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وزیر بهداشت هشدار داد: 

 "نان" سه برابر حد مجاز
نمک دارد

  

به گزارش خبرنگار زمان- براساس گزارش های رسمی در 6 ماه 
نخست امسال بیش از سه میلیارد و 277 میلیون دالر صادرات از 
ایران به عراق انجام شده است و توانسته ایم رکورد صادرات ماهانه 

600 میلیون دالری به این کشور را حفظ کنیم.
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 هدف گذاری تجارتی

 20 میلیارد دالری تهران و بغداد
نایب رئیس بانوان فدراسیون تکواندو گفت: کیمیا علیزاده تا بازی های 
آسیایی 20۱۸ جارکاتا نمی تواند در میادین مختلف شرکت کند.او 
چند وقت پیش پای چپ خود را جراحی کرده بود و االن هم به دلیل 

مصدومیتی که داشت پای راست خود را جراحی کرد. 

تسهیالت  اوراق  قیمت  ثبات  از  هفته  دو  که  حالی  در   
مسکن در کانال قیمتی 7۵ تا 77 هزار تومان می گذشت، 
تومان  هزار   ۸۱ به  اوراق  قیمت  ناگهانی  طور  به  دیروز 

افزایش یافت.
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 دوری کیمیا علیزاده 

تا بازی های آسیایی جاکارتا

علت گرانی تسه، احتمال 

کاهش قیمت مسکن

2

5

رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص لغو برجام هشدار داد:

خروج ایران از  اجرای پروتکل الحاقی

ظریف: هیچ کس به دولت آمریکا اعتماد نخواهد کرد

   اروپایی ها زیاده خواهی

 آمریکا را نمی پذیرند
وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه برجام هنوز یک پیروزی دیپلماسی است، گفت: هیچکس از این پس در 
مذاکــرات بلند مدت به دولت آمریکا اعتماد نخواهد کرد.محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که حدود 
دو سال برای حصول توافق هسته ای تالش کرد، تاکید دارد که این توافق همچنان یک پیروزی دیپلماسی به 

شمار می آید چراکه تمام طرف های توافق غیر از آمریکا به طور قوی پای توافق ایستاده اند.

سرمقاله

 تصمیم ترامپ
 خونسردی ایران

نگاه روز

3

11

4

پایان هیاهوی ترامپ

 توسعه اقتصاد
 به دور از تهدیدها

 اما و اگر های خرید
 اینترنتی در ایران

اخبار  به  ایرانیان  اکثر 
عالقــه داشــته و آن 
کنند؛  مــی  دنبال  را 
دیگر با وجود شــبکه 
اجتماعــی،  هــای 
سیاســت مداری نیســت که در برابر اظهار 
نظــر ملل مختلف در امان باشــد. هر حرف 
و ســخنی سریع منتشر شــده و کسی که 
عمل ناشایســتی را مرتکب می شود سریع 

به چالش کشیده می شود. 

علیرضا سلطانی

مریم بهنام راد

زهره  دانشمندی

2  خانی نژاد

به گزارش خبرنگار زمان، رئیس سازمان انرژی اتمی هشدار داد: اگر برجام به هم بخورد، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می کنیم زیرا اکنون داوطلبانه در حال اجرای آن هستیم و هنوز به تصویب مجلس 
نرسیده است. علی اکبر صالحی در مصاحبه با صدا و سیما ضمن رد مطالبه ناحق و غیرقانونی ترامپ درخصوص بازرسی از مراکز نظامی کشورمان گفت : ما به موافقت نامه پادمان و پروتکل الحاقی متعهدیم، 
البته تا زمانی که برجام پابرجا باشد چون این پروتکل هنوز به تصویب مجلس  نرسیده است و آن را داوطلبانه اجرا می کنیم. معاون رئیس جمهور تاکید کرد: ما به موارد بازرسی مندرج در برجام نیز متعهدیم 

و در این چارچوب به تعهداتمان عمل می کنیم اما خارج از این چارچوب قطعا به هر خواسته دیگری عمل نخواهیم کرد و از آن تمکین نمی کنیم همچنان که تاکنون اینگونه عمل کرده ایم.
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تأکید مجدد ترزا می و آنگال مرکل بر پایبندی کشورشان به برجام
ترزا می نخســت وزیر انگلیس و آنــگال مرکل صدراعظم 
آلمان در گفت وگوی تلفنی بر تعهد کشورشان به توافق 

هسته ای با ایران تأکید کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سخنگوی دفتر نخست وزیری 
انگلیــس گفت که در این مکالمــه تلفنی آنها همچنین 
گفتند که جامعه جهانی باید اقدامات خود را برای مقابله 
با فعالیت هــای بی ثبات کننده ایران در منطقه ادامه دهد 
و راه هایی را برای برطرف کردن نگرانی  از برنامه موشــکی 
بالستیک ایران در نظر بگیرد.موضع گیری رهبران دو کشور 
در حالی صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا جمعه شب گذشته و به رغم آنکه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تاکنون هشــت بار پایبندی ایران را به برجام 
اعالم کرده، با اعالم راهبرد جدید واشنگتن در قبال تهران، 
پایبندی ایران به توافق هســته ای را تایید نکرد و به رغم 
تــالش های جامعه جهانی به ویژه اروپا از تایید آن امتناع 

کرد.این رویکرد جدید ترامپ با اعتراض شدید بسیاری از 
کشــورها، نهادها و مقامات بین المللی و محافل سیاسی 
مواجه شده استفدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا بالفاصله در واکنشی قاطعانه به ترامپ اعالم 
کرد: برجام یک توافق دوجانبه نیســت و به هیچ کشوری 
تعلق ندارد و رئیس جمهور هیچ کشوری نمی تواند به آن 
پایان دهد.موگرینی تاکید کرد: جامعه بین المللی و اروپا 

نمی توانند قبول کنند که یک توافق هســته ای را که کار 
می کند و نتیجه داده است، منحل کنیم. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هشت بار تایید کرده که ایران تعهدات خود را 
انجام داده و هیچ یــک از تعهدات مذکور در توافق نقض 
نشده است.فرانسه، انگلیس و آلمان در بیانیه ای مشترک 
بــر پایبندی خود بــه برجام و اجرای کامل آن از ســوی 
همه طرف ها تاکید کــرده و تصریح کردند که این توافق 
با منافع امنیت ملی آن ها همسو است.»ترزا می« نخست 
وزیر انگلیس، »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان و »امانوئل 
مکرون« رئیس جمهوری فرانسه ساعتی پس از سخنرانی 
رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، در بیانیه ای مشترک 
حمایت خود از برجام را اعالم کردند.ســران سه کشور در 
این بیانیه با تاکید بر پایبندی خود به برجام و اجرای کامل 
آن از ســوی همه طرف ها، تصریح کردند که این توافق با 

منافع امنیت ملی کشورهایشان همسو است.
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 شرایط جدید واردات برنج
 از مناطق آزاد اعالم شد

مدیــرکل مرکز واردات و امور مناطــق آزاد و ویژه 
گمرک ایــران در نامه ای به گمرکات مســتقر در 
مناطق آزاد تجــاری - صنعتی و ویــژه اقتصادی، 

شرایط جدید واردات برنج را اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازگمرک، در این بخشــنامه 
که به امضــای علی معقولی رســیده، از واحدهای 
گمرکی خواسته شــده با توجه به محدودیت های 
ابالغ شــده نســبت به واردات برنج از سوی وزارت 
جهادکشــاورزی، در زمان محدودیت و نبود امکان 
ثبت ســفارش ورود برنج به قلمرو گمرکی، واردات 
برنــج از طریق واحدهای بســته بندی مســتقر در 
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی به داخــل که تنها 
نســبت به ورود برنــج به صورت فله بــه محدوده 
منطقه و سپس بســته بندی آن اقدام می کنند، در 
قالب »درصد مجاز قابل ورود« امکان پذیر نباشــد.
همچنین در ایام اعمال محدودیت، واردات برنج به 
سرزمین اصلی توسط واحدهای فرآوری برنج مستقر 
در مناطق مزبور، پــس از انجام عملیات فرآوری و 
پردازش در منطقه و بر اســاس مصوبات کمیسیون 
تعییــن ارزش افزوده و به میزان »درصد مجاز قابل 
ورود کاال« تعیین شــده از سوی کمیسیون مزبور 
خواهد بود.بر اســاس آمار گمرک از ابتدای امسال 
تاکنون بیش از یک میلیون تن برنج وارد کشور شده 
که بخشــی از آنها هنوز ترخیص نشده اند و پس از 
پایان فصل برداشت برنج در داخل کشور، ترخیص 
می شوند.به گفته یزدان سیف رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال 96 
ثبت سفارش برنج وارداتی یک میلیون 660 هزارتن 
است در حالی که ســال گذشته نیز یک میلیون و 

۵9۱ هزارتن برنج وارداتی ثبت سفارش شده بود.

رونمایی از توپ 155 میلیمتری 
چرخدارعاشورا 

تــوپ ۱۵۵ میلیمتــری چرخدار عاشــورا با حضور 
فرمانــده کل ارتش در مرکز فرماندهی تولید، بهینه 
سازی و نوسازی شــهید » زرهرن « نیروی زمینی 
ارتش رونمایی شــد.به گزارش زمان به نقل ازروابط 
عمومی نیروی زمینی ارتش، در این آیین رونمایی که 
پس از بازدید امیرسرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، 
از نمایشــگاه دائمــی دســتاوردهای تولید قطعات 
درکارخانجات نصر)شــهیدمجتبی ذوالفقارنسب( و 
پژوهشــکده صنعتی این مرکز از جمله گروه رزمی 
و شــنی دار، گــروه خودرویــی و چــرخ دار، گروه 
الکترونیک و اپتیک و گروه ســالح سبک و سنگین 
انجام شد؛ امیر ســرتیپ کیومرث حیدری فرمانده 
نیروی زمینی ارتش و شــماری از فرماندهان عالی 
رتبه و مسئوالن نزاجا نیز حضور داشتند.توپ ۱۵۵ 
میلیمتری چرخدار عاشورا، سالح کالیبر بزرگی است 
که به روی شاسی خودروهای سنگین نصب شده و 
قابلیت اجرای تیر منحنــی و قائم به منظور انهدام 
مواضع و اســتحکامات، تجمع نفــرات، خودروهای 
سبک و سنگین و خنثی سازی آتش دشمن را دارد.
این ســالح با قابلیت تحرک پذیری در محیط های 
عملیاتی، قادر اســت با انجام ماموریت های شلیک، 

بالفاصله مواضع استقرار خود را ترک کند.

 یک کشته و ۸ زخمی
 در انفجارهای بغداد

 منابع عراقی از کشته و زخمی شدن 9 نفر بر اثر دو 
انفجار در پایتخت این کشور خبر دادند.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهــر، یک منبع امنیتی 
عراقی از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۸ نفر 
دیگر بر اثر انفجارهای بغــداد خبر دادند.این منبع 
بیان کرد: بر اثر انفجار بمب کار گذاشــته شده در 
نزدیکی بازاری در منطقه الیوسفیه در جنوب بغداد 
یک نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند. نیروهای 
امنیتی منطقه را به محاصره خود درآوردند زخمی 
شدگان به بیمارستان و جســد فرد کشته شده به 
پزشکی قانونی منتقل شد.منبع مذکور همچنین به 
انفجار بمب دیگری در منطقه ســید عبداهلل جنوب 
بغداد هنگام عبور نیروهای پلیس اشــاره کرد و از 

زخمی شدن سه نیروی پلیس خبر داد.

نشانه های گشایش بحران 
کرکوک میان بغداد و اقلیم

برخی منابع سیاســی از نشانه های گشایش بحران 
دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان درباره کرکوک 
و نقش مســتقیم سردار ســلیمانی در این زمینه با 
هماهنگی بغداد پرده برداشــتند.به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، شبکه المیادین به نقل از منابع سیاسی 
اعالم کرد: نشــانه های گشایش نســبی در بحران 
دولت مرکــزی با اقلیم کردســتان درباره کرکوک 
آشکار شده است.این منابع بیان کردند: سردار قاسم 
سلیمانی نقش مســتقیم در حل بحران کرکوک با 

هماهنگی بغداد دارد.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

تصمیم ترامپ، خونسردی ایران

 خانی نژاد
اکثر ایرانیان به اخبار عالقه داشته و آن را دنبال می 
کنند؛ دیگر با وجود شبکه های اجتماعی، سیاست 
مداری نیســت که در برابر اظهار نظر ملل مختلف 
در امان باشــد. هر حرف و ســخنی سریع منتشر 
شــده و کسی که عمل ناشایســتی را مرتکب می 

شود سریع به چالش کشیده می شود. رفتار و سخنان جدید ترامپ نیز از 
این قاعده مستثنی نبوده وهر جمله ای که به ذهنش خطور می کند بدون 
هیچ مانعی بازگو می کنند.ســخنرانی ترامپ نشان می دهد که از دست 
ایرانیان بسیار عصبانی است در شرایطی که آمریکا با دیپلماسی نرم برنامه 
مشترک اقدام جامع شناخته شده) )JCPOA را عرصه توافق رساند برای 
ترامپ اتخــاذ چنین موضعی غیر قابل قبول بــود.وی از ابتدای تبلیغات 
انتخاباتی خود به باراک اوباما بسیار تاخت و این معاهده را ننگین خواند.هر 
چند بعد از انتخابش انتظار می رفت  از تآیید انطباق ایران با معاهده هسته 
ای 20۱۵، توافــق بین قدرت های جهانی و تهران با هدف محدود کردن 
برنامه هسته ای امتناع کند؛ اما از آنجایی که تسلطی روی گفته های خود 
ندارد نمی توان بیشــتر از این انتظار داشت تا همگام با رویدادهای جهانی 
سخن بگوید. سرنوشت غیر قابل پیش بینی در انتظار جهان است، چرا که 
رفتارهای ترامپ و بازخورد آن در جهان و در مواجهه با کشــورهای جهان 
به گونه ای اســت که نمی توان انتظار جهانی بدون آشوب و آرام را انتظار 
داشــت. در حقیقت دونالد ترامپ همانی است که در عصبانیت خود بروز 
می دهد و با تکرار »ایران بد بد بد« خطاب قرار می دهد. برای درک کامل 
اهمیت وسیع معاهده که به طور رســمی به عنوان برنامه مشترک اقدام 
جامع )JCPOA( شناخته می شود، اگر چنانچه به اوضاع گذشته رجوع 
کنیم می توان درک کرد که ایران برای رســیدن به خواسته هایش با هر 
اقدامی از سوی قدرت های جهانی عزم خود را بیشتر کرده و راسخ تر قدم 
برمی دارد.اجالس ۱+۵ و جلسات مکرری که برگزار شد در دوران ریاست 
جمهوری اوباما نیز با مخالفت های بسیاری روبرو بود، اما با توجه به رفتار 
شفاف ایران بســیاری از چالش ها مرتفع شد. صحبت های ضد و نقیض 
ترامپ و موضع او نسبت به کشورهای دور و نزدیک، نشان می دهد که وی 
اطالع چندانی از فضای سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و بین المللی نداشته 
و به تنها چیزی که فکر کرده تنها اقتصاد بدون درهای باز بوده است. وی 
حتی از تاریخچه آمریکا نیز آنگونه که باید اطالع داشته باشد ندارد و اکثر 
مشاورین و افرادی که اطراف وی قرار گرفته اند نیز نتوانسته اند آنطور که 
باید او را مجاب کنند تا مانند سیاســتمداران گذشته با تصمیمات جمعی 
رفتار کرده و در چارچوب آن حرکت کند وحتی در بیشتر موارد با نگاه به 
انتخاب های او می توان موضعی را که مشــاورانش علیه او گرفته اند رصد 
کرد.هر سیاست مدار ابتدایی نیز می داند که صحبت کردن در مورد منطقه 
و نقطه ای از کشوری که تاریخ بزرگی را پشت سر نهاده  به عمد با اضافه و 
یا برداشتن کلمه ای از آن واکنش سریع و تندی را از سوی آن کشور شاهد 
خواهد بود. اما رفتار چند روزه ترامپ نشــان داد که شــخصیت سیاسی وی 
بسیار ساده لوحانه، دســتخوش تغییر و پیش پا افتاده است و با هیچ طیف 
سیاســی و فکری همخوانی ندارد.وی تالش دارد تا حکومت ایران را خطاب 
قرار داده در حالی کــه با نام بردن از »خلیج فارس« دیگر با حکومت کاری 
ندارد بلکه این ملت ایران اســت که با هیچ سیاست مداری درباره هیچ نقطه 
از کشــورش شوخی ندارد.حکومتی که با قومیت های مختلفی تشکیل شده 
و برای حفظ تمامیت ارضی کشــورش از جان خویش می گذرد.هر چند این 
رفتارها سرریز یک دلخوری از سیستم درونی است که در پیکره ترامپ، نمود 
یافته است، اما با وجود بی ثباتی در خاورمیانه که باعث شد تا پای امریکا به 
آن باز شــود حکومت هایی رشد یافت که دیکتاتوری را پرورش دادند. سطح 
ســخنرانی ها و گفت و گوهای ترامپ به حدی تنزل یافته که اگر کســی او 
را نشناســد وی را از بازماندگان هیتلر می نامد.شاید اگر آمریکاییها به توافق 
هســته ای پایبند می ماندند و بدون نیرنگ توافــق را اجرا می کردند، این 
توافق می توانست دلگرمی برای دیگر کشورهای جهان بوجود آورد که ایاالت 
متحده کشــور قابل اعتماد است و می توان اختالفات و مشکالت را از طریق 
مذاکره با آمریکا حل کرد، اما امروزه دیگر اعتماد کل جهان از ایاالت متحده 
سلب شده و نه فقط ایرانی ها دیگر به مذاکره و گفتگو با ایاالت متحده اعتماد 
ندارند بلکه دیگر کشــورهای جهان نیز ایــن ماجرا را بهانه قرار خواهند داد. 
از آنجایی که پایبندی به عهد نامه ها خود پیام های بســیاری برای جهانیان 
دارد این پایبند نبودن خود پیام ناگواری برای جهانیان اســت. به این ترتیب 
پایبند نبودن به پیمان نشان می دهد که دیگر ایاالت متحده نخواهد توانست 
اختالفات خود با دیگر کشورها را از راه مذاکره حل وفصل کند و همین ماجرا 
دلیل آن اســت که بسیاری از دیگر رهبران جهان اخطار می دهند که عدم 
پایبندی ایاالت متحده به توافق هســته ای می تواند منجر به بی ثباتی و بر 
هم زدن امنیت جهانی شود.به همین دلیل سیاسیون ایرانی در هفته اخیر با 
خونسردی نسبت به لفاظی های ترامپ برخورد کرده و دیپلماسی ظریف را 

اجرا کنند تا ترامپ تا جایی که می تواند تنها حرف بزند و حرف... 
o.khaninezhad@yahoo.com

فرانسه حفظ برجام را خواستار شد

وزیر خارجه فرانسه در واکنش به تصمیم رئیس  جمهور آمریکا برای ارسال 
پرونده توافق هسته ای به کنگره، از قانونگذاران آمریکایی خواست این توافق 
را حفــظ کنند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، وزیر امور خارجه فرانســه از 
کنگره آمریکا خواست که توافق هسته ای با ایران را حفظ کند.لودریان در 
گفتگو با فرانس پرس گفت: واقعا امیدواریم که کنگره که اکنون اگر توافق 
شکست بخورد مسئول خواهد بود، این توافق را تضعیف نکند.وی همچنین 
افزود: می توانیم گفتگوهایی سخت در مورد موضوعات دیگر داشته باشیم.

گفتنی اســت که ترامپ روز جمعه از تایید برجام امتناع و تهدید کرد اگر 
کنگره تغییرات الزم را اعمال نکند، از توافق هســته ای ایران خارج خواهد 
شــد.اقدام ترامپ احتمال اعمال تحریم های غیر هســته ای علیه ایران را 
افزایش داده اســت.این در حالی است که وی ساعاتی پس از پشت پا زدن 
به برجام، در پیامی توئیتری نوشت: شرکت کنندگان در توافق هسته ای با 

ایران، پول هنگفتی از تجارت با این کشور به دست می آورند.

 معرفی 11 محصول فناورانه کشور
 در حوزه  نفت و نیرو

۱۱ محصول دانش بنیان محققان کشور در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو معرفی 
شدند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، همزمان با برگزاری سومین کنگره نفت و نیرو 
فرصت های فنی و اقتصادی فناوری نانو در حوزه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
ارائه شد.در نمایشگاه جنبی سومین کنگره نفت و نیرو گروه ترویج صنعتی نفت 
و گاز ، پاالیش و پتروشیمی به معرفی فناوری نانو و دستاوردهای محققان کشور 
در این حوزه پرداختند.فناوری نانوپوشش های سخت و مقاوم و کاربردهای این 
فناوری در حوزه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی و نانوکاتالیست های تولید داخل 
شامل نانوکاتالیست گوگردزدا، نانوکاتالیست دهیدروژناسیون، نانوکاتالیست اکسی 
کلراسیون و نانوکاتالیست رفرمینگ نفتا از جمله این دستاوردها بوده است.معرفی 
فناوری نانوالیاف و کاربردها و محصوالت آن شامل نانوفیلترهای نیروگاهی، نانوفیلتر 
حرارت  انتقال  نانوسیال  معرفی  نانوالیاف،  ماسک های  و  توربین  ورودی  هوای 
و محصوالت ساختمانی شامل رنگ ها و اتصاالت UPVC از دیگر محصوالت 

محققان کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده است.

سرمقاله

وزیــر امور خارجه ایران با اشــاره به اینکه پایبند 
نبودن دولت آمریکا بــه تعهدات بین المللی می 
تواند برای نظام بین المللی مشکالتی ایجاد کند، 
گفت: البته این موضوع امتیازی برای ایران است 
زیرا قباًل هر وقت آمریکا می خواست تحریمی را 
علیه کشورمان اعمال کند، فوراً اروپایی ها پشت 
ســر او حرکت می کردند، اما اکنــون اروپایی ها 

زیاده خواهی های آمریکایی ها را نمی پذیرند.
به گــزارش زمان به نقــل ازایرنــا، محمدجواد 
ظریــف در برنامه نگاه یک شــبکه اول ســیما 
در خصــوص اظهارات رئیس جمهــوری آمریکا، 
افزود: صحبت های دیشــب ترامپ دارای ادبیات 
غیرمناســبی بود. این ادبیات را در سخنرانی وی 
در مجمع عمومی سازمان ملل هم شنیدیم. البته 
بعد از سخنرانی فاخر و با نزاکت دکتر روحانی در 
این مجمع همه گفتند که ترامپ با سخنرانی خود 
در مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را پیروز کرد.
وی اضافه کرد: متاســفانه نوع نــگاه غلط ایاالت 
متحده به ایران دارای ســابقه تاریخی40 ســاله 
است، البته آمریکایی ها با کودتای 2۸ مرداد نشان 
داده بودند که از ابتدا از دیکتاتوری حمایت کرده 
اند.وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اینکه 
برخی مــی گویند ترامپ لفظ خلیــج ع.ر.ب.ی. 
را به اشــتباه استفاده کرده اســت، گفت: ترامپ 
برای خوشامد کسانی که از وی تسلیحات بزرگ 

خریداری کرده اند، این عبارت را به کار برد.
ظریف تاکید کرد: بعد از اعالم حصر کشــور قطر 
از ســوی چهار دولت عربی ترامپ 4 توئیت کرد 
که می توانســت زمینه ساز یک فاجعه بزرگ در 
منطقه باشــد و عالئم غلطی را به جوانان که در 
این کشورها زمام امور را به دست گرفته اند، بدهد.
وی خاطر نشان کرد: پیش از این نیز عالئم غلط 
فرســتاده شد و اکنون شــاهد فاجعه وحشتناک 
در یمن هســتیم و هنوز مردم این کشــور تاوان 
سیاستهای غلط افراد تازه وارد به عرصه سیاست 
را مــی دهند.ظریف درباره نامه اش به مســئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نقض برجام 
گفت: صحبت های دیشب رئیس جمهوری آمریکا 
نقض برجام بود و ایــن نکات را قبال هم به خانم 
موگرینی مطرح کرده ایــم.وی اضافه کرد: ایران 
اقدامات مناسبی را برابر اقدامات آمریکا انجام داده 
اســت و هیات نظارت بر برجام نیز در این زمینه 
تدابیر الزم را اندیشــیده است .وزیر امور خارجه با 

اشاره به ابعاد احتمالی نقض برجام از سوی آمریکا 
افزود: اگر به ســایت میدل ایســت مراجعه شود، 
می بینید که نامه ای که من خطاب به ۱+۵ نوشتم 
مربوط به اســفندماه بود. از تابستان سال گذشته 
تــا دو هفته قبل 9 نامه دربــاره کوتاهی تعهدات 
برجامی آمریکا نوشــتیم و نخســتین نامه درباره 
صدور مجوز وزارت خزانه داری آمریکا برای خرید 

بویینگ و ایرباس بود کــه دولت آمریکا اقدامات 
الزم را در آن زمان انجام داد.وی با اشاره به اینکه 
مقررات داخلی آمریکا اعتباری ندارد، گفت: برجام 
توافقــی بین ایران و آمریکا نیســت که کنگره یا 
رئیس جمهــوری آمریکا آن را مختل کند. برجام 
ســاز و کار خاص خود را دارد و اگر طرف مقابل 
تخلــف کند با تصمیم هیات نظــارت، جمهوری 
اســالمی پاســخ الزم را خواهد داد.ظریف درباره 
علــت حمایت اروپایی ها از برجام گفت: آنچه که 
مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد، این است 
که آمریکا با سیاست هایش خود را در دنیا منزوی 
و بــی اعتبار می کند و دیگر هیچ کشــوری این 
آمادگی را نخواهد داشــت که با این کشــور وارد 
تفاهم شود، زیرا این رئیس جمهوری آمریکا رسماً 
اعالم می کند که تفاهم ها با ایاالت متحده فقط 
به اندازه دوره یک رئیس جمهــوری اعتبار دارد 
بنابراین جهان متوجه می شود که باید در مقابل 

این حرکت ایستادگی کند.
وی ادامه داد: اقدامی که از سوی اعضای اتحادیه 
اروپا و خانم موگرینی به عنوان هماهنگ کننده و 
سه کشور طرف مذاکره ما در اتحادیه اروپا انجام 
شد، فقط منحصر به برجام نیست بلکه نگرانی از 
نحــوه رفتار دولت ترامپ اســت که این دولت به 
تعهدات بین المللی اش پایبند نیســت.وی افزود: 
پایبند نبودن دولت آمریکا به تعهدات بین المللی 
اش مــی تواند برای نظام بین المللی مشــکالتی 
را ایجــاد کند.ظریف خاطرنشــان کــرد: امنیت 
ایران، پیشــرفت و توسعه اقتصادی ایران از درون 
سرچشــمه می گیرد. می خواهیم با دنیا همکاری 
کنیم و ســر جنگ نداریم، اما امنیت ما از درون 
اســت.وی در پایان ایران را محیطی جذاب برای 
جذب ســرمایه خارجی عنوان کرد و گفت: یقین 
دارم هم سرمایه داخلی در جهت تولید و اشتغال 
استفاده خواهد شد و هم سرمایه خارجی به سمت 
ایران خواهد آمد. در هفته های گذشته توانستیم 
قراردادهای مهمی در حوزه فاینانس نهایی کنیم.

وزیر امور خارجه ایران:

اروپایی ها زیاده خواهی آمریکا را نمی پذیرند

هیچ کس به دولت آمریکا اعتماد نخواهد کرد
وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه برجام هنوز یک پیروزی دیپلماســی است، گفت: هیچکس 
از این پس در مذاکرات بلند مدت به دولت آمریکا اعتماد نخواهد کرد.محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه ایران که حدود دو ســال برای حصول توافق هســته ای تــاش کرد، تاکید دارد که 
این توافق همچنان یک پیروزی دیپلماســی به شمار می آید چراکه تمام طرف های توافق غیر از 
آمریکا به طور قوی پای توافق ایستاده اند.ظرف در گفت وگو با سی بی اس نیوز قاطعانه گفت که 
تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای تائید نکردن توافق هسته ای اعتبار آمریکا در عرصه بین الملل 
را تضعیــف می کنــد.وی تصریح کرد: هیچ کس دیگری از این پــس در مذاکرات بلندمدت به 
آمریــکا اعتماد نخواهد کرد، زیرا طول هر تعهدی، مدت زمــان هر تعهدی از االن به بعد، با هر 

دولتی در آمریکا یادآور دوران این رئیس جمهور )دونالد ترامپ( خواهد بود.

 علت گرانی تسه 
 احتمال کاهش قیمت مسکن

 26 درصد جمعیت کشور 
در کالن شهرها ساکنند

 در حالــی که دو هفته از ثبات قیمت اوراق 
تســهیالت مســکن در کانال قیمتی 7۵ تا 
77 هزار تومان می گذشــت، دیروز به طور 
ناگهانی قیمــت اوراق به ۸۱ هــزار تومان 

افزایش یافت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اوراق گواهی 
حق تقدم تسهیالت مســکن دیروز پس از 
دو هفته ثبــات و باقی ماندن اکثر نمادهای 
تســه در بازه قیمتی 7۵ تا 77 هزار تومان، 
به کانال ۸۱ هزار تومانی وارد شــد.بر اساس 
اعالم فرابورس، دیــروز معامالت بازار اوراق 
تسهیالت با صف تقاضای زیادی روبه رو بود 
که افزایش تقاضا به افزایش قیمت این اوراق 
منتهی شــد. به گونه ای که اوراق تسهیالت 
مســکن صادره در اسفند ســال 9۵ با نماد 
»تســه 9۵۱2« در آخرین ســاعات فعالیت 
بازار سرمایه با رقم ۸۱ هزار و ۱۵0 تومان به 
نمادهای  از  بسیاری  فروش رسید.همچنین 
اوراق تســهیالت مســکن شــامل »تســه 
960۳«، »تســه 9602«، »تســه 9۵0۳«، 
»تســه 94۱0«، »تســه 9۵02« و »تســه 
940۸« امروز در بازار سرمایه با رقم ۸0 هزار 
تومان به ازای هر برگه به فروش رفته است.
حمیدرضا چراغی کارشناس معامالت اوراق 
تسهیالت مســکن اظهار داشت: به نظر می 
رسد افزایش تقاضای خرید اوراق تسهیالت 
و درنتیجه افزایش قیمت این برگه ها در پی 
اعالم احتمال تغییر در شــرایط وام مسکن 
یکم ایجاد شده است.وی ادامه داد: از آنجایی 
که دارندگان تســهیالت مســکن یکم می 
توانند بــرای دریافت وام 20 میلیون تومانی 
جعاله تعمیرات مســکن، از اوراق تسهیالت 
اســتفاده کنند و همچنین با توجه به اینکه 
بسیاری از دارندگان حساب مسکن یکم در 
حال ورود به بازار و دوره سررســید دریافت 
وام خود هستند، خواهان دریافت وام جعاله 
انــد که به همین دلیل صف خرید برای این 
اوراق ایجاد شــد. به خصوص که بسیاری از 
خریداران خواهــان دریافت تعداد کم اوراق 
تســهیالت مسکن هســتند و عمدتا کمتر 
از 40 برگه حق تقدم تســهیالت خریداری 
می کنند.این کارشــناس بازار مسکن افزود: 

یکی دیگر از دالیل گرانی اوراق تســهیالت 
مســکن، کاهش قیمت مســکن در برخی 
مناطق پایتخت است که امکان خرید مسکن 
با اســتفاده از وام در آنها وجود دارد. اگرچه 
قیمت مســکن در برخی مناطــق تهران به 
حدی است که مبلغ وام مسکن تنها درصد 
کوچکی از آن را پوشــش مــی دهد؛ اما در 
مناطقی که وام ۸0 میلیون تومانی مســکن 
می تواند کارگشا باشد، تقاضای خرید مسکن 
و به تبع آن تقاضای خرید اوراق تســهیالت 
بیشتر شده است.وی با بیان اینکه بر اساس 
اعالم بانــک عامل بخش مســکن، افزایش 
وام جعالــه از ۱0 به 20 میلیون تومان تنها 
تا پایــان آذرماه تمدید شــده تصریح کرد: 
احتمال گــران تر شــدن اوراق در روزهای 
پایانی مهلت دریافت وام 20 میلیون تومانی 
)پایــان آذرماه( وجود دارد و به همین دلیل 
صف خرید برای این اوراق در روزهای پایانی 
مهرماه ایجاد شــده اســت.به گفته چراغی، 
یکی دیگــر از دالیل افزایــش قیمت اوراق 
تسهیالت مســکن می تواند کاهش قیمت 
مسکن در روزهای اخیر باشد و از همین رو 
خریداران قصد دارند با دریافت وام مسکن، 
اقدام به خریــد خانه کنند. بنابراین افزایش 
تقاضای خرید اوراق، افزایش قیمت این برگه 
ها را در پی داشــته اســت.گفتنی است در 
هفته منتهی به تعطیالت تاســوعا و عاشورا، 
قیمت اوراق تســهیالت مسکن به 7۳ هزار 
تومان کاهش یافت کــه پایین ترین قیمت 

ظرف 4 ماه اخیر بود.

مرکز آمار ایران بــا یادآوری اینکه 26 درصد 
جمعیت کشــور در کالن شهرها زندگی می 
کنند، اعالم کرد: شهر تهران با هشت میلیون 
و 69۳ هــزار و 706 نفر جمعیت، به تنهایی 
۱4.7 درصد از جمعیت شهری کل کشور را 

در خود جای داده است.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز آمار ایران، شهر 
تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم 
و اهواز هشت کالن شــهر کشور هستند که 
جمعیت هر کدام از آنها بیشتر از یک میلیون 
نفر است.در این بررسی کرمانشاه با 946 هزار 
و 6۵۱ نفر جمعیت، بیشترین شانس را برای 
تبدیل شــدن به کالن شــهر در سرشماری 
بعدی دارد.پس از شهر تهران، شهر مشهد به 
عنوان مرکز استان خراسان رضوی بیشترین 
جمعیت را در خود جای داده است. این شهر 
در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳9۵، 
سه میلیون و هزار و ۱۸4 نفر جمعیت داشت.
شــهر اصفهان با یک میلیــون و 96۱ هزار و 
260 نفر، شــهر کرج با یــک میلیون و ۵92 
هزار و 492 نفر، شــیراز با یک میلیون ۵6۵ 
هزار و ۵72 نفر، شــهر تبریز با یک میلیون 
و ۵۵۸ هــزار و 69۳ نفر، قم با یک میلیون و 
20۱ هزار و ۱۵۸ نفر و شــهر اهواز نیز با یک 
میلیــون و ۱۸4 هزار و 7۸۸ نفر در رتبه  های 

بعدی قرار دارند.
بررســی نتایج سرشــماری عمومی نفوس و 
مسکن در سال ۱۳90 نیز نشان می دهد که 
در ســال ۱۳90 هم مانند سال ۱۳9۵ فقط 
هشت شهر در کشور بیشتر از یک میلیون نفر 

جمعیت داشته و کالن شهر قلمداد می شوند.
در ســال ۱۳90 شهر تهران با هشت میلیون 
و ۱۵4 هزار و ۵۱ نفر، مشــهد با دو میلیون و 
749 هزار و ۳74 نفر و اصفهان با یک میلیون 
و 7۵6 هزار و ۱26 نفر بیشــترین جمعیت را 
در بین شــهرهای ایران داشته اند. همچنین 
شهر کرج به عنوان مرکز استان تازه تاسیس 
البرز با یــک میلیون و 6۱4 هزار و 626 نفر، 
تبریز با یک میلیون و 494 هزار و 99۸ نفر، 
شیراز با یک میلیون و 460 هزار و 66۵ نفر، 
اهــواز با یک میلیــون و ۱۱2 هزار و 2۱ نفر 
و شــهر قم با یک میلیــون و 74 هزار و ۳6 
نفــر از این نظر در رتبه های بعدی قرار دارند. 
بررسی کالن شهرها در سال ۱۳90 و ۱۳9۵ 
نشان می دهد که در طی این پنج سال شهر 
شیراز از نظر جمعیتی از شهر تبریز و شهر قم 
از شــهر اهواز پیشی گرفته است و شهرهای 
شــیراز و قم هر کدام یک رتبه سیر صعودی 
از  داشــته اند. بررسی ســهم کالن شــهرها 
جمعیت شهری نشان می دهد در سال ۱۳90 
کالن شــهرها ۳6.2 درصد از جمعیت شهری 
را درون خود جــای داده اند در حالی که این 
نسبت در سال ۱۳9۵ به ۳۵.۱ درصد کاهش 
یافته است.بررســی سهم کالن شهرها نسبت 
به جمعیت کل کشــور در سال ۱۳90 نشان 
می دهد که 2۵.۸ درصد از جمعیت کل کشور 
در کالن شــهرها زندگی کرده اند. بنابراین در 
این ســال بیش از یک چهارم جمعیت کشور 
در کالن شهرها ساکن بوده اند. این نسبت در 
سال ۱۳9۵ رشد اندکی داشته و به 26 درصد 
رسیده اســت. در ســال ۱۳9۵ در مجموع 
۱242 شــهر در کشور داشــته ایم که هشت 
کالن شهر ذکر شــده ۳۵ درصد از جمعیت 
شهری کل کشور را در خود جای داده است و 
6۵ درصد از جمعیت شهری در ۱2۳4 شهر 
ســاکن بوده اند. مقایسه نسبت جمعیتی هر 
کدام از کالن شــهرها به جمعیت کل کالن 
شهرها در سال ۱۳9۵ نشــان می دهد شهر 
تهران بــه تنهایی 4۱.9 درصــد از جمعیت 
کالن شــهرها را در خود جای داده اســت. 
مشــهد با ۱4.۵ درصد و اصفهان نیز با 9.4 
درصد از این نظر در رتبه های بعدی هستند. 

عدم ایجاد تحول جدید در وضعیت مرزهای ایران و اقلیم کردستان 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کرد که هیج گونه 
تحول جدیدی در حوزه مرزی ایران با منطقه اقلیم کردستان 

صورت نگرفته است.
بهرام قاســمی در گفت وگو با ایســنا، در پاســخ به سوالی در 
ارتباط با اخبار منتشر شــده مبنی بر اینکه ایران مرز زمینی 
خود با منطقه اقلیم کردســتان بسته است، خاطر نشان کرد: 
همان طور که پیش از ایــن اعالم کرده ایم ما مرز هوایی خود 
را بر منطقه اقلیم کردستان به درخواست دولت مرکزی عراق 
مســدود کرده ایم و تا آنجــا که اطــالع دارم هیچ گونه اتفاق 

جدیدی در این زمینه رخ نداده اســت.بر اســاس این گزارش، 
صبح امروز شبکه المیادین در خبری فوری مدعی شد که ایران 
مرزهای زمینی اش با کردســتان عراق را بســته است.پس از 
برگزاری رفراندوم در کردســتان عــراق، در تاریخ دوم مهرماه 
کیوان خسروی، سخنگوی شــورای عالی امنیت ملی با اشاره 
به برگزاری جلســه فوق العاده این شــورا که به منظور بررسی 
درخواســت دولت مرکزی عراق در خصوص انســداد مرزهای 
کشــورمان با اقلیم کردستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه 
به موثر واقع نشدن تالش های سیاسی خیرخواهانه کشورمان 

و اصرار مسووالن اقلیم کردســتان برای برگزاری رفراندوم در 
این منطقه با در خواســت دولت مرکزی عراق مرزهای هوایی 
ایران بر روی پروازهایی که مبداء آن اقلیم کردســتان اســت 
مســدود شد.وی افزود: بر اســاس این تصمیم کلیه پروازهای 
ایران به مقصد فرودگاه های اقلیم کردســتان نیز متوقف شده 
است.خســروی خاطرنشــان کرد: تصمیم های عجوالنه برخی 
مسووالن اقلیم کردستان ضمن محدود کردن قدرت بازیگری و 
گفت وگوی سازنده کردها در حاکمیت عراق ،امنیت مردم کرد، 
کشور عراق و منطقه را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.
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پایان هیاهوی ترامپ
علیرضا سلطانی

دیگر  مانند  به  اگرچه  ایران   مورد  در  ترامپ  دونالد  سخنرانی 
سخنرانی های وی پرهیاهو بود اما فحوای این سخنان در بردارنده 
یک پیام مهم بود و آن پایان هیاهوی برجامی ترامپ است. ترامپ 
از قبل از انتخابات ریاست جمهوری، روی مساله برجام تمرکز کرده 
بود و یکی از سیاست های اصلی خود را پایان برجام اعالم کرده 
بود.پس از به قدرت رسیدن و در طول بیش از 9 ماه گذشته نیز، 
تمام تالش خود را برای خروج از برجام و بایگانی کردن آن به کار 
بست که آخرین آن، تحرکات سیاسی و رسانه ای دو ماه اخیر بود. 
ترامپ در ماه های اخیر تالش کرد با برپا کردن هیاهو و جوسازی 
، شرایط سیاسی بین المللی به خصوص واکنش متحدان اروپایی، 
سازمان های بین المللی و همچنین ایران را در مقوله برجام، مورد 
سنجش قرار داده ومیزان همراهی آنها را بررسی کند  اما واکنش 
ها بر خالف نظر ترامپ، بسیار شدید و تند بود. هرچقدر ترامپ 
مواضع تندتری علیه برجام اتخاذ کرد ، حمایت از برجام از سوی 
منابع تاثیرگذار و تعیین کننده به ویژه اتحادیه اروپایی و قدرت 
های اروپایی بیشتر شد.در آمریکا نیز علیرغم البی فعال و گسترده 
را حتی در سطح  ترامپ حمایتی  و عربی، تالش های  اسرائیلی 
نهادهای تصمیم گیر مانند کنگره در پی نداشت و کنگره جمهوری 
خواه آمریکا نیز نتوانست راهی برای اقدام مستقیم ترامپ در مساله 
برجام ایجاد کند.واقعیت این است که پایه های برجام آنقدر سفت 
و محکم گذاشته شده و تضمین های بین المللی مانند قطع نامه 
های شورای امنیت و مهمتر از آن اراده بین المللی بر آن قرار دارد 
که فرد قدرتمندی مانند رئیس جمهور آمریکا نیز در مقابل آن 
مجبور به کرنش است و این یک پیروزی بزرگ برای ایران است.

بود.  برجام  مقابل  ناتوانی وی در  و  از عجز  نشان  ترامپ  سخنان 
شاید همین مساله باعث شد که اوال ترامپ موضوع برجام را نهایتا 
از سر خود باز کرده و به کنگره محول سازد شاید از آنجا فرجی 
برای ماجرا باز کند که البته نباید امید چندانی نیز به کنگره داشته 
باشد، ثانیا، ترامپ تالش کرد ناکامی خود در مساله برجام را با طرح 
موضوعاتی دیگر از جمله تحریم سپاه جبران کند، مساله ای که 
البته تازگی ندارد. استفاده از واژه هایی مانند خلیج عربی به جای 
خلیج فارس که چنین رفتاری در ادبیات روسای جمهور آمریکا بی 
سابقه است نیز نشان از اوج عصبانیت ترامپ در ناکامی در مساله 
برجام داشت.به هرحال سخنان ترامپ از یک سو و واکنش جهانی 
به این سخنان نشان داد که برجام به مرحله تثبیت رسیده است و 
عمال قدرت مانور آمریکا در مقابل ان پایین است. این پیام روشنی 
به دنیا دارد که از این  پس می توانند با اطمینان بیشتری با ایران 

همکاری کنند.

واکنش های جهانی به رویکرد شرورانه ترامپ

در حالی که بسیاری رهبران کشورها و شخصیت های سیاسی از سخنان 
تند ترامپ علیه ایران و توافق هسته ای انتقاد کردند اما فقط سران رژیم 
صهیونیستی وعربستان سعودی از این سرکشی ترامپ نسبت به چارچوب 
های بین المللی ابراز رضایت کردند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سخنان 
وهن آلود جمعه شب »دونالد ترامپ« علیه جمهوری اسالمی ایران و تایید 
نکردن برجام، بار دیگر چهره واقعی سردمداران کاخ سفید را به جهانیان 
نشان داد. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا که ببیشتر شبیه به یک بیانیه 
سیاسی بود با موجی از واکنش ها در عرصه جهانی همراه بود. بسیاری 
از رسانه ها و تحلیلگران به ارزیابی نیات پنهان ترامپ پرداختند و برخی 
دیگر این حرکت را شرارتی برای راضی کردن متحدان منطقه ای واشنگتن 
دانستند.شاید بتوان بهترین توصیف از سخنان رئیس جمهوری آمریکا را 
از متن گزارش روزنامه »نیویورک تایمز« استخراج کرد که در بخشی از 
مطلب خود آورد: بسیاری از رهبران جهان توافق میان ایران و 6 قدرت 
جهانی را قابل لغو از سوی ترامپ نمی دانند و رویکردهای وی را بیشتر یک 
نمایش سیاسی ارزیابی می کنند. باتوجه به سخنان اخیر ترامپ بسیاری 
از تحلیلگران اعتقاد دارند رئیس جمهوری آمریکا از کنگره خواهد خواست 
تا قانون جدیدی را علیه ایران در حوزه برجام و دیگر عرصه ها تصویب 
کند و با استفاده از اهرم اروپا و تحریم ها، ایران را وادار سازد تا به امضای 
توافقی جدید رضایت دهد. شبکه خبری سی.ان.ان هدف ترامپ از تایید 
نکردن توافق هسته ای با ایران را هنوز رمزآلود و مبهم دانست و نوشت: 
اهداف ذهنی وی نامشخص و تاحدودی غیرواقع بینانه هستند. احتمال 
وقوع گزینه های باال وجود ندارد و اقدامات وی تنها دور تازه ای از رقابت 
و آتش افروزی را در روابط ایران و آمریکا رقم می زند. با این حال به نظر 
تحلیلگر سی.ان.ان هدف واقعی آمریکا وادار کردن ایران به خروج از توافق 
هسته ای است زیرا در این حالت ایران به علت پشت پا زدن به برجام مورد 
سرزنش قرار خواهد گرفت.در چند ماه گذشته گروه امنیتی همراه ترامپ 
تالش کردند تا راهی را پیدا کنند که ایاالت متحده بدون بر هم زدن توافق، 
روشی اتخاذ کند که به افزایش بحران با تهران و متحدان آن منجر نشود. 
به نوشته سی.ان.ان اکنون ترامپ با سپردن موضوع برجام به کنگره دو 
مسیر را پیگیری می کند: نخست اینکه به آن ها نشان داد مایل به ایجاد 
محدودیت های جدید علیه تهران است و در صورت پذیرش این محدودیت 
ها از سوی ایران، دولت وی از برجام حمایت می کند. نکته دوم این است 
که کنگره می تواند تحریم های جدیدی را خارج از چارچوب توافق هسته 
ای به علت اقدامات ایران در منطقه برقرار سازد. روزنامه »گاردین« هم در 
تحلیل خود نوشت در حالی که کاخ سفید ایران را به علت توافق هسته 
ای سرزنش می کند اما خطراتی که ترامپ ایجاد می کند باعث می شود 
تا آمریکا به عنوان یک بازیگر سرکش و شرور در عرصه بین الملل مطرح 
شود. کارشناسان اعتقاد دارند اگر ایاالت متحده محدودیت های جدید را 
علیه تهران وضع کند، خود را منزوی می سازد و دیگر هیچ اهرم فشاری را 

برای کنترل برنامه های ایران در دست نخواهد داشت.
 ترامپ به تازگی از کنگره خواسته است تا شرایط جدیدی را در زمینه 
توافق برجام رقم بزنند که ضمن مقابله با برنامه موشک های بالستیک، 
در عمل محدودیت برنامه هسته ای ایران را بیشتر کند. بر اساس تحلیل 
گاردین اگر کنگره این امر را بپذیرد در عمل برجام نقض شده است؛ اگر 
فرمان  با یک  ترامپ  گفته می شود  نپذیرد  را  این شرایط جدید  کنگره 
اجرایی توافق هسته ای را لغو خواهد کرد. شبکه سی.ان.ان هم در تحلیل 
راهبرد ترامپ این گونه آورد: تایید نکردن پایبندی ایران به برجام همچون 
ایران و آمریکا  باز کردن جعبه پاندورای پرآشوبی است که معادله میان 
برنامه ای منسجم رها می سازد. به طور کامل مشخص نیست  را بدون 
که سرانجام چه چیزی حاصل می شود؛ رئیس جمهوری آمریکا همچون 
همیشه سعی نمی کند همه چیز را بگوید باید منتظر بود زیرا نتیجه خط 
مشی وی به زودی آشکار می شود. پریشان گویی های ترامپ علیه ایران 
با واکنش های گوناگونی در عرصه بین المللی روبرو شد. شخصیت های 
آمریکا  افزوزانه و یک سویه رئیس جمهور  نگاه جنگ  به  سیاسی جهان 
تاختند و آن را بی ثبات ساز، نمایشی و غیرواقعی ارزیابی کردند.بسیاری 
از متحدان آمریکا به ویژه در گروه ۱+۵ علیه رویکردهای ترامپ موضع 
نخست  می«  »ترزا  آورد:  خود  گزارش  در  ایندیپندنت  تارنمای  گرفتند. 
وزیر انگلستان، »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه و »آنگال مرکل« 
نتیجه ۱۳ سال  را  ای  توافق هسته  بیانیه مشترکی  آلمان در  صدراعظم 
تصمیم  وجود  با  که  گویند  می  رهبران  این  دانستند.  دیپلماتیک  تالش 

واشنگتن، آن ها به توافق هسته ای با ایران متعهد باقی می مانند.

تاکید الریجانی به نقض مکرر 
توافق هسته ای توسط آمریکا 

که  این  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
توافق هسته ای به صورت مکرر توسط آمریکا نقض 
می شود، گفت: کشورهای ۱+۵ مخالف اقدامات 
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  هستند.به  آمریکا 
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در 
دیدار با آرا بابلویان رئیس پارلمان ارمنستان گفت: 
ایران است و  ارمنستان کشور دوست و همسایه 
سطح همکاری ها و روابط مناسبی بین دو کشور 
وجود دارد.الریجانی به ضرورت فعال کردن تجار 
ارمنستان تاکید کرد و گفت: سطح روابط اقتصادی 
و تجاری دو کشور زمینه های الزم برای گسترش 
را دارد به خصوص با فعال کردن تجار دو کشور به 
گسترش رابطه تجاری در کشور امیدوار بود.رئیس 
آلودگی  امیدوارم  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
رود ارس توسط ارمنستان بررسی و برطرف شود 
و ادامه مشکل رود ارس برای دو کشور آسیب زا 
است.الریجانی ادامه داد: نقش ارمنستان در صلح 
و ثبات منطقه مفید بوده است و اکنون در شرایط 
آشفتگی های پیش آمده توسط آمریکا همبستگی 
بود. خواهد  موثر  و  مفید  بسیار  منطقه  های 

الریجانی به گسترش روابط اقتصادی به خصوص 
در حوزه های انرژی تاکید کرد.رفتارهای آمریکا 
برای جهان مشکل ساز استرئیس مجلس شورای 
اسالمی به مذاکرات دو ساله هسته ای کشورمان 
اشاره کرد و گفت: اخیرا آمریکا به صورت مکرر 
توافقنامه هسته ای را نقض می کند هر چند سایر 
هستند  آمریکا  اقدامات  مخالف   ۵+۱ کشورهای 
اما این رفتار آمریکاییان برای جهان مشکل ساز 
این  آمریکاییان  استدالل  گفت:  شد.وی  خواهد 
و  بوده  قبلی  روش  با  ای  هسته  توافق  که  است 
تعهدی برای دولت جدید به وجود نمی آورد با این 
استدالل کودکانه حتی قوانین اقتصادی هم نمی 

تواند بین کشورها شکل بگیرد.

تشریح آخرین وضعیت پرونده 
مرتبطین با گروهک تروریستی داعش

آخرین  تهران  استان  دادگستری  کل  رئیس 
ترویستی  گروهک  با  مرتبطین  پرونده  وضعیت 
نقل  به  زمان  گزارش  کرد.به  تشریح  را  داعش 
ازمهر،غالمحسین اسماعیلی در خصوص آخرین 
وضعیت بازداشتی های حادثه تروریستی مجلس 
و فعالیت برخی مرتبطین با گروهک تروریستی 
داعش در چند نقطه از کشور گفت: چندین پرونده 
از طریق احاله به دادسرای تهران ارسال شده بود.
وی در پاسخ به این سوال که پرونده 70 نفری 
که گفته می شد در این حوادث بازداشت شده 
اند در چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت: از تعداد 
دقیق افراد مرتبط با این پرونده ها اطالع دقیقی 
ندارم.رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح 
کرد: برای این پرونده ها هنوز کیفرخواست صادر 
نشده است و همگی در دادسرای تهران مفتوح 
است و مورد بررسی قرار دارند.این مقام قضایی 
از تعیین شعبه ویژه رسیدگی به این پرونده ها 
جدیت  با  شده  تعیین  مرجع  گفت:  و  داد  خبر 
پیگیر این پرونده ها است.رئیس کل دادگستری 
استان تهران با بیان اینکه مجازات افراد بستگی 
به  دادرسی  فرایند  در  که  است  جرمی  نوع  به 
اثبات برسد، اظهار داشت: اگر افرادی در بین این 
اعضای گروه تروریستی باشند که از منظر دادگاه 
محارب شناخته شوند، مجازات محارب در قانون 
مجازات اسالمی مشخص و روشن است.وی افزود: 
معموال هم رویه دادگاه ها این است اگر به انجام 
عمل محاربه برسند و این ثابت شود، از مجازات 
قانونی اعدام استفاده می کنند. اسماعیلی با تاکید 
براینکه دستگاه قضا برخورد قاطع با این جرائم 
خواهد داشت، گفت: باید ما پرونده را رسیدگی 
کنیم و دالیل جرم را بررسی کنیم. با این حال 
برای عمل ارتکابی از ناحیه این افراد  قطعا حکم 
دادگستری  کل  شود.رئیس  می  صادر  مقتضی 
در  قضائیه  قوه  سیاست  افزود:  تهران  استان 
بازدارنده خواهد بود و در  این خصوص قاطع و 
مقابل این افراد هم کوتاهی و مسامحه نخواهد 
شد.محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا هم 
پیش تر در رابطه با آخرین وضعیت بازداشتی ها 
اعالم کرده بود: برخی قبال دستگیر شده بودند 
که پشتیبانی کننده بودند و تعدادشان از 60 الی 

70 نفر هم می گذرد.

 رد درخواست ترامپ
 برای عدم اعطای وام به ایران

گفت  پول  المللی  بین  صندوق  عامل  مدیر 
برای  آمریکا  رییس جمهور  درخواست  که 
ایران  به  مالی  کمک  و  وام  اعطای  عدم 
المللی  بین  نهاد  این  تصمیمات  روی  تاثیری 
نقل  به  زمان  گزارش  ندارد.به  آن  رویه های  و 
ازایسنا، کیریستین الگارد مدیر عامل صندوق 
در  خود  خبری  کنفرانس  در  پول  بین المللی 
پاسخ به سوالی درباره درخواست دونالد ترامپ 
رییس جمهور آمریکا از بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول برای عدم اعطای وام به ایران 
گفت: همانطور که می دانید ما با ۱۸9 عضو کار 
می کنیم و تنها زمانی که یک کشور درخواست 
باشد، وارد مذاکرات می شویم و  را داشته  آن 
پایگاه  گزارش  به  بنا  آن حمایت می کنیم.  از 
الگارد  پول،  المللی  بین  صندوق  اینترنتی 
افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد که ما تغییری در 
از هیات مدیره دریافت  دستورالعمل هایی که 
به شکل  کار خود  به  و  ایجاد کنیم  می کنیم 

مشابه قبلی ادامه می دهیم.

یادداشتخبر

رئیس سازمان انرژی اتمی هشدار داد: اگر برجام به هم بخورد، اجرای 
اکنون داوطلبانه در حال  را متوقف می کنیم زیرا  الحاقی  پروتکل 

اجرای آن هستیم و هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.
به گزارش زمان،علی اکبر صالحی در مصاحبه با صدا و سیما ضمن رد 
مطالبه ناحق و غیرقانونی ترامپ درخصوص بازرسی از مراکز نظامی 
کشورمان گفت : ما به موافقت نامه پادمان و پروتکل الحاقی متعهدیم، 
البته تا زمانی که برجام پابرجا باشد چون این پروتکل هنوز به تصویب 
مجلس نرسیده است و آن را داوطلبانه اجرا می کنیم. معاون رئیس 
جمهور تاکید کرد: ما به موارد بازرسی مندرج در برجام نیز متعهدیم 
این  از  اما خارج  تعهداتمان عمل می کنیم  به  این چارچوب  و در 
از آن  چارچوب قطعا به هر خواسته دیگری عمل نخواهیم کرد و 
تمکین نمی کنیم همچنان که تاکنون اینگونه عمل کرده ایم.رئیس 
سازمان انرژی اتمی همچنین درباره بسته شدن پرونده بازرسی از 
مراکز نظامی کشورمان پس از بازدید آمانو از سایت پارچین گفت : 
از ابتدا سه بار از این سایت نظامی بازدید شده است دو بار در اوائل و 
یکبار هم همین اواخر که پرونده بسته شد و آخرش دیدند که تمام 
ادعاها و اتهامات مطرح نابجا بود.صالحی افزود: در این بازدید نمونه 
ایران تأمین و  گیری و آزمایش کردند و به جایی نرسیدند و نظر 
حقانیت موضع کشورمان تایید شد.وی بار دیگر تاکید کرد : فقط در 
چارچوب مواردی مانند پروتکل الحاقی که متعهد هستیم عمل می 
کنیم آن هم تا زمانی که برجام هست چون اگر قرار باشد برجام به هم 
بخورد اجرای این پروتکل نیز قطعاً متوقف می شود زیرا با توقف برجام 
، اجرای آن بی معنی خواهد بود.صالحی افزود: درخصوص بازرسی 
ها در چارچوب موافقت نامه پادمان مانند دیگر اعضای آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و نیز در چارچوب تعهدات برجام متعهدیم البته تا 
زمانی که این توافق پابرجاست.وی تاکید کرد : صرفا در این چارچوب 
اجازه بازرسی می دهیم و شیوه ها و نحوه بازرسی در این چارچوب 
نیز روشن است که طبق قاعده ای باید عمل شود و ما فقط در آن 

چارچوب و قاعده عمل می کنیم.
سازمان  این  تدابیر  درباره  همچنین  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
درصورت لغو برجام تاکید کرد : یقین داشته باشید عالوه بر این که 
پل های پشت سرمان را خراب نکردیم پل های متعددی را هم ساخته 
ایم.صالحی هشدار داد : اگر روزی مسئوالن نظام به عللی ببینند که 
برجام دیگر منفعتی برای کشورمان ندارد و برای از سرگیری غنی 
سازی 20 درصد در فردو تصمیم بگیرند ، چهار روزه می توانیم غنی 
سازی 20 درصد را آغاز کنیم ؛ خودشان می فهمند یعنی چه.وی 
افزود: همان طور که آقای روحانی اعالم کرد خیلی از فعالیت ها را 
می توانیم در بازه زمانی ساعتی بازگردیم و محدودیت ها را برگردانیم 
؛ از سرگیری برخی فعالیت های دیگر چند ماه و برخی فعالیت ها تا 
حداکثر یک سال و دو سه ماه طول می کشد.صالحی گفت : البته ما 
می خواهیم برجام همچنان بدون خدشه پیش برود و فعالیت های 
فنی در حوزه هسته ای اعم از اکتشاف و استخراج ، تحقیق و توسعه 
، ساخت نیروگاه های جدید و استفاده از فناوری هسته ای در حوزه 
سالمت، کشاورزی و صنعت به خوبی پیش می رود.وی در عین حال 
هشدار داد : ما نمی خواهیم وارد میدان چالشی شویم و اعالم می 
کنیم که ما را وادار به عکس العمل نکنند.رئیس سازمان انرژی اتمی 
همچنین با اشاره به سفر اخیرش به ایتالیا و انگلیس گفت : در دیدار 
با مقامات این کشورها گفتم شاید آقایان عالقه مندند که ما را آشفته 
و تحریک کنند که تصمیمات مطابق میلشان بگیریم اما یقین بدانند 
که تصمیمات ما براساس احساسات و عواطف نیست بلکه براساس 
هدفمندی، هوشیاری، عقالنیت و حکمت و مصلحت است.صالحی با 
بیان این که می دانیم این بازی را چگونه پیش ببریم ابراز امیدواری 
کرد : طرف مقابل سر عقل بیاید و دیگران را به مشکل نیندازد.معاون 
رئیس جمهور همچنین با تقبیح سخنان اخیر رئیس جمهور امریکا 

علیه کشورمان تصریح کرد : سخنان او ناپسند و رکیک بود و بسیار 
زشت است که رئیس جمهور کشوری دیدگاه هایش را در این قالب 
رئیس  از داشتن چنین  امریکا  مردم  واقعاً  افزود:  بیان کند. صالحی 
جمهوری شرمنده اند که نتوانست در شأن رئیس جمهور موضوعات 
را مطرح کند و هرچند موضوعات اختالقی باشد بیان رئیس جمهور 
و رئیس کشور اقتضا می کند که در چارچوب نزاکت باشد ؛ جای 
تأسف است که رئیس جمهور امریکا این گونه سخن گفت.وی در عین 
حال گفت : البته از بعد دیگر جای خوشحالی دارد که این شخصیت 
متأسفانه از جهات مختلف فاقد اطالعات الزم است و حتی جغرافیای 
جهان را به درستی نمی شناسد همچنان که هنوز نمی داند که خلیج 

فارس با هزاران سال سابقه خلیج فارس است.
صالحی افزود : به هر  حال معلوم      است که این ها برآمده از فشارهایی 
بود که قطعا بر او تحمیل شد و البته خودش هم خواستار همراهی 
با این تحمیل ها بود.وی اضافه کرد: در دولت جدید امریکا از میان 
علت  به  که  بودند  گوناگونی  افراد  ترامپ،  آقای  نزدیک  مشاوران 
آشفتگی سیاسی به ویژه در کاخ سفید در پنج شش ماه گذشته کنار 
گذاشته شدند که این ناشی از نداشتن راهبرد سیاسی مشخص است 
و در آشفتگی سیر می کنند.صالحی ادامه داد : متأسفانه تهدید برخی 
کشورهای منطقه نیز به این آشفتگی ها افزوده است.رئیس سازمان 
انرژی اتمی ، سخنان رئیس جمهور امریکا را نابجا، سخیف، اتهام و 
آکنده از دروغ دانست و افزود : البته آقای روحانی به زیبابی و با رعایت 
کامل ادب سیاسی ، پاسخ کوبنده ای به سخنان بیهوده آقای ترامپ 
داد.وی تصریح کرد : به هر حال باید خوشحال باشیم که خداوند 
دشمنان ما را از نادانان قرار داده و ایران اکنون در بعد سیاسی و در 
عرصه بین الملل دست باال را دارد زیرا صداهایی که از رؤسای مختلف 
کشورهای بزرگ دنیا شنیده می شود همگی با کشورمان همراهی و 
علیه رئیس جمهور امریکا موضع گیری کردند.صالحی افزود: اتحادیه 
اروپا یکپارچه از ایران حمایت و از امریکا انتقاد کردند ؛ البته باید صبر 
کنیم و ببینیم که سیر تحوالت به چه صورت است اما این نشان از 

حقانیت ایران دارد.
وی اضافه کرد: البته آنان از منطق زور استفاده می کنند زیرا با داشتن 
غول های رسانه ای جهان ، صداهایشان بلند است اما با وجود داشتن 
تمام این امکانات می بینیم که این بار صدای حق آن قدر بلند و 
حقانیت جمهوری اسالمی به حدی تابناک است که دیگر کسی نمی 
تواند آن را نادیده بگیرد.صالحی با اشاره به دست برتر کشورمان در 
این جدال سیاسی ابراز امیدواری کرد : همچنان به پیش برویم و 
طرف مقابل هم به بن بست برسد. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین 
با رد اتهامات رئیس جمهور امریکا درخصوص تالش کشورمان برای 
دستیابی به سالح هسته ای گفت : از ابتدای انقالب، نگاه ، رویکرد و 
جهان بینی سیاسی ایران با نگاه و جهان بینی امریکا متفاوت بوده و 
اصل چالش ما ناشی از همین تفاوت است.وی افزود: آنان برای غلبه 
بر این چالش، تهمت های گوناگونی می زنند تا بر ما فشار وارد کنند 
از ادعای حمایت از تروریسم تا نبودن دموکراسی و آزادی ، استفاده 
از سالح های کشتار جمعی و تالش برای دستیابی به این تسلیحات ؛ 
این اتهامات را وارد می کنند تا در این چالش اصلی بر ما غلبه کنند.

صالحی اضافه کرد: رویکرد و نگاه سیاسی ما ، پارادایم جدیدی را 
المللی ایجاد کرده است و آنان به چنین پارادایمی  در عرصه بین 
حساسند و نمی دانند عاقبت این مسئله چه خواهد شد.وی ادامه داد 
: آنان نمی توانند درک کنند که اگر جمهوری اسالمی ایران تا کنون 
توفیقاتی داشته ناشی از پیام حقش بوده ، پیام حقی که به دل ملت 
های منطقه مانند لبنان، عراق و سوریه نشسته است و می پرسند چرا 

در این مناطق هستیم.
صالحی تصریح کرد: این درحالی است که ما مثل دیگران در این 
مناطق دالر هزینه نمی کنیم، مگر ما چقدر سرمایه داریم ؟ دیگران 
سعی کردند دل ها را با دالر بخرند اما دالر ها که تمام می شود پیوندها 
از بین می رود اما دل هایی که با عشق خریداری می شود وفادار می 
ماند . آنان ، این را نمی توانند بفهمند. معاون رئیس جمهور گفت : به 
این اعتبار آقای ترامپ وارد بحث برجام شده است و این را به عنوان 
بهانه ای قرار داده و با این ادعا که برجام منافع امریکا را تامین نکرده 
، مذاکره مجدد ، ایجاد تغیر و یا لغو کامل آن را خواستار است. وی با 
تاکید بر این که برجام قابل مذاکره مجدد نیست افزود: آقای ترامپ 
با به کار بردن تعبیر »غروب آفتاب« در برجام می گوید جمهوری 
اسالمی ایران پس از ۱0 سال شرایط برایش هموار است تا برنامه 

هسته ای را در ابعاد مختلف توسعه دهد و این را سبب مشروعیت 
دادن به فعالیت های هسته ای کشورمان می داند.صالحی تصریح کرد 
: رئیس جمهور امریکا معتقد است ایران پس از ۱0 سال مبسوط ید 
خواهد بود که هر کاری می خواهد بکند . البته این تحلیل از دیدگان 
معیوب و توهم گرای ذاتی آنان است و حال آن که کافر همه را به 
کیش خود پندارد ؛ خودشان در هیروشیما و ناکازاکی مرتکب گناهان 
بزرگ شدند و اکنون دیگران را متهم می کنند.وی افزود: این اتهام 
درحالی است که مقام معظم رهبری از ابتدا فرمودند ایران در پی 
فعالیت غیر صلح آمیز هسته ای نیست بنابراین راه ما روشن است ؛ 
ما در پی فعالیت های صلح آمیزیم آنان برای خودشان مشکل آفرینی 
می کنند.صالحی گفت: اگر به همین منوال پیش برویم چون موضع 
و جایگاه ما بحق است که چاره ای جز این نیست که امریکا یا باید به 
آن تمکین کند یا در مقابل افکار عمومی جهان بایستد ؛ در این بازی 
شطرنج سیاسی ، جمهوری اسالمی ایران واقعاً نمره 20 گرفته است و 
اگر به همین سبک و سیاق جلو برویم کیش و مات کردن آنان خیلی 
دور از توقع نیست.رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با رد ادعای 
ترامپ در خصوص نقض برجام از جانب کشورمان ، ریشه این قضیه 
رژیم صهیونیستی دانست و افزود : سیاستی که اکنون در امریکا اتخاذ 

می شود برگرفته از خواسته های این رژیم غاصب است. 
که  نیست  عالقمند  عنوان  هیچ  به  رژیم صهیونیستی   : گفت  وی 
جمهوری اسالمی ایران در ابعاد علمی و فنآوری به کشوری پیشتاز و 
پیشرفته تبدیل شود بنابراین فشار می آورند و بهانه شان هم همین 
مسائل هسته ای است زیرا افکار عمومی در قبال این مسائل حساس 
است.صالحی افزود: آنان بهانه می آورند که کشورمان درصدد فعالیت 
های غیر صلح آمیز هسته ای است و نیت خوانی می کنند و بر همین 
اساس می خواهند انواع مجازات بین الملل را بر ما تحمیل کنند یعنی 
بابت جرمی که اتفاق نیفتاده است و کار آقای ترامپ بر اثر فشار رژیم 
صهیونیستی است.وی اضافه کرد : با این حال ، خوشبختانه جمهوری 
اسالمی ایران تا کنون نقش سیاسی اش را به خوبی ایفا کرده است 
و بدون هیچ مداهنه ای ، مقام معظم رهبری در این خصوص نقش 
آفرینی بسیار زیبایی انجام داده اند به نحوی که اکنون از نظر سیاسی 
این امریکاست که در مقام توجیه کار خودش هست نه ما.صالحی 
ادامه داد: امریکا باید مدام در خصوص اقداماتش توجیه و دلیل بیاورد 
و حال آن که در دنیا مسموع نیست همچنان که دیدید صدر اعظم 
آلمان، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس و خانم موگرینی در 
این باره چگونه صحبت کردند.وی گفت : البته نمی گوییم که این ها 
دوستان ما هستند یا از سر دلسوزی و خیرخواهی چنین سخن گفتند 
؛ آنان در پی منافع ملی خودشان هستند اما آش آنقدر شور شده که 
این ها هم به صدا درآمدند.صالحی ، اقدام آژانس در بستن پرونده پی 
ام دی علیه کشورمان را نشان دهنده بی اساس بودن اتهامات و بهانه 
جویی علیه کشورمان دانست و افزود: این اقدام اثبات کرد اتهاماتی 
که حدود ۱2 سال علیه کشورمان وارد کردند نابجا بود.وی گفت : با 
وجود همه این اتهامات ، جمهوری اسالمی ایران در ۱2ـ  ۱۳ سالی که 
در این چالش هسته ای قرار گرفت قدم به قدم جلو بیاید و در مقابل 
امریکا با وجود عناصر فراوان قدرت در حوزه های مختلف اقتصادی، 
علمی، فنآوری و نظامی خوش بدرخشد.صالحی افزود: اقدام دیگر آقای 
ترامپ که به نفع ما تمام شد به کار بردن عبارت جعلی برای خلیج 
همیشه فارس بود که سبب انسجام ملی شد زیرا حتی مخالفان نظام 
متوجه حقانیت جمهوری اسالمی شدند.وی اضافه کرد: حتی مخالفان 
نظام دانستند مواضع نظام از 40 سال قبل تاکنون درست بود و طرف 
مقابل نابحق می گویند اما آنقدر سخن نابحقشان را زیبا جلوه می 
دانند که خیلی ها اغوا شده بودند اما اکنون دیگر حقیقت روشن می 
شود و این کار جمهوری اسالمی را راحت کرد.صالحی ادامه داد: اکنون 
ملت به طور منسجم حامی دولت و نظام است گرچه دولت ها در این 
40 سال همواره برآمده از اراده ملی بوده اند.وی با ابراز خرسندی از 
سخنان زیبای رئیس جمهور در پاسخ به اظهارات ترامپ گفت : آقای 
روحانی موضع جمهوری اسالمی را روشن و اعالم کرد تا زمانی که 
برجام برای ما منافع دارد پابرجاست و به اقتضای شرایطی که در آینده 
پیش بیاید قطعاً تصمیمات الزم را خواهیم گرفت.رئیس سازمان انرژی 
اتمی در بخش دیگری از این مصاحبه با ابراز اطمینان از آمادگی کامل 
این سازمان برای مواجهه با اقدامات خصمانه امریکا به ویژه در صورت 
لغو برجام تاکید کرد: همه تمهیدات برای برگشت پذیری هسته ای 

اندیشیده شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص لغو برجام هشدار داد:

 خروج ایران
 از  اجرای پروتکل الحاقی

 ورود ساالنه ۳2 میلیارد دالر
 کاالی قاچاق به کشور

 آمریکا شأن و منزلت بین المللی
 خود را از دست داد

توسعه  ششم  برنامه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
ورود  از  باید  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  گفت: 
۳2 میلیارد دالر کاالی قاچاق به کشور جلوگیری 
شود.به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، حمیدرضا 
حاجی بابایی با بیان اینکه شرط اول سرمایه گذاری 
در هر کشور  اقتدار و امنیت است، گفت: اقتدار 
و امنیت، سرمایه گذاری و رونق اقتصاد را در پی 
تبدیل  از  جلوگیری  درصدد  نیز  آمریکا  و  دارد 
ایران به قدرت اقتصادی  در منطقه است، چراکه 
قدرت  گرو  در  منطقه  در  نظامی  قدرت  تثبیت 
بودجه  برنامه،  کمیسیون  .عضو  است  اقتصادی 
به  اشاره  با  و محاسبات مجلس شورای اسالمی، 
استاندارد،  ملی  روز  نام  به  22مهرماه  نامگذاری 
افزود: استاندارد در معنای واقعی کلمه به معنای 
زیباسازی است و در بیان و گفتار انسانها به معنی 
گیرد.حاجی  می  قرار  استفاده  مورد  معیار  نظام 
بابایی با بیان اینکه شاخص هایی برای استاندارد 
تعیین می شود که براساس آن هرکس به آن  نظام  
و معیار نزدیک تر باشد بهتر است، ادامه داد: از 24 
بند اقتصاد مقاومتی یک بند به استاندارد سازی 
اشاره دارد.وی یادآور شد: دولت مکلف شده تا ۵ 
سال آینده به سمت نظام ملی استاندارد حرکت  و 
نظام ملی استاندارد را تدوین و اعالم کند.نماینده 
مردم همدان یکی از عوامل رشد در زمینه تولید 
اعالم  سازی  استاندارد  را  کشاورزی  محصوالت 
تولیدات  ششم  برنامه  ماده 6۳  در  افزود:  و  کرد 

محصوالت کشاورزی ملزم به رعایت استانداردها 
هستند.حاجی بابایی استحکام نظام تولید کشور 
را در گرو حرکت به سمت استانداردسازی دانست 
خودمان  پای  روی  خواهیم  می  اگر  داد:  ادامه  و 
کنیم. تولید  استاندارد  محصوالت  باید   بایستیم 
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یک انتخاب 
نیست، بلکه یک اضطرار است، اظهار کرد: در دنیای 
رقابت، اقتصادی که بر مبنای دانش بنیانی شکل 
نگیرد و بومی نباشد و رقابت پذیر نباشد شکست 
دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  خورد.این  می 
افزود:  و  کرد  تشبیه  به درختی  را  اقتصاد کشور 
پویایی و پایداری اقتصاد کشور در شرایطی امکان 
پذیر است که ریشه در خاک کشور داشته باشد 
و اقتصاد مقاومتی به معنای ریشه در خاک خود 

داشتن و تکیه بر دانش بومی است.

»عالء الدین بروجردی « تأکید کرد که اگر آمریکا 
بخواهد با اعمال فشار بر شرکتها و بانکها به گونه ای 
دیگر تهدیدات خود را ادامه بدهد، دلیلی ندارد ما به 
تعهدات خود در قالب برجام عمل کنیم.به گزارش 
رئیس  بروجردی  عالءالدین  ازمهر،  نقل  به  زمان 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در 
گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری العالم پیرامون 
سخنرانی اخیر ترامپ و راهبرد جدید ترامپ علیه 
ایران گفت: با توجه به  اینکه همه جهانیان می دانند 
برجام یک قرارداد رسمی امضا شده مابین اعضا دائم 
شورای امنیت و با پشتوانه قطعنامه شورای امنیت 
است آمریکا امروز آب در هاونگ می کوبد، امروز 
ساختار  در  که  است  سندی  ترین  محکم  برجام 
سیاسی-بین المللی جهان وجود دارد و طبیعتا یک 
سند توافق شده جمعی را یک کشور نمی تواند ملغا 

کند، به همین دلیل هم در مقابل این اقدام آقای 
ایران،  اسالمی  اعتراض جمهوری  از  پیش  ترامپ 
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سایر اعضاء 
دائم شورای امنیت به این اقدام اعتراض کردند و از 
برجام دفاع کردند، بهتر است بگوییم دفاع آنها دفاع 
از حیثیت خودشان است و در واقع امضا آنها در پای 
این سند قرار دارد و به همین خاطر است ما امروز با 
یک اعتراض جهانی روبرو شدیم، آمریکا یا این اقدام 
المللی  بین  ترامپ شان و منزلت  آقای  نابخردانه 
خود را پایین آورد.وی افزود: زمانی بود که آمریکا 
 توانسته بود در پرونده هسته ای ایران همه کشور ها

امروز ورق برگشته  اما  بر علیه ما متحد کند  را   
است، امروز کشورها به این اقدام آمریکا معترض 
هستند، اگر در این روند که امروز آمریکا در حال 
پیمودن آن است، کنگره هم بخواهد بازی را بهم 
بزند ایران هم از همان نظری پیروی خواهد کرد که 
مقام معظم رهبری فرمودند، ایشان فرموده اند اگر 
آنها پاره بکنند ما آن را به آتش می کشیم. رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس 
خروج  درصورت  ایران  مجلس  برنامه  درخصوص 
آمریکا از برجام گفت: ما در مجلس با پیش بینی 
همین موضوع قانونی مفصلی تدوین کردیم؛ بنده 
معتقدم اگر آمریکایی ها بخواهند با اعمال فشار بر 
شرکت ها و بانک ها به گونه ای دیگر تهدیدات 
خود را ادامه بدهند دلیلی ندارد ما تعهدات خود را 

در قالب برجام عمل کنیم.
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برای  نظام  نژاد:  خانی  زمان-  گزارش  گروه 
حل مشکل بیکاری و برای کمک به تولید باید 
قیام کند و همه دستگاه ها بر این مساله اهتمام 

جدی داشته باشند.
عبدالرضا مصری گفت: از آنجا که دغدغه رهبر 
روستائیان  اشتغال  و  عشایر  مشکالت  انقالب 
با  تسهیالتی  تا  شد  تصویب  موضوع  این  است 
گیرد.  قرار  ها  بانک  اختیار  در  ریال  صفر  سود 
و  درصد  صفر  توسعه  صندوق  تسهیالت  سود 
قرار شد  است  درصد   9 بهره  با  و   ۱۸ ها  بانک 
این تسهیالت در اختیار متقاضیان قرار گیرد اما 

هنوز پرداختی صورت نگرفته است.
هادی قوامی دیگر نماینده مجلس نیز گفت: این 
تسهیالت با نرخ 6 درصد است که دولت باید سه 
درصد دیگر را پرداخت کند امیدواریم این برنامه 
برطرف  را  روستاییان  اشتغال  و  عشایر  مشکالت 
کند.او افزود: این طرح باید به خوبی به سرانجام 
برسد تا به فرجام طرح های قبلی که به مشکل 
بیکاری  کشور  مسئله  مهمترین  نرسد.   خورد 
است، البته مشکل بیکاری ریشه در تولید دارد 
وقتی تورم کاهش می یابد نرخ بیکاری افزایش 
تا  بازکنیم  را  تولید  گره  باید  ما  که  یابد  می 

مشکالت بیکاران برطرف شود.
وی در ادامه اضافه می کند که  اگر تسهیالت در 
قالب پروژه هایی با راه اندازی کارآفرینی صورت 
گیرد و گره تولید باز و مشکالت صادرات برطرف 
و عشایر  اشتغال روستائیان  به  تا حدودی  شود 
کمک خواهد شد. تسهیالت به روستائیان با نرخ 

6 درصد و به صورت 6 ساله است.
اهداف  درباره  نیز  اقتصادی  کارشناس  طائی 
بیکاری در روستاها  دولت در تسهیل مشکالت 
است.  تولید  به  وابسته  اشتغال  که  گوید  می 
براساس اطالعات جمعیتی تا دو سه دهه آینده 
میلیونی  رشد  این  که  داریم  میلیونی  تقاضای 
را دارد  الزامات خود  نیازمند رشد ۸ درصد که 
راهکارهای  افزود:  شود.او  توجه  آن  به  باید  که 
هایی  زیرساخت  و  ها  زیربنا  به  اشتغال  ایجاد 

نیازمند  مطلوب  اشتغال  ایجاد  برای  دارد.  نیاز 
یک دوره صلح و ثبات بلندمدت در عرصه بین 
المللی هستیم. منابع باید خوب مدیریت شود و 
مسئله بعدی سرمایه و رشد است. در چهل سال 
گذشته نسبت رشد اقتصاد کشور حدود 2 و نیم 
باید  آینده  های  سال  در  اما  است  بوده  درصد 
رشد اقتصادی 7 تا ۸ درصد داشته باشیم که نیاز 
به منابع داخلی و خارجی داریم. هرچقدر نظام 
اداری کارآمدتر باشد و بروکراسی بهتری داشته 
داشت.  خواهد  بهتری  مدیریت  دولت  باشیم، 
کار  فرهنگ  از مسائل  یکی  اشتغال  ایجاد  برای 
اشتغال  درباره  وقتی  افزود:  است.او  مناسب 
به روابط کار و صنوف  صحبت می کنیم کمتر 
توجه می شود. سازمان تامین اجتماعی و وزارت 
اساسی  توجه  باید  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
داشته باشند بنابراین مجموعه ای از این مسائل 

باید مد نظر باشد. 
مصری نیز در ادامه می افزاید: همه ما می دانیم 

حاکم  کشورها  بین  اقتصادی  ساده  فرمول  یک 
است. همه می دانند سرمایه باید به تولید وارد 
شود و تولید به فروش برسد و سود تولید کند، 
اشتغال  و  کار  چرخه  تا  شود  پرداخت  مالیات 
تولید  در  کلیدش  اشتغال  و  رشد  گیرد.  شکل 
است. وقتی مشکل در تولید است با اصالح تولید 
شود.او  می  اصالح  ها  ضعف  و  مشکالت  همه 
افزود: اشتغال به تولید و عوامل مختلف بستگی 
نظر  را در  مادی  و  پول  مولفه  ما فقط  دارد که 
بیکار  افراد  می شود  موجب  این  که  ایم  گرفته 
محور  اگر  شوند.  تبدیل  بدهکار  بیکار  افراد  به 
کار تولید باشد همانگونه که اقتصاد مقاومتی و 
باید  تولید  است،  کرده  تعیین  رهبری  منویات 
شود  حمایت  باید  تولید  و  باشد  داشته  فروش 
و واردات بی رویه کاهش یابد.او افزود: ما عرضه 
ترین  مظلوم  چون  نداریم  را  تولید  از  حمایت 
در  باید  بیکار  است.  کننده  تولید  تولید،  بخش 

تولید بکار گرفته شود.

قوامی نماینده مجلس نیز در ادامه درباره برنامه 
نیمه  های  کارخانه  کردن  فعال  برای  دولت 
برنامه  زمینه  این  در  دولت  که  گفت  تعطیل 
مشخصی ندارد. در استان های مختلف صنایعی 
وجود دارند که با توجه به اینکه دولت هم می 
های  شبکه  طریق  از  باشد  داشته  نظارت  تواند 
بنابراین خط  وارد می کنند  مافیایی چین کاال 
نماینده  است.  خوابیده  شهرها  اکثر  در  تولید 
گوید  می  آباد  و صفی  بام  و  اسفراین  در  مردم 
که شبکه های مافیایی بسیار پرقدرت در حال 
اندازی و حمایت  فعالیت هستند. اگر تولید راه 
شود اشتغال های غیرمستقیم هم راه اندازی می 
تولید  و  شوند  می  کار  وارد  وار  زنجیره  و  شود 
رونق می گیرد. در کنار راه اندازی کارخانه های 
می  رونق  کوچک  های  اشتغال  تعطیل  نیمه 
گیرد، قطعات مختلف هم در داخل تولید شود. 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی می 
گوید که اروپا هم با معضل بیکاری مواجه بود دولت 
حمایت کرد تا مشکالت برطرف شد. در کشور ما 
التحصیالن  فارغ  بین  در  بیکاری  آمار  بیشترین 
بهینه  جمعیت  استقرار  الگوی  است.  دانشگاهی 
نیست و نیمی از جمعیت روستاها و عشایر در کالن 
شهرها هستند. دولت باید به صورت جدی با بیکاری 
برخورد کند و نظام باید به فکر مهار بیکاری باشد 
و این کار فقط با حمایت از تولید انجام می شود. 
مصری گفت: مجلس به دولت می گوید هر مانعی 
را  مشکل  و  تصویب  ما  دارد  وجود  رابطه  این  در 
برطرف می کنیم. برای اینکه دولت بتواند اقتصاد را 
مدیریت کند هرکاالیی که در داخل تولید می شود 
برای کاالی خارجی تعرفه ببندد، مشکالت برطرف 
خواهد شد اما ما فقط شعار می دهیم که اقتصاد ما 
باید باز باشد. ما اگر به جنس خارجی تعرفه بدهیم 
و واردکنندگان مجبور به پرداخت هزینه ها باشند به 

تولید کمک کرده ایم. 
طائی کارشناس اقتصادی در ادامه درباره بنگاه 
که  دهد  می  توضیح  زودبازده  کوچک  های 
شود.  مدیریت  و  اصالح  باید  خارجی  بازرگانی 

صحبت  اشتغال  وضعیت  بهبود  درباره  وقتی 
می شود باید واردات و صادرات نظام مند باشد. 
مشکل  یابد.  بهبود  باید  اداری  نظام  ناکارامدی 
ایجاد  برای  نیست.  تولید  مسئله  فقط  مالی 
اشتغال باید به همه اجزای حکومت توجه داشت 
از صحبت  بخش  این  موافق  بنده  که  دولت  نه 
های آقای قوامی هستم چون برای نیل به صعود 
کالن  های  سرمایه  و  درصدی   ۸ تا   7 رشد  و 
نیازمند قوه قضائیه هم هستیم و همه دستگاه 

ها باید با کمک هم به حل مشکالت بپردازند. 
دولت، مجلس و قوه قضائیه باید نقش خود را به 
ایفا کنند تا مشکالت تولید برطرف شود.  خوبی 
انتقادات مجلس به دولت درست است اما باید دید 
خود مجلس هم به خوبی در نظارت ها عمل می 
کند؟ آیا برخی از تصمیمات مجلس اخالل در کار 
دولت نیست؟ بنابراین همه اجزای حکومت باید 
برطرف  با کمک هم  تا مشکالت  همکاری کنند 
سال  پنجاه  چهل  در  مطالعات  اساس  بر  شود. 
گذشته حجم اقتصاد ایران 6 برابر اما حجم اقتصاد 
چین 60 برابر شده است.  مصری در پاسخ به طایی 
درباره نظارت می گوید که ما مسئولیت را پذیرفته 
ایم که به دولت در اوردن الیحه ها به مجلس کمک 
کنیم. یک و نیم میلیارد دالر تصویب کردیم که 
دولت بتواند بدهی ها به بانک ها در رابطه با تولید 

را بپردازد. مشکل اشتغال قابل حل است.
ما از دولت می خواهیم الیحه مناسب بیاورد تا 
مجلس به قانون تبدیل و تصویب کند اما دولت 

تاکنون الیحه ای ارائه نکرده است. 
قوامی نیز در جواب توضیح می دهد که نظام برای 
کمک به تولید باید قیام کند و همه دستگاه ها 
براین مساله اهتمام جدی داشته باشند. کارآفرینان 
باید حمایت شوند و شرایط اجتماعی فراهم شود. 
قوه قضائیه، مجلس و دولت باید محیط مناسب را 
برای کارآفرینان تامین کنند. رشد تابع بهره وری 
و هزینه ها منهای یک، باید مورد توجه مجلس و 

دولت قرار گیرد.
منبع: صداوسیما

اما و اگر های خرید اینترنتی اهتمام همه دستگاه ها بر رفع مشکل بیکاری
 در ایران

* زهره دانشمندی

در سال های اخیر به دنبال رشد سریع استفاده 
نفوذ  ضریب  افزایش  با  و  ایران  در  اینترنت  از 
۱04درصدی موبایل، عضویت 47 میلیون کاربر 
ایرانی در شبکه  های اجتماعی و رشد ۳۵ برابری 
دسترسی به اینترنت در کشور در طول4 سال 
گذشته، خریدآنالین به عنوان یک رفتار کاربری 

معمول بین کاربران شناخته شده است.
در صبح یک روز کاری مهرماه وقتی مروری بر 
خبرهای فضای مجازی داشتم،  نگاه کنجکاوانه-
ام به خبری مبنی بر«۱00 هزار میلیارد تومان؛ 
خرید اینترنتی در ایران تا پایان سال 96 »جلب 
گسترش  با  امروز  دنیای  در  که  خبری  شد. 
روزافزون شهرها و مشکالت ناشی از آن،  اغلب 
افراد را به سمت و سوی خود کشانده و نشان از 
واقعی تر شدن فضای مجازی در حوزه اقتصادی 
این  در  آنها  فعالیت  رشد  میزان  و  پویایی  و 
عرصه شده است. ذهنم درگیر این موضوع شد 
که چرا در سالهای اخیر  با افزایش رو به رشد 
خرید اینترنتی، مواجه شد ه  ایم؟ آیا داشتن حق 
انتخاب بیشتر و متنوع تر دلیل آن است؟! چرا که 
مشتریان اینترنتی دارای قدرت انتخاب باالیی در 
طیف وسیعی از فروشگاه های اینترنتی هستند 
و آنها را محدود به انتخاب فروشگاه های محلی 
نمی کند یا اینکه افزایش قدرت خرید کاربران از 
طریق صرف کوتاه ترین زمان ممکن و مقایسه 
آن با دیگر محصوالت و کمترین هزینه رفت وآمد 
درون شهری و برون شهری؛  دسترسی سریع تر 
اینترنت و خدمات و محصوالت آن موجب  به 
گسترش روند این موضوع در سال های اخیر شده 
است؟!به همین دلیل تالش کردم تا با نیم نگاهی 
به پیشینه تجارت الکترونیک در کشور و سپس 
مقایسه  ای به آمار سال های قبل در این راستا بهتر 
بتوانم به کنه و عمق این مسئله بپردازم.در سال-

های اخیر به دنبال رشد سریع استفاده از اینترنت 
در ایران و با افزایش ضریب نفوذ ۱04درصدی 
در  ایرانی  کاربر  میلیون   47 عضویت  موبایل، 
شبکه  های اجتماعی و رشد ۳۵ برابری دسترسی 
در طول4 سال گذشته،  در کشور  اینترنت  به 
خریدآنالین به عنوان یک رفتار کاربری معمول 
بین کاربران شناخته شده است. گفته می شود 
که بیش از ۱۱ هزار شرکت اینترنتی در کشور 
فعالیت می  کنند که 4 درصد از تولید ناخالص 
داخلی کشور از طریق معامالت آنالین تامین شده 
است؛ به گونه  ای که علی اصغر توفیق، معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشته که در 
سال 20۱۵، ۱7هزار میلیارد دالر از طریق خرید 
اینترنتی جابجا شده است که سهم ایران از این 
و  ایران در خرید  و  بوده است  رقم ۵/ ۱درصد 
فروش اینترنتی داخلی از حدود ۱4 هزار میلیارد 
تومان  میلیارد  به ۵0 هزار  تومان در سال 92 
درسال 9۳ و بیش از 6۱ هزار میلیارد تومان در 
سال 94 رسیده است و الزم به ذکر است که آمار 
دقیقی از سال 9۵ پیدا نشد. اما همین روند رو 
به رشد آمارها، بیانگر آماده شدن بستری برای 
گسترش فعالیت اقتصادی از سوی فضای مجازی 
است.از سوی دیگر،  باید این موضوع را هم از نظر 
گذراند که این روند گسترش خریدهای اینترنتی 
با باال رفتن سرعت اینترنت و افزایش پهنای باند، 
در سال های آتی، شاید خطری جبران ناپذیر برای 
شغل  های سنتی و یا رقبایی جدی برای این نوع 
شغل  ها گردد که در این خصوص باید راهکاری 
هوشمندانه و دقیق فراهم شود که همکاری و 
همیاری دولت و سازمان  های اقتصادی در حوزه 
 های مختلف برای این فضا را، می  طلبد. چرا که 
مطمئناً زمانی خواهد رسید که تقاضای مردم از 
عرضه خدمات در این عرصه پیشی بگیرد.پس تا 
دیر نشده، می بایست، تدابیری اصولی و منطقی 
و سنجیده برای مدیریت روز افزون خریدهای 
اینترنتی از یک سو و راهکارهای سنجیده برای 
آسیب پذیری کمتر شغل های سنتی از سوی دیگر 

سنجیده شود.

یادداشت

»آمریکا را دوباره عالی کن« عبارتی بود که »دونالد ترامپ« به عنوان شعار کمپین انتخاباتی 
خود برگزید و میلیون ها آمریکایی را برای تحقق این وعده پای صندوق های رای آورد. با 
گذشت چند ماه از راهیابی ترامپ به کاخ سفید و آشکار شدن نتایج سیاست های وی به ویژه 

در عرصه بین الملل فاصله آمریکا با جایگاه رهبری جهان دور و دورتر می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حرکت رو به افول آمریکای دوره ترامپ در سلسله مراتب بین 
المللی موضوعی است که نه تنها نگاه صاحبنظران سیاسی و تحلیلگران را به خود جلب کرده 
بلکه سیاستمداران و دولتمردان جهان نیز از فاصله روزافزون واشنگتن از رهبری جهان یعنی 
جایگاهی سخن می گویند که دست کم طی هفت دهه اخیر آمریکایی ها نخستین مدعی 

آن بوده اند.
با افزایش تنش و اختالفات ترامپ با دوستان و دشمنان آمریکا، »فدریکا موگرینی« مسوول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اواسط اردیبهشت ماه امسال با اشاره به ظرفیت های موجود 
برای تبدیل اروپا به شریک اصلی قدرت هایی چون روسیه، چین و هند اظهار داشت آمریکا 
در حال تبدیل به شریکی غیرقابل اتکا و در مسیر فاصله گرفتن از جایگاه رهبری در جهان 

است. 
موگرینی در این سخنان تصریح کرد رفتارهای خالف قاعده و غیرقابل پیش بینی شماری از 
رهبران گاه شگفتی آفرین و همراه با موفقیت است اما برخی اوقات هم به شکست می انجامد 

و زمانی برای جبران آن وجود نخواهد داشت. 
با وجود این، ترامپ همچنان بر تالش برای غیرقابل پیشینی بودن سیاست هایش به نحوی 
تعجب برانگیز پافشاری می کند. رییس جمهوری آمریکا چند روز مانده به رونمایی از راهبرد 
جدید این کشور در قبال ایران و تایید پایبندی تهران به توافق هسته ای کوشید وضعیتی 
نظیر تعلیق در فیلم های هالیوودی را به وجود آورد. این در حالی است که پایان بندی روز 
جمعه )بیست و یکم مهرماه( ترامپ بیشتر نمایانگر تبلیغاتی بودن بسیاری از رویکردهای وی 

بود تا عملگرایی.
در کشاکش مجادالت رهبران واشنگتن و پیونگ یانگ که اواخر تابستان امسال با آزمایش 
بمب هیدروژنی کره شمالی به اوج خود رسید، »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
جنگ لفظی ترامپ و »کیم جونگ اون« را به رفتار خردساالنی در مهد کودک تشبیه کرد؛ 
تشبیهی که بارها در رسانه های آمریکایی نیز درباره کهنسالترین رییس جمهوری این کشور 

تکرار شده است.
روزنامه »نیویورک  تایمز« چند هفته پس از ورود ترامپ به کاخ سفید با اشاره به رفتارهای 

همیشگی ترامپ برای مقصریابی و فرافکنی، وی را »رییس  جمهوری بچه مدرسه ای آمریکا« 
نامید و نوشت رفتارهای وی شاید برای نوجوانی سیزده ساله آزاردهنده باشد اما به عنوان 

رییس جمهوری آمریکا هراس آور است.
نوع ادبیات ترامپ اما فاصله وی با رییس جمهوری دارای حداقل شرایط و شایستگی کشوری 
مدعی رهبری جهان را نمایان تر می سازد. به گفته برخی ناظران، نخستین سخنرانی ترامپ 
در مجمع عمومی سازمان ملل به جای نمایش اقتدار و حفظ وجهه این کشور در حمایت 
از هنجارهای بین المللی چون حقوق بشر، دموکراسی، ثبات و امنیت، نوعی شاخ و شانه 

کشیدن برای جهان و بازتابی از روحیات کابوی گری آمریکای پیش از تمدن بود.
رفتارهای ترامپ اما برای بسیاری از آمریکایی ها از ادبیات وی اسفناک تر است. خردادماه 
امسال بود که ترامپ در نشست سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلژیک برای 
قرار گرفتن در مرکز عکس یادگاری یکی از رهبران اروپایی رو هل داد تا بر وی پیشی گیرد.

عالوه بر رفتار و گفتار، سیاست های ترامپ نمونه بارزی از هنجارشکنی است؛ هنجارشکنی 
هایی که البته از دید ناظران هزینه های آن برای کاخ سفید از قبل با فواید آن سنجیده می 
شود همچون خروج از پیمان آب و هوایی پاریس یا سازمان یونسکو که دومین مورد در 

آستانه اعالم نظر درباره برجام صورت گرفت.
در ادامه باید گفت، ناهمخوانی سیاست های اعالنی پرخاش جویانه و بشدت تهاجمی دولت 
جمهوریخواه با واقعیت های اقدام و عمل بین المللی این دولت که در صحنه هایی چون 
تقابل با کره شمالی برجسته شد، دیگر دلیلی است که تحلیلگران به عنوان شاهد ادعای خود 
مبنی بر ضعف آمریکای دوره ترامپ بیان می کنند. در این ارتباط، نوع واکنش عملی ترامپ 
به آزمایش بمب هیدوژنی کره شمالی واقعی ترین مصداق کاربرد تمثیل »ببری با دندان های 

کاغذی« برای توصیف ایاالت متحده آمریکا بود. 
نکته دیگر اینکه نتیجه طبیعی بسیاری از سیاست های آمریکای ترامپ ، حرکت به سوی 
انزوای بین المللی است؛ انزوایی که بخاطر ویژگی غیرقابل اتکا بودن و ترک سازمان ها و 
پیمان های بین المللی بر شدت آن افزوده می شود. از دید برخی تحلیلگران ترامپ می انگارد 
که با اقداماتی از این دست دیگر بازیگران را تحریم می کند حال آنکه روز به روز آمریکا را به 

سوی انزوا پیش می برد.
همچنان که گفته شد ترامپ با سوار شدن بر تمایالت موجود میان بسیاری از آمریکایی ها 
در جهت سروری بر جهان و از طریق تبلیغ و سردادن شعارهایی ملی گرایانه توانست راه خود 
را به سوی کاخ سفید هموار سازد. ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی بارها »باراک اوباما« 

و دموکرات ها را متهم ساخت که به واسطه امتیاز دادن به ایران در توافق هسته ای، واگذار 
کردن عرصه رقابت منطقه ای به تهران در کشورهایی چون عراق و سوریه، عقب نشینی در 
برابر روسیه در تحوالت خاورمیانه و بحران کریمه، رشد فزاینده قدرت چین و ... منزلت آمریکا 

را خدشه دار ساخته اند.
اینک اما منزلت آمریکای دوران ترامپ به یکی از دغدغه های آمریکایی ها تبدیل شده و 
نگرانی های بسیاری را از امکان وداع همیشگی با موقعیت هژمونی بین المللی به وجود آورده 
است. در این زمینه، »هیالری کلینتون« رقیب دموکرات ترامپ در رقابت های انتخاباتی در 
گفت وگوی روز شنبه با »فرید زکریا« مجری صاحب نام شبکه خبری »سی.ان.ن« شاید 
گویاترین تعبیر را از سخنان اخیر ترامپ درباره توافق هسته ای بیان داشته است. به گفته 
کلینتون، »رییس جمهوری کنونی اعتماد و اعتبار آمریکا را با سخنانش در زمینه مهمترین 

مذاکراتی که باید آن را حفظ می کرد، به پایان رسانده است.«

آگهی تغییرات شرکت
شناسه  و   4۵69۱۳ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آسیا  سپاس  شکالت   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱4004۱97۳۳4 ملی 
و  فروش  و  خرید  شرکت  موضوع  به   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۵/0۵/۱۳96
صادرات و واردات موادغذایی از جمله موادغذایی دام های خانگی )گربه ،سگ،پرنده 
( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم الحاق گردید 

و ماده مربوطه اصالح شد. ۱
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )95510(

آگهی تغییرات شرکت
 تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی شماره دو به 
شماره ثبت ۳۵94۸۵ و شناسه ملی ۱0۱0407400۳ به استناد صورتجلسه مجمع 
 ۱۱۳0۳۸/۱۵/962 شماره  مجوز  بموجب  و   22/0۳/۱۳96 مورخ  عادی  عمومی 
تصمیمات  تهران  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره   26/04/96 مورخه 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 9۵ بتصویب رسید. پیمان 
به  اژند  اصلی و شکراله  بازرس  به سمت  به شماره ملی 00۵6۳7۳۳6۸  سید ین 
شماره ملی ۳۳409۵7۸94 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. ۱
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )95512(

آگهی تغییرات شرکت
و   7۸7 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایرانیان شرکت  نیکان  عایق صنعت   
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱0۱0۳49۵49۳ ملی  شناسه 
ملی  شماره  به  باغچالی  بهمن   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   22/04/۱۳96 مورخ 
سهم  شرکت  صندوق  به  ریال   000/۵00/96۵ مبلغ  پرداخت  00۵42476۵9با 
الشرکه خودرا به مبلغ 000/000/000/۸ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت 
از مبلغ 000/000/40۵/7 ریال به مبلغ 000/۵00/۳70/۸ ریال افزیش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید لیست شرکاءبعد از افزایش سرمایه 
فاطمه خوش سخن معتمد دارنده 000/۵00/۳70 ریال سهم الشرکه بهمن باغچالی 
دارنده 000/000/000/۸ ریال سهم الشرکه حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت 

شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران 2
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری پردیس )95511(

آگهی تغییرات شرکت
مرمت آثار آوام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۳4۱6 و شناسه ملی ۱0۱0۳49۱۵۸2 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 0۸/0۵/۱۳96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت به: تهران شهرتهران شهیدبهشتی خیابان پاکستان کوچه شهید حکیمی ) دهم ( 

پالک 20 طبقه ۳ واحد 6 کدپستی ۱۵۳۱7۳۳۸۱7انتقال یافت ۱
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )95513(

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین آقا فراشی  فرزند شیخعلی 

خواهان خانم سیده اکرم موسوی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین آقا 
فراشی فرزند شیخعلی  به خواسته مطالبه مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع که به 
شماره پرونده کالسه 96099۸66۵6۳002۵7  شعبه2 دادگاه خانواده دادگستری 
شهرستان خرم آباد)نهم حقوقی سابق (  ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳96/۸/29 
ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه  حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد –معصومه تیموری . 

آگهی ابالغ و احضار  
آقای امین امینی تاری فرزند صادق مجهول المکان همسر شما برابر دادنامه شماره 
96099766۱0900664 مورخه ۱۳96/4/24 شعبه نهم تقاضای ثبت طالق نموده 
لذا الزم است ظرف مدت ۱0 روز پس از انتشار این آگهی در دفتر خانه)به نشانی 
:خرم آباد –پایین تر از میدان شقایق جنب پلیس +۱0 (  حاضر در غیر اینصورت 
طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد شد .آدرس 
امین امینی تاری فرزند صادق به نشانی استان هرمزگان شهرستان بندرعباس –

آزادشهر غدیر ۱۱ساختمان مقدس طبقه 4 –مجهول المکان 
سردفتر طالق 6 خرم آباد – محمد ربیعی 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی خواهان ابراهیم شکری فرزند حسین با وکالت خانم زهرا ولی 
زاده به طرفیت خواندگان ۱-احسان شاه کرمی فرزند اسداله 2-سعید نظریان فرزند 
امیر به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی به خواسته مطالبه 
وجه چهار فقره سفته به مبلغ 2۵7 میلیون ریال با توجه به صورتجلسه استشهادیه 
واخواه در مورد اعسار و معافیت از هزینه دادرسی پرونده موصوف نظر به اینکه شهود 
خواهان در استشهادیه و شهادتنامه مشخصات و شغل و وسیله امرارو معاش و عدم 
تمکن مالی خواهان را برای تادیه هزینه دادرسی صراحتا قید نموده و عنوان نموده 
اظهارات  با  استشهادیه  مفاد  و  ندارد  را  دادرسی  پرداخت هزینه  توان  فعال  اند که 
با استفاده از مفهوم  با عنایت به سایر قراین و امارات  خواهان منطبق است لذا و 
مخالف ماده ۵07 قانون آیین دادرسی مدنی با کافی دانستن شهادت نامه و عدم 
نیاز به تعیین وقت دادرسی و حضور شهود در جلسه دادرسی مضمون شهادتنامه 
را محمول بر صحت تلقی و با توجه به گواهی گواهان مبنی بر عدم توانایی مالی 
آیین  قانون  از   ۵07 و   ۵06 ۵04و  مواد  به  مستندا  دادگاه  وی  اعسار  و  خواهان 
دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده اخیر الذکر حکم به اعسار و معافیت از هزینه 
دادرسی بطور موقت تا متمکن شدن خواهان جهت پرونده مذکور صادر و اعالم می 
اعتراض در محاکم محترم  قابل  ابالغ  تاریخ  از  گردد رای صادره ظرف بیست روز 

تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
دادرس شعبه اول محاکم حقوقی خرم آباد – مهدی مرادی . 

آگهی احضار متهم
 و ابالغ  وقت  رسیدگی  دادگاه

  در اجرای  ماده ۱۸0 قانون  آیین  دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقالب  در 
امور کیفری  با انتشار  این آگهی  برای  یک نوبت  به فاطمه  شعبانی پور ناصری  
که به  لحاظ  مجهول المکان  بودن  ابالغ  احضاریه  به ایشان  ممکن نشده است  
احضار  می شوند  تا در تاریخ  ۱۳96/۸/29 ساعت 9 صبح  جهت شرکت  در جلسه  
دادرسی  به کالسه  پرونده  96076۵ شعبه ۱0۳  دادگاه  کیفری  2 الهیجان حاضر  

و دفاع نمایند  در غیر این صورت  تصمیم مناسب  اتخاذ خواهد شد.
5319- مدیر دفتر شعبه 103  دادگاه  کیفری 2 الهیجان -  اکبری

ابالغ
در اجرای  ماده ۱74 قانون آیین  دادرسی  کیفری مصوب سال 92 با انتشار  این 
آگهی  برای  یک نوبت  در یکی  از روزنامه های کثیراالنتشار  آقای  حسین  نداپور  
فرزند  حمداهلل  که به  لحاظ  مجهول المکان  بودن ابالغ  احضاریه  به  وی ممکن 
نشده  است  اخطار  می گردد  تا ظرف  یک ماه  از تاریخ  انتشار  آگهی  با حضور  
در این شعبه  به اتهام  نگهداری  دو گره  هرویین  و یک جام  پایپ در پرونده  
9607۸6 از خود دفاع  نماید  در صورت  عدم  حضور  متهم  یا  عدم  عذر موجه  
تصمیم  مناسب  اتخاذ  خواهد شد. ضمنا وقت  رسیدگی  به پرونده  مذکور  روز 

دو شنبه  مورخ  96/۸/29  ساعت ۸/۳0 صبح  می باشد.
5320- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب  اسالمی شهرستان  رشت -  افشین یوسفی

ابالغیه
 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: ۱-نام: مصطفی        2-نام خانوادگی: فقیری

۳-نام پدر: فخرالدین
ثابت      کریمی  اله  عزت  آقای        تجدیدنظرخواهی  درخصوص  پیوست:  مدارک 
بطرفیت شما نسبت به دادنامه 960700۵46 صادره از این شعبه.به پیوست نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ میشود.مقتضی است حسب 

ماده۳46 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی
اعالم  دادگاه  این  به  اخطاریه.  رویت  از  روزپس  ده  ظرف  دارید  پاسخی  چنانچه 
به  کیفیت  همین  به  پرونده  دهید.درغیراینصورت  تحویل  دادگاه  به  یا  نمایید 

تجدیدنظرارسال میگردد.
توجه: *پس از دریافت این ابالغیه.ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام 
خواهدشد وابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود واستثناء انجام میشود؛ بنابراین 
ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه وابالغیه های اتی از طریق 

سامانه اقدام نمایید.
ننموده  دریافت  کاربری)رمزوشناسه(  سامانه.حساب  به  ورود  جهت  *چنانچه 
عدم  ودرصورت  قضایی  الکترونیکی  خدمات  دفاتر  از  یکی  به  نام  ثبت  جهت  اید 

دسترسی.به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگاور

وداع با رویای »آمریکای عالی«
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نانوایان  گالیه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
مبنی بر آنکه آرد ایرانی چسبندگی الزم را 
ندارد و ناچار به استفاده از نمک بیشتری 
در خمیر نان هستند، گفت: درست است 
که ما در حوزه گندم خودکفا شده ایم، اما 
را  داخل  تولید  گندم  از  قسمتی  می توان 
صادر و گندمی که مورد نظر نانواها است 

را خریداری کنیم.
روز  مراسم  در  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
جهانی غذا با بیان اینکه به مناسبت روز 
جهانی غذا دور هم جمع شده ایم، گفت: 
امیدواریم با مرور کارنامه یک ساله مان به 
شدن مان  جمع  که  برسیم  حقیقت  این 
که  است  این  نتیجه اش  و  نیست  بی ثمر 
کنند.  استفاده  سالم تری  غذای  از  مردم 
حقوق  از  بتوانیم  میزان  هر  به  بنابراین 

مردم مراقبت کنیم، خوب است.
کنندگان  برگزار  از  تشکر  ضمن  وی 
و  علمی  مراکز  و  شرکت ها  و  مراسم  این 
اجرایی، گفت: موضوع غذا صرفا به وزارت 
بهداشت مربوط نیست، هر چند که ناظر 
در این حوزه طبق قانون وزارت بهداشت 
و در مواردی سازمان ملی استاندارد است 
روحانی  آقای  دولت  در  که  و خوشحالیم 
بر خالف دوره های گذشته همکاری خوبی 
بین این دو سازمان ایجاد شده است. البته 
باید توجه کرد که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 
نقشی  نیز  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 

بی بدیل در این حوزه دارند.
روی  بر  ما  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
کشور  قانونی  مبادی  از  که  غذایی  مواد 

داریم،  کامل  نظارت  می شوند،  وارد 
زمینه  این  در  باید  مردم  بنابراین  گفت: 
قوی  نظارت  که  بدانند  و  باشند  مطمئن 
و  دارد  وجود  غذایی  فرآورده های  روی 
بهداشت  وزارت  نکنند.  شایعات گوش  به 
مردم  برای حفظ سالمت  که  کرده  ثابت 
و  می کند  عمل  رودربایستی  هیچ  بدون 

اهل مسامحه نیست.
از  مواردی  البته  کرد:  تاکید  هاشمی 
قاچاق  صورت  به  غذایی  فرآورده های 
ما  نگاه  و  دید  از  که  دارد  وجود  بازار  در 
دستگاه ها  سایر  از  باید  اما  است،  خارج 
بخواهیم که این موضوع را کنترل کنند. 
گذشته  سال  یک  طول  در  خوشبختانه 
رئیس  حضور  با  سالمت  ملی  مجمع 
جمهور ایجاد شد و آئین نامه آن را تدوین 
همه  در  مجمع  این  تا  شد  بنا  و  کردیم 
استانداران  حضور  با  کشور  استان های 

برگزار شود و نظارت بر بهداشت حرفه ای، 
بهداشت محیط و توجه به غذای مردم اعم 
از خرده فروشی تا مراکز توزیع غذا را بر 
عهده داشته باشد. همچنین شورای عالی 
سالمت و امنیت غذایی با حضور 9 عضو 
کابینه و با ریاست رئیس جمهور تشکیل 
شد که تصمیمات خوبی در حوزه نمک و 

روغن گرفته است.
توانستیم  چند  هر  اینکه  بیان  با  هاشمی 
۱0 درصد از میزان مصرف نمک را کاهش 
حوزه  این  در  مشکالتی  هنوز  اما  دهیم 
به طوریکه هنوز هم میزان  داریم، گفت: 
مصرف نمک در کشور ما دو برابر دنیاست. 
در زمینه مصرف شکر نیز روزانه ۸۵ گرم 
شکر مصرف می کنیم که برای رسیدن به 
استاندارد مصرف شکر باید مصرف آن را 
به میزان 2۵ گرم کاهش دهیم. در حوزه 
نیز شورای عالی سالمت و  مصرف روغن 

امنیت غذایی تصمیم گرفته تا اسید چرب 
روغن ها را به صفر برساند که به نظر من 
این کار شدنی است.وزیر بهداشت با بیان 
و  زدیم  پالم حرف  روغن  درباره  ما  اینکه 
انجام  اقداماتی که  با  عمل کردیم، گفت: 
لبنی  مواد  و  لبنیات  از  پالم  روغن  شد 
حذف شد. البته برخی به غلط در جامعه 
مضر  و  زا  سرطان  پالم  که  کردند  تبلیغ 
است، اما این در حالیست که مصرف زیاد 
آن مضر است و در تولید بستنی، شکالت 
شود.  استفاده  آن  از  که  است  الزم   ... و 
به هر حال وزارت بهداشت توانست میزان 
واردات پالم را از 7۵0 هزار تن به کمتر از 
400 هزار تن کاهش دهد و در عین حال 
موفق شدیم که تعرفه پالم را هم افزایش 

دهیم تا مصرف آن کنترل شود.
وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به موضوع 
شاکی  نانواها  گفت:  آرد،  سازی  غنی 
در  که  ایرانی  آرد  می گویند  و  هستند 
اختیارشان قرار می گیرد، چسبندگی الزم 
را ندارد و می گویند حتما باید این گندم 
با گندم وارداتی مخلوط شود تا بتوانیم آن 
به  بیشتری هم  نمک  و  استفاده کنیم  را 
آن نزنیم. از طرفی نرخ جهانی گندم 600 
تا 6۵0 تومان است در حالیکه ما گندم را 
با قیمت بیش از ۱000 تومان می خریم. 
یعنی عالوه بر پرداخت این مابه التفاوت، 
به  بیشتری  نمک  است  مجبور  هم  نانوا 
خمیرش اضافه کند که این موضوع باعث 
آسیب دیدن سالمت مردم می شود و در 
هزینه جداگانه ای  باید  حوزه سالمت هم 

انجام دهیم.

خبــــر

خانه و مدرسه دو بال شکوهمند 
پرواز در آسمان تربیت هستند

وزیر آموزش و پرورش گفت: خانه و مدرسه، 
دو بال شکوهمند پرواز در آسمان تربیت اند 
همدلی،  مظهر  مربیان،  و  اولیا  انجمن  و 
و  آموزش  خطیر  امر  در  همکاری  و  تعامل 

پرورش نونهاالن میهن اسالمی است.
به  پیامی  صدور  با  بطحائی  سیدمحمد 
و  اولیا  پیوند  هفته  فرارسیدن  مناسبت 
مربیان اظهار کرد: رسالت آموزشی و تربیتی 
والدین و مربیان، زمانی محقق می شود که با 
این همدلی و تعامل، فرصت شکوفایی دانش 

آموزان را فراهم آوریم. 
مربیان  و  اولیا  انجمن  اهمیت  افزود:  وی 
و  تعلیم   اصلی  کانون  دو  که  است  این  در 
بر  تا  می  سازد  متصل  یکدیگر  به  را  تربیت 
از  مشترک  تعاریف  و  مفاهیم  اهداف،  پایه  
پرورش فرزندان، مشارکت و همکاری داشته 
باشند، همچنانکه در سند تحول بنیادین نیز 
بر ارتقای جایگاه و نقش تربیتی خانواده و 
مشارکت اثربخش آن با نظام تعلیم  و تربیت 
است.بطحائی  شده  فراوان  تأکید  رسمی، 
وزارت  غالب  و  اصلی  رویکرد  کرد:  بیان 
آموزش  و پرورش در حوزه  مشارکت والدین 
زیرساخت ها  توسعه   و  ایجاد  مدارس؛  در 
مشارکت های  برای  مناسب  بسترهای  و 
مشارکت های  به  ویژه  خانواده  همه جانبه  
است  مهارتی  و  تخصصی  مشورتی،  فکری، 
نقش   تعیین  والدین؛  جدی  مطالبات  از  و 
واقعی و کارآمد جهت سهیم شدن آنان در 
اداره  مدارس، مشارکت در تدوین برنامه های 
ساالنه  آموزشی  و پرورشی، تصمیم  گیری در 
امور مربوط، همکاری در اجرای فرایندها و 

نظارت بر نحوه  اجرای فعالیت هاست.
اظهار  پیام  این  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
عظیم  جمعیت  حضور  تردید  بدون  کرد: 
و  تخصص   دانش،  با  گرامی،  والدین 
برای  مغتنمی  امکان  متنوع،  مهارت های 
کیفی  و  کّمی  ارتقای  مشکالت  و  رفع 
والدین  سازماندهی  و  است  مدارس  امور 
در  تخصص   و  دانش  اساس  بر  مند  عالقه  
تدبیری  مهارتی،  و  تخصصی  کارگروه های 
آموزش  و مشارکت جویانه  است که  عالمانه 
عالی  اهداف  به  حصول  در  را  پرورش   و 
اختیار  والدین،  تکریم  اصل  می کند.  یاری 
و  ابالغی  قوانین  رعایت  بودن،  داوطلبانه  و 
از  مدارس  مربیان  و  اولیا  انجمن  مدیریت 
مورد  همواره  باید  که  است  مهمی  موارد 
توجه قرار  گیرد؛ بنابراین از مدیران محترم 
از  چیز  هر  از  بیش  می رود  انتظار  مدارس 
امر  در  والدین  مشورتی  و  فکری  ظرفیت 
برنامه  ریزی و تصمیم گیری  استفاده کنند و 
با تشکیل کارگروه های تخصصی و مهارتی، 
این  بنیادی  و  واقعی  مشارکت  ارائه  زمینه  
در  مشارکت  این  تا  آورند  فراهم  را  عزیزان 
طول برنامه پنج  ساله ششم توسعه با جدیت 
پیوند  هفته  در  ساله  یابد.همه  ادامه  کامل 
که از 24 تا ۳0 مهرماه به مدت یک هفته 
شود،  می  برگزار  کشور  مدارس  تمامی  در 
و  اولیا  های  انجمن  های  برنامه  و  جلسات 

مربیان برگزار می شود.

اتباع غیر قانونی
 به دولت مالیات نمي دهند

یک کارشناس حوزه کار می گوید در حالی 
پناهجو  هر  برای  بین المللی  سازمانهای  که 
ایران پرداخت می کنند، دولت  یک دالر به 
می کند.  خرج  پناهجو  هر  برای  دالر  چهار 
او با بیان اینکه مهاجرین غیرقانونی مالیات 
و عوارضی عاید دولت نمی کنند از بازرسان 
به کارگیری  با  قانون  برابر  که  خواست  کار 
شغلی  فرصتهای  در  مهاجر  کار  نیروی 
برخورد جدی و بازدارنده ای داشته باشند و 
کارفرمایان ایرانی هم صرف نظر از سودجویی 
و  افاغنه خودداری  کارگیری  به  از  شخصی 
وادار کنند. به وطنشان  بازگشت  به  را  آنها 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  قمشه ای  ممتاز  زهرا 
در ارزیابی حضور و اشغال فرصتهای شغلی 
طبق  گفت:  بیگانه  اتباع  توسط  ایران  در 
کرده  اعالم  کشور  وزارت  که  رسمی  آمار 
زندگی  ایران  در  مهاجر  میلیون   ۳ از  بیش 
 ۵00 میلیون   2 تعداد  این  از  که  می کنند 
عراقی،  معاودین  از  بقیه  و  افغانستانی  هزار 
تفر   6000 و  لبنانی  پاکستانی،  مهاجران 
بخش  ولی  هستند  سوری  پناهجوی  هم 
هستند  افغانستانی  مهاجرین  از  اعظمی 
اوضاع  می کنند.وی  جلب  را  ما  توجه  که 
افغانستان  امنیتی  و  سیاسی  ریخته  هم  به 
و  داخلی  جنگ  طوالنی  سالهای  دلیل  به 
اشغال توسط بیگانگان، وجود فقر و ناامنی 
در این کشور و داشتن 9۳6 کیلومتر مرز با 
مهاجرین  هجوم  علل  مهمترین  از  را  ایران 
با  گفت:  و  کرد  ذکر  ایران  به  افغانستانی 
میلیون   ۵ در ۱0 سال گذشته  آنکه  وجود 
داده  بازگشت  کشورشان  به  افغانستانی 
شده اند اما همچنان 2 میلیون و ۵00 هزار 
می کنند  زندگی  ایران  در  افغانستانی  نفر  
که از این تعداد تنها یک میلیون نفر دارای 
با  بقیه  و  پاسپورت هستند  یا  اقامت  مجوز 
عبور از مرزها به شکل قاچاقی و بدون مجوز 
خود  برای  راحتی  به  مختلف  شهرهای  در 

زندگی می کنند.

خبــــر

شرایط برای ایفای نقش یک جوان مومن 
نسبت به انقالب مهیاست

اسالمی  انجمن های  اتحادیه  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
اتحادیه  کنگره  دوازدهمین  از  دوم  اجالس  در  دانش آموزان 
داخلی  به شرایط  اشاره  با  آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن 
ایفای  برای  ایران گفت: همه شرایط  المللی  منطقه ای و بین 
انقالب  به  نسبت  انقالبی  و  متعهد  مومن،  جوان  یک  نقش 

مهیاست.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل دفتر 
مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان،حجت االسالم 
والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری نماینده مقام معظم 
رهبری در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان در دومین 
اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  کنگره  دوازدهمین  از  اجالسیه  
دانش آموزان اظهار داشت: در آستانه چهل سالگی انقالب به 
تعبیر رهبر انقالب، دانش آموزان افسران جنگ نرم هستند و 
باید تالش کنند تا از عهده ایفای تقش خود در قبال انقالب 
اسالمی برآیند.وی افزود: انقالب اسالمی منحصر به مردم ایران 
تمام  و  کرد  هدیه  جهان  مردم  تمام  به  را  آن  خداوند  و  نبود 

مستضعفان عالم از آن بهره مند شدند.
حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبری خاطر نشان کرد: 
همه کسانی که اهل فن و مطالعه هستند و ریشه های انقالب 
را مطالعه کرده اند آن را هدیه مکتب عاشورا و محرم می دانند.
رییس جمهور یک کشور مدعی دموکراسی شده است و آبروی 

نمانده امریکا را در برابر جهانیان ریخته است
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
رییس  کرده  پاره  زنجیر  دیوانه  یک  داشت:  بیان  دانش آموزان 
جمهور یک کشور مدعی دموکراسی شده است و آبروی نمانده 
امریکا هم  و متحدان  است  ریخته  برابر جهانیان  در  را  امریکا 

نمی توانند از امریکا دفاع کنند.
وی با تاکید اینکه شرایط برای ایفای نقش انقالبی جوانان بیش 
از پیش مهیاست، افزود: دانش آموزان انرژی عظیم عاشورایی 
برای  زینب  از حضرت  کنند،:  آزاد  مدرسه  صحنه  در  را  خود 
ایفای نقش انقالبی خود الهام بگیرید و خودسازی متفاوت برای 

دیگر سازی متفاوت را سرمشق حرکت خود قرار دهید.
وی با بیان اینکه قوت جان با تقویت تقوی میسر میشود، ادامه 
داد: امواج شیاطین با طهارت روح کنار می رود و قوت روحانی 

با نماز با کیفیت به دست می آید.
کرد:  خاطرنشان  اکبری  علی  حاج  والمسلمین  االسالم  حجت 
بخشش،  همچون  اخالقی  خصایل  تقویت  با  هم  روان  قوت 
بهترین زمان  آید و جوانی  به دست می  اراده و حلم  کرامت، 

برای تمرین این خصوصیات است.
گفت:  دارد،  دوست  را  قوی  مومن  خداوند  اینکه  بیان  با  وی 
و  موقع  به  و حضور  زمان  قدرت سازماندهی محیط، مدیریت 
قوت  باعث  موثر  های  معاشرت  و  منزل  مدیریت  های  مهارت 
اتحادیه  در  رهبری  معظم  مقام  شود.نماینده  می  عمل  در 
انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: زمینه قوی شدن دانش 
آموزان در انجمن اسالمی دانش آموزان مهیاست و قوی شدن 

روح، جسم، عمل و ایمان در جوانی محقق می شود.

تمام اتوبوس هاي تهران از  رده خارج هستند

تا  رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران می گوید 
دو سال دیگر تمام اتوبوس های پایتخت به سن فرسودگی می 

رسند و باید دست کم 2 هزار اتوبوس تازه وارد ناوگان کرد.
فرسودگی اتوبوس های پایتخت خبر تازه ای نیست اما محمد 
علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
به  اتوبوسرانی  ناوگان  وضعیت  اگر  است  داده  هشدار  تهران 
پایتخت  به  جدیدی  اتوبوس  و  کند  پیدا  ادامه  شکل  همین 
تهران  اتوبوس های شهری  تمام  دیگر  تا 2 سال  نشود  اضافه 

فرسوده خواهند شد
علیخانی با اشاره به این که ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران دست 
کم نیاز به 2 هزار اتوبوس دارد گفت: نیاز شهر تهران به اتوبوس 
بیش از دو هزار اتوبوس است اما ما بدون بلندپروازی این تعداد 

را اعالم می کنیم که نیاز اورژانسی تهران است.
اتوبوس ها  تهران توسط  باید ۵ میلیون سفر در  ادامه داد:  او 
انجام شود و ما با این آمار فاصله زیادی داریم. ناهماهنگی هایی 
و دولت وجود داشته سبب  میان مدیریت شهری  تاکنون  که 

شده تهران از بسیاری از حقوق خود محروم شود.
فرسوده  اتوبوس های  بحران  بودن  جدی  به  اشاره  با  علیخانی 
شهر  در  فرسوده  اتوبوس   600 و  هزار   2 کرد:  اضافه  گازسوز 
بخش خصوصی  به  عمدتا  اتوبوس ها  این  و  دارد  وجود  تهران 

واگذار شده اند.
با  رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران 
اشاره به خطرات قابل توجه اتوبوس های گازی فرسوده تصریح 
کرد: در مخازن گاز اتوبوس های فرسوده مشکالتی وجود داشته 

و هر لحظه امکان به وجود آوردن یک حادثه را دارند.
در مخازن گاز اتوبوس های فرسوده مشکالتی وجود داشته و هر 
لحظه امکان به وجود آوردن یک حادثه را دارندعلیخانی تاکید 
کرد: تاکنون حادثه ای در این رابطه به کمیسیون گزارش نشده 
اما این احتمال وجود دارد که هر لحظه حادثه ای خطرناک در 
تهران رخ دهد.به گفته مسئوالن شهری ۳ هزار و ۵6۳ اتوبوس 
فرسوده شهر تهران است که عمرشان از ۸ سال گذشته است.

گرد و غبار در کشور شدیدتر می شود

اینکه  به  با اشاره  با پدیده گرد و غبار  مدیر ملی ستاد مقابله 
و  گرد  روز  است،  ازدیاد  به  رو  کشور  در  غبار  و  گرد  شدت 
غباری در ایران را تعریف کرد و گفت: اگر شاخص ذرات معلق 
)PM۱0( باالتر از ۱۵0 باشد و این وضعیت تا 4۸ ساعت دوام 

داشته باشد روز گرد و غباری محسوب می شود.
ضیاء الدین شعاعی در نشست علمی که به مناسبت روز جهانی 
سوانح با عنوان مخاطرات طبیعی، چالش های زیست محیطی 
و بحران آب و خشکسالی در ایران در دانشکده معدن دانشگاه 
تهران برگزار شد، اظهار کرد: پدیده طوفان شن در کشور ما 70 
سال سابقه دارد و جزء اکوسیستم سرزمین ما محسوب می شود 
و سالیان سال است که مردم ما با این پدیده دست و پنجه نرم 
می کنند اما طی سال های گذشته این پدیده به طوفان گرد و 

غبار تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید دنبال تحوالتی باشیم که باعث ایجاد 
بادی و  و غبار شده است، گفت: فرسایش  پدیده طوفان گرد 
طوفان های گرد و غبار تابعی از سرعت باد، اندازه ذرات، رطوبت 

خاک، نوع خاک و پوشش گیاهی است.

خبر وزیر بهداشت هشدار داد: 

نان سه برابر حد مجاز نمک دارد

ثبت نام  از  کشور  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
اینترنتی اهدای خون در سامانه نوبت دهی این سازمان 
خبر داد و گفت: هر فرد در سال می تواند ۳6 بار پالسما 
پورفتح ا... کند.علی اکبر  اهدا  خون  پالکت  بار   24 و 
اینترنتی  نوبت دهی  سامانه  از  بهره برداری  مراسم  در 
هر سال  بانوان  گفت:  در سراسر کشور،  اهدای خون 
می توانند سه بار و مردان چهار بار خون اهدا کنند، اما 
اهدای پالسما ۳6 بار و پالکت حدود 24 بار در سال 
امکانپذیر است.وی با تاکید بر این که راه اندازی سامانه 
نوبت دهی انتقال خون در سامان بخشی مراجعان جهت 
اهدای خون بسیار مؤثر است، افزود: ممکن است افراد 
همچنین  و  عاشورا  و  تاسوعا  همچون  زمان هایی  در 
شب های قدر به پایگاه های انتقال خون مراجعه کنند 
دریافت  امکان  مراجعات،  حجم  افزایش  دلیل  به  اما 
سازمان  باشد.مدیرعامل  نداشته  وجود  آنها  از  خون 
انتقال خون کشور، گفت: عمر مصرف پالکت های خون 
بسیار پایین بوده و مدت زمان زیادی نمی توان آن را 
در جهت  نوبت دهی  سامانه  راه اندازی  لذا  داشت  نگه 
رفع این مشکل بسیار حائز اهمیت است.پورفتح اهلل به 
لزوم توجه به فرهنگ نذر پالکت و نذر پالسما اشاره 
این  در  فرهنگ سازی  انجام  صورت  در  گفت:  و  کرد 
راستا می توان شاهد اهدای بیشتر پالسما و پالکت در 

زمان های مشخص شده باشیم.

ثبت نام براي
اهداي خون اینترنتي شد

رئیس پلیس تهران گفت: ماموران ما در نیمه نخست 
امسال موفق شدند 66 درصد سرقت های رخ داده در 

تهران را کشف کنند.
رئیس پلیس تهران گفت: ماموران ما در نیمه نخست 
امسال موفق شدند 66 درصد سرقت های رخ داده در 

تهران را کشف کنند.
رعد  طرح  داشت:  اظهار  رحیمی  حسین  سردار 
در پیشگیری  پلیس  سوی  از  جرایم  با  مقابله   برای 

 کالنتری ها اجرا می شود. براساس این طرح ماموران 
کالنتری ها برای مقابله با انواع جرایم به ویژه سرقت 
از محالت اقدامات خود را تشدید کرده و به برخورد 
می  مردم  آسایش  مزاحمان  و  مالخران  سارقان،  با 
به زودی  ادامه داد: مرحله سوم رعد ۳  پردازند. وی 
در تهران از سوی کالنتری ها برگزار می شود. در دو 
از ۳00  و بیش  انجام  اقدامات خوبی  مرحله گذشته 
دستگیر  و  شناسایی  پلیس  سوی  از  متهم  و  سارق 
شدند. رئیس پلیس تهران افزود: باید برخورد با جرایم 
از همان نقطه وقوع انجام شود و ماموران در کمترین 
زمان بتوانند با رد گیری موضوع به کشف جرم برسند. 
ارسال شود  آگاهی  پلیس  به  ها  پرونده  تمامی  نباید 
و در همان کالنتری باید جرایم کوچک کشف شود. 

سوی  از  تهران  های  سرقت  درصد   66 وی  گفته  به 
پلیس کشف می شود. 

رعد طرحی برای مقابله با جرایم 
از سوی پلیس 

جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  أمور  معاون 
و  سبز  مشاغل  و  زنان  اینکه  بابیان  دوازدهم  دولت 
حل  را  محیطی  زیست  مشکالت  می توانند  فناوری 
برای  می توان  فناوری  و  سبز  مشاغل  گفت:از  کنند، 
و  روستاها  در  اقتصادی  مشکالت  رفع  اشتغالزایی، 

بهبود شرایط محیطی استفاده کرد.
آفرینی  ›نقش  همایش  نخستین  در  ابتکار  معصومه 
زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار‹ که در محل 
این وزارتخانه برگزار شد ،افزود: زنان به عنوان سرمایه 
شرایط  و  تحصیالت  با  متناسب  باید  اجتماعی  های 
اجتماعی و ضرورت ها برای تامین زندگی سالم مورد 
درک  روستایی  زنان  وی،  گفته  گیرند.به  قرار  توجه 
عمیقی از طبیعت و منابع طبیعی دارند بنابراین با این 
نگاه به زنان روستایی می توان  نگاه عمیقی به توسعه 
پایدار روستاها داشت تا کمک رسانی الزم انجام شود.

در  روستایی  زنان  سهم  بنابراین  اظهارداشت:  وی 
اقتصاد ملی چشمگیر و قابل توجه است و باید با توجه 
با  سازگار  کشاورزی  بتوانیم  قشر،  این  تحصیالت  به 
اقلیم، بهره وری بیشتر از آب، بهره وری در تولیدات 

را در کشور ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: با ظرفیت سازی های صورت گرفته 
از سوی دولت مبلغ ۱.۵ میلیارد دالر به اشتغال سازی  

روستا ها اختصاص می یابد.

حل مشکالت زیست محیطی 
با حضور زنان و مشاغل سبز 

واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
در  سل  به  ابتال  میزان  بهداشت،  وزارت 
ایران را ۱6 مورد در میان هر ۱00 هزار نفر 
ایران جزء سردمداران  تاکید کرد:  اعالم و 
کشورهایی است که می تواند به حذف سل 
تا سال 20۳0 دست یابد.دکتر محمدمهدی 
گویا در مراسم بزرگداشت روز ملی مبارزه 
با سل که در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی برگزار شد، گفت: طبق مطالعه ای 
دنیا  شد،  انجام  هندوستان  کشور  در  که 
تصور  سل  درباره  قبال  آنچه  شد  متوجه 
می کرد با واقعیت فاصله دارد. سال 20۱4 
میزان ابتال به سل در دنیا 9 میلیون و 600 
هزار نفر برآورد می شد، اما در سال 20۱۵ 
با بررسی های دقیق تر متوجه شدند که این 
تعداد به ۱0 میلیون و ۱4 نفر رسیده است.

وی افزود: در سال 20۱4 برآورد شده بود که 
یک میلیون و 400 هزار نفر در دنیا به علت 
ابتال به این بیماری جان خود را از دست 
می دهند، اما در سال 20۱۵ به این نتیجه 
رسیدند که این رقم به یک میلیون و ۸00 

هزار نفر رسیده است. هنوز هم بیماری سل 
با اینکه یقین داریم قابل پیشگیری و درمان 
است، جزء ۱0 علت اول مرگ و میر در دنیا 

قرار دارد.
واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
از  کرد:  اضافه  همچنین  بهداشت  وزارت 
که  نفری  هزار   400 و  میلیون   ۱0 میان 
مبتال شدند، ۳.۵  به سل  در سال 20۱۵ 
شناسایی  درصد   ۳4 معادل  نفر  میلیون 
نیز  را  دیگران  می توانند  افراد  این  نشدند. 

مبتال کنند و خود نیز ممکن است جان شان 
را از دست بدهند. از میان تمام افراد مبتال 
به این بیماری، شش میلیون نفر مرد، ۳.۵ 
میلیون  یک  به  نزدیک  و  زن  نفر  میلیون 
اینکه  بیان  با  کودک هستند.گویا  نیز  نفر 
مهم ترین علت مرگ مبتالیان به بیماری ، 
HIV سل است، ادامه داد: با تعاریف جدید 
در گذشته برآورد می شد که 4۸0 هزار نفر 
در دنیا مبتال به سل مقاوم به درمان هستند. 
اما با تعاریف جدید این رقم به ۵۸0 هزار نفر 

می رسد. سل مقاوم به درمان نیاز به درمان 
خوش  در  و  دارد  ویژه ای  مراقبت های  و 
بینانه ترین حالت ۵0 تا 60 درصد موارد به 

درمان پاسخ مثبت می دهند.
ابتال به  وی تصریح کرد: 60 درصد موارد 
سل در دنیا در کشور هند، چین، اندونزی، 
پاکستان، نیجریه و آفریقای جنوبی اتفاق 
کشورهایی  نیز  ما  اطراف  در  اما  می افتد، 
سیستم  آنها  از  بسیاری  که  هستند 
کشور  در  البته  ندارند.  سل  گزارش دهی 
افغانستان حرکت عظیمی برای کنترل سل 
آغاز شده که طی سال های آینده دستاورد 

زیادی در این زمینه خواهند داشت.
گویا با اشاره به رابطه مستقیم افزایش سن و 
ابتال به این بیماری، تصریح کرد: در مقاطع 
سال   44 تا   ۳۵ و  سال   ۳4 تا   2۵ سنی 
افزایش ابتال به این بیماری  وجود دارد که 
می توان آن را به اعتیاد و HIV نسبت داد. 
میانگین سنی ابتال به سل در دنیا 49 سال 
است که در مبتالیان ایرانی ۵0 سال و در 
غیر ایرانی حدود 4۵ سال گزارش می شود.

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد؛

»سل«، مهم ترین علت مرگ مبتالیان به ایدز

معاون بهداشت وزیر بهداشت از کاهش 
7۵ درصدی سوء تغذیه در کودکان زیر 
پنج سال ایرانی خبر داد و گفت: تکلیف 
ما در حوزه سالمت مشخص است و اگر 
می خواهیم از بروز بیماری های غیرواگیر 
تغذیه  روی  بر  باید  کنیم  پیشگیری 
در  رئیسی  دکتر  کنیم.  تمرکز  مناسب 
اینکه  بیان  با  غذا  جهانی  روز  مراسم 
بحث امنیت غذایی در جوامع بین المللی 

از  نیست، گفت:  ناآشنا  و  واژه ای جدید 
اولین کنفرانس جهانی  سال ۱94۸ که 
تامین  و  امنیت  برقرار شد، موضوع  غذا 
غذا مورد توجه قرار گرفت و دغدغه همه 
و  و  غذا  تامین  بحث  کشورها  و  جوامع 
دو  این  طوریکه  به  بود؛  غذایی  امنیت 
اولویت هایشان  و  سیاست ها  جزء  محور 
مبحث  اینکه  بیان  با  گرفت.وی  قرار 
مطرح  گذشته  سال های  در  که  مهم تر 
است،  تغذیه  امنیت  موضوع  شده، 
گفت: باید توجه کرد که موضوع امنیت 
تغذیه بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که 

بسیاری از بیماری ها و مشکالت ناشی از 
عدم توجه به آن است و با رعایت برخی 
از  بسیاری  از  می توانیم  تغذیه ای  نکات 
به  توجه  کنیم.  پیشگیری  بیماری ها 
گذاری هایمان  سیاست  در  موضوع  این 
بهداشت  است.معاون  تاثیرگذار  هم 
برای  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت 
دستگاه ها  همه  غذایی  امنیت  تامین 
هم  دست  به  دست  باید  سازمان ها  و 
تغذیه ای  غلط  رفتارهای  افزود:  دهند، 
سواد سالمت  در حوزه  که  مشکالتی  و 
وجود دارد، می تواند در سیاست های ما 

اثرگذار بوده و مشکل ایجاد کند. بحث 
اصالح الگوی تغذیه از مسائل بسیار مهم 
است.رئیسی با بیان اینکه عواقب ناشی 
بهداشت هم  غذایی در حوزه  ناامنی  از 
صورت  به  هم  و  تغذیه  سوء  صورت  به 
بیماری بروز می کند، ادامه داد: در طرح 
بهداشت  حوزه  در  سالمت  نظام  تحول 
و  بهبود  اصلی  برنامه های  از  یکی 
از  پیشگیری  برای  تغذیه  الگوی  اصالح 
اقدامات  که  بود  غیرواگیر  بیماری های 
و  گرفت  صورت  زمینه  این  در  جدی 

ادامه دارد.

کاهش سوء تغذیه در 
کودکان زیر 5 سال ایرانی
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رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون
فاقد  اراضی و ساختمان های  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آیین  ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱۳9660۳0۱060004220 هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
خیر  نژادفرزند  بختیاری  عیسی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفانه  ورامین 
اهلل بشماره شناسنامه 404 صادره از ورامین در ششدانگ /یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن /به مساحت ۵۳۸/4۵ متر مربع پالک ۸7 فرعی از ۳ اصلی  واقع در 
بمقدار  کاشانی  /.......حسین  آقایان  رسمی  مالکین  از  خریداری  ........کهریزک......... 
۳70 متر مربع و محمد حسن کاشانی بمقدار ۱6۸/4۵ متر مربع ......... محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳96/7/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳96/۸/۸

م.الف 501 ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   94099۸66۱060062۵ کالسه  پرونده 
– نهایی شماره 96099766۱0600۵۱0  آباد تصمیم  دادگستری شهرستان خرم 
خواهان : آقای فرشید شاهوردی فرزند حسین با وکالت آقای علیرضا تحریری نیا 
فرزند عبدالرضا به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد فاز یک بلوار تامین 
اجتماعی نرسیده به دادگستری کد پستی 6۸۱774996۳ تلفن : 09۱240۳9662 
–خوانده : آقای مرتضی خرمدل فرزند محمد رضا به نشانی استان لرستان –فعال 
2-مطالبه  بر  مبنی   ) )مالی  تعهد  ایفای  به  :۱-الزام  خواسته   – المکان  مجهول 

خسارت دادرسی 
رای دادگاه : 

علیرضا  آقای  وکالت  با  حسین  فرزند  شاهوردی  فرشید  آقای  دعوی  خصوص  در 
تحریری نیا بطرفیت آقای مرتضی خرمدل فرزند محمد رضا بخواسته الزام خوانده به 
ایفای تعهدات مندرج در مبایعه نامه مورخ ۸۸/۵/2۸ و خسارت تاخیر تادیه بر اساس 
توافق طرفیت مندرج در مبایعه نامه بانضمام خسارات دادرسی دادگاه با توجه به 
اوراق و محتویات پرونده در خصوص مطالبه خسارت عدم انجام تعهد قرار دادی نظر 
باینکه خواهان به موجب الیحه شماره 96/۱0۱۳ دادخواست خود را در این خصوص 
مسترد نموده باستناد به بند الف ماده ۱07 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار 
ابطال دادخواست خواهان صادر و اعالم میگردد و در خصوص ایفای تعهدات دادگاه 
با توجه به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست 
قرارداد  باینکه بداللت  نامه عادی  مورخ ۸۸/۵/2۸ و نظر  رونوشت مصدق مبایعه 
پیش فروش مذکور خوانده اقدام به پیش فروش یک واحد آپارتمان با مشخصات 
مذکور به خواهان نموده و به موجب سند رسمی شماره 294۱۱-96/4/02 تنظیمی 
در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۵ خرم آباد اقرار بر صحت قرارداد مذکور نموده و 
مورخ  در  آپارتمان  تحویل  به  متعهد  خوانده  مذکور  قرارداد  حسب  باینکه  توجها 
9۳/9/۱ شده و معطوفا به اینکه خوانده حاضر نشده و دلیلی بر انجام تعهد خود ارائه 
نداده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و باستناد به مواد ۱9۸و ۵۱۵و 
۵۱9 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده ۱0 قانون مدنی حکم به الزام خوانده 
ایفای تعهد و تحویل و تکمیل آپارتمان مذکور و اخذ صورت مجلس تفکیکی  به 
و انتقال سند رسمی آن به خواهان و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت و دو هزار 
تومان بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد قرار صادره ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان و حکم 
صادره با توجه به ابالغ واقعی اخطاریه به خوانده حضوری و ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – قوام آذر همایون 

دادنامه 
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  شعبه ۱0۱  پرونده کالسه 96099۸66۱۳۵00020 
 96099766۱۳۵007۳۱ شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  جزایی   ۱0۱( آباد  خرم 
 – لرستان  استان  نشانی  به  رضا  حمید  فرزند  شاهروئی  حامد  آقای   : –خواهان 
زندان  در  فعلی  آدرس  )فعال   6 بند  آباد  خرم  مرکزی  زندان  آباد  خرم  شهرستان 
مرکزی می باشد ( –خوانده : آقای مهدی رضایی دولتشاه فرزند میر رضا به نشانی 
استان لرستان –شهرستان خرم آباد دره گرم شهرک پارسیلون خ توسکا توسکا 4 

طبقه فوقانی –خواسته : تعدیل تقسیط محکوم به 
حمیدرضا  فرزند  شاهرویی  حامد  آقای  خواهان  دعوای  خصوص  در   : دادگاه  رای 
خواسته  به  میررضا  فرزند  دولتشاه  رضایی  مهدی  آقای  خوانده  طرفیت  به 
ی  شماره  ی  دادنامه  )موضوع  تقسیط  بنحو  به  محکوم  تعدیل  به  اعسار  ی 
9۵099766۱۳۵0۱07۱ صادره از همین شعبه که به موجب آن و اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدی به پرداخت مقادیری دیه در حق خوانده محکوم شده و طی دادنامه 
قبلی این شعبه بدین شرح تقسیط گردیده که خواهان ۵0 درصد محکوم به را یکجا 
و مابقی را در ده قسط پرداخت نماید و با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و دادخواست تقدیمی خواهان که حسب آن خواستار پذیرش اعسار و تعدیل نمودن 
دیه گردیده و مودای گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه ی ایشان که بر عسرت و 
تنگدستی نامبرده و عدم تمکن مالی وی شهادت داده اند و مطابق استعالم های 
صورت گرفته از اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد و اداره ی امور 
شعب بانک ملی یران مشارالیه فاقد هر گونه مالکیت و حساب بانکی فعال نزد مراجع 
اخیر الذکر می باشد و خواهان هم اکنون نیز به جهت نداشتن تمکن مالی و عدم 
پرداخت دیه در زندان است و نظر به اینکه خوانده دلیل یا مدرک محکمه پسندی 
در رد دعوای خواهان ابراز و اقامه ننموده است لذا با عنایت به مراتب مذکور خواسته 
ی خواهان را ثابت و مرقون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 6و ۸ و 9 و 
۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳9۳ و ماده ی ۱9۸ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ۱۳79 حکم بر اعسار یا تعدیل 
خواهان از پرداخت محکوم به تقسیط شده صادر و اعالم می گردد بدین کیفیت 
که خواهان مقدار ده درصد از محکوم به را به عنوان پیش پرداخت و ما بقی را به 
صورت هر دو ماه نیم درصد از دیه کامل مرد مسلمان تا استهالک کامل دین در 
حق محکوم له )خوانده ( پرداخت نماید .ضمنا تادیه ی پیش پرداخت به محض 
قطعیت حکم و اقساط نیز هریک با فاصله ی ماه از تاریخ قطعیت دادنامه و بر همین 
اساس لحاظ خواهند گردید و این حکم مانع استیفاء حقوق محکوم له )خوانده ( از 
سایر اموالی که بعدا از محکوم علیه )خواهان ( به دست آید نخواهد بود.رای صادره 
حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی  در محاکم تجدید 

نظر استان لرستان می باشد. 
رییس شعبه 101 دادگاه کیفری دو خرم آباد –آرس قاسمی . 

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

۱-نام: حسین       2-نام خانوادگی: همایون
۳-نام پدر: محمد
مدارک پیوست:

بطرفیت  ثابت      کریمی  اله  عزت  خانم/آقای      تجدیدنظرخواهی  درخصوص 
ثانی  نسخه  پیوست  شعبه.به  این  از  صادره   960700۵46 دادنامه  به  نسبت  شما 
حسب  است  میشود.مقتضی  ابالغ  شما  به  تجدیدنظرخواهی  ضمائم  و  دادخواست 
ماده۳46 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی چنانچه 
پاسخی دارید ظرف ده روزپس از رویت اخطاریه. به این دادگاه اعالم نمایید یا به 
تجدیدنظرارسال  به  کیفیت  همین  به  پرونده  دهید.درغیراینصورت  تحویل  دادگاه 

میگردد.
توجه:

*پس از دریافت این ابالغیه.ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهدشد 
وابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود واستثناء انجام میشود؛ بنابراین ضروری 
است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه وابالغیه های اتی از طریق سامانه 

اقدام نمایید.
ننموده  دریافت  کاربری)رمزوشناسه(  سامانه.حساب  به  ورود  جهت  *چنانچه 
عدم  ودرصورت  قضایی  الکترونیکی  خدمات  دفاتر  از  یکی  به  نام  ثبت  جهت  اید 

دسترسی.به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگاور

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده :۱/447/96

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: کریم محمودی نیا – فرزند: احمد

خوانده: محمد مراد سلیمانی – فرزند: امیر حسین
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای روز ۱۳96/9/۱۱ ساعت 9:۳0  وقت رسیدگی تعیین 
ابالغ  بوی  آگهی  این  طریق  از  خوانده  بودن  المکان  مجهول  بعلت  لذا  است  شده 
میشود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود.نامبرده می تواند تا روز جلسه به 

این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف جوانرود

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   424269 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  سحر  مهر  گیتا   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱0۳207620۱0
ملی  فراگیر  شماره  گوپتا  دینش  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   06/0۳/۱۳96
را  الشرکه خود  به صندوق شرکت سهم  پرداخت ۳۱00000ریال  با   94406۵۱9
به 9900000ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 6900000 ریال 
به ۱0000000ریال افزایش و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید . سهم الشرکه 
دیگر شریک شرکت آقای شهاب فعله کری ش م ۳24۱۵2۳۳49 مبلغ ۱00000 

ریال سهم الشرکه میباشد . ۱
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )95506(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   ۳4۳276 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آریا  دید  بهین   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱0۱0۳۸۸۸0۸۳
کدملی  جمعی  حب  صا  رضا  امیر   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   22/0۵/۱۳96
007479۱4۱9 با پرداخت مبلغ ۳000000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا 
شرکت قرارگرفت سرمایه شرکت از مبلغ ۱0000000ریال به مبلغ ۱۳000000ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید تعداد مدیران شرکت از ۳ 

نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید ۱
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )95508(

آگهی تغییرات شرکت
و شناسه  ثبت 4۳2۸00  به شماره  محدود  مسئولیت  با  برزین  مهر  پارسیا گستر 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱400۳۱4۱200 ملی 
کلیه  دریافت  با  مکرم خوشخو  مرجان   : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   ۳۱/0۵/۱۳96
از  شرکت  سرمایه  گردید  خارج  شرکت  از  شرکت  صندوق  از  خود  الشرکه  سهم 
ماده  و  یافت.  کاهش   ۳0000000000 مبلغ  به  ریال   ۳0040000000 مبلغ 
آقای  ـ  سرمایه  کاهش  از  پس  شرکا  لیست  گردید  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه 
رامین موحد دارای 9000000000 ریال سهم الشرکه -اقای محمدصادق منصوری 
الشرکه -اقای سید مصطفی فیض ساکت دارای  دارای 9000000000ریال سهم 

۱2000000000ریال سهم الشرکه 2
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )95507(

آگهی تغییرات شرکت
 4۳0026 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  بذر  نامیه  قوه  کشاورزی  توسعه   
العاده  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  و شناسه ملی ۱400292۳۱6۸ 
مورخ ۱7/09/۱۳9۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق 
گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل تغییر و اصالح گردید : تهیه و توزیع 
محصوالت و نهاده های کشاورزی ، طراحی محاسبه و اجرا و تجهیزات و احداث 
مجتمع های گل خانه ای ، فروش کلیه محصوالت کشاورزی و باغی واردات اقالم 
کشاورزی تجهیزات و ماشین االت بازرگانی شامل خرید و فروش واردات و صادرات 
کلیه کاالهای بازرگانی گشایش اعتبارات نرد بانکها ترخیص کاال از گمرکات داخلی 
اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای داخلی و خارجی ، شرکت در نمایشگاهها شرکت 
در کلیه مناقصات ، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و اعتبارات بانکی 
، تهیه، تولید، فرآوری و توزیع انواع نهاده ها و فرآورده های کشاورزی و منابع طبیعی 
انجام کلیه عملیات بازرگانی داخلی و بین المللی در   ، در سطح ملی و بین المللی 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، اجرای پروژه های آموزشی، تحقیقاتی در بخش 
کشاورزی و منابع طبیعی.تهیه طرح های مطالعاتی در امورکشاورزی و منابع طبیعی 
فعالیت  موضوعات  در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  با  مشارکت  و  سرمایه گذاری   ،
، توزیع، فروش  ، واردات  ، تأمین  ، تهیه  از کشور، تولید  شرکت درداخل و خارج 
ونگهداری مواد ومصالح، کود و سم ، بذر ، ابزارآالت، ادوات، ماشین آالت ، تجهیزات 
ونهاده های زنجیره های تولید مرتبط با بخش کشاورزی وصنایع وابسته وپیوسته 
به آن ، ایجاد و احداث و اجرای پروژه های مجتمع دامپروری، گلخانه ای، شیالتی، 
امور  انجام   ، از کشور  صنایع تبدیلی کشاورزی و منابع طبیعی در داخل و خارج 
پیمانکاری کلیه فعالیتهای مربوط به بخش کشاورزی منابع طبیعی و صنایع تبدیلی 
کشاورزی و منابع طبیعی )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهای الزم( ۳
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )95509(

سردرد افراد باالی
 5۰ سال را جدی بگیرید

نشان  بلکه  نیست  بیماری  یک  سردرد 
است  بیماری ها  از  وسیعی  طیف  دهنده 
به  و  از یک سرماخوردگی ساده شروع  که 
امراض جدی مثل تومورهای بدخیم مغزی 

ختم می شود.«
بیماری   به  مربوط  سردردها  بیشترین 
است،»سردردهای  تنش زا  عوامل  و  میگرن 
از کار زیاد و هیجانات تنشی  ناشی  تنشی 
است که با توجه به ماهیت فشارنده دورتا 
دور سر را فرا می گیرد و روزها ادامه می یاب

ثانویه  و  اولیه  کلی  دسته  دو  به  سردردها 
تقسیم می شوند. سردردهای اولیه به حالتی 
گفته می شود که مشکلی در سر و جمجمه 
ولی  تنشی  و  میگرنی  سردرد  مانند  نباشد 
ایراد و مشکلی در  ثانویه  در حالت سردرد 

فضای جمجمه و گردن وجود دارد.
از  ناشی  سردرد  یا  سینوزیتی  سردرد 
ثانویه  سردرد  از  انواعی  نیز  دندان درد 
خوش خیم  معموال  که  می شود  محسوب 
ثانویه  سردردهای  گاهی  ولی  هستند 

خطرناک می شوند. 
سردردهای مهم و بالقوه خطرناک عالئمی 
دارند که باید آنها را جدی گرفت و هرچه 

سریع تر به پزشک مراجعه کرد.
شدید،  و  ناگهانی  سردرد  مثال  عنوان  به   
افزایش،  به  رو  و  پیش رونده  سردرد 
دیگری  مشکل  با  همراه  که  سردردی 
رفتگی  خواب  پا،  و  دست  ضعف  همچون 
دست و پا، اختالل تعادل یا تاری دید باشد 
علت  است  ممکن  که  هستند  عالمت هایی 
مهمی داشته باشند و در صورت بی توجهی 

می توانند خطرناک شوند.
زیر  کودکان  در  سردرد  است  ذکر  به  الزم 
در  سردرد  ۵0سال،  باالی  افراد  و  ۵سال 
دوران بارداری، سردرد در افرادی که سابقه 
بدخیمی و تومور دارند، سردرد در کسانی 
که سیستم ایمنی ضعیفی دارند یا افرادی 
باید  هم  هستند  شیمی درمانی  تحت  که 
جدی گرفته شده و موضوع با پزشک معالج 

در میان گذاشته شود.
ناگهانی  و  شدید  سردرد  دچار  که  افرادی 
می شوند باید فورا به اورژانس مراجعه کنند 
مشکل  بیان  برای  می توانند  افراد  سایر  اما 
پزشک  تحت نظر  آن  درمان  و  سردرد 
و  بگیرند  قرار  اعصاب  و  مغز  متخصص 

بررسی شوند.
 افراد دچار سردرد تنشی و میگرنی دوره ای 
داخلی  و  عمومی  پزشک  به  می توانند  نیز 
یا به متخصصان بیماری های مغز و اعصاب 

مراجعه کنند.

گوناگون

چند عادت سالم که والدین باید
 به کودک خود آموزش دهند 

 
برای آموزش رفتارهای سالم به کودکان، تنبیه یا دادن پاداش به 
آنها راه حل مناسبی نیست بلکه شما باید بتوانید نقش یک الگوی 
مناسب را ایفا کنید. چند عادت سالم را که تمام والدین باید به 

فرزند کودک یا نوجوان خود آموزش دهند، از این قرار است:

نوشیدن مقدار مناسب آب:
خوردن آب نقش مهمی در سالمتی کودک و همچنین کنترل 
وزن آن دارد. پزشکان و متخصصان بر این باورند که خود کودک 
به اندازه کافی آب نمی خورد و بهتر است که والدینشان خوردن 
آب را به آنها یاد آور شوند. اگر کودکان آب کافی ننوشند بیش 
با خطر کم  آبی بدن، خستگی مفرط، سرگیجه،  از بزرگساالن 

سردرد و ضعف عضالنی مواجه خواهند بود.

دقت به برچسب مواد غذایی:
مورد  در  کنید  یادآوری  تان  کودکان  به  که  است  مهم  این 
تعداد کالری بسته های غذایی در هر وعده، مقدار چربی های 
 اشباع شده و ترانس، میزان قند و نمک آنها بر حسب گرم، به

 برچسب های تغذیه ای دقت کنند.

خوردن غذاهای رنگارنگ:
مختلف  های  رنگ  غذایی  ارزش  درک  خود  کودکان   به 
خوراکی ها را بیاموزید. این بدان معنی نیست که هر وعده غذایی 
باید لزوما رنگارنگ باشد. شما باید تالش کنید ترکیب وسیعی 
از میوه ها و سبزیجات را در رنگ های مختلف به رژیم غذایی 

کودکان تان اضافه کنید.
  مصرف منظم صبحانه:

القای یک روتین غذایی به طور منظم در دوران کودکی به حفظ 
این عادت در بزرگسالی کمک خواهد کرد. آموزش کودکان برای 
داشتن یک صبحانه مغذی و کم چرب برای حفظ انرژی و بهبود 
کارکرد حافظه مهم است. ضمن این که مصرف صبحانه منظم 
برای حفظ وزن سالم و جلوگیری از ابتال به بیماری های مزمن 

نقش مهمی دارد. 

انتخاب فعالیت های فیزیکی لذت بخش:
باعث  برند،  آنها لذت می  از  فعالیت هایی که کودکان  انتخاب 
ادامه این فعالیت ها در بزرگسالی خواهد شد. حق انتخاب طیف 
وسیعی از فعالیت های فیزیکی از جمله شنا، تیر اندازی با کمان، 

ژیمناستیک و ... را به کودک خود بدهید.

پرهیز از نشستن زیاد:
از  بیش  تماشای  که  دهند  می  گزارش  مایو  کلینیک  محققان 
یک تا دو ساعت تلویزیون توسط کودکان آنها را در معرض انواع 
مشکالت سالمتی از قبیل اختالل در عملکرد مدرسه، مشکالت 
رفتاری، چاقی و اضافه وزن، خواب نامنظم و مقاومت در برابر 

خواب و عدم فعالیت فیزیکی قرار می دهد.

لذت بردن از مصرف وعده های غذایی 
در کنار خانواده:

به  که  است  داده  نشان  فلوریدا  دانشگاه  محققان  تحقیقات 
استحکام  باعث  خانواده  با  غذایی  های  وعده  گذاری  اشتراک 
خانواده، جلوگیری از چاقی در کودکان، خواب بهتر در کودکان، 
و جلوگیری از اعتیاد به الکل و سوء مصرف مواد مخدر می شود.

تعامل با دوستان: 
بر اساس نظر محققان دانشگاه فلوریدا، رشد مهارت های ارتباطی 
ارتباط  برقراری  باعث  و  دارد  زیادی  اهمیت  مدرسه  دوران  در 
موثر، مهارت های همکاری و مهارت های حل مساله می شود. 

ضمن این که عملکرد کودک در مدرسه را نیز تقویت می کند.

 کودکانه

بسیاری از افراد، اضطراب درحین رانندگی 
را تجربه می کنند و از آن رنج می برند. با 
از  با کمک بعضی  این اضطراب  این حال، 
تغییرات  ایجاد  و  ریلکسیشن  شیوه های 
فکری واقعا قابل مدیریت است. اضطراب، 
استرس  به  نسبت  طبیعی  واکنش  نوعی 
مختل کننده  اختالل  به  اگر  که  است 
از  می تواند  شود،  تبدیل  ناتوان کننده  و 
عادی  عملکردهای  رساندن  انجام  به 
اختالل  کند.  جلوگیری  رانندگی  مانند 
اضطرابی  اختالل  نوعی  هراس،  یا  پانیک 
دوره های  همچون  ویژگی هایی  که  است 
عالئم  با  همراه  شدید  ترس  تکرارشونده 
درمان های  امروزه  البته  دارد.  جسمانی 
حمالت  با  مقابله  برای  مفیدی  و  موثر 
پانیک و اختالل های اضطرابی در دسترس 

هستند.

گام اول
 درباره حمالت پانیک و اختالل اضطرابی 
تحقیق کنید و نکات الزم در این زمینه 
را یاد بگیرید. آگاهی داشتن درباره عالئم 
روند  در  شما  به  می تواند  مشکالت  این 

مقابله با آن ها کمک کند.

گام دوم 
احساسات خودتان را درک کنید و آن ها 
را بپذیرید. این کار به شما کمک می کند 
متخصصان  کنید.  غلبه  ترس تان  بر  تا 
می گویند که تالش بی وقفه برای کنترل 
پذیرفتن  و  درک  بدون  احساسات  کردن 
آزاردهنده  احساسات  تشدید  به  آن ها 
اختالل  عاطفی  عالئم  می شود.  منجر 

دلهره  احساس  از  عبارت اند  اضطراب 
تمرکز،  در  اختالل  تجربه  وحشت،  یا 
منتظر  فکری،  پرش  یا  تنش  احساس 
نشانه های خطر بودن و خالی شدن ذهن. 
عرق  سردرد،  شامل  هم  جسمانی  عالئم 
حالت  و  قلب  ضربان  شدن  تند  کردن، 

تهوع می شوند.

گام سوم 
شیوه های  از  یکی  رانندگی،  درحین 
ریلکسیشن را انجام بدهید. ریلکس کردن 
سر  چرخاندن  آرام  یا  صورت  عضله های 
از طرفی به طرف دیگر، فقط دو مورد از 
می توانید  به عالوه،  هستند.  شیوه ها  این 
مشت  حالت  به  را  دست  انگشتان 
دربیاورید و بعد از فشار دادن آن ها درون 
هم، دست خودتان را شل و ریلکس کنید. 
تکرار این کار درحین رانندگی می توانند 

تاثیر مثبتی داشته باشد.

گام چهارم
کنید.  کنترل  را  خودتان  تنفس   
یا  اضطراب  اثر  در  سریع  تنفس 
از  می تواند   Hyperventilation
این حال،  با  بگیرد.  نشات  پانیک  حمالت 
این  عالئم  می تواند  آرام  و  عمیق  تنفس 
تنفس سریع را کاهش بدهد و حالت هایی 
مانند سرگیجه و تنگی نفس را رفع کند.

گام پنجم 
برای شیوه های ریلکسیشن ترکیبی، وقت 
جداگانه ای را در نظر بگیرید. اضافه کردن 
شیوه های مناسبی مانند یوگا و مدیتیشن 
وضعیت  می توانند  واقعا  روزانه  برنامه  به 
درحین  اضطراب  و  کنند  بهتر  را  شما 
محققان  بدهند.  کاهش  را  رانندگی 
می گویند که این شیوه ها نه تنها اضطراب 
رانندگی، بلکه اضطراب و استرس عمومی 

در کل زندگی را کمتر می کنند.

گام ششم 
که  می گویند  تگزاس  دانشگاه  محققان 
رانندگی  درحین  اضطراب  کنترل  برای 
را  خودتان  با  کردن  صحبت  شیوه  باید 
کنید  یادآوری  خودتان  به  بدهید.  تغییر 
که ترس های شما بی اساس هستند، چون 
راحتی ها  این  به  که  است  بعید  بسیار 
تصادف شدیدی را تجربه کنید و مشکل 
حادی برای شما پیش بیاید. به عالوه، به 
خودتان بگویید که احساس اضطراب شما 
بین  از  بعد  لحظه  چند  و  است  موقتی 
می رود. این را هم به خودتان بگویید که 
حمله پانیک نمی تواند موجب ضعف شما 
شود، تنفس تان را متوقف کند یا مشکل 

دیگری برای شما به وجود بیاورد.

گام هفتم
جدی  را  تخصصی  و  حرفه ای  درمان 
روان  سالمت  حوزه  متخصصان  بگیرید. 
علت  شناسایی  در  شما  به  می توانند 
ریشه ای اضطراب درحین رانندگی کمک 
برای  مناسبی  استراتژی های  و  کنند 
اضطراب  این  از  ناشی  با مشکالت  مقابله 
بدهند. پزشک می تواند  به شما پیشنهاد 
در صورت لزوم، داروهای مخصوص عالئم 

اضطراب را برای شما تجویز کند.

نکته
استرس  کنترل  شیوه های  از  بعضی   
برای  اساسا  حواس  کردن  پرت  مانند 
مواقع رانندگی مناسب نیستند. بنابراین، 
درحین  را  خودتان  هوشیاری  همیشه 

رانندگی حفظ کنید.

چطور اضطراب درحین رانندگی را تسکین بدهیم؟

بعضی از افراد فکر می کنند که اگر در 
وعده صبحانه، مقدار زیادی کربوهیدرات 
مصرف کنند و دوباره همان وعده غذایی 
بدن شان  بگیرند،  نظر  در  شام  برای  را 
کربوهیدرات های  از  زیادی  بخش  هم 
تبدیل  به چربی  از شام  را پس  دریافتی 
که  همان طور  این حال،  با  نمی کند. 
قضیه  باشید،  زده  هم حدس  شما  شاید 
زمان  این که  با  نیست.  سادگی ها  این  به 
مصرف غذاها به صورت خودکار در تبدیل 
کربوهیدرات ها به چربی نقشی ندارد، اما 
شام  وعده  در  مصرفی  کربوهیدرات های 
باشند  می توانند وضعیت متفاوتی داشته 

و از عوامل مختلفی تاثیر بپذیرند.

وضعیت کربوهیدرات ها
سوخت  اصلی  منبع  کربوهیدرات ها،   
هضم  که  وقتی  پس  هستند.  بدن  برای 
در سرتاسر  مختلف  به سلول های  شوند، 
کالری های  اگر  می شوند.  فرستاده  بدن 
نیاز  مورد  انرژی  به  نسبت  بیشتری 
کربوهیدرات های  کنید،  مصرف  بدن 
و  کبد  در  گلیکوژن  به صورت  اضافی 
شرایط  در  می شوند.  ذخیره  عضله ها 
به  در صورتی  فقط  ترکیبات  این  عادی، 
تری گلیسیرید تبدیل یا به صورت چربی 

متابولیک  نیازهای  که  می شوند  ذخیره 
گلیکوژن  ذخایر  و  باشند  شده  برآورده 
بدنی  نظر  از  اگر  باشند. پس  تکمیل  نیز 
کافی  به اندازه  و  باشید  داشته  فعالیت 
چیزی  تقریبا  کنید،  دریافت  کالری  هم 
به صورت  بدن تان  در  کربوهیدرات ها  از 
حالت،  این  در  نمی شود.  ذخیره  چربی 
مقدار  چه  این که  بر  خوردن  غذا  ساعت 
چربی  به  کربوهیدرات ها  کالری های  از 

تبدیل شود، تاثیری نمی گذارد.

اهمیت نوع کربوهیدرات ها 
می تواند  مصرفی  کربوهیدرات های  نوع 
را  چربی  به  آن ها  شدن  تبدیل  شانس 
تغییر بدهد. درواقع، اگر کربوهیدرات های 
نان  و  سفید  برنج  مانند  فرآوری شده 
سفید، سیب زمینی پخته شده یا شیرینی 
خون تان  قند  بخورید،  زیادی  نوشابه  و 
به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کند. 

انسولین را در  افزایش شدید، ترشح  این 
قند  سطح  بتواند  تا  می کند  بیشتر  بدن 
خون را دوباره به وضعیت عادی بازگرداند. 
انسولین تالش می کند که همه قندها را 
به عنوان انرژی به سلول ها منتقل کند، اما 
کرده  تجمع  خون  در  مضاعفی  قند  اگر 
که  می دهد  دستور  کبد  به  بدن  باشد، 
را  تری گلیسیرید  به  قندها  تبدیل سازی 
شروع کند. در این وضعیت، قطعا بخشی 
از کربوهیدرات های مصرفی در وعده شام 
به صورت چربی در بدن ذخیره می شوند.

سوزاندن کالری در ساعات خواب شبانه 
به  نزدیک  ساعات  در  را  شام  اگر  حتی 
کربوهیدرات ها  بخورید،  شبانه  خواب 
به عنوان  شبانه  خواب  ساعات  در  هم  باز 
انرژی برای پشتیبانی از مغز، قلب و سایر 
قرار  استفاده  بدن مورد  اندام های حیاتی 
بین المللی  می گیرند. طبق گزارش مجله 

سرعت  درون ریز،  غدد  و  متابولیسم 
 ۱۵ شبانه  خواب  درحین  متابولیسم 
معیار که  این  اما  درصد کاهش می یابد، 
در  را  کربوهیدرات ها  سوزاندن  میزان 
وزن  به  می کند،   مشخص  خواب  ساعات 
مطالعات  از  یکی  دارد.  بستگی  نیز  افراد 
نرخ  متوسط  که  می دهد  نشان  اخیر 
دارای  افراد  در  خواب  درحین  متابولیک 
قرار  عادی  میزان  از  پایین تر  اضافه وزن، 

می گیرد.

کربوهیدرات ها در وعده شام و 
وزن بدن

)مجله ای   Obesity مجله  گزارش  به   
معتبر در زمینه چاقی(، یکی از مطالعات 
خوردن  که  است  داده  نشان  محققان 
بخش زیادی از کربوهیدرات های دریافتی 
وزن  افزایش  باعث  وعده شام،  در  روزانه 
نمی شود و حتی می تواند به کاهش وزن 
بعدها  محققان  همین  کند.  کمک  نیز 
یافته های مطالعه ای را منتشر کردند که 
در  کربوهیدرات ها  خوردن  می داد  نشان 
تنظیم کننده  هورمون های  بر  شام  وعده 
و  می گذارد  تاثیر  روز  طول  در  اشتها 
گرسنگی  احساس  از  می تواند  درنتیجه 
شدید در میانه روز بعدی جلوگیری کند.

مصرف کربوهیدرات در وعده شام،
 باعث افزایش وزن می شود؟
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الریاضیه رقم فروش "منشا" را 
فاش کرد

روزنامه عربســتانی قبل از دیــدار برابر تیم فوتبال 
پرســپولیس به ســتایش از گادوین منشا پرداخت 
و قیمت این بازیکن را اعــالم کرد.به گزارش زمان 
به نقل از ایســنا، بعد از محرومیــت مهدی طارمی 
نوبت به قرار گرفتن گادوین منشا در ترکیب اصلی 
پرســپولیس رســید و این مهاجم نیجریه ای امید 
نخست سرخ پوشــان برای گلزنی به شمار می آید.

روزنامه الریاضیه عربستان قبل از این دیدار از منشا 
به عنوان امید گلزنی پرســپولیس ســخن به میان 
آورد و نوشــت: منشــا بعد از محرومیت طارمی در 
ترکیب اصلی تیم پرســپولیس به میدان می رود. او 
سهم بسزایی در حذف کردن االهلی داشت و قیمت 
فروش او یک میلیون یورو است.دیدار برگشت  تیم 
فوتبال پرســپولیس برابر الهــالل در حالی برگزار 
می شود که تیم عربســتانی در دیدار رفت توانست 
با چهار گل به پیروزی برسد تا کار راحتی در دیدار 

برگشت پیش رو داشته باشد.

تیم پاراتکواندوی ایران منتظر 
ویزای انگلیس

تیم ملی پاراتکواندو ایران که قرار بود برای شــرکت 
در رقابتهای جهانی دیروز عازم لندن شود، به دلیل 
عدم دریافت ویزا از ســفارت انگلستان این سفر در 
هالــه ای از ابهام قرار دارد.به گــزارش زمان به نقل 
ازایســنا، قرار بود تیم ملی پاراتکواندوی ایران دیروز 
یکشنبه )2۳مهر( جهت شرکت در رقابتهای جهانی 
پاراتکواندو عازم لندن شود که به دلیل عدم صدور به 
موقع ویزا از سوی سفارت انگلستان، این سفر به روز 
سه شنبه موکول شد.مسعود لشگری رییس انجمن 
پاراتکواندو در این باره گفت: وزن کشــی رقابتهای 
جهانی پاراتکواندو روز چهارشــنبه 26 مهر در لندن 
انجام می شــود و تیــم ایران برای شــرکت در این 
رقابتها تا فردا فرصت دارد تا با دریافت ویزا بتواند در 
رقابت های جهانی شرکت کند. البته ما تمام اقدامات 
الزم را برای حضــور در این تورنمنت انجام دادیم و 
حتی بلیــت تکواندوکاران را برای فردا 2۵ مهر رزرو 
کردیم تا با دریافت به موقع ویزا در مسابقات حضور 
پیــدا کنیم.وی افــزود: اگر تا امــروز بتوانیم ویزای 
تکواندوکاران را از سفارت انگلستان در ترکیه دریافت 
کنیم، در رقابت های جهانی شرکت خواهیم کرد در 

غیر این صورت این سفر لغو خواهد شد.

 پیروزی المپیاکوس
 در شب دبل انصاری فرد 

المپیاکوس با درخشــش مهاجــم ایرانی اش 
توانست پانیونیوس را شکست دهد اما گلزنی 
مسعود شجاعی برای تیم میزبان بی نتیجه بود.
به گــزارش زمان به نقــل ازایســنا، در مهمترین 
بــازی هفته هفتم ســوپرلیگ یونــان پانیونیوس 
برابر المپیاکوس قرار گرفت و ســه بر چهار مغلوب 
مهمانش شــد.میزبان خیلی زود به گل رســید اما 
سیسه در دقیقه ۱9 بازی را مساوی کرد. در ادامه و 
در دقیقه ۳7 کریم انصاری فرد گل پیروزی تیمش را 
به ثمر رساند. در لحظات پایانی نیمه نخست مهاجم 
ایرانی دبل کرد.در دقایق پایانی نیمه دوم مســعود 
شجاعی از روی نقطه پنالتی توانست اختالف را به 
حداقل برساند. لحظاتی بعد میزبان بازی را مساوی 
کــرد اما فورتونیس از روی نقطه پنالتی گل چهارم 
المپیاکــوس را وارد دروازه میزبان کرد.انصاری فرد 
که در ترکیب اصلی المپیاکوس حضور داشــت در 
دقیقه 7۵ تعویض شد اما مسعود شجاعی و احسان 
حاج صفی 90 دقیقه برای پانیونیوس بازی کردند.
المپیاکوس با ۱۱ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به 

پانیونیوس در جایگاه چهارم قرار دارد.

خبـر خبر

حذف یوزپلنگ ایرانی از جام جهانی سنگنوردی

رضا علیپور در مرحله یک هشــتم جام جهانی ژیامن چین به دلیل ُســر 
خوردن پا از دور رقابت ها حذف شــد. به گزارش زمان به نقل از ایسنا، رضا 
علیپور ملقب به یوزپلنگ ایرانی در مرحله یک هشتم  جام جهانی ژیامن 
چین در رقابت با ورزشکار اوکراینی به دلیل سر خوردن پا شکست خورد و 
از دور مسابقات کنار رفت. او در رده یازدهم ایستاد. او در مرحله مقدماتی 
زمان پنج ثانیه و ۵۸ صدم ثانیه را ثبت کرده بود.در این رقابت ها احســان 
اسرار با رکورد 6.6۱ در رده بیست و چهارم و مرتضی محمدی در رده سی 
و ســوم قرار گرفتند. در ماده سرعت سی و سه سنگنورد حضور داشتند.
این رقابت ها آخرین مرحله مسابقات سنگنوردی ماده سرعت است که به 
میزبانی چین در حال  برگزاری است. رضا علیپور ، احسان اسرار و مرتضی 

محمدی، سه نماینده ایران در این رقابت ها بودند.

آغاز فصل بسکتبال از امروز

فصل بیســتم لیگ برتر بسکتبال از امروز شروع می شود و رقابت 
های باشگاهی دوباره هیجان را وارد دنیای توپ و تور می کنند.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا،  فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با 
9 تیم از امروز آغاز می شود و تیم ها به مصاف یکدیگر می روند.در 
این فصل پتروشیمی بندرامام، نفت آبادان، دانشگاه آزاد، شهرداری 
تبریز، مهرام، نیروی زمینی، رعد پدافند دزفول، شهرداری گرگان، 
یس آل گرگان 9 تیمی هستند که از امروز رقابت های خود را آغاز 
می کنند و برای قهرمانی در لیگ بیستم رقابت خواهند کرد. برای 
این فصل اتفاق های زیادی افتاده که باعث می شــود شرایط لیگ 

نسبت به گذشته متفاوت شود.

مشهد میزبان نخستین آیین ملی پدران گود 

نخستین آیین ملی پدران گود به میزبانی مشهد مقدس برگزار می گردد.
به گزارش زمان بــه نقل از روابط عمومی فدراســیون پهلوانی وزورخانه 
ای، نخســتین همایش و هم اندیشی کهنه ســواران، بزرگان و دلسوزان 
ورزش پهلوانــی و زورخانه ای با عنوان آیین ملی پدران گود طی روزهای 
چهارشنبه 26 تا جمعه 2۸ مهرماه ۱۳96 در استان خراسان رضوی، شهر 
مقدس مشهد )پایتخت معنوی ورزش پهلوانی و زورخانه ای( برگزار خواهد 
شــد.بر همین اســاس در این آیین که معاونین وزارت ورزش و جوانان، 
اعضای هیئت رییســه فدراســیون بین المللی ورزشــهای زورخانه ای و 
کشتی پهلوانی )IZSF(، روسای ادوار گذشته فدراسیون، پهلوانان صاحب 
بازوبند پهلوانی و روســای هیئت های پهلوانی و زورخانه ای سراسر کشور 
حضور خواهند داشــت از دست آوردهای نوین سخت افزاری و نرم افزاری 

فدراسیون که به بیش از 6 مورد خواهد رسید رونمایی می شود.   

 پایان کار رویینگ جوانان
 با یک طال و 3 برنز آسیا

با برگزاری ادامه مسابقات فینال، تیم ایران با کسب یک مدال برنز دیگر به 
کار خود در رقابت های قهرمانی رویینگ جوانان آسیا پایان داد.به گزارش 
زمان به نقل ازایســنا، در ادامه این مسابقات تیم روئینگ چهارنفره مردان 
با ترکیب رضا قهرمانی، شــیرزاد قادری، کارو حسینی و میالد اهلل وردیان 
صاحب مدال برنز شــد. در این رقابت نمایندگان ازبکستان و چین اول و 
دوم شــدند.فاطمه صفری و کیمیا زارعی در روئینگ دونفره جفت پاروی 
بانــوان پس از تیم های چین، ژاپن و تایلنــد در رده چهارم قرار گرفتند.
امیرحســین محمودپور در فینال B روئینگ تکنفره مردان چهارم شد.در 
فینال B روئینگ دونفره تک پاروی مردان کامران کرمی و شهروز صفایی 
در بدون قرار گرفت.بر این اساس نمایندگان ایران با کسب یک مدال طال 
و ۳ مدال برنز به کار خود در رقابت های روئینگ قهرمانی آسیا پایان دادند.

مرزبان سرمربی سیاه جامگان شد

سرمربی پیشین تیم فوتبال پدیده سکان هدایت دیگر تیم مشهدی 
یعنی سیاه جامگان را بر عهده گرفت.به گزارش زمان به نقل از ایسنا، 
پس از برکناری اکبر میثاقیان از هدایت سیاه جامگان مشهد با نظر 
هیات مدیره این باشگاه علیرضا مرزبان جایگزین وی شد.میثاقیان 
که در شش بازی انتهای فصل گذشته توانست سیاه جامگان را در 
لیگ برتر نگه دارد، به دلیل نتایج ضعیف در 9 هفته  ابتدایی لیگ 
هفدهم از ســمت خود بر کنار شــد.علیرضا مرزبان سابقه هدایت 
خونه به خونه بابل، پیکان تهران و دیگر تیم مشهدی یعنی پدیده 

مشهد را در کارنامه خود دارد.

پنجره

سرپرست فدراسیون والیبال گفت: فدراسیون 
جهانــی والیبال به دنبــال پررنگ تر کردن 
حضور کشورهای مختلف و افزایش سهم آنها 
در این رشته است و به همین علت نام لیگ 

ملل را برای آن برگزیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، محمدرضا 
داورزنــی، معــاون توســعه ورزش قهرمانی 
و حرفــه ای در خصــوص میزبانــی مرحله 
نهایی لیگ جهانــی والیبال در ایران، گفت: 
این درخواســت از حدود پنج ســال قبل به 
فدراســیون جهانی داده شــده بود و یکی از 
معیارهای بررسی فدراســیون جهانی برای 
رویدادهای  نهایــی،  مرحله  میزبانی  اعطای 
آتی برای کشوری بود که درخواست میزبانی 
داده بــود. مثال برزیل ســال قبل از المپیک 
مرحله نهایی لیگ جهانی را در همان سالنی 
که میزبان المپیک بــود برگزار کرد.داورزنی 
فاکتور تماشاگر را در اعطای میزبانی مرحله 
 FIVB نهایی لیــگ جهانی والیبــال برای
بسیار موثر دانست و ادامه داد: در کنار حضور 

به  اســتانداردهای سالن  تماشاگران  پرشور 
لحاظ نور، صوت، کف سالن و امکانات جانبی 
برای فدراسیون جهانی مهم است. همچنین 
در جلسه شورای لیگ جهانی امسال با نظر 
اکثریت عنوان "لیگ ملــل" برای برگزاری 

این مســابقات برگزیده شــد.معاون توسعه 
ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت ورزش 
و جوانــان افــزود: اینها نشــان دهنده عزم 
FIVB برای توســعه والیبال به عنوان یک 
هدف غایی و تبدیــل آن به ورزش اول بین 

خانواده هاست. در المپیک ها والیبال به لحاظ 
حضور تماشــاگر و بیننده تلویزیونی حرف 
اول را بــه زعم IOC می زند و فدراســیون 
جهانی هم به دنبال پررنگ تر کردن حضور 
کشورهای مختلف و افزایش سهم آنها در این 
رشته است و به همین علت نام لیگ ملل را 
برای آن برگزیده اســت تا نقش مردمی آن 
والیبال  فدراسیون  باشد.سرپرست  پررنگ تر 
ادامه داد: ایران به عنوان یک کشــور پیشتاز 
در این خصوص تحوالت خوبی را ایجاد کرده 
و با رشــد چشمگیری که در سطوح مختلف 
والیبال داشــته تبدیل به یکی از قدرت های 
بزرگ در دنیا از نوجوانان تا بزرگساالن شده 
است. حضور پرشور تماشــاگران ایرانی هم 
فدراســیون جهانی را مجاب کرده که ایران 
اولویت اول برای میزبانی مرحله نهایی لیگ 
ملل باشــد. 6 قدرت برتر دنیا مرحله نهایی 
لیگ جهانــی را برگزار می کنند و به همین 
لحاظ این رقابت ها برای فدراســیون جهانی 

FIVB بسیار مهم است.

داورزنی خبر داد: 

ایران اولویت اول میزبانی مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال

تبریز، ماهشهر و یزد میزبانان 
رقابت های کشتی جام تختی

 دوری کیمیا علیزاده از تکواندو 
تا بازی های آسیایی جاکارتا

رقابت های بین المللی کشــتی جام تختی 
در ســال 20۱۸ میالدی به صورت مجزا و 
تفکیک شــده در سه رشــته آزاد، فرنگی و 
پهلوانــی برگزار می شــود.به گزارش زمان 
به نقل ازایســنا ، رقابت های کشتی فرنگی 
روزهــای 4 تــا 6 بهمــن ماه بــه میزبانی 
ماهشهر، مسابقات کشتی آزاد روزهای ۱۱ 
تــا ۱۳ بهمن ماه به میزبانی تبریز  و رقابت 
های بیــن المللی پهلوانی جــام تختی نیز 
اردیبهشت ماه ســال آینده به میزبانی یزد 
برگزار خواهد شــد.رقابت های جام تختی 
که یکی از معتبرترین تورنمنت های کشتی 
بزرگساالن جهان محسوب می شود و جزو 
سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی به حساب 
می آید.پس از آنکه اتحادیه جهانی کشــتی 
از طرح سیستم رنکینگ کشتی گیران برای 
حضور در رقابت هــای جهانی و در نهایت 
المپیک 2020 توکیو خبر داد، فدراســیون 
کشــتی ایران، موفق شــد رقابت های بین 
المللی جام تختی را به عنوان یکی از مطرح 
تریــن و قدیمی تریــن تورنمنت های بین 
المللی کشــتی دنیا از سال 20۱۸ میالدی 
در طرح رنکینگ و سیستم سیدبندی قرار 
دهد.طبق اعالم اتحادیه جهانی، هر کشــور 
میزبان از جمله ایران، می تواند در هر وزن 
در این مســابقات حداکثر ســه کشتی گیر 
داشته باشد و رقابت های هر وزن)پنج وزن 
در هر روز(، در دو روز برگزار می شــود که 
روز اول مسابقات مقدماتی و روز دوم رقابت 

های شانس مجدد، رده بندی و فینال انجام 
می گیرد. ضمنا در روز دوم وزن کشــی با 
دوکیلوگــرم ارفاق وزن و مســابقات در ۱0 
وزن انجام خواهد شــد.به کشــتی گیران 
نفرات اول تا پنجــم هر وزن حاضر در جام 
تختــی بــه ترتیــب ۸، 6، 4 و 2 امتیاز در 
طرح ســیدبندی اتحادیه جهانی تعلق می 
گیرد. امتیازات کسب شده در هر سال برای 
معرفی برترین کشــتی گیران ســال در هر 
وزن،  شــامل حضور در رقابت های جهانی، 
قاره ای و هشت تورنمنت بین المللی  مذکور 
سالیانه محاسبه شده  و در ابتدای هر  سال 
میالدی مجدداً امتیازات از صفر محاسبه می 
شــود. در پایان هر سال نیز بهترین کشتی 
گیران بر اســاس این امتیازات معرفی می 
شوند.اتحادیه جهانی کشتی هشت تورنمنت 
بین المللی در قاره های آسیا، آفریقا، آمریکا 
و اروپــا را در این طرح قــرار داده که جام 

تختی یکی از این مسابقات است.

نایب رئیس بانوان فدراسیون تکواندو گفت: 
کیمیا علیزاده تا بازی های آســیایی 20۱۸ 
جارکاتــا نمی توانــد در میادیــن مختلف 
شــرکت کند. زهرا سروی در گفت و گو با 
ایسنا، درباره شــرایط فعلی کیمیا علیزاده 
توضیح داد: او چنــد وقت پیش پای چپ 
خــود را جراحی کرده بــود و االن هم به 
دلیل مصدومیتی که داشــت پای راســت 
خود را جراحی کرد. در حال حاضر علیزاده 
دوران نقاهت بعد از مصدومیت را پشــت 
ســر می گذارد و امیدوارم هرچه زودتر به 
آمادگی و ســالمتی کامل برسد. اما طبق 
برنامه ریزی هایــی کــه داریم علیــزاده تا 
بازی های آسیایی 20۱۸ در هیچ تورنمنتی 
شــرکت نمی کند و ان شاءاهلل در جاکارتا پا 
به مسابقات می گذارد.او همچنین در مورد 
رقابت های قهرمانی کشور تکواندوی بانوان 
گفت: سرمربی تیم ملی بانوان خانم کمرانی 
در محل برگزاری این رقابت ها حضور دارد 

و عملکرد تکواندوکاران را بررسی می کند. 
قطعا مســابقات کشوری یکی از معیارهای 
دعوت تکوانــدوکاران به اردوهای تیم ملی 
اســت و با توجه ویژه ای ایــن رقابت ها را 
پیگیری می کنیــم.وی همچنین درباره ی 
رقابت هــای قهرمانی کشــور ادامــه داد: 
درحال حاضر شاهد هســتیم که مدال ها 
بین تیم های چهار تا پنج اســتان تقسیم 
می شــود، این مسئله نشــان می دهد که 
اســتان های کشور بر روی تکواندوی بانوان 
ســرمایه گذاری خوبی کرده اند.نایب رئیس 
بانوان تکواندو با اشاره به برنامه های آینده ی 
تیم ملــی گفت: پس از اتمــام رقابت های 
قهرمانی کشــور نخســتین رویدادی بین 
المللــی که بعد از بازی های داخل ســالن 
داریم، گرنداسلم است،  سعی می کنیم تیم 
خوبی را به این رقابت هــا اعزم کنیم.او در 
پاسخ به این سوال که آیا به کسب رنکینگ 
توســط بانوان تکواندوکار ایــران و حضور 
آن ها در گرندپری می توان امید داشــت؟ 
توضیح داد: متأســفانه در بخش بانوان به 
آن جمع بندی که مد نظر ما بود نرسیدیم 
اما در مورد این مسئله نا امید هم نیستیم. 
با برنامه های خود و قول هایی که ریاســت 
محترم فدراســیون مبنی بر اعــزام بانوان 
بین المللی  رویدادهای  به  ایران  تکواندوکار 
داده اند، امیدواریم بــا جمع آوری امتیازات 
و قــرار گرفتن در رنکینگ خــوب به این 

رویدادها هم اعزام شویم.

مفقودی
با   ۸9 مدل  متالیک  مدادی  نوک  آی  ایکس  ال  جی  پراید  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  ۳4۱۳۵۳۳و  موتور  شماره  با   ۸2 ۱۱۱م49ایران  شهربانی  شماره 

S۱4۱22۸94۵0۵۳۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
به شماره  برگ سبز خودروی MG۳مدل 20۱۵  و  و سند کمپانی  مالکیت  سند 
انتظامی 9۳۱ص۸9ایران 72 و شماره موتور S4UQJGEC2200۳9 ۱۵ و شماره 
شاسی LSJZ۱4E9۱0۱2۵۵۸بنام سعید بهزادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
نوشهر 

مفقودی
با شماره  برلیانس مدل 9۵با شماره پالک ۳9۵ج۱4ایران ۸2  برگه سبز  المثنی   
موتور BM۱۵LF0۱7۳۱4و شماره شاسی NAPH۳۳0ABg۱00۵69۸ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 المنثی برگه سبز و سند کمپانی ام وی ام مدل 94 با شماره شهربانی 9۱۱ج79ایران 
مفقود   ۱0004۵0 شاسی  شماره  و   FBDE000۵27 4۸4موتور شماره  با   ۸2

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای وحید قلی زاده 

خواهان خانم هلن باغبان کاشانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای وحید قلی 
زاده به خواسته فسخ قرار داد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
شهرستان  حقوقی  عمومی  ۱دادگاه  )9۵070۳(9۵099۸۱227۱00690شعبه 
که حسب  تعیین   ۱2 ساعت   96/۸/۳0 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  محمود 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده  و با استناد ماده 7۳قانون آیین دادرسی مدنی و 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآخرین  آگهی ظرف یک ماه 
بدفتر شورا مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد
متصدی امور دفتری شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد 

مفقودی
وانت پیکان تیپ ۱600مدل 9۳به رنگ سفید شیری   سند مادر کمپانی خودرو 
روغنی با شماره پالک ۵۵4ه4۵ایران 72 با شماره موتورp00994۸7  ۱۱۸و شماره 
نوذری  موسوی  مالکیت سید مصطفی  شاسی NAAA۳6AA7EG69۱۸۵4به 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
سفید  رنگ  به  ایکس  تی  صبا جی  پراید  هودروی  مالکیت  شناسنامه  سبز  برگ   
روغنی مدل ۱۳۸2با شماره پالک 69۸ه۱2ایران 72و شماره موتور 00۵6۵۱74و 
مفقود  حسینی  محمد  ابوالقاسم  مالکیت  s۱4۱22۸2۱2۱4۳0به  شاسی  شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
نکا  

مفقودی
 سند کمپانی کامیونت باری ایسوزو مدل 9۱با شماره شهربانی ۱6۱ع29ایران 72 با 
شماره موتور ۱۱۱4۵۸و شماره شاسی NAGNKR۵۵EBT0۱۸۱۳2بنام بشیر 

امیرخان زاده سرایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره ۱۳9660۳۳۱0۵7002429هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای افراهم 
در  از مشکین شهر  شناسنامه ۱7۵۸ صادره  بشماره  فرزند حسن  پیرقلی خیاوی 
ششدانگ یک باب زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۱44/60 مترمربع پالک ۱۱۱ 
فرعی از ۳6۱ اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی 
گندمی محمدآبادی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ 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. 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  4۱۱ م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ
وقت دادرسی و احضار متهم 

کالسه پرونده 960۵۱۳وقت رسیدگی 96/۸/29ساعت 9:۳0 صبح شاکی سجاد ولی 
زاده متهم حسین روزبه 

قانونی  تشریفات  طی  از  پس  و  گردیده  قضائی  مرجع  تسلیم  که  گزارشی  حسب 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده و با استناد ماده ۱74قانون آیین 
دادرسی کیفری و به علت مجهول المکان بودن خوانده و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از تاریخ 
جلسه دادرسی جهت رسیدگی به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور بهمرساند 
چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود برابر مقررات اقدام می گردد عدم حضور 
متهم در جلسه دادگاه بدون اعالم عذر موجه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی 

و صدور رای مقتضی نخواهد بود 
رییس شعبه 102 دادگاه کیفری دو محمود آباد

آگهي فقدان
 9409972690۳0۱0۵۱ شماره  وراثت  انحصار  برابر  عرب  محمدحسین  آقای 
وراثت  انحصار  و  کرج  اختالف  حل  شورای   2 شعبه  از  صادره   94/۱0/۱2 مورخ 
حل  شورای   ۳ شعبه  از  صادره   94/۱0/۵ مورخ   9409972690۳0۱0۱۸ شماره 
اختالف کرج وراث مرحوم عباس و احمد عرب اصالتا و وکالتا برابر وکالتنامه شماره 
۱664۳ مورخ 96/۳/7 دفتر ۱۱09 تهران از طرف سایر وراث ضمن تسلیم دو برگ 
مالکیت ششدانگ یک قطعه  نموده است که سند  اعالم  استشهادیه تصدیق شده 
از  فرعی  به پالک ۱22  تفکیکی  قطعه 242  مترمربع  به مساحت 2۱6/60  زمین 
ناحیه  ثبتی  آقاج جزء حوزه  قره  اراضی  در  واقع  اصلی  از ۳6۵  مفروز  اصلی   ۳6۵
دو شهرستان کرج مورد ثبت ۱۸207۱ صفحه 2۸9 دفتر جلد ۱0۱۵ بنام محمد 
محمدیان ثبت و صادر گردیده است و برابر سند 622۸ مورخ 7۱/04/۱7 دفتر ۱4 
کرج به متقاضیان احمد و عباس عرب بالسویه منتقل شده است که به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱20 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 
ارائه نگردد سند مالکیت  اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند 

المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 4۱0 م/الف 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمي

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول 
وصول  جهت  دارد  نظر  در  بابل  حقوقی  دادگاه  نهم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای 
محکوم به و هزینه اجرائی در پرونده کالسه 940۱99 نسبت به فروش سه دانگ 
از 2۸۱4 و 2۸۱۵ اصلی  باقی مانده ۵2۵ فرعی  از ششدانگ مشاعی پالک ثبتی 
به شماره ثبت 69۸4بخش یک شرق واقع در بابل ج قائمشهر جنب دادنشگاه آزاد 
باشد  می  عبدالکریم  فرزند  مجیدیان  رضا  محمد  آقای  ملکی  اتومیالن  نمایشگاه 
شعبه  اجرای  دفتر  محل  در  ۱۱ صبح  ساعت   96/۸/9 تاریخ  شنبه  سه  روز  در  را 
بمبلغ  را  برساند کارشناس قیمت سه دانگ ملک مذکور  بفروش  از طریق مزایده 
7/000/000/000 ریال تعیین نموده است که مزایده از قیمت پایه اعالم شده شروع 
و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده ده درصد مبلغ را فی 
المجلس و باقی مانده را باید ظرف یکماه پی از مزایده پرداخت نماید و در صورت 

انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد 
مدیر اجرای احکام مدنی شعبه نهم دادگاه حقوقی بابل ذبیح اله نژاد

مفقودی 
برگ سبز خودروی پراید مدل ۸۳ با شماره پالک ۸۳۳د9۳ایران 72و شماره 
موتور 0۱064۵۳6و شماره شاسی s۱4۱22۸۳4۳99۳4مفقودگردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

ایران - مکزیک در یک هشتم نهایی جام جهانی نوجوانان
با پایان مرحله گروهی جام جهانی زیر هفده سال، تیم ملی ایران 

در دور یک هشتم نهایی با مکزیک دیدار می کند.
به گزارش زمان، تیم ملی فوتبال نوجوانان توانســت با کســب 
سومین پیروزی خود برابر کاستاریکا، به عنوان صدرنشین راهی 
مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی زیر ۱7 ســال هند شود.

این تیم برای مشــخص شدن رقیبش در دور بعد، منتظر اتمام 
دور گروهی بود که با برگزاری بازی هی گروه F، حریف خود را 

شــناخت.با قرار گرفتن مکزیک در رده سوم این گروه، ایران در 
مرحله یک هشتم نهایی به مصاف این تیم می رود.این بازی فردا 
ســاعت ۱۵ در ورزشگاه فاتوردا شهر ماراگو انجام می شود.ایران 
و مکزیک دو هفته قبل، در ماالگا اســپانیا دیدار دوستانه ای را 
برگزار کردند که شاگردان چمنیان با سه گل به پیروزی رسیدند 
و می توانند با تکرار نتیجه بازی دوســتانه به مرحله بعد صعود 
کنند.ایران صدرنشین گروه C و مکزیک تیم سوم گروه F است.
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برگزاری نشست »آسیب شناسی مسابقات قرآن 
اوقاف« در استان مرکزی 

داودی- خبرنگار زمان؛ نشست تخصصی »آسیب شناسی مسابقات 
قرآن اوقاف« با حضور رئیس اداره امور قرآنی اوقاف استان مرکزی و 
جمعی از اساتید و پیشکسوتان قرآنی استان در سالن جلسات ایکنا 

برگزار شد.
نشست تخصصی »آسیب شناسی مسابقات قرآن اوقاف« در سالن 

جلسات ایکنا برگزار شد.
این نشست  با حضور حجت االسالم عبدا... حسینخانی، رئیس اداره 
امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، مریم سعیدی داور 
مرحله سراسری چهلمین دوره مسابقات قرآن اوقاف، محدثه مؤمنی 
متسابق استان در رشته ترتیل چهلمین دوره مسابقات اوقاف، محمد 
شریفی، حائز رتبه عالی حفظ ۱0 جزء چهلمین دوره مسابقات اوقاف 

و استاد صابری نسب پیشکسوت و چهره قرآنی کشور برگزار شد.
بررسی اهداف مسابقات قرآن اوقاف از جمله تبلیغ و ترویج فرهنگ 
قرآنی، توسعه اخالق قرآنی، استفاده بهینه از ظرفیت های دولتی، 
از  قرآن  مسابقات  با  مرتبط  دستگاه های  بین  هماهنگی  ایجاد 
موضوعات این نشست بود. همچنین بررسی نواقص میزبانی ارومیه 
در چهلمین دوره مسابقات اوقاف از جمله داوری، اسکان، پذیرایی 
متسابقان و ارائه پیشنهاد برای میزبانی سال آینده استان مرکزی در 

چهل ویکمین دوره مسابقات قرآن اوقاف از مباحث این نشست بود.

بیابان زدایی اراضی ملی بوشهر 
با کشت گیاه »لگجی«

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  زمان؛  خبرنگار  احمدی- 
استان بوشهر خواستار تقویت و توسعه کشت گیاه »لگجی« در استان 

بوشهر به هدف جلوگیری از گسترش بیابان های استان شد.
سهیل مهاجری در نشست هماهنگی اجرای طرح های بیابان زدایی 
هزار  احیای چهار  برای  برنامه ریزی های الزم  اکنون  داشت:  اظهار 
بیولوژیک و مبتنی بر  با روش های  بیابانی استان  اراضی  از  هکتار 
پوشش گیاهی، بذرکاری و جمع آوری هرز آب ها و آب های ناشی از 

بارندگی ها و جنگل کاری در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای طرح های بیابان زدایی در استان بوشهر همچنان 
ادامه خواهد داشت و تاکنون در ۳0 هزار هکتار از اراضی بیابانی 

عملیات مالچ پاشی روی تپه های ماسه ای انجام شده است.
مهاجری اضافه کرد: انجام نهال کاری در ۳0 هزار هکتار دیگر با کشت 
گونه های گز، اسکنبیل، پانیکوم، کهور، آکاسیا ویکتوریا، سالیسینیا 
از دیگر اقدامات منابع طبیعی استان بوده است که نقش مهمی در 

تثبیت شن های روان و جلوگیری از بیابان زایی داشته است.
وی با اشاره به همفکری مسئوالن استان برای رسیدن به یک برنامه 
مدون با هدف مهار بحران بیابانی شدن استان ادامه داد: ما اعتقاد 
داریم توسعه کشت گیاه بومی لگجی که سازگاری مناسبی با اقلیم 
استان دارد و افزون بر نقش تثبیت کننده شن های روان و مقابله با 
پدیده ریزگردها، خواص درمانی و غذایی دارد روند بیابان زدایی را 

شتاب ببخشند.

برگزاری دوره آموزشی در دفاتر 
حمایت از حقوق زنان و کودکان 

دادگستری البرز

یک دوره آموزشی ویژه مددکاران دفاتر حمایت 
کل  دادگستری  در  کودکان  و  زنان  حقوق  از 
استان البرز برگزار شد. این دوره با حضور مدیران 
دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان، مشاورین 
امور  همچنین  و  خانواده  دادگاه  مددکاران  و 
سرپرستی داگستری استان تهران و البرز جریان 
ورامین،  تهران،  از شهرهای  که همکاران  یافت 

شهریار، هشتگرد، فردیس،کرج حضور داشتند.
شیوه های حل اختالفات خانوادگی با استفاده از 
تکنیک n.l.p ، درمان به شیوه آموزش مصونیت 
در قبال استرس، اصول و فنون مصاحبه بالینی 
با بزرگساالن، روان شناسی رشد کودکی و اصول 
فنون مصاحبه با کودکان و نوجوانان، روابط انسانی 

از سر فصل های تدریس در این دوره بود.
شایان ذکر است امیر اسماعیل زیارتی به همراه 
مژده منادی استاد دانشگاه و مشاور به تدریس 

دروس فوق الذکر پرداختند. 

اختصاص جایگاه نخست کشور به  
مرکز مدیریت راه هاي کرمانشاه

و  راهداری  مدیرکل  زمان؛  امیری- خبرنگار 
حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه ازکسب 
رتبه نخست توسط مرکز مدیریت راه هاي این 
استان خبر داد. به نقل از روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، مهندس بهمن 
خسروانی ضمن بیان مطلب فوق افزود: پس از 
بررسي هاي بعمل آماده از سوي مرکز مدیریت راه 
هاي کشور،مرکز این استان با کسب حداکثر نمره 
در جایگاه نخست قرار گرفت.وي عنوان کرد:مرکز 
بودن  دارا  با  کرمانشاه  استان  هاي  راه  مدیریت 
6۸ دستگاه ترددشمار برخط،29 دوربین نظارت 
تصویري و29 دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت 
نصب شده در محورهاي سراسر استان،فعال ترین 
مرکز کشور شناخته شد. مدیرکل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي در خاتمه ضمن تأکید براینکه 
سامانه گویاي ۱4۱ به صورت  شبانه روزي آماده 
خدمات دهي به کاربران جاده اي بوده افزود:عموم 
مردم قادر هستند از طریق تماس با سامانه مذکور 
به کلیه اطالعات راه هاي کشور شامل:مسیر و 
مسافت راه ها،محدودیت و انسداد جاده ها،آخرین 
وضعیت جوي راه هاي کشور،ارائه هرگونه پیشنهاد 
و انتقاد و همچنین ارتباط مستقیم با کارشناسان 
این بخش بصورت 24 ساعته  با شماره تماس 

۳42۳۳۳۳۳ دست یابند.

خبر خبر

به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری کرج مطالعاتی در خصوص 
نابینایان  و  معلولین  پارک مخصوص  احداث 
انجام شده است که در آینده ای نزدیک محقق 

می شود.
روابط  از  نقل  به  و  زمان  گزارش خبرنگار  به 
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  عمومی 
شهری شهرداری کرج، ۱۵اکتبر مصادف با 2۳ 
مهر ماه را روز جهانی عصای سفید نامیده اندکه 
مناسبت این روز را گرامی دانسته و در همین 
راستا به معرفی یکی از پروژه های سازمان که 
در این زمینه در حال بررسی و مطالعه است می 

پردازیم.
 مطالعاتی  برای طراحی و احداث این پروژه  
انجام شده  که  ویژه نابینایان و معلولین است و 
با رویکرد تئوری طراحی فراگیر )ud( ، آسایش 
حرکتی و مکاشفه در محل حصارک کرج  با 
متراژ شش هزارو ۵00 متر مربع  صورت گرفته 

است. نابینایان حق دارند مانند تمامی شهروندان 
مورد توجه قرار گیرند و رشد، بالندگی، نشاط، 
زندگی  در  رفاه  و  اجتماعی  تامین  سالمت، 
بشود  آنها  حال  شامل  مردم   همه  همانند 
وضمن استفاده از  تمامی امکانات  از زیبایی ها و 

تفریحات موجود در پارک ها بهره ببرند. 
از این رو برنامه ریزی هایی برای احداث بوستان 
ویژه معلولین و نابینایان  صورت گرفته است  

که با توجه به شرایط خاص معلوالن و نابینایان 
امکان استفاده و لذت بردن از تمامی شرایط 
فراهم شده  و به موجب ان  روشندالن شهرمان 
با نهایت امینیت  و آرامش در محیطی به دور 
از ازدحام و شلوغی به تفریح،  ورزش و مطالعه 
خواهند پرداخت. پیشنهاداتی که در این زمینه 
تا کنون مطرح شده در خصوص، برنامه ریزی 
و طراحی مسیر نصب گل میخ های منفرد 

معابر،  بریل جهت خوانایی  موازی خطوط  و 
ساماندهی اطراف پارک و یکسان سازی پیاده راه 
های منتهی به پارک با اجرای کف سازی بریل، 
عالئم عمودی و افقی ویژه نرده ها و ضربه گیرها 
در معابر و فضاهای پارک ، طراحی و جانمایی  
سرویس بهداشتی  مخصوص معلولین،  نصب  
بلند گوهای مخفی با ارسال سیگنال جهت 
راهنمایی های ویژه، طراحی کتابخانه گویا ویژه 
نابینایان، نصب و جانمایی ست های ورزشی 
کاشت  کودکان،طرح  بازی  زمین  مخصوص، 
تعاملی برای ارتباط بهتر معلوالن و نابینایان  با 
فضای سبز و بسیاری از موضوعات و مسائلی 
دیگر که  در این زمینه مطرح شده و جای تامل 

و برنامه ریزی دارد.
امید است با احداث این بوستان حقوق روشندالن 
در شهر حفظ شده و با این اقدام بتوانیم امکانات 
آسایش و آرامش تمامی شهروندان را در یک 

سطح فراهم کنیم.   

به بهانه گرامی داشت روز جهانی عصای سفید مطرح شد:

احداث بوستان ویژه نابینایان و معلولین در حصارک کرج

آموزش بهداشت  به کودکان 
در »سرای محله« رشت

 بررسی نقش صداوسیما و کاهش آسیب های 
اجتماعی در گلستان

با هفته  همزمان  منکویی- خبرنگار زمان؛ 
برنامه های متنوعی چون پخش  ملی کودک 
فیلم تتل و راز صندوقچه، برپایی کارگاه تفسیر 
توسط  رایگان  ویزیت  طرح  و  کودک  نقاشی 
رئیس  و  کودکان  متخصص  راد  عاطف  دکتر 
بیمارستان ۱7 شهریور رشت در سرای محله 

کودک واقع در استاد سرا برگزار شد.
برنامه ها مهندس پورناصرانی  این  در حاشیه 
ضمن اظهار خرسندی از حضور دکتر عاطف 
شهرداری  داشت:  اذعان  محله  سرای  در  راد 
برگزاری  با  تا  است  آن  درصدد  یک  منطقه 
برنامه های متنوع و شاد در سرای محالت به 

پرورش خالقیت و نوآوری کودکان بپردازد.
شهردار منطقه یک با تاکید بر پتانسیل های 
موجود در زمینه آموزش بهداشتی به کودکان 
این شهرداری در  یادآور شد:  در سرای محله 
نظر دارد تا با استفاده از فرصت های موجود 
به  کودکان  به  بهداشتی  آموزش  راستای  در 
خصوص زمینه های پیشگیری از بیماری گام 

هایی بردارد.
نقاشي  تفسیر  و  تحلیل  پورناصرانی  مهندس 
را شاهراهي براي ورود به دنیاي درون کودک 
عنوان کرد و افزود:  کودکان توسط آثاري که 

مي  ارتباط  بیرون  دنیاي  با  کنند   مي  خلق 
در  خود  احساسات  بیان  براي  کودک  گیرند. 
بیشتر مواقع قادر به ابراز در قالب کالم نیست.  
شهردار منطقه یک تصریح کرد: سرای محله 
معلم، با هدف آشنایی  با دنیای درون کودک و  
بازتاب آن به والدین که نتیجه آن گام برداشتن 
کودکانمان  روان  سالمت  ارتقای  درجهت 
به  اقدام  کودک  ملی  درهفته  بود  خواهد 
برگزاری کارگاه تخصصی تفسیر نقاشی کودک  

نمود.
دکتر عاطف راد نیز ضمن قدردانی از فعالیت 
های ارزشمند شهرداری منطقه یک در خدمات 
رسانی اذعان داشت: بیمارستان ۱7 شهریور با 
بخشی  اعتبار  بخش  در  نخست  رتبه  کسب 

کشور سعی در ارتقا خدمات دهی خود دارد.
به  که  رشت  شهریور   ۱7 بیمارستان  رئیس 
محله  سرای  در  خود  پرستاری  کادر  همراه 
معلم حضور یافته بود، گفت: با آنکه بیمارستان 
۱7 شهریور فاصله زیادی با ایده آل ها دارد، 
های  بخش  توسعه  با  تا  است  آن  صدد  در 
از  مراقبت  بخش  خصوص  به  بیمارستانی 
کودکان سرطانی در راستای خدمات پزشکی 

و درمانی کودکان گام های بلندی دارد.

سلیمانی- خبرنگار زمان؛ در جلسه اتاق 
فکری که با  حضور انجمن صنفی اساتید حق 
التدریس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  
استان و مدیر کل صدا و سیما برگزار شد به 
بررسی راهکارهای افزایش تعامل و همکاری 
دانشگاه ها ی استان در خصوص آسیب های 

اجتماعی پرداخته شد.
مدیر کل صدا وسیمای گلستان تعامل بین 
نهادها و دستگاه های مختلف را عاملی مهم 
ارتقاء هویت دینی و  و اساسی در حفظ و 
فرهنگی جامعه و همچنین کاهش آسیب 

های اجتماعی دانست.
بر شناسایی آسیب  تأکید  با  عبدالحسینی 
ها و بحرانهای اجتماعی که بنیان خانواده را 
هدف قرار داده اند افزود: رسانه ها بویژه رسانه 
ملی نقش مهم اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
دارند و از این رو رسانه استانی با نگاه علمی 
و کارشناسی وبهره مندی از ظرفیت برنامه 
سازی آمادگی دارد با تعامل سازنده با سایر 
دستگاههای مرتبط و اصحاب رسانه در رفع و 

کاهش معضالت اجتماعی اقدام نماید. 
موثرترین،  سیما  و  صدا  کرد:  بیان  وی 
فراگیرترین و پرنفوذترین رسانه در جامعه 

محسوب می شود و شبکه استانی گلستان نیز 
شبکه ای فرااستانی و فراملی است و می تواند 
ظرفیت های دانشگاه را به صورت کامل معرفی 
کند که در زمینه تولید برنامه های مشارکتی 
انعکاس خبری مطلوب  و  دانشگاه  با  فاخر 
برنامه های مهم دانشگاه اقدامات الزم را انجام 

دهد.
مدیر کل صدا و سیما در پایان یکی از اهداف 
را  استانی مرکز گلستان  بلند مدت شبکه 
همکاری  با  دانشگاه های استان در راستای 
رسالت های آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی 

عنوان کرد. 
رئیس انجمن صنفی اساتید حق التدریس 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ضمن 
در  استانی  شبکه  ارزنده  نقش  از  قدردانی 
فرهنگ سازی »پیشگیری و کاهش آسیب 
های اجتماعی« با اشاره به لزوم مبارزه جدی 
و عمیق با آسیب های اجتماعی در سطح 
جامعه بر نقش صداوسیما در کاهش آسیب 

های اجتماعی تاکید کرد. 
قزلسفلو در ادامه  گفت: ارتباط بین رسانه و 
دانشگاه با توجه به نقش تکمیلی هردو باید با 

برنامه های مختلف افزایش یابد.

آگهی تغییرات موسسه
ملی  شناسه  و   ۱۵0۱0 ثبت  شماره  به  تهران  حساب  هادی  حسابرسی   
۱0۱00۵۵6۸۵7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱4/06/۱۳96 
تصمیمات  رسمی  حسابداران  ۱۸7۵۱۱/96مورخ۱4/6/96جامعه  شماره  مجوز  و 
رئیس  عنوان  به  م004۵462704  ش  کیهانی  حمیدرضا  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل 
عنوان  به  م006۸۳۵2۵7۳  ش  کیهانی  علی  آقای   - عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت 
م  سربی ش  )بهروز(  به  مشهور  محمد حسین  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
هیات  اعضای  بعنوان  سال  دو  مدت  به  مدیره  هیئت  عضو  229729۳۵۵4عنوان 
 ، قرارداد  از قبیل  بهادار مؤسسه  اسناد  اوراق و  امضا کلیه  تعیین گردیدند.  مدیره 
چک ، سفته و سایر اوراق تجاری با امضا ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و 

با مهر مؤسسه معتبر است. 2
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )95514(

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به یوسف جعفری مقدم  

به  مقدم  جعفری  یوسف  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  صفری  حسین  خواهان 
خواسته استرداد مال و مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 96099۸0229۵00497 شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید مدنی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳96/9/۱2 ساعت 
۱0/۳0 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
از  پس  ماه  یک  ظرف  خوانده  تا  گردد  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد. 
110/91957 منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 96099۸0229۵0020۳ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی شماره 9609970229۵00747 
فخرالسادات   -2 محمدحسین  فرزند  خامنه  عبداللهی  محمدجواد   -۱ ها:  خواهان 
سبطی حسینی فرزند سید کمال ۳- طاهره عبداللهی خامنه فرزند محمدحسین 
4- محمدحسن عبداللهی خامنه فرزند محمدحسین با وکالت محمد حسن شیرازی 

فراشاه فرزند نادعلی 
خواندگان: ۱- سیده زهرا فرج اله زاده موسوی فرزند سید محمد 2- اشرف السادات 
همایون همدانی فرزند اکبر ۳- طیبه عبداللهی خامنه فرزند محمد حسین 4- کاظم 
عبداللهی خامنه فرزند محمدحسین ۵- فاطمه ساعی فر فرزند حسین 6- عباس 
عبدالهی خامنه فرزند محمد علی 7- حمیده عبداللهی خامنه فرزند محمدحسین 
محمد  فرزند  خامنه  عبداللهی  احمد   -9 نقی  فرزند  خامنه  عبداللهی  فاطمه   -۸

حسین ۱0- علیرضا عبداللهی خامنه فرزند نقی 
خواسته ها: ۱- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت دادرسی 

تصمیم دادگاه: پس از بررسی اوراق و محتوای پرونده پایان رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر اقدام به صدور رای می کند. 

رای دادگاه
آقای محمدجواد عبداللهی خامنه فرزند محمدحسین 2-  در خصوص دعوای ۱- 
طاهره   -4 محمدحسن   -۳ کمال  سید  فرزند  حسینی  سبطی  فخرالسادات  خانم 
هر دو عبداللهی خامنه فرزندان محمدحسین با وکالت آقای محمدحسن شیرازی 
فرزند محمدعلی  عبداللهی خامنه  عباس  آقایان ۱-  و  ها  به طرفیت خانم  فراشاه 
2- فاطمه ساعی فر فرزند حسین ۳- احمد 4- کاظم ۵- حمیده 6- طیبه شهرت 
همگی عبداللهی خامنه فرزندان محمدحسین 7- علیرضا ۸- فاطمه هر دو عبداللهی 
فرزند سید محمد ۱0-  زاده موسوی  اله  نقی 9- سیده زهرا فرج  فرزندان  خامنه 
اشرف السادات همایون همدانی فرزند اکبر به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند 
رسمی چهاردهم از یک دانگ مشاع از پالک ثبتی ۳9۵2 فرعی از 26 اصلی مفروز 
و باقی مانده از فرعی از اصلی مذکور بخش ۳ تهران به انضمام خسارات دادرسی، 
با امعان نظر در محتوای پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان بر اساس اختیار حاصله 
از وکالتنامه به موجب صورتجلسه دادگاه به تاریخ 96/6/۱4 دعوای خود را نسبت 
به خواندگان سوم تا آخر مسترد کرده است، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱07 
قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر می کند و در خصوص 
قرار داد  اینکه در  به  اول و دوم، نظر  به طرفیت خواندگان ردیف  دعوای خواهان 
مستند دعوی آقای عباس عبداللهی و خانم فاطمه ساعی فر به عنوان وراث مرحوم 
محمدعلی عبداللهی که وی نیز از وراث مهدی عبداللهی است سهم االرث خویش را 
به ترتیب 7/۳۱ سهم از ۱00 سهم )عباس( و 7 سهم از ۱00 سهم )فاطمه ساعی( 
به مورث خواهان ها مرحوم محمدحسین عبداللهی فروخته اند و با توجه به اینکه 
متعاقدین به توابع عرفی و قانونی عقد نیز ملتزم می باشند و نظر به اینکه خواندگان 
در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی در قبال دعوای خواهان ها به عمل نیاورده 
اند، بنابراین دادگاه دعوای خواهان ها را وارد می داند و به استناد مواد ۱0 و 2۱9 
و 220 از قانون مدنی و ۱9۸ و ۵۱۵ و ۵۱9 از قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان 
ردیف های اول و دوم را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی 
وراث مرحوم مهدی  از  احد  از مرحوم محمدعلی عبداللهی که  مالکانه خود  سهم 
عبداللهی )مالک سه دانگ( پالک موصوف می باشد به نام خواهان ها بابت اصل 
بابت هزینه تمبر دادرسی و  به پرداخت مبلغ 7۱4/۳9۱ ریال  خواسته و مشترکا 
مبلغ 22۳/200 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان ها 
محکوم می کند. این رای غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض نزد دادگاه های تجدید نظر 

استان تهران می باشد.
110/91961 رئیس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به بهنام حسن زاده پیاده 

خواهان فرزانه قربی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده بهنام حسن زاده پیاده به 
خواسته الزام به فک پالک خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 96099۸0229۵004۱7 شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مدنی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳96/9/۱۳ ساعت ۱0/۳0 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
110/91954 منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید مدنی تهران 

احضار متهم
آقای  شکایت  حسب  دادیاری  این   9۵099۸۸46۵4007۸۳ کالسه  پرونده  در 
محمدرضا محمودی فرزند احمد برعلیه خانم مریم دادگستر فرزند جمشید به اتهام 
اینکه متهم فوق مجهول المکان  به  باشد.نظر  از سند مجعول می  استفاده  و  جعل 
میباشد بدین وسیله به تجویز ماده ۱74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شود؛ در غیر 

این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
صفرخانی  دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جوانرود

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
/ ۱2/ 9۵ هیات موضوع  برابر رای شماره ۱۳9۵60۳۱60460002۸۳  مورخ 4   
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
اله کدملی  فرزند فیض  روانسر  از  به شماره شناسنامه 2۱۱ صادره  اعظمی  جلیل 
۵969۸49۱2۱ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند 
مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 4۱6 / 92 تشکیل وبه هیئت موضوع 
قانون فوق الذکر ارجاع وهیئت پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده ۳ 
قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ عرصه و 
اعیان یک واحد پرواربندی گوساله را به مساحت-/۳000 مترمربع به نام آقای جلیل 
اعظمی از پالک ...فرعی از ۳۸ اصلی مسکین آباد واقع در بخش ۱2 کرمانشاه واقع 
در روانسر روستای مسکین آبادکه خود دارای مالکیت مشاع از پالک فوق می باشد 
درخواست مفروزه نمودن سند مشاع مورد تقاضا را نموده که رای به نفع وی صادر 
گردیده لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید 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 درصورت  
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 .
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  24 / 7 /۱۳96  
تاریخ انتشار دوم ۱4 /  ۸ /  ۱۳96

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 9۵04۵0 اجرای احکام مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای حسین 
مژده به پرداخت مبلغ  ۱۵0/000/000 ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر 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 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 لوازم موتورسیکلت بشرح زیر:470 عدد کاسه نمد CiD-۳00 عدد 
کاسه بعد cg- الستیک کیت هندا ژاپن – المپ جلو ۱00 عدد – شیشه راهنما ۸ 
عدد- کاسه نمد جلوی cid شهابی ژاپن 400 عدد – المپ زنون – cdf ۱00 عدد 

آدرس: کالگر محله نرسیده به مرکز بهداشت لوازم یدکی مژده  
)یکصدو  باشد  می  ۱۸۱/۵9۳/000ریال  مبلغ  به  جمعا  شده  کارشناسی  ۱-قیمت 

هشتاد و یک میلیون و پانصد و نود و سه ریال( ریال می باشد.
پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  پایه شروع، کسانیکه  ارزیابی شده  مبلغ  از  مزایده   -2
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.
احکام  اجرای  دفتر  روز ۱۳96/۸/۱۱ ساعت 9 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

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه   2/404  /96 کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرود آقای صادق کبروار درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
بیان داشته شادروان گالویژ ویسی در تاریخ 96/6/۱2  در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.شاری بان کبروار   زایچه: ۱۳۸۱/6/۱۵  کدملی:49۵0209۳۱0   دخترمتوفی

2.هستی کبروار  زایچه: ۱۳94/۳/۳  کدملی: ۳220۳27۱76  دخترمتوفی
۳.شقایق کبروار   زایچه: ۱۳۸۸/۵/2  کدملی: ۳24۳779۳40  دخترمتوفی

4.صادق کبروار   زایچه: ۱۳۵۵/4/2۳  کدملی: ۳2۳02042۵۵  شوهرمتوفی
۵.معصومه کارگر   زایچه: ۱۳47/۱0/7   کدملی: 49۵976600۱  مادرمتوفی
6.عبدالکریم ویسی   زایچه: ۱۳20/۳/۵  کدملی: 49۵99۳024۱  پدرمتوفی

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

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

آگهی مزایده
در پرونده کالسه اجرای احکام مدنی متمرکز، محکوم علیه 90/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه ...و )قابل محاسبه در اجرای 
احکام مدنی در روز اجرای حکم( در حق خانم مهیال ناطق محکوم گردیده اند لذا 
از طریق  تامین آن توقیف و  اموال را جهت  له  بنا به درخواست محکوم  این اجرا 
مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار 

تحت شرایط زیر بفروش میرساند. 
مال مورد مزایده: قسمتی از عرصه و اعیان ملک با پالک ثبتی 6۱۵ فرعی از ۱9 
اصلی به شماره دفتر امالک ۱۵7 صفحه 267 به شماره ثبت 2۱467 بمساحت 2۳0 

متر مربع متعلق به آقای محمد علی کاکو 
به آدرس: جویبار – جاده الریم – بعد از روستای گلبرد – پایین رود پشت- زیار 

محله – جنب آب بندان
حدود اربعه: 

از شمال: وصل به باقیمانده پالک ثبتی فوق
از جنوب: وصل به خیابان عام

از شرق: وصل به شارع عام
از غرب: وصل به باقیمانده پالک ثبتی فوق

باشد )یک  به مبلغ ۱/0۳0/000/000 ریال می  ۱- قیمت کارشناسی شده جمعا 
میلیارد و سی میلیون( ریال می باشد.

پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  پایه شروع، کسانیکه  ارزیابی شده  مبلغ  از  مزایده   -2
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.
دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  دفتر  در   ۱۳96/۸/4 روز  فروش،  زمان  و  ۳-موعد 
جویبار می باشد. زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار 

میباشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی تصمیمات شرکت
ثبت۵۸2۱وشناسه  شماره  محدود(به  اروند)بامسئولیت  قائم  ستاره   

ملی۱4006۸۸2۳۱۱
مورخ۱۳96/7/۱6شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  موجب  به 
ساکی  زینب  اتخاذگردید:خانم  ذیل  ۱۳96/7/۱۸تصمیمات  تاریخ  به  واصله 
شناسنامه۱74۱749492وشماره  شماره  اله،متولد۱۳72/6/29،به  فرزندعطاء 
ژاله،باپرداخت  اهواز،کیانشهر،نبش  نشانی  ازاهوازبه  ملی۱74۱749492صادره 
سرمایه  درآمد.درنتیجه  شرکاء  درزمره  شرکت  صندوق  به  مبلغ۵000000ریال 
وماده  یافت  افزایش  مبلغ۱۵000000ریال  به  ازمبلغ۱0000000ریال  شرکت 

مربوطه دراساسنامه به شرح مذکوراصالح گردید.     شماره م.الف)9/7۳2(
حسین میرزایی-سرپرست اداره ثبت شرکت ها

آگهی مفقودی
به  ترکیه  کالیبر۱2ساخت  اتوماتیک  زنی۵تیرنیمه  ساچمه  سالح  حمل  کارت 
فرزندسیدمحمدرضابشماره  طباطبایی  محمدرحیم  سید  سالح6974بنام  شماره 
است.      اعتبارساقط  درجه  واز  مفقودگردیده  صدورباغملک  شناسنامه40۳محل 

نوبت اول:96/7/24    -   نوبت دوم:96/۸/۸
شهرستان باغملک

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
عصر- مرتضی  اجراله  شماره9۵0726این  به  اجرایی  کالسه  اجرای  درراستای 
عصر-بهاره  عصر-فرهادعصر-محمدعلی  عصر-فرزانه  عصر-فرخنده  امیدعلی 
مطور-سازمان  –سعیدمطور-خزعل  عزیزمطور  عصر-حاج  حیدرعلی  عصرعلیه 
شکرانی-سکینه  شکرانی-ماندانامطور-منصور  خرمشهر-گیتی  وامورخیریه  اوقاف 
مطور- مطور-مکیه  مطور-عبدالمحسن  شکرانی-صباح  مطور-شهالشکرانی-پری 
شیداشکرانی-خدیجه شکرانی-رفیعه مطور-عفت قادری-کاظم مطور-احمدمطور-
مطور- مطور-سهامه  مطور-فرح  مطور-مسلم  زاده-فریده  کرم  مطور-سکینه  طه 
مطور-کریم  شکرانی-پرویزشکرانی-فاطمه  مطور-علیرضامطور-زلیخا  نصراله 
مطور-فریدمطور-ایران  مطور-سالم  تهران-آسیه  وامورخیریه  اوقاف  مطور-سازمان 
مطور- تقیان-مطرودمطور-منصور  مطور-بدریه  شکرانی-علی  شکرانی-محبوبه 
جابرمطور-ناصرشکرانی-مهدی مطور-فریده مطور-یوسفعلی عصرمبنی برفروش مال 
مشاعی پالک9۸۱ناحیه۳خرمشهرکه باتوجه به ارزیابی ازطریق ارجاع به کارشناس 
واجرای  طرفین  اعتراض  وعدم  کارشناس  نظریه  ابالغ  به  باتوجه  و  قیمت  وتعیین 
مزایده  تاریخ96/۸/20ساعت۸:۳0به  به  شنبه  روزیک  برای  مقرر،جلسه  تشریفات 
گذاشته میشودکه مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه باالترین مبلغ پیشنهادی به 
فروش می رسد.خریدارمکلف به پرداخت ده درصد)۱0 درصد( ازقیمت پیشنهادی 
پرداخت  عدم  درصورت  باشدکه  می  ماه  یک  مدت  ظرف  والباقی  المجلس  فی 
الباقی مبلغ مزایده درمهلت مقررده درصد)۱0 درصد( ازقیمت تودیعی ضبط می 
تواندجهت  وخریدارمی  است  خریدارملک  عهده  به  وانتقال  نقل  گرددوضمناهزینه 
رویت ملک تاپنج روزقبل ازتاریخ مزایده بامراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری 
خرمشهراقدام نماید.مشخصات ملک:ششدانگ پالک6۸۱ناحیه ۳خرمشهریک قطعه 
زمین به جای نحلستان به مساحت۱۳7۵4/9۳مترمربع درمالکیت افرادواداره اوقاف 
قرارداردوبرابرنامه  ملک  درغرب  نهرفارسیه  خرمشهربرابرسندمالکیت  وامورخیریه 
اموراب منطقه جنوب رعایت حریم4مترازلبه تراشه نهرفارسیه حدود4۸9مترمربع 
ارزش  نهرفارسیه  نشانی ملک کوتشیخ  است  لحاظ شده  ارتفاقی  عنوان حقوق  به 
ارزیابی  ریال.ارزش کل ملک۱۳7۵49۳0000ریال  میلیون  هرمترمربع عرصه یک 

گردیده است.      شماره م.الف)9/7۳۱(
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-مطوریان
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علی یاری بیست و پنجمین شهردار جویبار شد

 سمیه ابوالحسنی- جویبار: در جلسه شورای اداری شهرستان 
جویبار با حضور مسئولین استانی و شهرستانی علی یاری سراجی 

بعنوان شهردار جویبار انتخاب شد.
شهردار جدید جویبار در این مراسم با بیان اینکه نتوانستیم شهری 
شهروند مدار ایجاد کنیم، گفت: چالش هایی در دوره قبل از لحاظ 
جذب نیروی انسانی و هزینه های جاری کمر شکن وجود داشت.

علی یاری سراجی با اشاره به اینکه هر کاری باید با رضایت مندی 
مردم صورت گیرد ، اظهار داشت: به عنوان پایتخت کشتی جهان 
باید نگاه ویژه به شهرستان جویبار شود.وی با تاکید براینکه اقدامات 
شهرداری بر اساس مشارکت اجتماعی و تالش کارکنان آن صورت 
میپذیردکه با بضاعت و امکانات کنونی باید بدنبال توسعه شهری 

همه جانبه در جویبار باشیم.
اجتماعی و مساله طالق  به آسیب های  فرماندار جویبار  ادامه  در 
راستای  در  ادارات  مسئولین  تمامی  گفت:  کردو  اشاره  شهرستان 
محله محوری پای کار باشند تا بتوانیم معضل طالق را کاهش دهیم.

رجبعلی وهابی از همراهی سپاه، روحانیت ، سازمان تبلیغات ، هیات 
امنای مساجد و شوراها در راستای کاهش طالق در این شهرستان 
خبر داد و افزود: همگی باید در راستای کاهش طالق برای زوجینی 
که ازدواج آنها به زیر پنج سال رسیده است در این شهرستان تالش 
شهردار  معارفه  و  تودیع  آئین  خصوص  در  جویبار  کنیم.فرماندار 
تشکر  داشته  کارش صداقت  در  که  قبل  از شهردار  گفت:  جویبار 
میکنم  واز شهردارجدید می خواهم تا در کارش حقوق شهروندی را 

سرلوحه کارش قرار دهدو همچنین انتقاد پذیر باشد.
وهابی اظهار داشت: شهرداری کار مهمی است که شهردار باید در 
راستای شهرنشینی و مبلمان شهری فعالیت و موفق عمل کند.مدیر 
کل امور شهری وشوراهای استانداری مازندران در این جلسه بابیان 
اینکه متاسفانه شهرداری محل حرف و حدیث است، گفت: تنها راه 

رهایی تالش و کوشش شهردار در مدیریت شهری است.
فرهاد عسگری با اعالم اینکه برای توسعه شهری باید سرانه شهروندی 
افزایش یابد، اظهار داشت: اگر جمعیت جویبار بیش از ۳۵ هزار نفر 
باشد اعتبار مناسب برای توسعه شهرجویبار در سالجاری باید 70 
میلیارد تومان باشد.وی با اشاره به اینکه بودجه در نظر گرفته شده 
تومان  در سالجاری شهرداری جویبار ۱4 میلیارد و ۵00 میلیون 
است ، گفت: سرانه هر شهروند 4۱۳ هزار تومان است که با عدد 

مد نظر فاصله دارد.
 ، است  درصد   9 دولت  سهم  افزوده  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تصریح کرد: از این میزان ۵ درصد به دولت، ۳ درصد به شهرداری 
و یک درصد به سالمت بر می گردد که این ارزش افزوده توسط 
و  شهری  امور  کل  شود.مدیر  نمی  دریافت  و  پیگیری  شهرداری 
شوراها با تاکید براینکه سمت وسوی توسعه شهری تعامل سازنده 
شهرداری و اعضای شورا میسر می شود ، خاطر نشان ساخت: دولت 
در خصوص طرح های عمرانی شهری در شهرهای زیر پنجاه هزار 
جمعیت اعتبارات مناسبی در نظر گرفته است.عسگری ادامه داد: در 
راستای تفکیک زباله از مبدا نیز اعتبارات دولتی خوبی در نظر گرفته 
شده و فرهنگ سازی در این زمینه اعتبار نمی خواهد بلکه خواهان 

تفکر مناسب در این راستا است.

در پی وقوع سیل در لنگرود مطرح شد:

بازسازی و تامین آب شرب 
شهروندان لنگرود

منکویی- خبرنگار زمان؛ در پی وقوع سیل 
در لنگرود و بازدید استاندار گیالن؛ بازسازی 
کامل تاسیسات آب لنگرود و آب شرب مورد 
تامین  سنگر  خانه  تصفیه  از  شهروندان  نیاز 

خواهد شد.
مدیر امور آبفای لنگرود گفت: پس از وقوع سیل 
و خسارت وارده به تأسیسات آب این شهرستان 

تامین و بازسازی شد.
سیدضیاء علوی مدیر امور آبفای لنگرود با اشاره 
به بارش شدید باران و طغیان شلمانرود اظهار 
داشت: براساس برآورد اولیه حدود ۱0 میلیارد 
ریال به تأسیسات آب شهر لنگرود خسارت وارد 
شد. وی در ادامه افزود: در این حادثه ۱۱ حلقه 
از چاههای لنگرود و خطوط انتقال که آب 40 
درصد  شهر را تأمین می کند از حدود ۱0 

درصد  تا تخریب کامل داشته است.
گفتنی است با توجه به اهمیت موضوع دکتر 
ساالری استاندار ، مهندس حسینی مدیرعامل 
فرماندار شهرستان  پور  جواد   ، گیالن  آبفای 
لنگرود و جمعی از مدیران استانی و شهرستان 
از محل حادثه بازدید کردند و مدیرعامل آبفای 
گیالن تصریح کرد: تا بازسازی کامل تاسیسات 
آب لنگرود، آب شرب مورد نیاز شهروندان از 

تصفیه خانه سنگر تامین خواهد شد.

نقش بنیاد برکت در تسریع 
توسعه جزایر هرمزگان

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت توسعه و 
زیباسازی جزایر این استان، گفت: باید از ظرفیت 
دستگاه ها از جمله بنیاد برکت، وابسته به ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( برای توسعه  جزایر 

استفاده شود.
به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت، فریدون همتی 
پیشرفت  و  توسعه  بر  عالوه  باید  داشت:  اظهار 
همه جانبه  همه جزایر استان از جمله جزیره ی 
هرمز، به معماری خاص و زیباسازی فضای محیطی 
برای  به جاذبه خوبی  تا  کنیم،  توجه  نیز  آن ها 
گردشگران برای سفر به این استان تبدیل شوند. 
وی با اشاره به بحث توسعه و پیشرفت جزیره  هرمز 
و تفاهم نامه با بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( در زمینه محرومیت زدایی 
و توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این 
جزیره، بیان داشت: مطالعات و بررسی های الزم در 
خصوص توسعه و پیشرفت همه جانبه  جزیره  هرمز 
انجام گرفته که امیدواریم این مطالعات در خصوص 
دیگر جزایر نیز به سرعت انجام گیرد و در آینده  
نزدیک شاهد جزایر توسعه یافته و زیبا در استان 
هرمزگان باشیم. استاندار هرمزگان به دستورالعمل 
ته لنجی اشاره کرد و اظهار داشت: بحث اجرای 
قانون ته لنجی نیز در سفر وزیر کشور به استان 
که به احتمال فراوان نیمه  اول آبان ماه انجام شود، 
پی گیری خواهد شد تا مردم استان بتوانند همانند 

مردم بوشهر از این دستورالعمل استفاده کنند.

خبر خبر

اعضای شورای  خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ 
شهر کرج طی الیحه دو فوریتی خواستار تسریع 
توسط شهرداری کرج  تفصیلی  ارائه طرح  در 

شدند. 
در شانزدهمین جلسه رسمی شورای اسالمی 
حضور  و  نبیونی  محمد  ریاست  به  شهرکرج 
حداکثری اعضای شورا و معاونین شهردار کرج 
لوایح ارسالی از سوی شهرداری به شورای شهر 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 الیحه دو فوریتی که به امضای ۱2 نفر از اعضای 
شورای شهر کرج رسیده، به دلیل عدم کارایی 
طرح تفصیلی و اشکاالت موجود در آن مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
شورای  از  دوره  پنجمین  اعضای  از  نقل  به   
باید  که  زمانی  از  ماه  کرج ۱۸  شهر  اسالمی 
صرف ارائه این طرح به صحن علنی شورا  می 
شد گذشته است اما از سوی شهرداری اقدامی 
صورت نگرفته است؛ اما مقرر شد که شهرداری 
در اسرع وقت انجام داده و طرح تفضیلی بازنگری 

شده و ارائه گردد.
معماری  معاون  پرگو  احمدی  توضیحات  با 
آخرین  مورد  در  کرج  شهرداری  شهرسازی 
تفضیلی  طرح  ارایه  برای  شده  انجام  اقدامات 

بازنگری شده کرج وی گفت: دستور ارایه طرح 
تفصیلی اولیه سال ۸۸ و با تعیین اعتبار ۵ ساله 
به ما ابالغ شده است اما از سال 9۳ قرارداد طرح 

تفصیلی بسته و مطالعات آن انجام شده است.
 احمدی پرگو افزود: ولی تاکنون با امضای تفاهم 
نامه ای که به امضای معاون راه و شهرسازی 
البرز، رییس شورای اسالمی شهر و شهردار کرج 
رسیده است اقدامات الزم برای نظارت و بررسی 
طرح تفصیلی قرار است انجام شود تا بازنگری ها 

در این مورد بررسی شود.
معاون معماری شهرسازی شهرداری کرج اضافه 
کرد که در سال ۸۸ طرح تفضیلی زمانی تصویب 

شد که اجرای طرح جامع اولیه کرج به پایان 
رسیده بود و این دو باید به موازات هم اجرا می 
شد که نیازمند ابالغ جدید طرح جامع آن هم 
بر اساس تعییراتی بود که به دنبال استان شدن 

البرز صورت گرفته بود.
تهیه  برای  کرد:  نشان  خاطر  پرگو  احمدی   
طرح تفضیلی جدید که اکنون مورد درخواست 
شورای اسالمی شهر کرج است نیاز به هماهنگی 
با نهادهای مشارکت کننده مانند راه و شهرسازی 
است و برای به سرانجام رساندن آن ودر نهایت 
ارجاع آن به کمیسیون ماده ۵ یکسال زمان نیاز 

است.

محیط  کمیسیون  رییس  محمدی  حسین   
این  در  کرج  شهر  اسالمی  شورای  زیست 
خصوص گفت: نیاز است شهرداری مکلف شود 
اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح تفصیلی را بر 
اساس طرح جامع موجود شهری به پیش برده و 

به این کار سرعت ببخشد.
 مهدی حاجی قاسمی دبیر شورای اسالمی شهر 
کرج با تاکید بر اینکه در تنظیم طرح تفصیلی 
نباید کیفیت فدای سرعت شود، افزود: برای این 
تصمیِم مهم دقت در اولویت کار باشد و در کنار 
آن جلسات کارشناسانه برای اجرای صحیح طرح 
تفصیلی برای انتخاب طرحی دقیق عملی شود.

 عباس زارع رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
عنوان کرد: به واسطه تخصیص منابع برای ارایه 
طرح تفصیلی شورای اسالمی شهر کرج پیگیر 
این موضوع است و بدین منظور شهرداری در 
وهله اول باید مطالعات این طرح را به درستی 
انجام دهد.  وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت 
اختیارات شوراهای اسالمی شهر را بر طبق قانون 
پنجم و ششم توسعه محدود کرده است، افزود: 
تشکیل کمیته راهبردی در شهرها مدنظر است 
تا بتوان پروژه ها و طرح های مهم شهری را به 

سرانجام رساند.

اعضای شورای شهر کرج خواستار شدند:

لزوم تسریع در ارائه طرح تفصیلی توسط شهرداری کرج

آگهی ابالغ 
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به فرهاد عباس پور فرزند براتعلی

خواهان مسعود ریاحی پور و فاطمه قاسمی دادخواستی به طرفیت خوانده فرهاد 
بانک دی شعبه گیشا کد  و  تاجماه سالمی جعفری  پور- روشنک رضائی-  عباس 
۱2۸ به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 96099۸0229۵00۳07 شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید مدنی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳96/9/۱۱ ساعت 
۸/۳0 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
از  پس  ماه  یک  ظرف  خوانده  تا  گردد  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد. 
110/91945 منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی 
تهران

آگهی
خوانده  به طرفیت  دادخواستی  رحیم  فرزند  میر شفیعی  امید  آقای سید  خواهان 
پرداخت هزینه  از  اعسار  به خواسته مطالبه وجه چک-  رازی  آقای شهرام شریف 
دادرسی- مطالبه خسارات دادرسی- مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96099۸0229400۳44 شعبه ۳4 دادگاه 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  تهران  مدنی  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی 
۱۳96/9/26 ساعت ۱0/۳0 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل  ماه پس از تاریخ 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
110/91937 منشی دادگاه حقوقی شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران

دادنامه 
پرونده کالسه 94099۸02294006۵9 شعبه ۳4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مدنی تهران 
خواهان: ذوالفعلی نیک زاد شهریور فرزند قلی با وکالت آقای علی برزمینی فرزند 

رجب و خانم مریم غفاری فرزند محمود 
اکبریان فرزند حسین  اکبریان فرزند هاشم 2- مهین دخت  خواندگان: ۱- داراب 
۳- تاج الملوک حسینیان فرزند صدرالدین 4- لیال اکبریان فرزند هاشم ۵- هاشم 

اکبریان فرزند حسین 
خواسته ها: ۱- تجویز انتقال منافع به غیر 2- مطالبه خسارت دادرسی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه 

در خصوص دعوی آقای ذوالفعلی نیک زاد شهریور با وکالت خانم مریم غفاری و 
آقای علی برزمینی به طرفیت آقایان و خانم ها هاشم، مهین دخت، داراب- لیال 
الملوک حسینیان به خواسته صدور حکم به تجویز  شهرت همگی اکبریان و تاج 
انتقال منافع موضوع اجاره نامه های رسمی شماره 76۳0۳ مورخ ۸2/۳/۵ و ۸2۵46 
مورخ ۸۵/۵/۵ و اجاره نامه مورخ 7۳/۵/۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱64 
تهران موضوع پالک ثبتی 2 فرعی از ۳249 اصلی و 4۵ فرعی از ۳2۵0 اصلی واقع 
در بخش ۳ تهران که شامل یک باب زیر زمین به انضمام حیاط پشت ساختمان واقع 
در تهران خیابان انقالب- روبروی خیابان فرصت- ساختمان آفاق شماره 7۱6 می 
باشد. دادگاه نظر به اینکه مطابق اجاره نامه رسمی مورد استناد، رابطه استیجاری 
طرفین مسلم می باشد و مطابق اجاره نامه مستاجر حق انتقال مورد اجاره را نداشته 
و خواندگان با ابالغ وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی 
موافق  خواهان  تقاضای  فوق  مراتب  به  بنا  لذا  اند  نیاورده  عمل  به  دفاعی  و  ایراد 
و مستاجر  روابط موجر  قانون  ماده ۱9  استناد  به  و  داده  قانونی تشخیص  موازین 
مصوب سال ۱۳۵6 و ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت 
سند  تنظیم  و  غیر  به  اجاره  مورد  منافع  انتقال  تجویز  به  حکم  و  داده  تشخیص 
رسمی انتقال در دفترخانه تنظیم کننده اجاره سابق و همچنین حکم به محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ ۱7/96۳/400 ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله 
وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان را صادر می نماید. بدیهی است چنانچه ظرف 
6 ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید 
انتقال داده نشود حکم صادره مزبور ملغی االثر خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
110/91941 رئیس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران 

آگهی
آقای  خوانده  به طرفیت  دادخواستی  غالمرضا  فرزند  مقدس  مهدی  آقای  خواهان 
علیرضا علی محمد به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96099۸022940049۸ شعبه ۳4 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳96/9/27 
آئین  قانون   7۳ ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  که حسب  تعیین   9/00 ساعت 
مراتب  و درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  دادرسی مدنی 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. 
110/91933 منشی دادگاه حقوقی شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی 

تهران

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ نسیم دی ام به شماره موتور 00024727 و 
شماره شاسی S۱44227۵۱۳00۵4 و شماره پالک ایران 72-92۵ه۳6 مفقود و 

فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
به   ۱۳۸4 مدل   ۱600i پیکان  وانت  خودروی  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند 
شماره پالک 7۱6س۱4 ایران ۵۱ به شماره موتور ۱۱2۸4027۵۱۸ و شماره شاسی 

۱2۱0۱074 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی محمد امین جوادیان فرزند ایرج به شماره دانشجوئی 92۱2۳۱2 و 
کدملی 2۱۵0۳90906 دانشجوی رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی دانشگاه 

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

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت خودروی سواری سایپا ۱۳۱EXمدل ۱۳92 به 
به شماره موتور 4۸2۸۳6۳ و  ایران ۸2  به شماره پالک 7۵4ل۱2  نقره ای  رنگ 

شماره شاسی NAS4۱۱۱00D۳492۳47 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
شماره  به   92 مدل   L90 لوگان  رنو  سواری  ماشین  رنو  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   W۱۳۸964 موتور  شماره  و  و7۸   ۳۱۵-77 شهربانی 

NAPLSRALDD۱۱9774۳ بنام محبوبه اروئی مفقود و فاقد اعتبار است.
بابل

آگهی اجرائیه
لیوسی  خانوادگی:شیخ  نام  لهم:۱-علیداد  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
حسینیه  به  مقدادنرسیده  خیابان  پدر:امیر،نشانی:خوزستان-دزفول  نام 
نام  آذرنگ  علیهم:۱-مریم  علیه/محکوم  محکوم  پالک79،مشخصات  ثاراله 
غفاری  کوچه  بیگی  بهرام  شهید  خیابان  آهن  راه  میدان  پدر:محمود،نشانی:تهران 
پالک6-   2-شرکت ماندگار تجارت آپادانا نام خانوادگی:-،نام پدر:- نشانی:تهران 
واحد6،محکوم  دوم  پالک6طبقه  میثم  کوچه  جنوبی  شیراز  خیابان  ونک  میدان 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به: 
9609976۱44۱00۵4۱محکوم علیها بصورت تضامنی محکوم هستند به پرداخت 
مبلغ2۱0000000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ خسارت قانونی)هزینه 
دادرسی وحق الوکاله مرحله بدوی(طبق تعرفه قانونی و نیز پرداخت مبلغ خسارت 
االدا طبق شاخص  بوم  الی  تاریخ سررسید چک  از  به خواسته  نسبت  تاخیرتادیه 
محکوم  خواهان.همچنین  حق  در  ایران  مرکزی  بانک  ازسوی  اعالمی  تورم  نرخ 
شعبه  عشردولتی.مدیردفتر  نیم  بابت  به  محکوم  درصد  پنج  پرداخت  به  هستند 
اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان دزفول-محمدرضا حاتمی نسب-
رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی دزفول-ممبینی.محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
اجرای  گذارد)ماده۳4قانون  اجرا  موقع  به  را  آن  روزمفاد  ده  اجرائیه:۱-ظرف  ابالغ 
که  کند  معرفی  بدهد4-مالی  به  محکوم  پرداخت  برای  مدنی(2-ترتیبی  احکام 
اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودراقادر به اجرای مفاد 
مقداروقیمت  یا  تعداد  شامل  خودرا  اموال  کلیه  روز  باید ظرف سی  نداند  اجرائیه 
که  نقدی  وجوه  برمیزان  مشتمل  مشروح  طور  منقول،به  وغیر  منقول  اموال  همه 
به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی  وموسسات  ها   بانک  نزد  هرعنوان  به 
او به هرنحونزد اشخاص  همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که 
هر  و  انتقاالت  و  نقل  نیزفهرست  و  ثالث  ازاشخاص  او  مطالبات  کلیه  و  دارد  ثالث 
نوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوی اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت می 
علیه  مالی۱۳94(4-خودداری محکوم  اجرای محکومیت  نحوه  شود)مواد۸و۳قانون 
ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرار ازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت 
رادرپی دارد.)ماده۳4قانون اجرای احکام مدنی وماده 20ق.م.ا وماده۱6قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی۱۳94(۵-انتقال مال به دیگری به هرنحوبا انگیزه فرارازادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات 
تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.
پس  اموال  صورتن  مالی۱۳94(.6-چنانچه  محکومیت  اجرای  نحوه  )ماده2۱قانون 
ازمهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له 
خواهدبود.)تبصره۱ماده۳قانون  علیه  محکوم  توسط  کفیل  یامعرفی  وثیقه  یاتودیع 

نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳94(
شعبه1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:۱-نام:علیداد-نام خانوادگی:شیخ لیوسی-نام پدر:امیر-
نشانی:خوزستان –دزفول خیابان مقدادنرسیده به حسینیه ثاراهلل پالک79-مشخصات 
پدر:علی  فراهانی-نام  خانوادگی:فرمهینی  علیهم:۱-نام:بابک-نام  علیه/محکوم  محکوم 
طبقه2پالک2۱-2-نام:امیر-نام  تهران  پاساژ  انبارنفت  خیابان  اصغر-نشانی:تهران 
خانوادگی:سلحشوری-نام پدر:-نشانی:تهران خیابان انبارنفت پاساژتهران طبقه2پالک2۱-
دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
مربوطه9609976۱44۱00۵۵0محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ۸۵0000000 
ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ خسارت قانونی)هزینه دادرسی وحق الوکاله مرحله 
بدوی(طبق تعرفه قانونی ونیزپرداخت مبلغ خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
تاروزاجرای حکم طبق شاخص نرخ تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی ایران درحق خواهان.

همچنین محکوم است به پرداخت پنج درصدمحکوم به بابت نیم عشردولتی.
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان دزفول-محمدرضاحاتمی 

نسب
رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی دزفول-ممبینی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روزمفاد آن را به موقع اجرا 
گذارد)ماده۳4قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد4-مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودراقادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خودرا شامل تعداد یا مقداروقیمت همه اموال 
منقول وغیر منقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانک 
ها  وموسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکوروکلیه اموالی که او به هرنحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او ازاشخاص ثالث 
و نیزفهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگردر اموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح 
دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم 
مالی۱۳94(4-خودداری  محکومیت  اجرای  نحوه  شود)مواد۸و۳قانون  می  بازداشت  له 
محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرار ازاجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت رادرپی دارد.)ماده۳4قانون اجرای احکام مدنی وماده 20ق.م.ا وماده۱6 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی۱۳94(۵-انتقال مال به دیگری به هرنحوبا انگیزه فرارازادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده2۱قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی۱۳94(.6-چنانچه صورتن اموال پس ازمهلت سی روزارائه شودآزادی 
محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهدبود.)تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳94(
شعبه1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول

آگهی تصمیمات شرکت
ثبت۵۸2۱وشناسه  شماره  محدود(به  اروند)بامسئولیت  قائم  ستاره   

ملی۱4006۸۸2۳۱۱
مدیره  وهیئت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  موجب  به 
مورخ۱۳96/7/۱6شرکت واصله به تاریخ۱۳96/7/۱۸تصمیمات ذیل اتخاذگردید:۱-

آقای سجادساجدی بادریافت سهم الشرکه خودبه مبلغ ۵000000ریال ازصندوق 
نتیجه  ندارددر  وسمتی  حق  هیچگونه  پس  گردیدوازاین  خارج  شرکت،ازشرکت 
سرمایه شرکت ازمبلغ۱۵000000ریال به مبلغ۱0000000ریال کاهش یافت وماده 
مربوطه دراساسنامه به شرح مذکوراصالح گردید.2-آقای حسین ساکی به شماره 
عنوان  ملی۱74۱749492به  شماره  به  ساکی  زینب  ملی۱74۱۱0۸۸۱0وخانم 
اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدودانتخاب شدند.۳-خانم زینب ساکی به سمت 
رئیس هیئت مدیره وآقای حسین ساکی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.کلیه 
معتبرمی  بامهرشرکت  همراه  منفردمدیرعامل  بهادارباامضاء  واوراق  اسنادومدارک 

باشد.     شماره م.الف)9/7۳۳(
حسین میرزایی-سرپرست اداره ثبت شرکت ها

اختصاص15 میلیارد ریال قیر رایگان

 به روستاهای گنبد

فرسودگی شبکه توزیع از مشکالت 
بخش  آب خوزستان

سلیمانی- خبرنگار زمان؛ شاملو معاون 
از  از  کشور  مسکن  بنیاد  روستایی  عمران 
تخصیص قیر رایگان به ارزش ۱۵ میلیارد 
ریال برای آسفالت معابر روستایی گنبدکاووس 

درسال جاری خبر داد.
برخی  هادی  از طرح  بازدید  از  شاملو پس 
روستاهای گنبدکاووس گفت: این مقدار قیر 
که قابل افزایش نیز می باشد برای آسفالت 
معابر ۱۵ تا 20 روستای شهرستان گنبد کافی 
است.  وی یادآور شد: امسال پنج هزار میلیارد 
ریال قیر رایگان برای آسفالت معابر روستایی 
کشور پیش بینی شده که ۱40 میلیارد ریال 

آن مختص استان گلستان است.
تخصیص  با  کرد:  اضافه  مسئول  مقام  این 
این مقدار قیر پیش بینی می شود ۱0 تا 
۱2 میلیون مترمربع از معابر روستایی کشور 
آسفالت شود. وی با اشاره به مصوبه هیات 
دولت در خصوص حفظ اراضی استان های 
شمالی کشور اضافه کرد: با این حال روستاهای 
شرق گلستان نیاز به توجه در الحاق بافت 
روستا و بازنگری در طرح های هادی دارند. 
شاملو تصریح کرد: تالش می کنیم مجموعه 
دولت یعنی سازمان برنامه و بودجه را برای 
شرق  روستاهای  هادی  طرح  در  بازنگری 

استان گلستان متقاعد نماییم. 
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی در خصوص مشکالت صدور سند 
مالکیت برای اراضی روستایی بویژه امالک 
بنیاد علوی گفت: در نشستی با رئیس بنیاد 
علوی این بحث مطرح و مقرر شد برای تسریع 

در صدور سند اقدام شود.
و  گلستان  استاندار  معاون  کریمی،  آقای 
فرماندار ویژه گنبدکاووس نیز در این نشست 
با قدردانی از تالش های بنیاد مسکن گفت: 
این  روستاهای  پراکندگی  و  گستردگی 
شهرستان نیازمند توجه ویژه در اجرای طرح 

های هادی است.
عبدالقدیر کریمی با بیان اینکه ۱7۵ روستای 
در  دارای کد شناسایی  و  خانوار  باالی 20 
روستاهای  افزود:  دارد،  وجود  گنبدکاووس 
در  زیادی  ماندگی  عقب  شهرستان  این 
بحث عمران دارند که باید اعتبارات ویژه به 
آن داده شود. وی ادامه داد: امسال از محل 
اعتبار تملک دارایی های این شهرستان ۱70 
میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در 40 

روستای گنبدکاووس پیش بینی شده است.
الزم به ذکر است معاون عمران روستایی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی همراه با نماینده مردم 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  گنبدکاووس 
مسئوالن این شهرستان از برخی روستاهای 
بخش مرکزی و داشلی برون گنبدکاووس 

بازدید کرد.

سعیدوحیدی فر-اهواز: مدیرعامل شرکت 
استان  گفت:  خوزستان  فاضالب  و  آب 
خوزستان ۱0درصد آب آشامیدنی کشور را 
درصد  که هشت  درحالی  کند  می  مصرف 

جمیعت کشور را دارد.
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
پور  حقیقی  صادق   ، خوزستان  فاضالب 
در  آب  توزیع  فرایند  در  مشکل  مهمترین 
و  فرسوده  شبکه   ، را  خوزستان  شهرهای 
ناکارآمد توزیع بیان کرد و افزود: متوسط پرت 
آب در کشور حدود 2۵ درصد است ولی در 

خوزستان 40درصد است.
در  آب  فرسوده  شبکه  اینکه  بیان  با  وی 
خوزستان سبب کاهش کیفیت آب شده است 
افزود: کیفیت آب از خروجی تصفیه خانه تا 
ورودی به محل مصرف در منازل قابل مقایسه 
نیست و به علت اینکه اصالح فرسودگی شبکه 
آب استان بسیار هزینه بر است باید این کار را 
به مرور زمان و با برنامه ریزی مناسب، اصالح 
کاهش  گفت:  ادامه  در  پور  حقیقی  کنیم. 
کیفیت آب سبب شده تا مردم به استفاده از 
دستگاههای خانگی تصفیه گرایش پیدا کنند 
که البته به دلیل حذف کامل امالح آب ، می 
بسیار خطرآفرین  برای سالمت مردم  تواند 

باشد.
را  فاضالب  و  آب  شرکت  مهم  اولویت  وی 

بازسازی شبکه توزیع آب در استان بیان کرد 
و با انتقاد از کاهش عمر شبکه توزیع آب در 
کشور اظهار داشت: متوسط عمر شبکه توزیع 
آب در آلمان ۸0سال است ولی در خوزستان 

این رقم بسیار پائین است.
وی با بیان اینکه هدف از این گونه نشست ها، 
این است که ما دغدغه های خود در بحث آب 
و فاضالب بگوییم و از شما کمک بگیریم و 
نظر شما را هم بدانیم، اظهار کرد: قطعا قبول 
داریم االن خدمات ارایه شده در بخش آب و 
فاضالب به مردمی که روی نفت و این استان 
نشسته اند،  است،  زرخیز  معنا  تمام  به  که 
شایسته این مردم نیست و این را قبول داریم 

و تمام تالش خود را انجام خواهیم داد.
حقیقی پور بیان کرد: ۵6 شهر یا ۵7 اداره 
نفر  میلیون  تقریبا سه  داریم که  استان  در 
است.  استان  آبفای  پوشش  تحت  جمعیت 
هزار  و 2۵0  آب  اشتراک  هزار  حدود 670 
سومین  تقریبا  و  داریم  فاضالب  اشتراک 

شرکت بزرگ آب و فاضالب کشور هستیم.
وی تصریح کرد: روزانه حدود یک میلیون و 
200 هزار متر مکعب در شبانه روز آب برای 
شهرهای استان به غیر از اهواز تولید می  کنیم. 
اگر حدود 600 هزار متر برای اهواز و 2۵0 
آبفای روستایی  برای  تولیدی  هزار متر آب 

استان را هم به این آمار اضافه کنیم. 
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اجرای 7۰ پروژه بزرگ صنعت آب و برق 
ایران در دنیا

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: در حال حاضر وزارت 
کشورهای  در  خصوصی  بخش  توسط  بزرگ  پروژه   70 نیرو 

مختلف در دست اجرا دارد.
علیرضا دائمی با بیان این که قراردادهای جاری وزارت نیرو با 
حال  در  خصوصی  بخش  شرکت های  توسط  دیگر  کشورهای 
انجام است، اظهار کرد: در حال حاضر در عراق ده ها پروژه در 

حوزه آب، فاضالب، برق و انرژی در حال اجرا است.
وی ادامه داد: در ترکمنستان نیز یک قرارداد جدید برای اتصال 
خط سوم شبکه برق ایران به کشورهای منطقه در شرف امضاء 
است که اگر این امر محقق شود می توانیم از طریق ترکمنستان 

با کشورهای همسایه مبادالت برقی داشته باشیم.
با اشاره به قراردادهای  امور بین الملل  قائم مقام وزیر نیرو در 
منعقد شده با ارمنستان نیز بیان کرد: اتصال خط سوم برق با 
این کشور نیز 2۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که در 
صورت اتمام این طرح ایران می تواند نقش موثری در مبادالت 
برق داشته باشد.دائمی تصریح کرد: عالوه بر این وزارت نیرو در 
سریالنکا کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای آمریکا التین 

نیز پروژه هایی را در مرحله اجرا دارد.
وی با اشاره به توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر در ایران، اظهار 
کرد: در هفته جاری پنج شرکت بزرگ نروژی برای همکاری 

احداث ۱20 مگاوات انرژی تجدیدپذیر وارد ایران می شوند.
نمایشگاه بین الملل،  امور  در  نیرو  وزیر  مقام  قائم  گفته   به 
 بین المللی آب نیز که از روز دوشنبه برگزار می شود می تواند 
نقش تاثیرگذاری برای جذب شرکت های خارجی داشته باشد، 
این  در  المللی  بین  شرکت   ۳0 نیز  حاضر  حال  در  که  چرا 

نمایشگاه حضور دارند.

مازندران
 در زمستان قطعی و افت فشار گاز ندارد

زمستان  در  گیالن  و  مازندران  کرد:  تاکید  نفت  وزیر  مشاور 
امسال مشکلی قطع و افت فشار گاز ندارند.

محمود آستانه در حاشیه بازدید پروژه های در دست اقدام گاز 
در غرب مازندران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: محل ایستگاه 
مادر مرزن آباد تا 22 بهمن امسال به آمادگی نهایی می رسد. 
وی با اشاره به اینکه بازدید از پروژه شبکه گذاری منطقه کجور 
در شهر پول و ایستگاه دختر جایی که گاز باید در آنجا تخلیه 
شود در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: نشست با مسئوالن 
گاز این مناطق در بحث تامین سوخت مورد نیاز برای زمستان 

نیز در دستور کار قرار دارد.
مادر  ایستگاه  پروژه  اعتبار  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  مشاور 
مرزن آیاد از سوی بخش خصوصی تامین می شود، خاطرنشان 
کرد: وزارت نفت به ازای هر مترمکعب گاز در مقصد مبلغی را 

به بخش خصوصی پرداخت می کند.
آستانه با اشاره به اینکه این قرارداد بلند مدت و ۵ ساله است و 
احتمال تمدید آن نیز وجود دارد، تصریح کرد: تمامی تجهیزات 

شامل حمل و نقل و ایستگاه بر عهده پیمانکار است.
میلیون   ۵00 و  میلیارد   ۱4 اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
تومان اعتبار برای دو شهر غرب مازندران در نظر گرفته است، 
گفت: تمام شهرهای ایران و حدود ۸0 درصد روستاها از گاز 
زمستان  در  گاز  مصرف  اینکه  به  اشاره  با  شدند.وی  بهره مند 
در روز حدود 700 میلیون مترمکعب است، گفت: مازندران و 
گیالن در زمستان امسال مشکلی قطع و افت فشار گاز ندارند.

حضور پررنگ  چین، آلمان و ترکیه در 
نمایشگاه صنعت آب

کشوری  پاویون  صورت  به  ترکیه  و  آلمان  و  چین  کشورهای 
امروز  که  امسال  فاضالب  و  آب  تاسیسات  و  آب  نمایشگاه  در 
صبح برگزار می شود حضور پررنگ تری از سایر شرکت کنندگان 
صنعت  توسعه  به  توجه  با  ایسنا،  گزارش  داشت.به  خواهند 
در  نمایشگاه هایی  ساله  همه  فاضالب  و  آب  تاسیسات  و  آب 
توانمندی های  معرفی  المللی در خصوص  بین  نمایشگاه  قالب 
کشورمان برگزار می شود. امسال نیز سیزدهمین نمایشگاه آب 
و تاسیسات آب و فاضالب از تاریخ 24 تا 27 مهرماه سال جاری 
بر ۳0 هزار متر مربع  بالغ  در 9 سالن نمایشگاهی در فضایی 
با ۱2 هزار متر فضای سرپوشیده داخلی و ۱740 متر فضای 
برگزاری  محل  در  باز  فضای  در  الباقی  و  خارجی  سرپوشیده 
نمایشگاه های بین المللی تهران، با حضور 2۵۸ شرکت داخلی 

و ۱0۵ شرکت خارجی برگزار می شود.
شرکت کنندگان در این نمایشگاه از 20 کشور از جمله ایتالیا، 
اسپانیا،  فرانسه،  چین،  مجارستان،  آذربایجان،  آلمان،  ترکیه، 
دانمارک، کره جنوبی، هندوستان، سوئیس، اتریش، انگلستان، 
خواهند  و جمهوری چک  ایسلند  بلژیک،  کانادا،  ژاپن،  سوئد، 
بود.در خصوص مهمانان خارجی نیز باید گفت که این میهمانان 
کشورهای  از  غالباً  که  اند  شده  دعوت  هدف  بازار  به  توجه  با 
آذربایجان  ارمنستان،  ازبکستان،  تاجیکستان  سوریه،  عراق، 
بازدید  و  نمایشگاه  در  حضور  ضمن  که  است  قرار  و  هستند 
در  ایرانی  فاضالب  تاسیسات  و  آب  صنعت  توانمندی های  از 
داخلی  شرکت های  با   BTB قالب  در  احتمالی  نشست های 

حاضر شوند.
اشتغالزایی، ارزآوری، صادرات کاال و تجهیزات فنی و مهندسی 
نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات  از اهداف اصلی سیزدهمین 
آب و فاضالب است که امسال با توجه به بحث برجام و فضای 
حضور  که  جهانی  مطرح  شرکت های  با  موجود،  المللی  بین 
جدی در نمایشگاه دارند مصاحبه شده و دیدگاه های آنان در 
خصوص حضور در نمایشگاه و بازارکار ایران در قالب سرمایه 
گذاری، صادرات، انتقال فناوری و همکاری های فنی و علمی با 
شرکت های داخلی در رسانه ها منعکس می شود تا شرکت های 

خارجی بیشتری برای حضور در بازار داخلی ترغیب شوند.
در این نمایشگاه انواع لوله و اتصاالت پلیمری و فلزی، تصفیه 
و  اتصاالت  و  لوله  شیرین کن،  آب  سامانه های  فیلتراسیون،  و 
شیرآالت، اتوماسیون و سامانه های ابزار دقیق، سامانه های اندازه 
گیری، تجهیزات آزمایشگاهی و آخرین فناوری ها و تولیدات و 
تجهیزات آب وفاضالب در معرض نمایش عمومی قرار خواهد 
گرفت.عالوه بر حضور شرکت ها، تشکل ها و سمن ها، انجمن های 
مرتبط نیز در نمایشگاه حضور دارند تا در خصوص سیاست های 
حوزه خصوصی و تولیدات ساخت داخل و تعامل آن ها با دولت 

نقش جدی تری از خود به نمایش بگذارند.

مازاد عرضه نفت در سال
 2۰18 میالدی از بین می رود

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، از پیش بینی 
این  که  نوشت  اوپک،  سازمان  داخلی  های 
سازمان انتظار دارد تالش هایش مازاد عرضه 
 20۱۸ سال  سوم  ماه  سه  پایان  تا  جهانی 
نفت  عرضه  مازاد  ببرد.اوپک  بین  از  میالدی 
کشورهای پیشرفته را در ماه اوت امسال ۱7۱ 
سازمان  این  اما  کرد  گزارش  بشکه  میلیون 
معتقد است که بازگشت تدریجی توازن عرضه 
و تقاضا، مازاد عرضه را در سال آینده میالدی 
باقی  فرض  با  مسئله  داد.این  خواهد  کاهش 
لیبی در مقدار  نیجریه و  تولید  ماندن سطح 
کنونی و رشد روزانه تولید نفت شیل آمریکا تا 

۵00 هزار بشکه است.

احتمال لغو فروش سهام 
آرامکوی عربستان 

روزنامه فایننشال تایمز نوشت: شرکت دولتی 
سعودی آرامکو در حال بررسی لغو برنامه اولیه 
اش برای واگذاری سهام این شرکت در بازار 
بورس بین المللی است که این احتمال داده 
می شود سهام خود را به صندوق های ذخیره 
کشور  این  سرمایه گذاری  موسسات  و  ملی 
واگذاری  نهایی  تصمیم  صورت  بفروشد.در 
این  عربستان،  در  خصوصی  بخش  به  سهام 
شرکت پس از آن ممکن است در سال آینده 
بین  بورس  بازار  در  را  خود  سهام  میالدی 
المللی نیز به فروش بگذارد که این امر دست 

کم تا سال 20۱9 اتفاق نخواهد افتاد.

بی پی و سوکار به طور مشترک 
نفت تولید می کنند

آگاه شرکت  منابع  از  یکی  از  نقل  به  رویترز 
»سوکار«  آذربایجان  جمهوری  نفت  دولتی 
یک  دارد  قصد  شرکت  این  که  داد  گزارش 
توافق تولید مشترک نفت با شرکت انگلیسی 
بریتیش پترولیوم امضا کند تا پیش از پایان 
فاز  در  شرکت  دو  هر  میالدی،   20۱7 سال 
به  جدید میدان آبشرون شمالی دریای خزر 
ماه  در  سوکار  و  پی  بی  بگردند.  نفت  دنبال 
مه )اردیبهشت -خرداد( سال 20۱6 میالدی 
این  در  مشترک  اکتشاف  تفاهم  یادداشت 
منبع  بودند.این  کرده  امضا  را  نفتی  میدان 
آگاه گفت: توافق کنندگان این قرارداد هر یک 

دارای نیمی از سهام این پروژه خواهند بود.

معامله گران نفت بازار را متوازن 
می بیننند

گر  معامله  های  شرکت  از  نقل  به  رویترز 
نفت جهان از جمله گلنکور و ویتول نوشت: 
احیای توازن بازار جهانی نفت به همت توافق 
کاهش تولید در حال انجام است، اگرچه امکان 
این کاال در سال  بیشتر قیمت های  افزایش 

آینده میالدی محتمل نیست. 
شرکت  نفت  بخش  رئیس  بیرد«  »الکس 
مناسبی  جهت  در  نفت  بازار  گفت:  گلنکور 
در حرکت است، می بینیم که احیای توازن 
به طور تدریجی در حال وقوع است، بنابراین 
نباید انتظار کاهش شدید سطح ذخایر یا رشد 
چشمگیر قیمت ها را داشت. قیمت نفت برنت 

تا پایان 20۱7 میالدی به 60 دالر می رسد.
تجارت  شرکت  مدیراجرایی  دوناند«  »مارکو 
که  است  معتقد  نیز  مرکوری  کاالی سوئیسی 
قیمت های نفت در حال رسیدن به 60 دالر 
است و سال آینده میالدی فراتر از این میزان می 

رود اما ممکن است دوام چندانی نداشته باشد.

میانگین قیمت نفت در 2۰17 
میالدی 53 دالر است

 this روزنامه  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
که  کرد  بینی  پیش  جهانی  بانک   ،day
جاری  سال  در  نفت  جهانی  های  قیمت 
برای  دالر   ۵۳ تا   ۵2 میانگین  به  میالدی 
هر بشکه خواهد رسید که نسبت به 20۱6 
دهد. می  نشان  افزایش  سنت   24 میالدی 
بر اساس اعالم این بانک، در پی افت قیمت 
های نفت به 46 دالر در میانه سال 20۱7 
آمریکا، قیمت ها در سه  نفت  تولید  و رشد 
ماه سوم امسال به همت توافق کاهش تولید 

اوپک و رشد تقاضای جهانی افزایش یافت.

 روسیه بودجه خود را
با نفت 4۰ دالر بست

وزیر دارایی روسیه گفت: با توجه به نوسانات 
قیمت نفت و تضمین بودجه، این کشور قیمت 
در  روسیه  بودجه  برای  را  دالری   40 نفت 
نظر گرفته ایم.بر اساس این گزارش، »آنتون 
روسیه  گفت:  روسیه  دارایی  وزیر  سیالنوف« 
دالری   40 نفت  احتساب  با  را  خود  بودجه 
بسته است.این در حالی است که در آخرین 
روز معامالت هفته جاری میالدی، قیمت نفت 
بیش از ۵7 دالر در هر بشکه معامله شد؛ اما 
وزیر دارایی روسیه گفت: بودجه روسیه نوسان 

قیمت نفت را پیش بینی کرده است.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

سخنان  تاثیر  به  واکنش  در  نفت  وزیر 
آمریکا  جمهوری  رئیس  جنجالی 
بازار  گفت:  نفت  بازار  بر  ایران  درباره 
بعید اما  است،  بوده  تعطیل   نفت، 

 می دانم این سخنان تاثیر تعیین کننده ای 
بر قیمت نفت داشته باشد.

دیروز  زنگنه صبح  بیژن  شانا،  گزارش  به 
به طور  که  خورشید«  »حاال  برنامه  در 
می شود،  پخش  سیما  سه  شبکه  از  زنده 
ترامپ  دونالد  سخنان  تأثیر  به  اشاره  با 
ایران، اظهار کرد:  روی قراردادهای نفتی 
مذاکره  حال  در  خارجی  شرکت های  با 
ترامپ  آقای  سخنان  نظرم  به   ، هستیم 
حدودی  تا  خارجی  شرکت های  ازسوی 
امیدواریم  اما  بود،  بینی  پیش  قابل 
بتوانیم کار را با جدیت و ارده ای که در 
اروپایی ها و آسیایی ها دیدیم، ادامه دهیم 

و ان شاءاهلل به نتیجه برسانیم.

جوانگرایی در نفت 
این  مجری  پرسش  به  پاسخ  در  زنگنه 
برنامه، درباره این که چرا در سیستم نفت 
نفت  در  جوانگرایی  و  نداریم  مدیر جوان 
مدیری  از  وقت  هر  و  است  نشده  لحاظ 
در نفت صحبت می شود حدود ۵0 تا 60 
سال سن دارد، توضیح داد: در سال های 
در  جوانگرایی  کردیم  تالش  بسیار  اخیر 
موضوع  به  اکنون  هم  بیفتد،  اتفاق  نفت 
جوانگرایی در سطوح مختلف نفت بسیار 
در  جوان  نیروهای  زیرا  شود  می  توجه 

خیلی از سمت ها می توانند موثر باشند.
وی با بیان این که، ما در این باره برخی 
اشکاالت ساختاری وجود دارد که در حال 
کرد:  تصریح  هستیم،  آنها  کردن  برطرف 
هم اکنون تعداد زیادی از مدیران شرکت 
اعالم  پیش تر  هستند،  جوان  نفت  ملی 
قرارداد  که  جوانانی  میانگین  که  کردم 
ثمر  به  را  جنوبی  پارس   ۱۱ فاز  توسعه 

موضوع  این  و  بوده  سال   ۳0 رساندند، 
مذاکره  که  این  ضمن  است،  مهم  بسیار 
قراردادهای  برای  خارجی  شرکت های  با 

نفتی را نیز همین جوانان برعهده دارند.
در شرکت  معاون خود  انتصاب  به  زنگنه 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به 
از مدیران جوان وزارت نفت  عنوان یکی 
این  اشاره کرد و گفت:  در روزهای اخیر 
مدیر جوان ۳۵ ساله در این بخش سابقه 

کار مفید دارد.
به مدیران جوان و  بر ضرورت توجه  وی 
مدیران  تجربه های  قراردادن  اختیار  در 
باسابقه به آنها تاکید کرد و گفت: باید این 
جوانان را مانند بچه های خودمان بدانیم و 
رشد دهیم، نباید با نخستین خطایی که 

می کنند آنها را از صحنه خارج کنیم.
زنگنه جوانان و مدیران باسابقه را الزم و 
باید  تاکید کرد:  و  یکدیگر دانست  ملزوم 

خالقیت،  نوآوری،  پویایی،  تحرک،  از 
برای  جوانان  پذیری  ریسک  و  جسارت 

آینده صنعت نفت استفاده کنیم.

انرژی را هدر ندهید
وزیر نفت درباره تامین سوخت زمستانی 
با اشاره به این که تمهیدات الزم در این 
شد:  یادآور  است،  شده  اندیشیده  زمینه 
هم  کشور  جمعیت  درصد   94 تا   9۳
اکنون تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار 
دارند و »گاز« سوخت نخست مصرفی در 

کشور است.
در  نیروگاه ها  برای  همچنین  افزود:  وی 
نظر  در  مایع  سوخت  سال  سرد  فصل 
آنجا  تا  کردیم  و سعی  است  گرفته شده 
را  مایع  سوخت  ذخایر  است  الزم  که 
مشکلی  امیدواریم  اما  کنیم  پر  و  تامین 
که  این  بیان  با  باشیم.زنگنه  نداشته 

همیشه گفته ام که مردم ما منابع سوختی 
کشور را هدر ندهند، تاکید کرد: با انجام 
هدر  از  توان  می  ساده  کارهای  از  خیلی 
خیلی  من  کرد،  جلوگیری  سوخت  رفت 
وقتها که پنجره ها را باز می کنند می گویم 
باید  پنجره  چرا  سوزانید.  می  دالر  دارید 
باز باشد؟ به جای این که درجه حرارت را 

کم کنند پنجره را باز می کنند.
هدر  انرژی  زیاد  ما  گفت:  نفت  وزیر 
با  موضوع  این  از  بخشی  که  می دهیم 

آموزش قابل حل است.
برداشت حداکثری از میدان های مشترک

میدان های  در  ایران  وضع  درباره  زنگنه 
مشترک، به میدان مشترک گازی پارس 
جنوبی به عنوان مهمترین ثروت مشترک 
مقدار  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  ایران 
با   ۸4 سال  در  میدان  این  از  برداشت 
قطر برابر شد، اما پس از آن بیش از ۱0 
افتادیم و پارسال خوشبختانه  سال عقب 
برداشت روزانه گاز  از این میدان مشترک 
با قطر برابر شد. با این حال در برداشت 
تجمعی همچنان از آنها عقب هستیم زیرا 
قطر تولید گاز از این میدان را زودتر آغاز 

کرده است.
مقدار  نباید  لزوما  که  این  بیان  با  وی 
با  مشترک  میدان  یک  از  ایران  برداشت 
توضیح  آن  درباره  باشد،  برابر  همسایگان 
داد: ممکن است سهم ایران از یک میدان 
چهار  مقابل  طرف  و  پنجم  یک  مشترک 
که  است  طبیعی  بنابراین  باشد  پنجم 
آن  ما  اما  باشد،  کمتر  ایران  برداشت 
برداشت  ماست  طبیعی  که حق  مقداری 

می کنیم.
وزیر نفت تصریح کرد: میدان های منطقه 
مشترک  مخازن  مهمترین  کارون  غرب 
از  برداشت  با عراق است که در  ما  نفتی 
عقب تر  همسایه  کشور  از  میدان ها  این 

نیستیم.

بیژن زنگنه: انرژی را هدر ندهید

 سخنان ترامپ تاثیری بر بازار نفت نداشت 

واردات نفت کره جنوبی از ایران رکورد زد تولید 26.8 میلیون تن محصول پتروشیمی

در  ایران  از  جنوبی  کره  نفت  واردات 
سپتامبر به باالترین میزان در شش ماه 
کره  داد  نشان  گمرکی  رسید.آمار  اخیر 
بزرگ  واردکننده  پنجمین  که  جنوبی 
نفت در جهان است، در سپتامبر ۱.۸۳ 
میلیون تن یا 446 هزار و ۱4۸ بشکه در 
روز نفت از ایران وارد کرد که در مقایسه 
با ۱.۵ میلیون تن در مدت مشابه سال 
گذشته، 22.۸ درصد افزایش نشان داد. 
جنوبی  کره  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
میعانات  به  که  سبک  فوق  نفت  عمدتا 
معروف است، از ایران خریداری می کند 
اما در آمار منتشره، به جزییات واردات 

اشاره ای نشده است. 
سال  در  تحریم ها  رفع  زمان  از  ایران 
خود  تولید  توسعه  به  گذشته،  میالدی 
ادامه داده و صادرات نفت خام و میعانات 
در  بشکه  میلیون   2.6 حدود  میزان  به 
روز تا پایان سال میالدی جاری را هدف 
گذاری کرده است. یک مقام شرکت ملی 
نفت ایران ماه گذشته اعالم کرد ذخایر 
مازاد نفت در خشکی و همچنین ذخایر 
برداشت  اخیر  ماه های  در  شناور  نفت 
میزان  داخلی،  تقاضای  رشد  و  شده اند 

صادرات را محدود کرده است. 
کره  سوی  از  ایران  نفت  خرید  اگرچه 
اما  کرد  رشد  ساالنه  مبنای  بر  جنوبی 
خریداران  به  ایران  نفت  ملی  شرکت 
آسیایی از جمله کره جنوبی اطالع داده 

که ممکن است صادرات میعانات را در 
انجام  فعالیت تعمیراتی  اکتبر به دلیل 
کاهش  جنوبی  پارس  گازی  میدان  در 
نفت  واردات  رسمی،  آمار  طبق  دهد. 
فاصله  در  جنوبی  کره  سوی  از  ایران 
 4۳.۱  ،20۱7 سال  سپتامبر  تا  ژانویه 
تن  میلیون   9.۸۱ با  مقایسه  در  درصد 
در مدت مشابه سال گذشته رشد کرد و 
به ۱4.0۳ میلیون تن یا ۳77 هزار و ۵9 

بشکه در روز رسید. 
جنوبی  کره  خام  نفت  واردات  مجموع 
در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، در حدود ۱2.۳ میلیون تن یا ۳ 

میلیون بشکه در روز ثابت بوده است. 
ماه   9 در  جنوبی  کره  نفت  واردات 
نخست سال میالدی جاری، ۳.4 درصد 
افزایش یافت و به ۱۱0.۵۱ میلیون تن 
یا 2.97 میلیون بشکه در روز در مقایسه 
مشابه  در مدت  تن  میلیون  با ۱06.۸6 

سال گذشته رسید. 

پتروشیمی  محصوالت  تولید  مجموع 
در  امسال  شهریورماه  پایان  تا  کشور 
مجموع به بیش از 26 میلیون و ۸00 

هزار تن رسید.
پتروشیمی  اسمی ۵7 مجتمع  ظرفیت 
حدود 62 میلیون تن است که از میزان 
تولید  برنامه  در  تن  میلیون  حدود 60 

واقعی قرار دارد.
عملکرد 2۱ مجتمع پتروشیمی مستقر 
تا  سال  ابتدای  از  ماهشهر  منطقه  در 
پایان شهریورماه امسال تولید 9 میلیون 
و هشتصد و هفتاد و هفت هزار تن بوده 
مجتمع  ساالنه  اسمی  است.ظرفیت 
 2۵.6 ماهشهر  در  پتروشیمی  های 
میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 

2۱ میلیون تن برآورد شده است.
مجتمع   ۱6 عملکرد  همچنین، 
عسلویه  منطقه  در  مستقر  پتروشیمی 
نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه 
در حدود ۱۱  یاد شده  زمان  مدت  در 
بوده  هزارتن  و سه  و چهارصد  میلیون 
است.ظرفیت اسمی ساالنه مجتمع های 
میلیون   ۳2.7 عسلویه  در  پتروشیمی 
تن و برنامه تولید سال آن نیز در حدود 
است. شده  برآورد  تن  میلیون   26.۵
پتروشیمی  مجتمع   2۱ واقعی  تولید 
در  کشور  داخلی  مناطق  در  مستقر 
مدت زمان یاد شده در حدود ۵ میلیون 
تن هزار  هفت  و  پنجاه  و  پانصد   و 

 بوده است.
های  مجتمع  ساالنه  اسمی  ظرفیت 
 ۱۳.7 کشور  مناطق  سایر  پتروشیمی 
میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 

۱۱.4 میلیون تن برآورد شده است.
مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی در 
میلیون   4.۳ حدود  امسال  شهریورماه 
تا  سال  ابتدای  از  تولید  عملکرد  و  تن 
تن  میلیون   26.۸ حدود  تیرماه  پایان 

بوده است.
میزان فروش داخلی صنعت پتروشیمی 
تا پایان شهریورماه نیز هشت میلیون و 
666 هزار و ۸۳ تن به ارزش ۱70 هزار 
و  ریال  میلیون   2۳ و  میلیارد   406 و 
میزان صادرات نیز ۱۱ میلیون و ۱76 
و  میلیارد   ۵ ارزش  به  تن   ۱۱ و  هزار 
۵76 میلیون و 90 هزار دالر بوده است.
باالترین میزان صادرات را از نظر وزنی 
یک  از  بیش  با  زاگرس  پتروشیمی 
پتروشیمی  و  تن  هزار   470 و  میلیون 
 6۵0 از  بیش  با  ارزش  نظر  از  نوری 
ویژه  منطقه  در  دالر   ۵97 و  میلیون 
ماه  پنج  در  پارس  انرژی  اقتصادی 
نخست امسال به خود اختصاص دادند.

اقتصادی  ویژه  منطقه  در  همچنین 
بندر  پتروشیمی  مجتمع  پتروشیمی، 
امام با بیش از یک میلیون و ۱۳۵ هزار 
و  میلیون   ۵0۵ توانست  صادرات  تن 

۸79 هزاردالر صادرات را رقم بزند.

نشان می دهد طی سال  آمار  به  نگاهی 
های 92 تا 9۵ ذخایر بنزین کشور کاهش 
یافته است؛ این موضوع، توجه به توسعه 
با  آن  جایگزینی  و  سی.ان.جی  صنعت 

بنزین را به یک الزام تبدیل کرده است.
به گزارش مهر، پیش از این، در شرایطی 
و  سی.ان.جی  صنعت  صنفی  انجمن  که 
موثر  اقدامات  از  حوزه  این  فعاالن  سایر 
فرآورده  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 
در  گذار  سیاست  عنوان  به  نفتی  های 
صنعت سی ان جی نا امید شدند، تالش 
 کردند تا خود، آستین باال زده و از سایر 
راستا  این  در  دولتی  های  بخش 
محمد  ترتیب  این  به  بگیرند.  کمک 
و  معدن  صنعت،  وزیر  شریعتمداری، 
تجارت طی نامه ای از اسحاق جهانگیری، 
درخواست  جمهوری  رییس  اول  معاون 
قیمت  اختالف  ایجاد  مورد  در  تا  کرد 
استانداردهای  )طبق  بنزین  و  گاز  بین 
بین المللی قیمت گاز باید 20 نرخ بنزین 

باشد(بررسی صورت بگیرد.
رئیس  مشایخی،  محسن  گفته  به 
دبیرخانه دائمی صنعت سی.ان.جی  یکی 
شدن  اجرایی  های  بخش  ترین  مهم  از 

مورد  تجهیزات  مقوله  طرح  سی.ان.جی 
استفاده در خودروهای گازسوز است که 
متاسفانه طی سال های گذشته به دلیل 
ان جی  واردات مخازن سی  باالی  حجم 
چینی غیر استاندارد شاهد حوادث بسیار 
زیادی در این زمینه بودیم که اصالح این 

روند نیز توجه ویژه ای می طلبد.
فعالیت  ساله  چهار  کارنامه  که  درحالی 
شرکت  مدیرعامل  کاظمی،  عباس 
صنعت بخش  در  پخش  و  پاالیش   ملی 

 سی.ان.جی چندان پر بار نیست، فعاالن 
این صنعت دست به دامن وزارت صنعت 
شده و مجاری صنفی اقدام به جان دادن 
محسن  اند.  کرده  صنعت  این  به  دوباره 
وزیر  صنایع  امور  معاون  نیا،  صالحی 
ای  نامه  طی  تجارت  و  معدن  صنعت، 
نوسازی و البته تخصیص مخازن سی.ان.

دست  به  را  گازسوز  خودروهای  جی 
البته  است.  سپرده  صنعت  این  فعاالن 
ارائه  با  ها  بانک  از  برخی  میان  این  در 
بازپرداخت(  مطلوب  شرایط  تسهیالت)با 
اقدام به ایجاد جذابیت برای این صنعت 
بخش  از  ها  تالش  این  اند.همگی  کرده 
سی.ان. مخازن  تامین  تا  خودروسازی 

جی و پرداخت تسهیالت پس از سال ها 
انجام  سی.ان.جی  صنعت  نشینی  گوشه 
بود  رشد آن  قرار  می شود. صنعتی که 
سهم بنزین در مصرف سوخت را کاهش 
را  صنعت  این  به  توجهی  بی  دهد.گواه 
جی  ان  سی  مصرف  کند  رشد  بر  عالوه 
بنزین و در  واردات  افزایش  توان در  می 
به  کرد.  دنبال  آن  ذخیره  کاهش  ادامه 
این ترتیب که طبق آمار به دست آمده، 
ذخایر استراتژیک بنزین کشور طی سال 

های 92 تا 9۵ حال و روز خوبی ندارد.
موجودی  وضعیت  گویند  می  آمار  این 
 ۱70۵ معادل   92 سال  پایان  در  بنزین 
 ۱۱79  ،9۳ سال  پایان  لیتر،  میلیون 
 ۱۳۱۵  ،94 سال  پایان  لیتر،  میلیون 
 ۸66  ،9۵ سال  پایان  در  و  لیتر  میلیون 

میلیون لیتر بوده است. به عبارتی میزان 
طی  کشور  بنزین  استراتژیک   ذخایر 
 ۸۳9 کاهش  با   9۵ تا   92 های  ساله  
میلیون لیتری مواجه بوده است. در بخش 
تولید گازوییل نیز آمار امیدوار کننده ای 
و  تدبیر  دولت  که  محصولی  ندارد.  وجود 
را  آن  بار  نخستین  برای  گوید  می  امید 

صادر کرده است.
این  تولید  میزان  موجود  آمار  طبق   
فرآورده در سال 92، 9۸ میلیون لیتر در 
روز بوده که این میزان در سال 9۵ با طی 
روندی نزولی به ۸9 میلیون لیتر در روز 
رسیده است که به گفته یک مقام آگاه به 
توجه  با  گازوییل  صادرات  رسد  می  نظر 
این  ذخایر  از  آن  تولید  کاهشی  روند  به 

فرآورده انجام شده است

کاهش ذخایر بنزین؛
 نتیجه بی توجهی به سوخت گاز

93 تا 94 درصد جمعیت کشور هم اکنون تحت پوشش شبکه 
گازرسانی قرار دارند و »گاز« سوخت نخست مصرفی در کشور است
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توسعه اقتصاد به دور از تهدیدها

* مریم بهنام راد

 کشور سال ها طعم تحریم را به تلخی تجربه کرده 
است .ولی طی دو سال  گذشته که  از زمان توافق 
هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی می گذرد، 
اقتصاد کشورمان  شده  وارد  غربی  شرکت های 
اند. توسعه روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای 

اروپایی از برنامه های دولتمردانمان در پسا برجام بود .اکنون در شرایطی 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا در تالش است تا به این توافق 
بین المللی ضربه بزند،نگاهی به روابط اقتصادی ایران با کشورهای خارجی 
نشان می دهد که در ادامه این مسیر شاید حرکت آرام  ورود سرمایه ها به 
کشو، تسریع نشود، اما به اعتقاد کارشناسان ،شرایط به همین صورت باقی 
خواهد ماند و به وضعیت قبل از برجام برنخواهد گشت. چراکه خارجی ها 
به بازار ایران عالقه  بسیار دارند ، مسیر حرکت شرکت های خارجی 
به سوی ایران یک روند طبیعی است . در ابتدا باید موقعیت استراتژی 
و اقتصادی ایران و بازار آن را از نزدیک دیده و بشناسند، سپس باید 
بررسی کنند که آیا می توانند در این بازار یا بازارهای همجوار کاالی خود 
را بفروشند یا نه؟ اگر عبور از این دو مرحله موفقیت آمیز باشد، می توان به 
اقدام برای سرمایه گذاری در آینده امیدوار بود.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا در مورد برجام چنین معتقد است که ،تقویت اقتصاد ملی 
بهترین پاسخ در برابر تهدیدها است. همان طور که مقامات بلندپایه اروپایی 
نسبت به حفظ برجام اطمینان داده اند، سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
اروپا نیز در دیدارهای مشترک بر ضرورت توسعه همکاری های اقتصادی 
با ایران تاکید دارند. مقاومت اروپایی ها در مقابل خواست رئیس جمهوری 
آمریکا، برای سرمایه گذاران این کشورها نیز حائز اهمیت است بنابراین، 
تهدیدهای رئیس جمهوری ایاالت متحده نمی تواند روابط اقتصادی ایران 

email: mehr_behnamrad@yahoo.comبا دنیا را به انزوا بکشاند.

 افزایش صادرات قطعات سایپا به بازارهای
 اروپایی و آسیایی

گروه خودروسازی سایپا در زمینه صادرات صنعت خودرو کشور همواره 
افزایش  برنامه ریزی صورت گرفته شاهد  اساس  بر  و  بوده  پیشتاز 

صادرات قطعات این گروه به کشورهای اروپایی هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازسایپا نیوز؛ بر اساس سیاست های جدید 
گروه خودروسازی سایپا جهت تمرکز بر صادرات قطعات OEM و 
OES با تاکید بر حوزه های مزیت دار کشور ایران در زمینه تولید 
قطعات خودرو، طی سال های اخیر صادرات قطعات از این شرکت به 
بازارهای اروپایی به طور میانگین ساالنه ۱4درصد افزایش یافته است.بر 
اساس این گزارش بازارهای هدف قطعات صادراتی سایپا شامل ایتالیا، 
اسپانیا، ترکیه، آلمان، روسیه، اکراین، آذربایجان، یونان و ... است. که در 
این میان سهم دو کشور ایتالیا و روسیه بیشتر از سایر کشورهاست. 
در حال حاضر و پس از ۳ سال روند افزایشی قطعات و مجموعه های 
سایپا به بازارهای اروپایی، سهم این بازارها از کل صادرات قطعه گروه 
سایپا به ۵0 درصد رسیده است و ۵0 درصد دیگر به بازارهای آسیایی 
و آفریقایی از جمله مصر، عراق، سوریه، الجزایر، افغانستان و ... صادر می 
شوند.همچنین بر اساس گزارش منتشر شده بر روی سایت گمرک، 
توانسته سهم 69  اول سال96  ماه  گروه خودرو سازی سایپا در 6 
درصدی صادرات خودرو و قطعات یدکی از ایران به خارج از کشور را به 
خود اختصاص دهد و سایر شرکت های خودروساز در این مدت مشابه، 
تنها ۳۱ درصد صادرات خودرو به خارج از کشور را به خود اختصاص 
داده اند.گفتنی است گروه خودروسازی سایپا همانند سال های گذشته 
که ۸ دوره به عنوان صادر کننده نمونه و 2 دوره صادرکننده ممتاز 
معرفی شده بود، در 6  ماه نخست سال جاری نیز پیشتازی خود را در 
عرصه صادرات خودرو و قطعات یدکی به خارج از کشور با سهم 69 

درصدی حفظ کرده است.

تعیین برندگان قرعه کشی حساب های
 قرض الحسنه بانک ملت

قرض  های  قرعه کشی حساب  ریال جوایز  میلیارد  برندگان 9۳0 
الحسنه پس انداز بانک ملت مشخص شدند.

به گزارش زمان به نقل ازروابط عمومی بانک ملت، در مراسمی که با 
حضور اعضای هیات نظارت بر قرعه کشی بانک ها شامل نمایندگان 
دادستانی کل کشور و بانک مرکزی همچنین محمد بیگدلی رییس 
هیات مدیره این بانک برگزار شد، ۳۳۳ هزار و ۳00  برنده خوش شانس 
جوایز سی و ششمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس 
انداز این بانک با استفاده از سیستم گوی و گردونه و رایانه، استخراج شدند.

بر اساس این گزارش،این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک ملت از روز اول تیرماه سال گذشته شروع شده و تا پایان 
خردادماه سال جاری ادامه داشته است.در این دوره، به ازای هر ۵00هزار 
ریال در هر روز برای حساب های ریالی و هر ۱00 یورو یا معادل آن به 
سایر ارزها برای حساب های ارزی، برای دارندگان حساب های قرض 
الحسنه، یک امتیاز منظور می شد.بر این اساس، در قرعه کشی دوره سی 
و ششم که از بین بیش از سه میلیون حساب قرض الحسنه انجام شد، 
۳00 جایزه نقدی یک میلیارد ریالی، سه هزار جایزه نقدی ۱00 میلیون 
ریالی و ۳۳0 هزار کمک هزینه خرید صنایع دستی هریک به ارزش یک 
میلیون ریال به قید قرعه به سپرده گذاران تعلق گرفت.این گزارش حاکی 
است، اسامی برندگان دوره سی و ششم حساب های قرض الحسنه پس 
انداز بانک ملت، پس از تایید نهایی هیات نظارت و طی مراحل اداری، 
از طریق سایت اینترنتی این بانک به نشانیwww.bankmellat.irبه 

اطالع مردم خواهد رسید.

کسب رتبه دوم قاره آسیا توسط بانک پاسارگاد 
در دانشی برتر

برتر  دانشی  بنیاد جهانی سازمان  ارزیابی  اساس  بر  بانک پاسارگاد   
)Make( در سال 20۱7 موفق شد رتبه دوم آسیا را در محور رهبری 

دانش محور سازمانی از آن خود کند.
اساس  بر  بانک پاسارگاد،  عمومی  ازروابط   نقل  به  زمان  گزارش  به 
بررسی های صورت گرفته، عملکرد بانک پاسارگاد به ویژه در 2 محور 
موفق  بسیار   )Make( جهانی  الگوی  هشت گانه  محورهای  از 
ارزیابی شده است. به طوری که در محور رهبری دانش محور سازمانی، 
بانک پاسارگاد موفق به کسب رتبه دوم آسیا و در محور خلق ارزش 
از دانش مشتریان موفق به کسب رتبه چهارم آسیا شد. همچنین 
ناچیز  با اختالف بسیار   ،Make در مجموع محورهای هشت گانه
 Toyota،Tata ، LG، با سایر سازمان های دانشی برتر قاره نظیر
Samsung و Beijing Capital موفق به کسب جایگاه بیستم 
 )Make( آسیا شد.گفتنی است بنیاد جهانی سازمان دانشی برتر
به عنوان بزرگ ترین و معتبرترین مرجع ارزیابی و هدایت سازمان های 

جهان در مدیریت دانش محور محسوب می شود.

اتصال شعبه پاریس بانک ملی به 
سیستم پرداخت تارگت 2

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران گفت: پس از 
چندین ماه پیگیری مستمر، شعبه پاریس این 
سیستم  عضویت  به  مستقیم  صورت  به  بانک 

پرداخت اروپا )تارگت 2( متصل شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، غالمرضا پناهی افزود: سیستم پرداخت 
 Euro همان  یا  یورو  حوزه  پولی  نهاد  تارگت 
system متشکل از بانک مرکزی اروپا و بانک 
اتحادیه اروپاست  های مرکزی کشورهای عضو 
که از طریق بانک مرکزی هر کشور به بانک های 
حاضر در اتحادیه اروپا، امکان انتقال وجه را به 
صورت آنی و فراتر از مرزهای جغرافیایی آن ها 

می دهد.
وی اظهار کرد: شعبه پاریس بانک ملی ایران در 
فرانسه در دوران قبل از تحریم به واسطه یک 
کارگزار امکان نقل و انتقال وجوه را داشت و عضو 
مستقیم این سیستم پرداخت نبود، اما اکنون به 
پرداخت  سیستم  عضویت  به  مستقیم  صورت 

تارگت درآمده است.
ارائه  آمادگی  پاریس  شعبه  کرد:  تاکید  پناهی 

خدمات بانکی را در حوزه اروپا دارد.

تامین مالی هفت طرح فوالدی از 
سوی بانک صنعت و معدن

تامین مالی طرحهای صنعت و معدن  موضوع 
با رویکرد اقتصاد مقاومتی و در چارچوب برنامه 
های توسعه تداوم دارد و این مهم در پروژه های 
زیربنایی، به ویژه بخش های نیروگاهی، صنایع 
هوایی و خطوط ریلی پیگیری شده و بانک صنعت 
و معدن در این مسیربه خوبي گام بر مي دارد . 
یکي از مهمترین اقدامات در این مسیر تامین مالي 
7 طرح فوالدي است که توسط بانک صنعت و 
معدن انجام شده و قرار است تا ظرف دو سال 

آینده همه آنها وارد فاز تولید شوند .
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رساني بانک 
صنعت و معدن، روز شنبه هفته جاری کارخانه 
تولید آهن اسفنجی با ظرفیت ساالنه ۸00 هزارتن 
با حضورمعاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و جمعی از مقامات کشوری و 
استاني با تامین مالي 2۸2 میلیون یورویی بانک 
صنعت و معدن افتتاح شد.این طرح که درزمره 
طرح های هفتگانه فوالدی است در راستای قانون 
صنایع  بخش  در  توسعه  چهارم  و  سوم  برنامه 
معدنی و به منظور تأمین فرآورده های فوالدی و 
رفع نیاز به واردات فوالد و کسب بخشی از سهم 
صنعت  است.بانک  شده  ساخته  فوالد،  جهانی 
و معدن تامین مالی ۵0 درصد از ظرفیت تولید 
فوالد کشور را برعهده گرفته و اکنون ۱۳ طرح 
فوالدی نیز با تسهیالت این بانک در حال اجراست 
، انتظار میرود طي ۳ سال آینده تولید فوالد از 
رقم 2۵ میلیون تن در سال عبور کرده و سهم 
نیم  و  به ۱  از ۱ درصد  تولید جهاني  ایران در 
درصد افزایش یافته و این امر منجر به ارتقاي رتبه 
جهاني ایران در این صنعت از ۱4 به ۱۱ شود.

تامین مالی هفت طرح فوالد استانی › سپید دشت 
) چهارمحال و بختیاری(، نی ریز ) فارس(، قائنات 
) خراسان جنوبی(، شادگان ) خوزستان(، سبزوار 
) خراسان رضوی (، بافت ) کرمان ( و میانه ) 
آذربایجان شرقی ( › که در قالب فاینانس چین 
صورت گرفته، از اقدام های مهم در این بخش 
خطوط  گـشایش  که  است  این  است.واقعیت 
اعتباری چین برای طرح های فوالدی کشور به 
عنوان موفقیتی برای این بانک به حساب می آید . 
این کار با همکاری وزارتخانه های صنعت ، معدن 
و تجارت، اموراقتصادی و دارایی ، امورخارجه، بانک 
مرکزي و صندوق توسعه ملي صورت گرفته است.

هفت طرح فوالدي استانی که از سال ۱۳۸۵ به 
دلیل مشکالت مالی متوقف شده بود، از نیمه 
دوم سال 92 در دست اجرا قرار گرفت و عالوه 
بر افتتاح واحد آهن اسفنجی فوالد سپید دشت 
در آذرماه سال 9۵ و فوالد میانه در مهرماه سال 
جاري قرار است ظرف 2 سال آینده نیز فازهایی از 
طرحهاي دیگر به بهره برداری برسد.عالوه براین، 
 ۱۵0 اختصاص  و  یازدهم  دولت  های  حمایت 
میلیون یورو تسهیالت بانک صنعت و معدن برای 
شرکت فوالد ازنا که ظرفیت ۱.۵ میلیون تنی دارد 
در استان لرستان، پس از هشت سال توقف،آن 
را فعال ساخته و بهره برداری از فاز نخست طرح 
یاد شده برای سال 97 پیش بینی شده است که 
امکان اشتغال 900 نفر را فراهم می سازد . این 
واحد صنعتی قرار است ورق فوالدی باالی پنج 

میلیمتر تولیدکند.

خالءهای خصوصی سازی صنایع
 پر شود

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو   
مجلس می گوید: در اجرای اصل 44 قانون اساسی 
و خصوصی سازی صنایع مادر مشکالت عدیده ای 
وجود دارد که از مهمترین مسائل قیمت بنگاه هایی 
است که باید به بخش خصوصی واگذار شوند. 
محمد فیضی اظهار داشت: معموال در واگذاری 
بنگاه ها، بخش خصوصی با مشکل مواجه است و 
امکان خرید برای آنها فراهم نیست. این نماینده 
در  خصوصی سازی  امروز  کرد:  تصریح  مجلس 
بسیاری از بخش های دولتی و حتی صنعت خودرو 
در حالت پاندولی قرار گرفته به طوری که برای 
توسعه خصوصی سازی در صنعت خودرو بسیاری 
از بنگاه های اقتصادی با موانع زیادی مواجه هستند 
خصوصی سازی  برای  موجود  خالءهای  باید  و 

صنایع به ویژه خودرو سریع تر پر شوند.

یادداشت امور خبر و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  استان های 
به  تسهیالت  پرداخت  تداوم  به  اشاره  با 
پرداخت  امسال  گفت:  تولیدی  واحدهای 
تولیدی کشور  واحد  هزار  به ۳0  تسهیالت 
در برنامه قرار دارد. محمدرضا فیاض افزود: 

پرداخت  گذشته  سال  همچون  امسال 
از  اعم  تولیدی  واحدهای  به  را  تسهیالت 

وی  می دهیم.  ادامه  کشاورزی  و  صنعتی 
هزار   24 از  بیش  گذشته  سال  شد:  یادآور 

این  پوشش  تحت  تولیدی  و  صنعتی  واحد 
تسهیالت قرار گرفتند و نزدیک به ۱7 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به آنها پرداخت شد 
که این مهم، موجب شد واحدهایی تعطیل 
نشوند و اگر در واحدهایی نیز نقصی هست، 

مشکل شان را با این اعتبار برطرف کنند.

پرداخت تسهیالت به 3۰هزار واحد تولیدی

گزارش های  براساس  تجارت:  گروه صنعت، 
سه  از  بیش  امسال  نخست  ماه  در 6  رسمی 
میلیارد و 277 میلیون دالر صادرات از ایران 
به عراق انجام شده است و توانسته ایم رکورد 
این  به  دالری  میلیون   600 ماهانه  صادرات 
مقصد  دومین  عراق  کنیم.  حفظ  را  کشور 
صادرات کاالها و خدمات ایرانی با سه میلیارد و 
200 میلیون دالر، پس از چین بوده است؛ این 
در حالی است که کمتر از یک سوم صادرات 
تا  است.  انجام شده  عراق  کردستان  اقلیم  به 
میلیارد  یک  به  نزدیک  امسال  شهریور  پایان 
دالر صادرات به اقلیم کردستان انجام شده که 
معادل صادرات کشورمان به ترکیه یا کشورهای 
آسیای میانه است و بر این اساس حفظ این بازار 
برایمان مهم است. مصالح ساختمانی، سوخت 
های مایع، محصوالت پاالیشگاهی و پتروشیمی 
به  ایران  صادراتی  اقالم  عمده  غذایی  مواد  و 
با  تجاری  روابط  هستند.بهبود  عراق  مقصد 
کشورهای منطقه یکی از مهمترین اولویت های 
اقتصادی دولت دوازدهم است. برای این منظور 
استاندارد  و  کیفیت  بهبود  برای  مدت هاست 
کاالهای تجاری ایران و نفوذ بیشتر در بازارهای 
منطقه هدف گذاری صورت گرفته است. بررسی 
گزارش های رسمی از گمرک و سازمان توسعه 
تجارت نشان می دهد که در تمام این سال ها 
چین همچنان بزرگترین مقصد کاالهای ایرانی 
است. در این میان حضور عراق به عنوان دومین 
مقصد کاالهای ایرانی، این کشور را به مهمترین 

هدف تجارت در منطقه تبدیل کرده است.
روز گذشته سالن اجالس سران میزبان همایش 
اتاق  مشارکت  با  عراق  و  ایران  تجارت  بزرگ 
این همایش روز  بود.  ایران  بازرگانی  مشترک 
معاون  نهاوندیان،  محمد  سخنان  با  گذشته 
آل اسحاق،  یحیی  رئیس جمهوری،  اقتصادی 
عراق  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رییس 
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  یزدانی،  علی  و 

تجارت آغاز شد.
صحبت های ترامپ بی تاثیر بر بازار ایران

اقتصادی  معاون  نهاوندیان،  محمد  دیروز 
رئیس جمهوری در همایش ایران و عراق اظهار 
باال  بسیار  اجالس  این  زمانی  اهمیت  کرد: 
است. چراکه بعد از ناکامی تروریسم تکفیری 
و طراحی هایی که به نام داعش  در عراق اتفاق 
افتاده، انجام می شود. حاصل آن مجاهدت ها در 
دفاع از تمامیت عراق باید در شکوفایی و توسعه 
تصریح  نهاوندیان  شود.  دیده  عراق  اقتصادی 
ایران  در  اقتصادی  تحریم  تجربه  در  ما  کرد: 
درس های بسیار گرانقدری آموختیم. آموختیم 
که با اتکا به خود و با ارتباط عزتمندانه با جهان، 
می توانیم توسعه دشمنان را ناکام بگذاریم. امروز 
با افتخار در صحنه اقتصاد ایران شاهد هستیم 
که میزان آسیب پذیری اقتصاد ایران به کمترین 
میزان رسیده است. شاید زمانی یک خبر و یک 
تهدید تحریمی نگرانی هایی را در بازارهای ایران 
روز گذشته  دو  یکی  اما ظرف  ایجاد می کرد. 
با وجود تبلیغات فراوانی که  شاهد بودیم که 
رئیس جمهور  تهدیدات  و  سخنرانی  مورد  در 
آمریکا صورت گرفته بود، صحبت های وی هیچ 
گونه التهابی در بازار ایران ایجاد نکرد و فعاالن 
اقتصادی ایران پاسخ سخنرانی سراسر لفاظی 
و بی ادبی آقای ترامپ را دارند. وی افزود: این 
نشان می دهد که این ایران است که در برجام 
پیروز شده است. اینکه بالفاصله بعد از سخنرانی 
ترامپ اروپا حمایت خودش را از برجام اعالم 
از  یکی  است.  ایران  عزتمندانه  رویکرد  کرده 
بود  پیامی  برجام  مذاکرات  در  ما  توفیق  علل 

که اقتصاد ایران در دو سه سال گذشته به دنیا 
داده است و جهان ظرفیت های اقتصادی ایران 
را شناخته اند و از ایران به عنوان فرصت هزار 

میلیارد دالری نام می برند.
رویکرد توسعه ای در روابط ایران و عراق

از صحبت هایش  دیگری  بخش  در  نهاوندیان 
درباره چگونگی روابط اقتصادی ایران و عراق 
ایران و عراق می توانیم  توضیح داد: در روابط 
رویکرد تجاری و رویکرد توسعه ای را با یکدیگر 
داشته  باشیم. با این تفاوت که رویکرد تجاری 
می توانست سریع انجام شود و سریع هم قطع 
شود. اما رویکرد توسعه ای ماندگاری بیشتری 
بین  به خصوص  بین کشورهای منطقه  دارد. 
مشترک  توسعه ای  رویکرد  باید  عراق  و  ایران 
اتخاذ شود. چرا که بین دو کشور شاخص های 
مکمل بودن اقتصادی باال است. توسعه مشترک 
نیاز به نهادسازی دارد. کار تجاری را با مذاکراتی 
کوتاه می توان آغاز کرد، اما کار توسعه ای نیاز 
به سرمایه گذاری و تولید مشترک دارد. معاون 
برخی  به  اشاره  با  رئیس جمهوری  اقتصادی 
ادامه  عراق  و  ایران  اقتصادی  روابط  در  موانع 
موانع  برخی  شاهد  کشور  دو  روابط  در  داد: 
هستیم. مانع شماره یک روابط بانکی است که 
به اندازه روابط تجاری جلو نرفته است. ما در این 
زمینه با بعضی از همسایگان و حتی با برخی 
از کشورهای اروپایی گام های بلندی برداشته ایم 
که باید این اتفاق با عراق نیز رخ دهد. ارتباط 
رخ  منظمی  شکل  به  باید  تشکل ها  و  اتاق ها 
دهند. چرا که نظم در روابط همیشه به سرعت 

در کار کمک می کند.
هدف گذاری تجارت 20 میلیارد دالری

 بین دو کشور
در بخش دیگری از همایش روز گذشته یحیی 
آل اسحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و عراق با تاکید بر اهمیت رشد توسعه روابط 
اقتصادی دو کشور، رابطه ایران و عراق را یک 
رابطه تاریخی و استراتژیک دانست که به حال 
و آینده مربوط است. وی گفت: عزم مسئوالن 
در رده های مختلف دو کشور رشد همه جانبه 
در این حوزه  است، به ویژه در مسائل نظامی و 
ایران و عراق همچون دو  امنیتی و دو کشور 
برادر هستند که در سنگرهای مختلف فعالند. 
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه 
داد: عزم دو ملت در همه حوزه ها بر این است 
که در اولین فرصت مسائل اقتصادی دو کشور 
باالتر از سطح فعلی رشد کند، چراکه قسمت 
عمده پایداری روابط به رشد و توسعه اقتصادی 
و  اقتصادی  روابط  بتوانیم  اگر  است.  مربوط 
مشکالت ایران و عراق را حل کنیم و راه های 
توسعه عملی اقتصادی را برای دو کشور فراهم 

کنیم حتما این روابط پایدارتر خواهد شد.

آل اسحاق از مسئوالن دو کشور خواست که به 
روابط اقتصادی توجه بیشتری داشته باشند و 
همچنین اظهار کرد: احساس می شود فضایی 
که برای توسعه اقتصادی است سرعت رشدی 
فعاالن  از  لذا  ندارد  حوزه ها  سایر  اندازه  به 
اقتصادی و مسئوالن انتظار داریم به آهنگ رشد 
اقتصادی و حل مسائل آن توجه کنند تا این 
مسائل سریع تر حل شود. رییس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و عراق مشکالت و مسائل بین 
دو کشور را در زمینه های بانکی، حمل ونقل و 
گمرک دانست و اظهار کرد: این مسائل در این 
همایش مطرح و رسیدگی خواهد شد. هدف 
20 میلیارد دالری برای روابط ایران و عراق در 

نظر گرفته ایم که شدنی است.
رشد صادرات ایران به عراق از ابتدای سال

روز گذشته همچنین علی یزدانی، معاون وزیر 
تجارت  همایش  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
و  اقتصادی  قرابت  کرد:  اظهار  عراق  و  ایران 
فرهنگی میان دو کشور بسیار زیاد است و امروز 
روابط تجاری دو کشور به صورت چشمگیری 
به  ویژه ای  عالقه  ما  کشور  مردم  هویداست. 
اطهار در عراق دارند و مردم عراق  ائمه  حرم 
رغبت زیادی نسبت به تعامل با ایران و استفاده 
و  مردم  افزود:  وی  دارند.  ایرانی  کاالهای  از 
مسئوالن عراقی از حضور شرکت های ایرانی در 
عراق استقبال ویژه ای می کنند و در حال حاضر 
امنیت برای حضور شرکت های ایرانی در عراق 
بسیار بیشتر شده است و از طرفی مناسب بودن 
قیمت تمام شده کاالهای ایرانی در عراق زمینه 
رئیس  است.  کرده  بیشتر  برای همکاری ها  را 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ادامه داد: در سال 20۱6 واردات کشور عراق 
به کمتر از 4۸ میلیارد دالر رسیده است و به 
عنوان مثال واردات عراق از ترکیه ۳7 درصد 
و واردات از چین ۱6 درصد کاهش پیدا کرده 
است اما با وجود اینکه ۱0 درصد از صادرات 
ایران به عراق را ایران تشکیل می داد و عراق 
صادرات سیمان را ممنوع کرده بود، باز هم در 
شش ماهه اول امسال صادرات ایران به عراق 

پنج درصد افزایش پیدا کرده است.
ضرورت تاسیس بانک مشترک ایران و عراق

ولید عیدی عبدالنبی، مشاور عالی  همچنین 
همایش  در  عراق  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بزرگ تجارت ایران و عراق که با همکاری اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد اظهار 
داشت: فرهنگ و تمدن ایران و عراق زبان زد عام 
و خاص است و باتوجه به پیوندهای مشترک 
دینی و فرهنگی و ترکیب جمعیتی دو کشور، 
می توان بر اراده و خواست میان دو کشور برای 
ارتباطات بیشتر تاکید داشت. وی با اشاره به 
تجاری  تراز  دو کشور گفت:  بین  تجاری  تراز 

ایران و عراق 7 میلیارد دالر است و کشور عراق 
طی سال های آینده درصدد اصالح ساختارهای 
اثر جنگ بین دو  زیربنایی خود است که در 
نابود شد. مشاور رئیس  و  بین رفت  از  کشور 
کل بانک مرکزی عراق خاطرنشان کرد: در طی 
این سال ها تفاهم نامه های مشترکی بین بانک 
مرکزی دو کشور به امضا رسیده و پیش بینی 
می شود جهش خوبی طی سال های آینده در 
زمینه روابط بانکی حاصل شود. مشاور رئیس 
بانک مرکزی عراق افزود: در تالشیم تا زمینه 
مناسبی برای گشایش شعب بانک های ایرانی در 
عراق فراهم شود. البته بانک های ایرانی در این 
مدت وام های خوبی با بهره کم در اختیار مردم 
و شرکت های خود قرار داده اند و ما می توانیم 
به پروژه های مشترک در این زمینه خوشبین 
باشیم. وی گفت: با استفاده از روش های نوین 
بانکداری و سیستم های الکترونیک و جلوگیری 
از پولشویی می توان مبادالت بین دو کشور را 
افزایش داد. وی گفت: می توان با ایجاد بانکی 
مشترک بین ایران و عراق مشخص کرد که هر 
کشور چه سهمی دراین بانک داشته باشد تا 
بتوان در زمینه های اقتصادی دو کشور کلیه 

اهداف را پیش برد.
سهم ایران از بازار خدمات فنی در عراق

اقتصادی  توسعه  ستاد  دبیر  همچنین  دیروز 
ایران و عراق گفت: ظرفیت صدور خدمات فنی 
- مهندسی ایران ساالنه 2۵ میلیارد دالر است 
و ظرفیت خدمات فنی در عراق به خصوص در 
این  است.  دالر  میلیارد  پساداعش ۵00  دوره 
میان چرا باید صدور خدمات فنی - مهندسی از 
ایران به عراق حداکثر یک میلیارد دالر باشد؟! 
اوحدی از برگزاری نمایشگاه بین المللی عراق 
اسالمی  جمهوری  توانمندی های  نمایشگاه  و 
اسالمی  جمهوری  گفت:  و  داد  خبر  ایران 
ایران در نمایشگاه بین المللی عراق بزرگ ترین 
غرفه را خواهد داشت و ما شاهد حضور فعال 
ایرانی  مطرح  برندهای  و  بزرگ  شرکت های 
خواهیم بود. دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و 
عراق در پایان گفت: مشکالت بانکی و گمرکی 
باید به صورت واقع بینانه ای مطرح شود. توسعه 
فقط توسعه اقتصادی نیست، توسعه پایدار یک 
جریان مستمر تدریجی با نگاه به منافع آیندگان 

است.
تاسیس شعبه بورس کاالی ایران

 در کشورعراق
سیاسی  و  اقتصادی  روابط  تحکیم  و  توسعه 
ایران و عراق، افزایش تجارت خارجی و توسعه 
برای  شفاف  و  پایدار  بازار  ایجاد  صادرات، 
کاالهای ایرانی و اعتبار بخشی به برند و کیفیت 
کاالهای ایرانی، توسعه بین المللی بازار مالی 
ایران، ایجاد زیرساخت مالی و صادراتی جهت 
تسهیل مبادالت به کشور عراق برای طرفین، بنا 
و نفوذ پایدار در بازار مالی عراق، صادرات مجدد 
تامین  عراق،  بورس  بستر  در  ایرانی  کاالهای 
مالی و جذب سرمایه گذاری جهت فعالیت در 
عراق و جذب سرمایه گذار عراقی جهت رونق 
تولید داخلی از جمله اهدافی است که حضور 
ایران در قالب بورس کاال در عراق دنبال می 

کند .
کاالی  بورس  عامل  مدیر  نژاد  سلطانی  حامد 
ایران و عراق  ایران در همایش بزرگ تجارت 
با ارائه پیشنهاد ایجاد یک شعبه بورس کاالی 
یک  تاسیس  با  گفت:  عراق  کشور  در  ایران 
و  ایران  دو کشور  بین  کاالی مشترک  بورس 
عراق می توان زمینه عبور از مبادالت سنتی به 

یک روند تجاری مدرن را ایجاد کرد.

در همایش بزرگ تجارت ایران و عراق مطرح شد؛

هدف گذاری تجارتی 2۰ میلیارد دالری تهران و بغداد

واردات خودرو حق شرکت های دارای 
خدمات پس از فروش است

اشتغالزایی ۳۵ هزار نفری با تکمیل 
6 هزار واحد صنعتی

مجلس،  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
سفارش  ثبت  سایت  به زودی  باید  گفت: 
این مسئله خالف  باز شود،  واردات خودرو 
قانون است و هیچ دلیلی برای بسته شدن 
این سایت وجود ندارد. ولی ملکی در گفتگو 
با خانه ملت، درخصوص بسته شدن سایت 
افزایش  و  خودرو  واردات  سفارش  ثبت 
داشت:  اظهار  وارداتی،  خودروهای  قیمت 
بی تدبیری برخی از مسئولین و متولیان امر 
افزایش قیمت  تا شاهد  باعث شده  واردات 
خودروهای وارداتی که به صورت آماده به 
کشور وارد می شوند، باشیم. وی با اشاره به 
ثبت  سایت  شدن  بسته  سو  یک  از  اینکه 

سفارش و از سوی دیگر افزایش قیمت دالر 
اضافه  شده،  خودرو  قیمت  افزایش  موجب 
کرد: افزایش نرخ دالر بر قیمت خودروهای 
اثرگذار  دیگر  وارداتی  و هر کاالی  وارداتی 
تورم  افزایش  به  نیز  مسئله  این  و  است 
طبیعی  به صورت  و  می کند  کمک  کشور 
ملکی  می شود.  اقتصادی  نوسانات  باعث 
این  دنبال  به  می شد  گفته  اینکه  بیان  با 
هستند تا به وارد کنندگانی نیز که خدمات 
واردات  اجازه  نمی کنند  ارائه  فروش  پس از 
داده شود، تصریح کرد: فردی که نمایندگی 
باید  از فروش دارد  واردات و خدمات پس 

حق واردات خودرو را داشته باشد.

و  معدن  صنعت،  وزیر  صنایع  امور  معاون 
تجارت گفت: در راستای اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، امسال 6 هزار واحد صنعتی 
با ظرفیت اشتغال برای ۳۵ هزار نفر در کشور 
افزود:  صالحی نیا  محسن  می شود.  تکمیل 
برای  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   ۳00
تکمیل طرح های نیمه تمام، نوسازی و تامین 
سرمایه در گردش آنها تخصیص یافته است. 
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: برای طرح های 
کوچک و متوسط با پیشرفت فیزیکی باالی 
اعتبار  ریال  میلیارد  هزار   ۱00 درصد،   60
وزیر  صنایع  امور  معاون  است.  شده  تعیین 
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 
و  بازسازی  برای  افزود:  صالحی نیا  می رسند. 
نوسازی پنج هزار واحد تولیدی و صنعتی در 
کشور نیز ۱00 هزار میلیارد ریال تعیین شده 
که واحدهای صنعتی با دریافت این تسهیالت، 
به روزرسانی  ماشین آالت،  تکمیل  به  نسبت 
و  انرژی  مصرف  کاهش  و  تولید  خطوط 
افزایش توان رقابتی اقدام می کنند. وی اظهار 
نیز ۱00 هزار  تولیدی  برای واحدهای  کرد: 
ستاد  طریق  از  که  شده  پیش بینی  میلیارد 
تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به معرفی 

سرمایه گذاران به بانک ها اقدام می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: 
طبق  و  رسمی  به صورت  کامال  برندها  اگر 
کشور  در  بتوانند  مربوطه  ضوابط  و  مقررات 
باشد،  آماده  نیز  رقابت  حاضر شوند و عرصه 
نمی شود.  ایجاد  تولید  برای  خاصی  مشکل 
ملت،  خانه  با  گفتگو  در  نورقلی پور  رامین 
دخصوص واردات پوشاک قاچاق به کشور و 
واردات پوشاک چینی تحت برند پوشاک ترک، 

اظهار داشت: سیاست صنایع پوشاک در دنیا 
نیروی  و  اولیه  مواد  از  بتوانند  که  است  این 
کار کشوری استفاده کنند که هزینه کمتری 
برای آنها دارد. وی با بیان اینکه کشورهایی 
در شرق آسیا حضور دارند که خاصیت نیروی 
کار ارزان را دارا هستند که چین نیز یکی از 
این کشورها است، گفت: من اعتقادی به بستن 
این مسئله  اما در کنار  ندارم  مرزهای کشور 

باید بتوانیم صنایع داخلی را برای ارتقاء کیفیت 
تشویق کنیم. این نماینده مجلس ادامه داد: 
مشکل در جایی به وجود می آید که ما اجازه 
قاچاق دهیم و یا اینکه شرایطی را ایجاد کنیم 
که قاچاق صورت بگیرد و هرچند این اتفاق 
صورت می گیرد، در مقیاس وسیعی نیز صورت 
می گیرد؛  این گونه موارد است که به اقتصاد 

کشور آسیب می رساند.

شرایط تولید برای رقابت پذیری صنایع داخلی فراهم شود



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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اوقات شرعی

فاصله  کردن  دریافت  و  دانستن  میان 
اما  نیست  دشوار  دانستن  است.  زیادي 

دریافت کردن دشوار است. 
شو کینگ

روشنی طلعت تو ماه ندارد
 پیش تو گل رونق گیاه ندارد

گوشه ی ابروی توست منزل جانم
خوش تر ازین گوشه پادشاه ندارد

امروز با حافظ

»لعن های نامقدس« برای 
یازدهمین بار چاپ شد

های  »لعن  کتاب 
نوشته  نامقدس« 
توسط  مسائلی  مهدی 
چاپ  به  آرما  نشر 
رسید.کتاب  یازدهم 
نامقدس«  های  »لعن 
مسائلی  مهدی  نوشته 
نشر  توسط  تازگی  به 

آرما به چاپ یازدهم رسیده است.از جمله 
سواالت مهمی که این کتاب در پی جواب 
اشاره  موارد  این  به  توان  می  هاست  آن 
کرد:حقیقت تبری چیست؟نویسنده کتاب 
در خالل مطالب خود به این موضوع اشاره 
 ، نویسنده کتاب  راستا  می کند.در همین 
»لعن های موجود در قرآن و روایات« رانیز 

مورد بررسی قرار می  دهد. 

د            ر د            نیای کتاب

مدیر شبکه نسیم از ساخت سری جدید »دورهمی« 
خبر داد و اعالم کرد این مجموعه پس از ایام صفر 

به روی آنتن می رود.
محمد احسانی در گفت وگو با ایسنا از مذاکره شبکه 
نسیم با عوامل »دورهمی« خبر داد و در عین حال 
توضیح  برنامه  این  و مراحل ساخت  درباره جزئیات 
داد: تغییراتی مختصر در دکور، طرح و نیز تیم تولید 
ایام ماه  برای  برنامه  این  بناست  ایجاد شده است و 

ربیع به روی آنتن شبکه نسیم برود.
علیرغم اینکه ادامه برنامه »دورهمی« مهران مدیری 
بود، مسووالن صداوسیما  منتفی شده  این  از  پیش 
برای ساخت سری جدید »دورهمی« با مدیری برای 

سری چهارم این برنامه به توافق رسیدند.
بنابراین مهران مدیری به شبکه نسیم بازمی گردد و 
طبق اعالم مدیر شبکه نسیم مبنی بر تعییر در تولید 
او با یک تیم تهیه و تولید جدید ساخت فصل جدید 

»دورهمی« را آغاز کند.
فصل سوم »دورهمی« برای نوروز 96 تدارک دیده 

شده بود و سری چهارم آن در حال تدارک است.
)پنجشنبه  هم  »دورهمی«  از  قسمت  آخرین  ضبط 
۱۱ خرداد ماه 96( انجام شد اما پخش آن تا شهریور 

ماه ادامه داشت.

بازگشت مدیری با سری جدید 
»دورهمی« به تلویزیون

که  کرد  اعالم  »بالن«  کارگردان  تکاور  مسعود 
به  سینمایی  فیلم  این  نخست  بخش  فیلمبرداری 
پایان رسیده است و به زودی ضبط بخش دوم آغاز 
می شود.مسعود تکاور کارگردان فیلم »بالن« به مهر 
با  گفت:  سینمایی  اثر  این  وضعیت  آخرین  درباره 
فیلمبرداری  دارد  بخش   2 »بالن«  اینکه  به  توجه 
بخش نخست آن به پایان رسیده است و ما در این 
های  سکانس  و  بودیم  همراه  بازیگران  با  قسمت 
بخش  افزود:  کردیم.وی  ضبط  را  آنها  به  مربوط 
است  اکشن  های  صحنه  به  مربوط  فیلم  این  دوم 
که با یک استراحت کوتاه یعنی حدود ۱۵ روز دیگر 
فیلمبرداری این قسمت ها را انجام می دهیم البته 
ضبط این صحنه ها که در آن کارهایی مانند ماشین 
سواری، زد و خورد، تعقیب و گریز و ... وجود دارد 
در استودیو و بیشتر توسط بدلکاران انجام می شود، 
دارد.تکاور  پروداکشن خوب  به  نیاز  موارد  این  زیرا 
بیان کرد: مراحل فنی به صورت همزمان انجام می 
تدوین  انجام  در حال حاضر خودم مشغول  و  شود 
کارهای  فیلمبرداری  پایان  از  بعد  تا  هستم  اولیه 

نهایی آن انجام شود.
پایان گفت: ضبط قسمت دوم فیلمبرداری  وی در 
ما  و سپس  می کشد  روز طول  »بالن« حدود ۱0 

شروع به انجام کارهای فنی دیگر آن می کنیم.

ضبط بخش اول فیلم »بالن«
 به پایان رسید 

مسعود  کارگردانی  به  اهلی«  »قاتل  فیلم  پوستر   
قوچانی  لشکری  منصور  کنندگی  تهیه  و  کیمیایی 
اکران رونمایی شد.  به زمان  با نزدیک شدن  همزمان 
با نزدیک شدن به زمان اکران »قاتل اهلی«  همزمان 
اولین پوستر فیلم به طراحی طراح پوستر استودیو بعد 
رونمایی شد.فیلمیران پخش کننده این فیلم، تبلیغات 

را با نزدیک شده به زمان اکران آغاز کرده است.
پرویز  آهنگرانی،  پگاه  جدیدی،  امیر  پرستویی،  پرویز 
با  و  محمایی  هستی  آذرنگ،  حمیدرضا  پورحسینی، 
حضور رضا رشیدپور، لعیا زنگنه، یغما گلرویی و پوالد 

کیمیایی بازیگران »قاتل اهلی« هستند.
فیلم  اصلی  بازیگران  جمله  از  کیمیایی  پوالد  هرچند 
طراحی  پوستر  در  بازیگر  این  چهره  جای  اما  است، 
شده خالی است.در خالصه داستان »قاتل اهلی« آمده 
است: حاج آقا  دکتر جالل سروش )پرویز پرستویی( 
افشای  به  تصمیم  خصوصی  بخش  موفق  کارآفرین 
خیانت های شرکت پیسارو که مافیای قدرت و ثروت 
است، می گیرد. سیاوش مطلق )امیر جدیدی( و احمد 
کیا )حمیدرضا آذرنگ(، فرزندخوانده های سروش اند و 
سیاوش نه فقط مورد اعتمادترین فرد نزد سروش بلکه 
هست  هم  او  دختر  آهنگرانی(  )پگاه  مهتاب  دلبسته 
)پوال کیمیایی(  بهمن  با  عاطفی  ای  رابطه  مهتاب  اما 

خواننده پاپ دارد. 

اولین پوستر »قاتل اهلی« 
رونمایی شد

به روح اعتقاد داری؟!
مهدی عزیزی

ترامپ مدعی شد ایران به روح برجام پایبند نبوده است!

کاریکاتور

برگزیدگان مسابقه »هجونویسی«
 در دو بخش شعر و نثر معرفی شدند

به گزارش گروه فرهنگی پیام زمان؛ 
با  سالیانه  دیدار  در  انقالب  فرزانۀ  رهبر 
جمعی از شاعران با اشاره به خالی بودن 
جای هجو در ادبیات امروز کشور بر توجه 
به این مسئله تأکید کردند: »هجو جایش 
که  این ها  بشوند  هجو  باید  است؛  خالی 
یک کارهایی گاهی می کنند. اینکه بیایند 
عربستان  مثل  کنید کشوری  فرض  مثاًل 
]فالن کارۀ[کمیسیون  بکنند  را  سعودی 

حقوق بشر سازمان ملل! دیگر از این جالب تر چیزی نیست! واقعاً جای 
هجو دارد، حیف است که هجو نشود!«

با  هجونویسی  مسابقه  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  راستای  در 
موضوعات روز منطقه و جهان به همت دفتر طنز حوزه هنری برگزار شد.
بی کفایتی آل سعود؛ نسل جدید، حاکمان ندیدبدید؛ آغاز ترامپ پایان 
رویای آمریکایی، ترامپ سیاست ندار تازه کار و سیاست کاسبی؛ حقوق 
با تروریسم و یک بام و دو هوا؛ رژیم اشغالگر،  بشر آمریکایی، برخورد 
هر روز بدتر از دیروز؛ عربستان و رژیم اشغالگر؛ شروع نامشروع پیوند و 

سایر مسائل روز منطقه و جهان از جمله موضوعات این مسابقه بودند.
برگزیدگان این مسابقه در دو بخش شعر و نثر به ترتیب حروف الفبا به 

شرحی که در ادامه می آید معرفی می شوند.

برگزیدگان بخش شعر
مشایخی،  مصطفی  طالیی،  سعید  احمدی،  عباس  احسان پور،  رضا 

محمدحسین مهدویان

برگزیدگان بخش نثر
حامد تاملی، فاطمه تقی زاده، مهرداد حسین زاده، علیرضا لبش، احسان 

مالیی
شایان ذکر است از برگزیدگان تقدیر شده است و آثار برگزیده به همراه 
تصویرسازی کارتونی برای هر اثر در قالب مجموعه ای منتشر خواهد شد.

حضور فیلم مستند »A157« در جشنواره بین المللی 
»مذاهب امروز« ایتالیا

محصول   »A۱۵7« مستند  فیلم 
در  هنری  حوزه  سینمایی  سازمان 
امروز«  »مذاهب  بین المللی  جشنواره 
می آید. در  نمایش  به  ایتالیا  کشور 

سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مستند  فیلم  هنری،  حوزه  سینمایی 
نورانی  بهروز  به کارگردانی   »A۱۵7«
مستند  »مرکز  تولیدات  از  و  پور 
سینمایی  سازمان  به  وابسته  سوره« 
جشنواره  بیستمین  در  هنری  حوزه 
امروز«  »مذاهب  فیلم  بین المللی 
کشور ایتالیا به نمایش در خواهد آمد.

جمله  از  کشور  داخل  در  را  بسیاری  جوایز  تاکنون   »A۱۵7« مستند 
و  نموده  کسب   … و  حقیقت  سینما  مقاومت،  فجر،  فیلم  جشنواره 
 Zeichen der« پیش از این جایزه اصلی جشنواره  بین المللی فیلم
جشنواره  تماشاگران  نگاه  از  منتخب  فیلم  جایزه   ، آلمان   »Nach
»Chambéry« فرانسه، جایزه بهترین مستند جشنواره »واچ داکز« 
نویی«  دو  فیلم »سینیه  داوران جشنواره  هیات  ویژه  جایزه  و  لهستان 
است.فیلم مستند »A۱۵7« همچنین  از آن خود کرده  نیز  را  فرانسه 
»کمبریج«  فیلم  بین المللی  جشنواره  در  مهرماه   ۳0 و   29 روزهای 

انگلستان به نمایش درخواهد آمد.
این فیلم مستند روایتی است از سرگذشت تلخ سه دختر کرد سوری 
که مورد تجاوز داعش قرار گرفته اند و در شرایطی تکان دهنده زندگی 
می کنند.بیستمین جشنواره بین المللی »مذاهب امروز« از 22 الی ۳0 

مهرماه در شهر تِِرنتو کشور ایتالیا در حال برگزاری است.

بردیا کیارس رهبر ارکستر موزیکال »الیورتویست« شد

بردیا کیارس به عنوان رهبر ارکستر به موزیکال »الیور توئیست« پیوست 
نمایش  گروه،  خوانندگان  گروه  و  ارکستر  با  همراه  ماه  آبان  اواخر  تا 
»الیورتویست«  نمایش  کند.دست اندرکاران  همراهی  را  »الیورتویست« 
این  متنوع  و  مختلف  بخش  سازی  آماده  و  تمرین  مشغول  روزها  این 

موزیکال در طبقه هفتم تاالر وحدت هستند.

خبر

با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
می تواند  مجازی  فضای  اینکه  بر  اعتقاد 
تهدیدها را تبدیل به فرصت کند، اظهار 
کرد: »در ارتباط با واکنش ملت ایران به 
فضای  گستردگی  اگر  ترامپ،  سخنان 
مجازی نبود شاید فضاسازی های علیه او 
را نداشتیم که تهدید را تبدیل به فرصت 

برای ملت ما کرد.«
در  هم  ارشاد  وزارت  مطبوعاتی  معاون 
عمومی های  روابط  سراسری  همایش 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار 
و  پشتیبان  باید  ارتباطات  »وزارت  کرد: 
به  آزاد  دسترسی  قانون  در  پیش رو 
اطالعات باشد تا شفاف سازی برای مردم 

ایجاد شود.«
عمومی های  روابط   سراسری  همایش 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
سخنرانی  با  ماه(  مهر   2۳ )یکشنبه، 
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات 
انتظامی  حسین  اطالعات،  فناوری  و 
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
استاد  محسنیان راد  مهدی  اسالمی، 
مجلس  نماینده  مافی  پروانه  ارتباطات، 
رئیس  فرنقی زاد  محمدرضا  همچنین  و 
و  ارتباطات  وزارت  عمومی  روابط  مرکز 

فناوری اطالعات به پایان رسید.
ارتباطات  وزیر  جهرمی  آذری  مهندس 
در  مراسم  این  در  اطالعات  فناوری  و 
نگاه  ما  نگاه  اینکه  بر  اعتقاد  با  سخنانی 
مجازی  فضای  عرصه  در  توسعه محوری 
است، گفت: نگاه ما در عرصه رسانه این 
تأثیرات  و  بشنویم  را  انتقادها  که  است 

آن ها را بر روی عملکردمان پیاده کنیم.
وی گفت:  ما دو وظیفه داریم؛ یکی اینکه 
بستر پیام رسانی را برای فعاالن رسانه و 
کنیم  آماده  اطالع رسانی  عرصه  فعاالن 
کنیم  سازندگی  کار  دیگر  تعبیر  به  و 
جایگاه  مجازی  فضای  عرصه  که  چرا 
بزرگی است که می توان از آن به عنوان 
فرصت استفاده کرد. شاید آن چیزی که 
متأسفانه باعث شده است ما در فاز اول 
این  به  بگیریم  قرار  سواد فضای مجازی 
دلیل باشد که افرادی که در این عرصه 
فعال اند آن گونه که باید نیستند در حالی 
و  مردم  نظرات  که  داریم  اعتقاد  اگر  که 
خبرگان برای ما مهم است و باید اصالح 
گرفتن  حاضر  حال  در  متأسفانه  شویم. 
پوپولیستی  اقدام  به  تبدیل  مردم  نظر 

شده است. نمی شود گفت که آن چیزی 
که روابط عمومی می گوید درست است. 
یک گوش شنوا می خواهد که گوش شنوا 

همان روابط عمومی است.
بیان  با  خود  سخنان  ادامه  در  جهرمی 
روابط  نباید  عمومی ها  روابط  اینکه 
عمومی وزیر یا رئیس شان باشند، گفت: 
روابط عمومی یک موضوع مهم، مقدس 
هر  اگر  که  نوعی  به  است  تأثیرگذار  و 
مثبتی  دید  اتفاق  آن  از  افتاد  اتفاقی 
است  ناپایدار  سیستم  آن  باشد.  داشته 
آن  اگر  که  حالی  در  می رود  بین  از  و 
سیستم فیدبک منفی نداشته باشد موثر 
نیست. به عقیده من نظامی که فیدبک 
منفی دارد موثر است. این فیدبک منفی 
باشند.وزیر  عمومی ها  روابط  باید  هم 

ارتباطات در پایان سخنانش اظهار کرد: 
عصر  نیست  دور  خیلی  که  عصر 202۵ 
اینترنت اشیاء در حوزه تکنولوژی است. 
ترکیب اینترنت و اشیاء یک انقالبی را در 
آورده  بوجود  بشر  زندگی  شئونات  همه 
وارد  با خوش خیالی  نباید  بنابراین  است 
فرهنگ فضای مجازی شویم. باید فعاالنه 
در  ما  نقش  اینکه  شویم.  فضا  این  وارد 
نیز  انتظامی  چیست.حسین   202۵ افق 
در ابتدای این مراسم در سخنانی اظهار 
اطالعات  به  آزاد  دسترسی  قانون  کرد: 
دهم  دولت  اما  شد  تصویب  مجلس  در 
لطف  به  نداشت.  آن  اجرای  به  اعتقادی 
دولت آقای روحانی این قانون اجرا شد، 
قانونی که دارای رابطه معکوس بدهکاری 
دولت به مردم است و همه دستگاه های 
و بخش خصوصی که خدمات  حکومتی 
نیاز  صورت  در  موظف اند  می دهند  ارائه 
مردم اطالعات را منتشر کنند مگر آنکه 

دارای حالت امنیتی و حفاظتی باشد.
انتظامی در ادامه سخنانش با بیان اینکه 
پیشرو  و  پشتیبان  باید  ارتباطات  وزارت 
در قانون دسترسی آزاد به اطالعات باشد، 
شفاف سازی  که  اینجاست  شد:   یادآور 

برای مردم ایجاد می شود.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
خود  سخنان  پایانی  بخش  در  اسالمی 
اعتراض  با  اقتصاد  مشکل  کرد:  اظهار 
بلکه  نمی شود  حل  بگم  بگم  یا  خیابانی 
با شفافیت و دسترسی مردم به اطالعات 
در  مشکالت  و  می شود  عاری  فساد  از 

اقتصاد از بین می رود.

معاون مطبوعاتی:

وزارت ارتباطات در قانون دسترسی آزاد به اطالعات پیش رو باشد

سخن حکیمانه

»زیر سقف دودی« همزمان در سینماهای 
آمریکا و آلمان اکران می شود

اکران فیلم سینمایی »زیر 
جدیدترین  دودی«  سقف 
پوران  اجتماعی  اثر 
این  حضور  با  درخشنده 
 2۳ یکشنبه  کارگردان 
واشنگتن  شهر  در  مهرماه 
کشور  پایتخت  سی  دی 

از  زمان    پیام  گزارش  می شود.به  آغاز  آمریکا 
سقف  »زیر  سینمایی  فیلم  فیلم،  عمومی  روابط 
دودی« به کارگردانی پوران درخشنده که به موضوع 
طالق عاطفی میان زوج ها می پردازد اکران آن از 
2۳ مهرماه جاری )۱۵ اکتبر 20۱7( در سینماهای 
آمریکا آغازشد و با حضور این کارگردان سینمای 
ایران مراسم افتتاحییه آن در ساعت ۱۸ در سینما 
شهر  در   Bethesda Row روف«  »بتهسدا 
واشنگتن دی سی برگزار شد و در ساعت 2۱ نیز 
در یک سانس دیگر برای عالقمندان به سینما اکران 
شد.فیلم سینمایی »زیر سقف دودی« در ساعت 20 
روز سه شنبه 2۵ مهرماه جاری )۱7 اکتبر 20۱7( 
در یک اکران ویژه در مرکز فیلم آنجلیکا در شهر 

واشنگتن دی سی به نمایش درمی آید.

خبر

دو بازیگر جوانی که بیشتر برای نقش آفرینی های تلویزیونی شان شناخته 
شده هستند، حضور سینمایی شان را تقویت می کنند.

به گزارش  از ورایتی،  ترویس فیمل بازیگر نقش محبوب رگنار لوتبروک 
در سریال »وایکینگ ها« و فین کول بازیگر »قلمرو حیوانات« و سریال 
فیلم  اصلی  نقش های  است  قرار  بی بی سی  شبکه  بالیندرز«  »پیکی 

مستقل »دریم لند« را کنار مارگو رابی ایفا کنند.
پیوسته اند  فیلم  بازیگران  جمع  به  هم  کاندون  کری  و  کمپ  داربی 
جوزی  رابی،  می شود.  کارگردانی  جوریس-پیرافیت  مایلز  توسط  که 
مسئولیت  انترتینمنت  الکی چپ  کمپانی  از  اکرلی  تام  و  مک نامارا 

تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده دارند.
نیکوالس زوارت فیلمنامه این پروژه را نوشته که مدتی در لیست سیاه 
فیلمنامه های خوب ساخته نشده قرار داشت و حاال قرار است در قالب 

یک فیلم با بودجه متوسط روی پرده برود.
نابودی های شناخته شده  میان  و در  فیلم در دهه ۱9۳0  این  داستان 
به عنوان »داست بول« به وقوع می پیوندد که در آن یک دوره شدید 
صنایع  و  محیط زیست  به  زیادی  آسیب  شد  باعث  شن  توفان های  از 

کشاورزی ایاالت متحده و کانادا زده شود.
کول هم بیشتر از همه برای نقش آفرینی در »قلمرو حیوانات« در قالب 
نقش نوجوانی شناخته می شود که پس از مرگ مادرش به خاطر اوردوز، 
آن ها  که  می شود  متوجه  اما  می رود  فامیل هایش  پیش  زندگی  برای 

گروهی از سارقان هستند که دزدی های مختلفی انجام داده اند.
او همچنین تبدیل به یکی از بازیگران ثابت در سریال »پیکی بالیندرز« 
شبکه بی بی سی شده که به زودی با فصل جدید خود روی آنتن می رود.

ستاره های »وایکینگ ها« و
 »پیکی بالیندرز« در فیلم مارگو رابی


