلل سیف و مسعود کرباسیان هم تقسیم کار 
کرده اند. یکی مانده تا شوک احتمالی بازارها را 
کنترل کند و دیگری رفته تا در اجالس صندوق 
بین المللی پول حضور یابد.دولت مردان ایرانی با 
چنین شوک هایی بیگانه نیستند.بازارها در ایران 
خیلی عمیق و گسترده نیستند. تزریق منابع به 
بازارها اگرچه سیاستی قدیمی و مندرس است 
می دهد. جواب  ایران  بازارهای  نیمچه  در  اما 
دولت پول کالنی کنار گذاشته تا نوسان احتمالی 
بازارها را کنترل کند و صندوق هایی ایجاد کرده 
تا در صورت نیاز از منابع آنها برای ثبات سازی 
در بازارها استفاده کند.نقد سیاست های دولت را 
با این  می گذاریم برای بعد.به گفته جالل پور، 
حال عده ای معتقدند بازارها سقوط می کنند.عده 
ای هم معتقدند بازارها کمی به تحوالت اخیر 
اخم خواهند کرد.عده ای هم هستند که می گویند 
هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.باید دید فهم عمومی از 
تحوالت جدید چه خواهد بود. فهم من این است 
که سنگینی تصمیم ترامپ به آینده حواله شده 
است.یعنی ترامپ توپ را به زمین کنگره انداخته 
و کنگره هم سه ماه فرصت دارد تا در این زمینه 
اظهارنظر کند.ما مردمان روزآمدی هستیم.افق 
دید ما نمی تواند بیش از یک هفته باشد.سه ماه 
برای خودش زمان زیادی است. تا آن روز خدا 

بزرگ است،همان طور که تا امروز بوده است.

بررسی »پیام زمان « از واکنش فعاالن اقتصادی به سخنان ترامپ نشان می دهد ؛  

توسعه  ادامه دار اقتصاد ایران

مزایای حمایت از واردکنندگان رسمی خودرو

به  پاسخ  یک سو  از  کشور  به  خودرو  واردات 
نیازهای قشری از جامعه برای خرید خودرو از 
برندهای جهانی است و از سوی دیگر هر ساله 
درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی 
برای دولت به ارمغان می آورد. اما باالتر از تمام 
)نه  واردات  این  درست  مدیریت  مسایل،  این 
به معنای محدودسازی آن( امری است که در 
الیه های زیرین خود می توان حتی تضمین کننده 
اقتدار اقتصادی کشورمان در مذاکرات بین المللی 
و ارتقا جایگاه کشورمان در معادالت منطقه ای 
چنین  در  آنالین؛  اقتصاد  گزارش  به  باشد. 
و  متفرقه  واردکنندگان  دوباره  ورود  شرایطی، 
غیررسمی نه تنها نمی تواند تضمین کننده حقوق 
مصرف کنندگان باشد بلکه در جایگاهی باالتر، 

اقتدار کشور را نیز خدشه دار خواهد کرد.
بر این اساس بررسی ابعادی از مزایای واردات 
رسمی خودرو به طور خاص و کاالهای مختلف 
به طور عام نشان از آن دارد که  از دست آوردهای 
بین المللی،  به جامعه  ایران  بازگشت  و  برجام 

افزایش قدرت در میز مذاکره با سایر دولت های 
کشورهای طرف مذاکره است، در واقع  اجازه 
و  مذاکره  تولیدی کشور طرف  کاالهای  ورود 
معامله به بازار بزرگ کشور ایران در مقابل کسب 
امتیازات مورد درخواست دولت ایران امکان پذیر 
می شود. این اقتدار هنگامی قابل مدیریت خواهد 
بود که ورود کاالهای کشور طرف مذاکره صرفاً 
از طریق نمایندگان رسمی کاالهای تولیدی و 
مستقیم از آن کشور وارد ایران شود و نه اینکه 
از طریق واردکنندگان غیررسمی و غیر نماینده 
از کشورهای ثالث؛  که در این صورت موجب 
طرف  دولت  مقابل  در  دولت  اقتدار  کاهش 
مذاکره خواهد شد، امری که در عالم دیپلماسی 

باید از آن پرهیز کرد.
تولیدی یک کشور  کاالهای  واردات  به عالوه 
از  رسمی  نماینده  غیر  واردکنندگان  توسط 
کشورهای ثالث و بخصوص در مورد خودرو از 
کشورهای منطقه خلیج فارس باعث افزایش توان 
اقتصادی کشورهایی می شود که به طور عمومی 

شرایط  در  هستند.  ایران  با  منافع  تضاد  در 
واردکنندگان  بر کشور،  خاص سیاسی حاکم 
غیررسمی خودرو با مراجعه به تامین کنندگان 
خودرو از کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس 
کشورها  آن  اقتصادی  نظام  تقویت  موجبات 
می شوند، کشورهایی که در مبادالت سیاسی 
هستند.  مشاجره  و  چالش  در  کشورمان  با 
از  واردات خودرو  امکان  این گزارش،  براساس 
یک برند به داخل کشور که باید مستقیم از 
کشور تولیدکننده به بنادر ورودی کشور حمل 
شود می تواند بنا بر سیاست های بازاریابی همان 
تولیدکننده برند، نه تنها از طریق یک نماینده 
منتخب رسمی خود بلکه از طریق انتخاب بیش 
از یک نماینده رسمی صورت گیرد که در این 
صورت نقش واردکنندگان توانمند و متعهد در 
مقابل قوانین و مقررات داخل کشور و در مقابل 

قانون خودرو می تواند نقش پیدا کند.
از سوی دیگر، تنها از طریق اقتدار نمایندگان 
رسمی شرکت های تولیدی خودروهای خارجی 

در ایران و حفظ امنیت اقتصادی آنان در مقابل 
واردکنندگان غیر نماینده و غیررسمی می توان 
موجب تداوم توسعه استقرار شبکه های خدمات 
تعمیرگاهی خودروهای وارداتی را فراهم بخشید. 
این مسئله موجب انتقال آخرین فناوری های 
خریداران  حقوق  حفظ  و  کشورمان  به  دنیا 
خودروهای خارجی وارداتی و افزایش اشتغال 
شرکت  امر  این  به عالوه  شد.  خواهد  مؤثر 
تولیدی خارجی صاحب برند خودرو را نیز به 
فکر سرمایه گذاری در تولید محصوالت خود در 
داخل کشور بیندازد، امری که با سیاست های 
حمایتی دولت در تولید در داخل کشور موجب 
از  حمایت  راستای  در  فروش  قیمت  کاهش 
تولیدکنندگان  رقابت  و  مصرف کننده  منافع 
برندهای مختلف با یکدیگر در تخصیص سهم 
بیشتری از بازار بزرگ خودرو در کشورمان به 
برند خود خواهد شد. همه این موارد درنهایت 
افزایش  و  مصرف کننده  حقوق  حفظ  موجب 

اشتغال مؤثر در داخل کشور  خواهد شد.
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شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل 

 آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي   
شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل در نظر دارد از پیمانکاران داراي صالحیت از سازمان برنامه و بودجه جهت 
انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید . از کلیه اشخاص حقوقي که تمایل به شرکت در مناقصه دارند 
دعوت مي نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و اوقات اداري وبه غیر از ایام تعطیل به دبیرخانه این 

ارقام به ریالشرکت واقع در اردبیل - مجتمع اداري بعثت - جنب اداره پایانه ها و حمل ونقل مراجعه نمائید. 

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکي از صورتهاي زیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد. 
الف (  اصل فیش واریز وجه مزبور بشماره حساب 4001118906377032 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی داراری مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع 
کارفرما  پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به نفع کارفرما

ت(  اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید ث(  وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناس رسمی 
آن ج(  ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند به نفع کارفرما 

* محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت شهرکهاي صنعتي اردبیل . 
- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري 96/08/03.            - مهلت تحویل اسناد : تا آخر وقت اداري 96/08/15. 

- زمان بازگشائي پاکات الف و ب وج: ساعت 10 صبح  مورخ 96/08/16. 
 * مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود .

* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي  دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمي کند .
* مناقصه گران می توانند جهت رویت مناقصات این شرکت به سامانه www.setadiran.ir مراجعه کنند

Internet : w w w . ardebiliec.ir          mail : info @ ardebiliec.irشرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل
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 نوبت اول

هیجانات همیشه شادي برانگیز هستند  اما 
هیچ شادیي نیست که بدون هیجان باشد.

 آالن چارمر

بر آن چشم سیه صد آفرین باد 
 که در عاشق ُکشی ِسحر آفرین است

عجب علمی است علم هیئت عشق 
 که چرخ هشتمش هفتم زمین است

امروز با حافظ

دومین رمان نسیم مرعشی 
رونمایی می شود

دومین رمان نسیم مرعشی با عنوان »َهَرس« 
مرکزی  کتابفروشی  در  پنجشنبه  روز 
نسیم  رمان  شد.دومین  رونمایی  ناشر  این 
مرعشی با نام »َهَرس« به تازگی توسط نشر 
چشمه چاپ شده و روز پنجشنبه ۲۰ مهر 
در کتابفروشی مرکزی این ناشر رونمایی شد.
اولین رمان مرعشی با نام »پاییز فصل آخر 
سال است« در سال ۹4 توسط همین ناشر 
برنده  منتشر شد و توانست در همان سال 

جایزه جالل آل احمد شود.
است«  سال  فصل  آخرین  »پاییزه  رمان 
دو  در  که  می گوید  زنانی  هوای  و  حال  از 
به  و  می زنند  پا  و  دست  زندگی  راهی های 
دنبال راهی برای خالصی از گذشته و آینده، 
دوباره شاد زیستن یا کنار گذاشتن رویاها و 

زندگی در واقعیت هستند.
مرعشی متولد 1۳۶۲ و فارغ التحصیل رشته  
است.  صنعت  و  علم   دانشگاه  از  مکانیک 
اولین   1۳88 سال  در  نویس  داستان  این 
1۳۹۲رتبه   سال  در  نوشت.  را  داستانش 
اول جایزه  بیهقی را برای داستان »نخجیر« 
دوره   نخستین  اول  رتبه   سال 1۳۹۳  در  و 
جایزه  تهران را برای نوشتن داستان »رود« 
به دست آورد.حاال دومین رمان این داستان 
که  شده  چاپ  »هرس«  عنوان  با  نویس 
متفاوت  ای  تجربه  قبلی،  کتاب  به  نسبت 
است. مقابِل »پاییز آخرین فصل سال است« 
که روایتگر بالتکلیفی، تردیدها و سرگشتگی 
های یک نسل آرمان خواه بود، این کتاب، 
درباره رازهایی است که سرنوشت پسران و 
مادرانی را رقم زدند که در الیه های تاریخی 

غلیظ گم شدند. 

د            ر د            نیای کتاب

شهرام  کارگردانی  به  دختر«  »خانه  سینمایی  فیلم 
 ۶۵ توانست  اکران  روز  نخستین  در  شاه حسینی 

میلیون تومان بفروشد.
را  طوالنی  مدتی  آنکه  از  بعد  شاه حسینی  ساخته 
طی  اکران  مجوز  داشتن  بدون  و  تعلیق  فضای  در 
روی  مهرماه   1۹ چهارشنبه  روز  از  توانست  کرد، 
پرده سینما برود تا به این ترتیب نخستین فیلم رفع 
توقیف شده در دوره مدیریت فعلی سینما به نمایش 

عمومی درآید.
 این فیلم سینمایی در روز اول اکران براساس اعالم 
کانال »سینما« توانست به فروش ۶۵ میلیون تومانی 
دست پیدا کند و شروع امیدوارکننده فیلم، می تواند 
پاییز تصویر  اکران آن در فصل  از  تصویری مناسب 
کند.آنچه در خالصه داستان این فیلم آمده به این 
شرح است: »این فیلم داستان دو دختر دانشجوست 
خود،  دانشگاهی  هم  مرگ  راز  کشف  دنبال  به  که 
درست در روز پیش از مراسم عروسی اش هستند. 
در همین بین پدر دختر فوت شده قصد دارد خانه 
کوچکشان را زیر قیمت بفروشد تا زودتر از محله و 
نگاه سنگین مردمانش فرار کند و داماد در جستجوی 

فهمیدن گذشته دختر فوت شده است...«

 آمار فروش
 »خانه دختر« اعالم شد 

دو فیلم بلند و دو فیلم کوتاه ایرانی در پنجاه و سومین 
جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو در آمریکا به روی 
پرده می رود.این جشنواره سینمایی که از تاریخ ۲۰ 
ادامه دارد در بخش  آبان ماه  تا 4  مهر آغاز شده و 
کارگردانی  به  »لِرد«  فیلم  نمایش  با  اصلی  مسابقه 
اولین  فیلم،  بود.این  خواهد  همراه  رسول اُف  محمد 
جشنواره  هفتادمین  در  را  خود  جهانی  نمایش 
جایزه  نهایت  در  و  کرد  تجربه  کن  فیلم  بین المللی 
بهترین فیلم بخش »نوعی نگاه« این رویداد سینمایی 
بدون  تاریخ  »بدون  داد،فیلم  اختصاص  خود  به  را 
مسابقه  بخش  در  نیز  جلیلوند  وحید  امضا« ساخته 
کارگردان های جدید  پنجاه و سومین جشنواره فیلم 
شیکاگو به روی پرده خواهد رفت. این فیلم پیش از 
این و در بخش افق های جشنواره ونیز جایزه بهترین 
کارگردانی و بهترین بازیگر مرد )نوید محمدزاده( را 
»حیوان«  کوتاه  فیلم  دو  بود.همچنین  کرده  کسب 
بخش  دوم  جایزه  برنده  ارک  بهرام  و  بهمن  ساخته 
سینه فونداسیون هفتادمین جشنواره بین المللی فیلم 
نیز  مظاهری  کاوه  کارگردانی  به  »روتوش«  و  کن 
فیلم های کوتاه  ایران در بخش  نمایندگان سینمای 

جشنواره شیکاگو هستند.

 جشنواره شیکاگو 
میزبان ۴ فیلم ایرانی 

فضای  صفحه  در  سینما  منتقد  معتمدی  علیرضا 
برتر  فیلم   ۳ از  یکی  حتما  لیال  نوشت:  خود  مجازی 
اولین  از  بیست سال پس  ایران است.  تاریخ سینمای 
همچنان  مهرجویی  داریوش  شاهکار  این  اش  نمایش 
جذاب و اثرگذار است و به جرات می توان گفت حتی 

جذاب تر و اثرگذار تر از قبل.
این  شده  مرمت  نسخه  تماشای  به  امروز  نوشت:  وی 
وصف  و  دیریاب  لذتی  در  شدم  غرق  و  نشستم  فیلم 
را که در سینماهای  نسهخ  این  ناشدنی. حتما، حتما 
گروه هنر و تجربه اکران شده است، روی پرده ببینید 

و این فرصت استثنایی را از دست ندهید.
وی در پایان نوشت: مهرجویی از نظر من مهم ترین و 
بهترین کارگردان تاریخ سینمای ایران است و تا روزی 
که فیلم بسازد من منتظر شاهکار تازه ای از او خواهم 
فیلم خوبش ساله ها  از ساخت آخرین  اگر  بود حتی 

گذشته باشد.

 »لیال« یکي از ٣فیلم
 به یا ماندني تاریخ سینماست

تفریح جدید 23 میلیون ایرانی!
علیرضا پاکدل

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای از حضور 23 میلیون گیمر درایران 
که روزانه 80 دقیقه مشغول بازی هستند، خبر داد.

کاریکاتور

نمایش فیلم سینمایی »ایتالیا ایتالیا« 
همزمان با ایران در کانادا

با  ایتالیا« همزمان  فیلم سینمایی »ایتالیا 
ایران در شهرهای مختلف کانادا به نمایش 

درمی آید.
عمومی  ازروابط  زمان  پیام  گزارش  به 
اولین  هنری،  حوزه  سینمایی  سازمان 
بین الملل  پخش  که  فیلم  این  نمایش 
بر  هنری  حوزه  سینمایی  سازمان  را  آن 
عهده دارد، روز 1۵ اکتبر در سالن بزرگ 
کانادا  ونکوور  شهر   در  تیاتر«  »سنتنیال 

خواهد بود  و سپس در شهرهای دیگر کانادا نمایش داده می شود.فیلم 
هنرمندی  با  و  کاوه صباغ زاده  کارگردانی  به  ایتالیا«  »ایتالیا  سینمایی 
حامد کمیلی، سارا بهرامی و فرید سجادی حسینی تاکنون با استقبال 

خوبی در کشور مواجه شده است.
نمایش این فیلم در کانادا توسط شرکت آریا پرسیس انجام می شود. این 
شرکت نمایش همزمان فیلمهای ایرانی را به شکل گسترده و سازمان 
یافته در کانادا انجام می دهد که این فیلمها با تبلیغات صحیح و مناسب 
و همچنین انتخاب سالن های مشهور و با کیفیت با استقبال بسیار خوب 

ایرانیان و همچنین غیر ایرانیان کانادا همراه بوده است.

»اسرافیل« در جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمد

فیلم سینمایی »اسرافیل« به کارگردانی آیدا 
یکمین  و  رسمی شصت  بخش  در  پناهنده 

فستیوال فیلم لندن به نمایش درآمد.
تجربه  نخستین  که  »اسرافیل«  فیلم   
روز  در  است  مهاجر  مستانه  تهیه کنندگی 
دهم اکتبر در سینما Curzon و یازدهم 
VUE West End در  اکتبر در سینما 

لندن به نمایش درآمد.
این فیلم در بخش love فستیوال فیلم لندن ۲۰1۷ حضور داشت و 
مستانه مهاجر تهیه کننده فیلم در این ۲ نمایش توضیحاتی را درباره 
آیدا پناهنده و عاشقانه ای که در بستر »اسرافیل« روایت می شود، بیان 
کرد.مهاجر در معرفی فیلم و درباره همکاری اش با پناهنده گفت: برای 
بود. سختی ای  پناهنده خیلی لذت بخش  آیدا  من کار کردن در کنار 
بود و  برای من وجود داشت، همان سختی های کار  این مسیر  که در 
شرایط و مسائلی پیش نیامد که بگویم چون زن هستم با این اتفاق ها 
روبرو شده ام.به گفته مهاجر، نوع روایت عشق در بستری کامال شرقی 
اشاره  آن  به  »اسرافیل«  نمایش  از  پس  که  بوده  مواردی  مهمترین  از 
شده است.هدیه تهرانی، مریال زارعی، هدی زین العابدین و پژمان بازغی 
بازیگران اصلی و علی عمرانی، سهیال رضوی، پوریا رحیمی سام و سودابه 

جعفرزاده دیگر بازیگران این فیلم هستند

فریبا وفی جایزه بنیاد لیتپورم را در فرانکفورت 
دریافت می کند

فریبا وفی به واسطه نگارش رمان »ترالن« 
کتاب  نمایشگاه  در  را  لیتپورم  بنیاد  جایزه 

فرانکفورت دریافت خواهد کرد.
به گزارش مهر ؛ صبح روز جمعه و درمحل 
وفی  فریبا  فرانکفورت  کتاب  نمایشگاه 
ادبی  بنیاد  جایزه  برنده  و  ایرانی  نویسنده 
آلمانی  مخاطبان  انتخاب  به  که  لیتپروم 
زبان  به  ادبی  اثر  یک  ترجمه  برترین  زبان 

 arde آلمانی در سال ۲۰1۷ اهدا می شود در نشست خبری با تلویزیون
شرکت کرد.وفی در این نشست و در پاسخ به سواالت مجری عنوان کرد: 
نوشته های من الهام گرفته از آن چیزهایی است که خوب می شناسم. 
من جهان زنانه را خوب می شناسم و از آن می نویسم. در ایران به اندازه 
کافی آثار داستانی با محوریت مردان تولید شده است و من نمی خواستم 
دنباله رو این جریان باشم.وی افزود: جای زنان در ادبیات داستانی ایران 

بسیار خالی است و باید درباره آنها بیشتر نوشت.
این نویسنده همچنین گفت: ما در کشورمان قهرمانان زیادی داریم اما 
درباره آدم های معمولی زیاد ننوشته ایم در حالی که آنها هستند که فضا 
موضوعات  از  سرشار  هایش  آدم  و  معمولی  زندگی  می دهند.  تغییر  را 
کشف نشده و زیبا است و ترالن سعی کرده بخشی از آن را نشان دهد.

وفی در همین زمینه گفت: قهرمان داستان من راه هنر را برای مقابله 
با محدودیت هایش برگزیده و سعی دلرد با این ابزار به آزادی برسد.

خبر

رضا  ساخته  »النتوری«  سینمایی  فیلم 
درمیشیان درپنجاه و ششمین حضور جهانی 
می رود.این  »ورمونت«  فسنیوال  به  خود 
جشنواره از ۲8 مهر تا هفتم آبان در آمریکا 
برگزار می شود.»النتوری« برنده هفت جایزه 
المللی و منتخب شش فستیوال رده  بین 
الف جهانی برلین ، کارلووی واری ، ورشو ، 

شانگهای، ماردل پالتا و گوا است.
این فیلم عاشقانه ای پر التهاب در دل جامعه 
است. عشقی که به جنون ختم می شود.نوید 
کوثری  باران  و  پالیزبان  مریم  محمدزاده، 
و  علوی  بهرنگ  کوشکی،  مهدی  با  همراه 
بهرام افشاری و... از بازیگران این فیلم هستند.
اشکان اشکانی ) مدیر فیلمبرداری (، هایده 

صفی یاری ) تدوین(، کیهان کلهر)موسیقی(، 
محمدرضا دلپاک ) طراحی و ترکیب صدا (، 
محمد رضا منصوری ) مدیر تولید(، عبداهلل 
اسکندری ) طراح چهره پردازی سه بعدی 
(، مهرداد میرکیانی )طراح چهره پردازی (، 
محسن نصراللهی )طراح صحنه(، گلناز گلشن 
) طراح لباس(، سعید بجنوردی )صدابردار(، 
ریزی(،  )مدیربرنامه  رضایی  افشین 
امیرحسین غیاثوند )دستیار اول کارگردان(، 
اصلی  عوامل  از  )عکاس(  جعفری   نوشین 
تهیه کنندگی  به  » النتوری « هستند که 
درمیشیان تولید شده است.عرضه و پخش 
اطبایی  محمد  عهده  به  فیلم  بین المللی 

)مستقل های ایرانی( است.

پنجاه و ششمین حضور جهانی »النتوری« در آمریکا

سخن حکیمانه

و  خود  اجتماعی  مسئولیت های  ایفای  راستای  در  بانک پاسارگاد، 
جلد  یک  محققان،  و  پژوهشگران  عالقمندان،  بهره مندی  جهت 

کتاب نفیس قرآن طباخ را به استانداری قم اهداء کرد. 
کتاب  اهدای  مراسم  در  بانک پاسارگاد،  روابط عمومی  گزارش  به 
قرآن طباخ، سیدمهدی صادقی استاندار قم از توجه و اهتمام ویژه 
بانک،  قاسمی مدیرعامل  به ویژه دکتر مجید  بانک پاسارگاد  مدیران 
به فرهنگ و هنر کشور قدردانی کرده و اینگونه اقدامات را ماندگار 

خواند.
طباخ  عبداهلل  خط  به  خراسان«  شریف  »مصحف  است  گفتنی 
قدس  آستان  گنجینه ی  کم نظیر  و  نفیس  قرآن های  از  هروی، 
سلطان  حکومت  زمان  در  و  هجری  نهم  قرن  در  که  است  رضوی 
قرن  در  که  کتاب  این  است.  آمده   در  تحریر  رشته  به  بایسنقر 
حمایت  با   1۳۹4 سال  در  شده است،  کتابت  قمری  هجری  نهم 
بانک پاسارگاد چاپ و رونمایی شد. کتاب در قطع رحلی سلطانی، 
سه  مدت  به  آلمان  راش  چاپخانه  در  که  مربع  سانتی متر   4۷*۳۳
و  خوشنویسی  تذهیب،  نوع  جهت  به  رسیده است،  چاپ  به  سال 
نوع  چند  کتاب  این  در  است؛  روزگار  بدایع  از  و  بی نظیر  کتابت 
هنر با هم آمیخته  شده که زیبایی و ماندگاری آن را چندین برابر 

کرده است.

اهدای کتاب نفیس قرآن طباخ به 
استانداری قم توسط بانک پاسارگاد

زنان  از  جمعی  همراه  به  برومند  مرضیه 
نمایش  افتتاحیه  مراسم  در  سینماگر 
و  نویسندگی  به   »۷4۵ »پرواز  عروسکی 
حضور  پورغالمحسین  مرجان  کارگردانی 
خواهد داشت.به گزارش سرویس نمایشی 
از دوشنبه  نمایش  این  ،اجرای  پیام زمان 
۲4 مهر در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر 
بر  پورغالمحسین  مرجان  می  شود.  آغاز 
اساس ایده ای از هادی حجازی فر نمایشنامه 
»پرواز ۷4۵« را به نگارش درآورده. داستان 
از سال ها  آن درباره دختری است که پس 
مدت  این  در  و  بازمی گردد  خود  کشور  به 
تمامی خاطرات گذشته خود را مرور می کند. 
عروسک   ۶۰ همراه  به  پورغالمحسین 
تمامی  می کند.  هم  بازی  نمایش  این  در 
شخصیت های »پرواز ۷4۵« مابه ازای واقعی 

دارند و دکور نمایش هم براساس ساختمان ها 
و لوکشین های واقعی طراحی و ساخته شده 
است. این نمایش به عنوان تاثیرگذارترین اثر 
جشنواره نمایش عروسکی برگزیده شد. در 
جشنواره فجر به دلیل نگاه خالقانه به دفاع 
مقدس مورد تقدیر قرار گرفت و در  جشنواره 
برگزیده  اثر  عنوان  به  هلند  »نوردرزون« 
جنگی شناخته شد. پیش فروش بلیت  های 
این نمایش در سایت تیوال آغاز شده است.

از:   طراح  عبارتند  نمایش  این  عوامل  دیگر 
آذرنوش  کاشانی،   آهنگساز:  رودابه  صحنه: 
خدامی،   طراحی و ساخت عروسک: مژگان 
مالحسینی، گلنوش طاهری، رودابه کاشانی، 
بهارلو،   بازی دهنده:  بیتا  طاهری،  نوگل 
و  بهارلو،   فیلمبردار  بیتا  طاهری،  گلنوش 
و  صدا  رشیدی،   مهندسی  سینا  نور:  طراح 

افکت: حانیه موسوی، ساناز خانلری،   طراح 
لباس: جلیله هیبتان،   طراح پوستر و برشور: 
رفعت هاشمی سی سخت،   مشاور رسانه ای: 
گالویژ نادری،   مشاور تبلیغات: ایلیا شمس، 
  ساخت تیزر: سهراب شاه محمدلو، استودیو 

طاهری،   دستیار  نوگل  »ماد«،   عکاس: 
کارگردان: نگین بهزاد،   فنی نور: آرش ایمانی، 
این نمایش از ۲4 مهر تا ۲4 آذر از ساعت 
۲۰ در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی 

صحنه می رود.

مرضیه برومند »پرواز 745« را افتتاح می کند


