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هزینه ایجاد  هر شغل د ر بخش تعاون ۳۰میلیون تومان

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید : با کمتر از ۳۰ 
میلیون تومان می توان د ر بخش تعاون یک شغل ایجاد  کرد . او 
واگذاری  و  تعاونی  ظرفیتهای  بر  تکیه  با  اشتغال  ساماند هی  بر 

د ر گفت وگو  د ارد .سید حمید  کالنتری  تاکید   مرد م  به خود   امور 
با ایسنا اظهار کرد : د ر حال حاضر اشتغال چالش اصلی کشور به 
شمار می رود  و همه د ستگاه ها باید  د ر جهت حل معضل بیکاری 
تالش کنند  و سهم خود  را د ر ایجاد  اشتغال بپرد ازند .وی اد امه 
د اد : بسیاری از فارغ التحصیالن، نیروهای تحصیلکرد ه ای هستند  
که د انش آنها بر پایه کتاب و محفوظات شکل گرفته ولی عمال از 
مهارتهای الزم برای ورود  به فضای کسب و کار بی بهره اند  که د ر 
این راستا تاسیس تعاونی های د انشجویی می تواند  حضور جوانان و 
د انش آموختگان به بازار کار را تسهیل کند .کالنتری با بیان اینکه 
میانگین ایجاد  شغل د ر تعاونی یک چهارم میانگین اشتغال د ر 
د یگر بخشهای اقتصاد ی است، افزود : د ر بخش تعاون با کمتر از 
۳۰ میلیون تومان می توان شاهد  ایجاد  یک شغل بود .به گفته وی 
تعاونی ها، بنگاه های کوچک و متوسطی هستند  که اشتغال ارزان 
تعاون،  وزارت  تعاونی های  امور  د ارند .معاون  هزینه  کم  و  قیمت 
کار و رفاه اجتماعی د ر اد امه توسعه تعاونی ها را د ر حل مشکل 

بیکاری موثر خواند  و گفت: تعاونی ها د ر ساماند هی و به کارگیری 
ظرفیتهای کوچک نقش بسزایی د ارند  و همه بخش های تولید ی، 
صنعتی و کشاورزی باید  برای ایجاد  اشتغال وارد  عمل شوند .وی 
د ر عین حال از ثبت و تشکیل ۵۰ شرکت تعاونی توسعه عمران 
را  تعاونی ها، تصد یگری د ولت  این  و گفت:  د اد   شهرستانی خبر 
مرد م  به  امور  واگذاری  و موجب  به سمت خود  جذب می کنند  
می شوند  که امید واریم تعد اد  آنها تا پایان امسال  به ۸۰ تعاونی 
برسد .به گفته کالنتری د ر حال حاضر ۸۰۰ تعاونی روستایی ۱۸ 
هزار روستای کشور را تحت پوشش خود  د ارند  که این خد مات می 
تواند  توسط مرد م ارائه شود .معاون وزیر تعاون د ر پایان سهم بخش 
تعاون و بخش خصوصی د ر اقتصاد  را کمتر از ۳۰ د رصد  ذکر کرد  
و گفت: باید  هزینه های باالسری د ولت را با واگذاری تصد ی ها و 
فعالیتهای اقتصاد ی وخد ماتی به بخش های خصوصی و غیرد ولتی 
و  حاکمیتی  وظایف  سمت  به  را  د ولت  نقش  و  بد هیم  کاهش 

نظارتی ببریم.

مرزهای هوایی ایران با اقلیم کرد ستان 
مسد ود  شد 

به  کرد :  اعالم  ملی  امنیت  عالی  شورای  سخنگوی 
ایران  پروازهای  کلیه  عراق،  مرکزی  د ولت  د رخواست 
همچنین  و  اربیل  و  سلیمانیه  فرود گاه های  مقصد   به 
اقلیم  مبد ا  از  کشورمان  فضای  از  عبوری  پروازهای 

کرد ستان متوقف شد .
با اشاره به برگزاری  به گزارش ایسنا، کیوان خسروی 
دیروز  که  ملی  امنیت  عالی  شورای  فوق العاد ه  جلسه 
د ر  عراق  مرکزی  د ولت  د رخواست  بررسی  منظور  به 
اقلیم کرد ستان  با  مرزهای کشورمان  انسد اد   خصوص 
به موثر واقع نشد ن  با توجه  برگزار شد  اظهار د اشت: 
اصرار  و  کشورمان  خیرخواهانه  سیاسی  تالش های 
مسووالن اقلیم کرد ستان برای برگزاری رفراند وم د ر این 
منطقه با د ر خواست د ولت مرکزی عراق مرزهای هوایی 
اقلیم کرد ستان  ایران بر روی پروازهایی که مبد اء آن 
است مسد ود  شد .وی افزود : بر اساس این تصمیم کلیه 
پروازهای ایران به مقصد  فرود گاه های اقلیم کرد ستان 
نیز متوقف شد ه است.خسروی د ر پایان خاطرنشان کرد : 
کرد ستان  اقلیم  مسووالن  برخی  عجوالنه  تصمیم های 
گفت وگوی  و  بازیگری  قد رت  کرد ن  محد ود   ضمن 
کرد ،  مرد م  ،امنیت  عراق  حاکمیت  د ر  کرد ها  سازند ه 
مواجه  جد ی  چالش های  با  را  منطقه  و  عراق  کشور 
خواهد  کرد .د بیر شورای عالی امنیت ملی پیش از این 
اعالم کرد ه بود ، ایران به طور قطع صرفاً، د ولت واحد ، 
می شناسد .وی  رسمیت  به  را  عراق  فد رال  و  یکپارچه 
مشروعیت معابر و گذرگاه های مرزی جمهوری اسالمی 
بد لیل  صرفاً  را  عراق  کرد ستان  اقلیم  مناطق  با  ایران 
یکپارچه عنوان  از عراق  به عنوان بخشی  اقلیم  وجود  
با محوریت  مرزی صرفاً  توافقات  د اشت:  اظهار  و  کرد  
د ولت مرکزی عراق پابرجا بود ه و جد ایی اقلیم کرد ستان 
از د ولت مرکزی عراق به معنای مسد ود  شد ن تمامی 

معابر و گذرگاههای مشترک مرزی خواهد  بود .
اشاره  با  خود   اظهارات  از  د یگری  بخش  د ر  شمخانی 
به وجود  توافقات نظامی و امنیتی میان ایران و اقلیم 
کرد ستان عراق خاطر نشان کرد : جد ایی اقلیم کرد ستان 
از خاک عراق به مفهوم پایان یافتن تمامی این توافقات 
خواهد  بود  و پس از آن ایران د ر چارچوب تامین امنیت 
مرزهای مشترک د ر رویکرد  خود  برای مقابله با حضور 

و فعالیت ضد انقالب ایرانی که د ر مناطقی از کرد ستان 
عراق ترد د  د ارند  به صورت جد ی تجد ید  نظر کرد ه و با 
شیوه های کاماًل متفاوت نسبت به گذشته رفتار خواهد  

کرد .
بستهشدنجادهموصل-اربیلتاپایان

همهپرسیکردستانعراق

جاد ه  شد ن  مسد ود   از  نینوا  استان  د ر  منبع  یک 
پایان  تا  پیشمرگ ها  توسط  اربیل   - موصل  ارتباطی 
شبکه  با  گفت وگو  د ر  منبع  د اد .این  خبر  همه پرسی 
تلویزیونی سومریه عراق اظهار د اشت: دیروز د ستوری 
پیشمرگ ها  به  وابسته  بازرسی  ایست  یک  طرف  از 
مبنی بر مسد ود  شد ن جاد ه مواصالتی موصل - اربیل 
و توقف اعطای مد ارک ویژه به کسانی که اربیل را به 
سمت موصل ترک می کنند ، صاد ر شد .این منبع که 
اقد ام همزمان  این  افزود :  نامش فاش شود ،  نخواست 
با نزد یک شد ن به زمان برگزاری همه پرسی د ر اقلیم 
کرد ستان عراق یعنی فرد ا )د وشنبه( اتخاذ شد ه و تا 
د اشت.این  اد امه خواهد   روند  همه پرسی  یافتن  پایان 
د ر حالی است که د ولت کرد ستان عراق فرد ا را تعطیل 

رسمی اعالم کرد ه است.

مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزود ه تابستان تا 15مهر

گفت:  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  افزود ه  ارزش  بر  مالیات  معاون 
 ۱۵ حد اکثر  افزود ه  ارزش  بر  مالیات  نظام  مود یان  قانون،  مطابق 

را  مالیاتی خود   اظهارنامه  د ارند   مهلت  پایان هر فصل  از  روز پس 
ارایه کنند مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزود ه تابستان تا 
۱۵مهر استبه گزارش تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور، »محمد  
مسیحی« افزود : مود یان مالیاتی تا ۱۵ مهرماه فرصت د ارند  ضمن 
ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزود ه د وره سه ماه فصل تابستان 
کرد : شرط  اضافه  بپرد ازند .وی  را  متعلق  عوارض  و  مالیات   ،۱۳96

برخورد اری از هرگونه تسهیالت قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم 
مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزود ه و پرد اخت مالیات و 

عوارض آن د ر موعد  مقرر قانونی است.
را  ابرازی  عوارض  و  مالیات  توانند   می  مود یان  ایرنا،  گزارش  به 
نشانی به  افزود ه  ارزش  بر  مالیات  الکترونیکی  عملیات  سامانه   با 

 WWW.EVAT.IR پرد اخت کنند .

ابراز نگرانی فرانسه نسبت به سامانه موشکی خرمشهر
وزارت امور خارجه فرانسه با ابراز نگرانی نسبت به آزمایش موشکی 
جد ید  ایران از د بیرکل سازمان ملل خواست تا یک بررسی کامل د رباره 

این اقد ام ایران انجام د هد .
خارجه  امور  وزارت  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
فرانسه با انتشار بیانیه ای به رونمایی از سامانه موشکی جد ید  ایران 
واکنش نشان د اد .سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت که پاریس 
به شد ت نسبت به آزمایش موشکی بالستیک ایران نگران است و از 
آنتونیو گوترش د بیرکل سازمان ملل می خواهد  تا پرتاب این موشک را 

به طور کامل مورد  بررسی قرار د هد .
علیه  آمریکا  و  غرب  بی اساس  اد عاهای  بر  تکیه  با  اد امه  د ر  وی 
سیاست های منطقه ای ای کشورمان افزود : فرانسه از ایران می خواهد  
تا تمام فعالیت های بی ثبات کنند ه د ر منطقه را متوقف کند . فرانسه 

به همراه متحد انش به ویژه اروپایی ها ابزارهایی را بررسی می کند  که 
منجر شود  ایران د ست از فعالیت های بی ثبات کنند ه بالستیکی برد ارد .
د ر جریان برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته د فاع 
نظامی  نیروهای  از  جمعی  و  رییس جمهوری  حضور  با  که  مقد س 
برگزار شد ، سامانه موشکی خرمشهر د ر معرض نمایش قرار گرفت. 
موشک  این  می د هد   نشان  که  کرد   منتشر  را  وید ئویی  ایران سپس 
به طور موفقیت آمیز آزمایش شد ه است.حسن روحانی، رییس جمهور 
کشورمان د ر سخنرانی خود  د ر این رژه تاکید  کرد  که ایران حق د ارد  
از خود  د فاع کند  و برای این کار باید  ظرفیت های د فاعی و نظامی اش 
موشکی اش  توان  توسعه  از  د ست  ایران  بنابراین،  د هد .  گسترش  را 

برنمی د ارد  و برای این کار از کسی اجازه نمی گیرد .
واکنشاسرائیلبهرونماییازموشکخرمشهر

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مد عی شد : موشک بالستیکی که 

ایران به تازگی آزمایش کرد ه تهد ید  علیه تمام جهان آزاد  است.
رژیم  جنگ  وزیر  لیبرمن  آویگد ور  هاآرتص  روزنامه  نوشته  به 
صهیونیستی گفت که موشک جد ید  بالستیک ایران که می تواند  
اغلب نقاط خاورمیانه از جمله اسرائیل را هد ف قرار د هد ،  تهد ید ی 
علیه تمام جهان است.لیبرمن افزود : موشک بالستیکی که ایران 
آزمایش کرد ه نه تنها تهد ید ی علیه آمریکا و متحد انش شامل 
اسرائیل و تالشی برای آزمود ن آنهاست، بلکه بیش تر نشان د هند ه 
این است که ایران می خواهد  به یک قد رت جهانی تبد یل شود  و 
نه تنها که کشورهای خاورمیانه، بلکه تمام کشورها د ر جهان آزاد  
را تهد ید  کند .وی د ر اد امه اد عاهای خود  گفت: تنها تصور کنید  
که اگر ایران می توانست به تسلیحات هسته ای د ست یابد ؛ این 
چیزی است که برای آن تالش می کند ، اما ما نباید  اجازه وقوع 

آن را بد هیم.

سوچی تحت فشار نظامیان و 
بود اییان

سفیر ایران د ر میانمار عواملی مثل ضعف جایگاه د ولت سوچی، قرار د اشتن 
قد رت واقعی د ر د ست نظامیان و احتمال سرنگونی سوچی با همکاری بود ائیان 
تند رو را د ر وضعیت فعلی مسلمانان این کشور موثر د انست و نسبت به تبد یل 
بحران فعلی د ر میانمار به بحرانی میان بود ائیان و کل جامعه مسلمان این 
کشور ابراز نگرانی کرد .محسن محمد ی که هم زمان سفیر اکرد یته ایران د ر 
تایلند ، میانمار و الئوس است د ر گفت وگو با ایسنا با اشاره به این که »شروع 

بین  د ر  را  نگرانی هایی  میانمار،  د ر  مسلمانان  علیه  جد ید  خشونت ها  موج 
بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی نسبت به تد اوم خشونت ها د ر 
این کشور به د نبال د اشته است« گفت: بد یهی است ریشه یابی این بحران 
به  د ستیابی  گرو  د ر  روهینگیا  مسلمانان  علیه  خشونت ها  علل  واکاوی  و 
آنان، مسلمانان  و سابقه حضور  از وضعیت کلی مسلمانان  شناختی کامل 
روهینگیا و شرایط د اخلی و سیاسی میانمار است.سفیر آکرود یته کشورمان 
قد رت  انتخابات  نتیجه  اساس  بر  اگر  واقع،  به  کرد :  میانمار خاطرنشان  د ر 
د ر این کشور تقسیم می شد  باید  حد اقل ۸۰ د رصد  قد رت به خانم سوچی 
د اد ه می شد ، ولی هم اکنون د ر خوش بینانه ترین حالت سهم خانم سوچی 
و  وزارت کشور، د فاع  نظیر  وزارت خانه های مهمی  این که  6۰ د رصد  است. 

امور مرزی د ر اختیار ارتش است، خود  بیانگر موقعیت ضعیف و آسیب پذیر 
خانم سوچی است؛ بنابراین با وجود  تصوری که می رفت که با انتخاب خانم 
سوچی وضع مسلمانان بهتر شود  و مسلمانان این کشور نیز چشم اند از بهتری 
را تصور می کرد ند ، اما د ر عمل این امر تحقق نیافت و وی که قاعد تا باید  به 
خاطر حفظ موقعیت و پرستیژ خود  د ر صحنه بین الملل هم، تمایل به حل و 
فصل مساله مسلمانان روهینگیا د اشته باشد ، اما مجبور به رعایت مالحظات 
جناح های قد رتمند  د ر کشور یعنی نظامیان و رهبران بود ایی است.محمد ی 
اذعان کرد  که »احتمال استفاد ه نظامیان از این بحران و حتی نقش آفرینی 
نهایتا  و  خانم سوچی  برای  ایجاد  مشکالت جد ی  و  آن  د ر گسترش  آنان 

سرنگونی د ولت او با مساعد ت بود ائیان افراطی را قابل تصور است. 
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به گزارش زمان، د ستاورد های جد ید  سازمان جهاد  خود کفایی 
پروژه   ، )حید ر ٤۱(  پروژه شهید  جود ی  ارتش،  زمینی  نیروی 
سه  ید اللهی)حید ر٧(  شهید   پروژه  و   )٤٤ مراد ی)حید ر  شهید  

د ستاورد  جد ید ی است که د یروز رونمایی شد .
2

۳ د ستاورد  جد ید  نیروی 

زمینی ارتش رونمایی شد 
گروهگزارش-خانینژاد: مهر با حضور ۱۳ میلیون د   انش 
آموز به مد   رسه های سراسر کشور آغاز شد    و بهار د   انش با ورود    
د   انش آموزان و حضور د   ر مد   ار س از ابتد   ایی تا متوسطه جان 

تازه گرفت. تعطیالت به پایان رسید   .

را  تقاضا  و  عرضه  بین  تعاد   ل  تجارت  و  معد   ن  صنعت،  وزیر   
به عنوان برنامه ٤ ماه آیند   ه این وزارتخانه مطرح کرد    و گفت 
که ما نمی توانیم اجازه د   هیم کاالهای بی رویه وارد    کشور شد   ه و 

تولید    د   اخلی را نابود    کند.
4

 مـاه مـهر و بـازماند   گان

 از تـحصیل 

وعد   ه وزیر صنعت برای 

تعاد   ل عرضه وتقاضا د   ر ۴ماه 

11

ایجاد  رونق با شیب مالیم د ر بازار مسکن

ارائه طرح افزایش وام مسکن به د ولت
کاهش مد ت سپرد ه گذاری و افزایش مد ت بازپرد اخت تسهیالت

2

جهانگیری تاکید کرد: تالش برای رشد  جایگاه ایران د ربخش نفت و گاز

  اقتصـادکشور
درمسیرخوبیپیشمیرود

معاون اول رئیس جمهور گفت:با د نیا راه تعامل د ر پیش گرفتیم اما بر اساس اقد امات بین المللی این توان را 
د اریم که با اتکا به توان د اخلی خود مان، کشور را پیش ببریم.اسحاق جهانگیری د ر یازد همین نمایشگاه بین 
المللی ایران پالست با اشاره به ایام محرم، هفته د فاع مقد س و شروع سال تحصیلی اظهار کرد : یکی از کارهای 
بزرگی که چنین نمایشگاهایی د نبالش هستند ، خود  باوری است؛ د ست یایی به چنین هد فی از کود کی د ر نظام 
تعلیم و تربیت آغاز می شود . باید  تالش کنیم نظام تعلیم و تربیت ما هم با این د ید گاه شکل بگیرد .وی اد امه د اد : 
د ر مقطع کنونی الزم است طرح و برنامه های مختلفی را برای رشد  پرشتاب اقتصاد ی د اشته، به سیاست های 

اقتصاد  مقاومتی توجه کنیم و افق های اقتصاد ی را باز و چالش های پیش روی مرد م را برطرف کنیم.
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تشییع پیکر شهید  حججی 
چهارشنبه د ر تهران

انقالب  پاسد اران  سپاه  کل  عمومی  روابط 
اسالمی د ر اطالعیه ای از برگزاری آیین تشییع 
پیکر مطهر شهید  مد افع حرم »پاسد ار محسن 

حججی« پنجم مهر د ر تهران خبر د اد .
روابط  نیوز،  سپاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عمومی کل سپاه پاسد اران انقالب اسالمی د ر 
اطالعیه ای از آحاد  مختلف مرد م برای حضور 
شکوهمند  و گسترد ه د ر آیین عاشورایی تشییع 
پاسد ار شهید  محسن حججی که  پیکر مطهر 
چهارشنبه پنجم مهر د ر تهران برگزار می شود ، 
د عوت بعمل آورد .متن اطالعیه روابط عمومی 
کل سپاه پاسد اران انقالب اسالمی به این شرح 

است:
خد ای سبحان را شاکریم که د ر ماه محرم و د ر 
هنگامه ای که عطر خوش »حسین« به مشام 
نوای  سرزمین  این  جای  جای  از  و  رسد   می 
د هد ،  می  نوازش  را  جان  گوش  »یا حسین« 
خبر بازگشت پیکر پاک شهید  سرافراز مد افع 
رزمند گان  از  »پاسد ار محسن حججی«  حرم 
نیروی زمینی  سلحشور لشکر ۸ نجف اشرف 
سپاه پاسد اران انقالب اسالمی که د ر هجد هم 
مقاومت  های  جبهه  د ر  جاری  سال  مرد اد  
اسالمی و د فاع از حرم زینبی، به د ست یزید یان 
زمانه، اشقیای تکفیری و ضد  اسالم، مظلومانه 
و غریبانه به شهاد ت رسید ، پایان انتظار ملت 
عاشورایی ایران را رقم زد .اینک ایران اسالمی 
با »شور« حسینی و »شعور« ملهم از فرهنگ 
و  استقبال  مهیای  را  خود   شهاد ت،  و  جهاد  
بد رقه این شهید  حماسه ساز و کربالیی کرد ه 
خد اوند »  »حجت  که  برومند ی  جوان  است؛ 
»اسالم  د رخشان  ی  چهره  د اد ن  نشان  برای 
نام گرفته  د ر عصر »جاهلیت مد رن«،  عزیز« 
و  پرشکوه  های  حمایت  از  قد رد انی  است.با 
معناد ار شما مرد م مؤمن انقالبی و شریف ایران 
از فرزند ان مجاهد  و رزمند ه خود  د ر جبهه های 
مقاومت و د فاع از حرم و تکریم احساسات پاک 
و بی نظیرتان اعالم می د ارد :آئین تشییع پیکر 
مطهر »پاسد ار شهید  محسن حججی« پس از 
ورود  به کشور، د ر روز »چهارشنبه پنجم مهر« 
پایتخت  د ر  الحرام،  محرم  ششم  با  مصاد ف 
ایران اسالمی »تهران« برگزار می شود .از آحاد  
مختلف مرد م فهیم و قد رشناس تهران د عوت 
د ر  گسترد ه  و  با حضور شکوهمند   گرد د   می 
این آیین عاشورایی، ضمن پاسد اشت مقام این 
شهید  ارجمند  و د یگر شهد ای تاریخ ساز مد افع 
خلق  را  ملی  وحد ت  از  د یگر  ای  جلوه  حرم، 
و  پای بند ی خود  به آرمان های بلند  انقالب 
اسالمی و ارزش های عاشورای حسینی و تد اوم 
راه پرفروغ شهید ان عزیز را به نمایش گذارد ه و 
پیام ویژه خود  به د شمنان اسالم ناب و حامیان 
مرگ  آستانه  د ر  د اعِش  و  تکفیری  تروریسم 
د هند . قرار  جهانیان  معرض  د ر  را  نیستی،  و 
محسن حججی  شهید   تشییع  آیین  جزئیات 
متعاقباً به آگاهی مرد م انقالبی و والیت مد ار 

رساند ه خواهد  شد .

 انجام عملیات های ترکیبی 
د ر رزمایش امنیتی محرم

فرماند ه نیروی زمینی سپاه گفت: د ر رزمایش 
امنیتی محرم عملیات های ترکیبی با حضور 
و  توپخانه  و  موشکی  و  پهپاد ی  های  یگان 

هوانیروز و زرهی با موفقیت انجام شد . 
به گزارش مهر،  سرد ار محمد  پاکپور فرماند ه 
نیروی زمینی سپاه د ر حاشیه رزمایش محرم 
عنوان د اشت: مهمترین هد ف ما د ر رزمایش 
ترکیبی  عملیات  اجرای  و  هماهنگی  ایجاد  
فضل  به  که  است  بود ه  یکد یگر  با  ها  رسته 
الهی این امر محقق شد .فرماند ه نیروی زمینی 
بر  عالوه  رزمایش  این  د ر  کرد :  تشریح  سپاه 
آماد گی  تمرین  به  مختلف  یگان های  اینکه 
های خود  پرد اختند ، هماهنگی آنها با یکد یگر 
د رآمد .وی  نمایش  به  واقعی  شرایط  د ر  و 
عالقه  مورد   مناطق  از  رزمایش  منطقه  افزود : 
ضد انقالب د ر گذشته بود ه که با انجام رزمایش 
ها و عملیات های مقتد رانه سپاه د ر آن منطقه 

از لوث اشرار و ضد انقالب پاک شد .
سرد ار پاکپور د ر پایان با اشاره به نقش، اهمیت 
و جایگاه مأموریت های قرارگاه های عملیاتی 
مناطق مرزی  پاید ار  امنیت  برقراری  د ر  سپاه 
اظهار کرد : قرارگاه های نیروی زمینی سپاه از 
جمله: قرارگاه قد س و حمزه سید الشهد اء )ع( 
به طور د ائم و مستمر د ر حال انجام عملیات، 

رزمایش و تمرین آماد گی ها می باشند .  

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

روحانی ترامپ را مات کرد  
حسیننوشآباد

آقای  هوشمند انه  و  عالمانه  د قیق،  سخنرانی 
د کتر حسن روحانی د ر مجمع عمومی سازمان 
منطق  بی  زشت،  سخنان  از  پس  متحد   ملل 
آمریکا،  جمهور  رئیس  ترامپ  کینه توزانه  و 
رئیس  برانگیخت.سخنان  را  همگان  تحسین 

جمهوری اسالمی ایران د ر هفتاد  و د ومین مجمع عمومی سازمان ملل 
نشانه پختگی، د رایت و ذکاوت ایشان بود .اکثر تحلیلگران سیاسی و 
رسانه های خارجی مواضع ایشان را خرد مند انه توصیف کرد ند  و اذعان 
کرد ند  جمهوری اسالمی ایران خواهان حل مشکالت جهانی و مسائل 
منطقه ای از طریق د یپلماسی است و د ر منطق ایران اسالمی تهد ید ، 
خشونت، ارعاب و جنگ افروزی جایی ند ارد .روحانی سخنان ترامپ را 
جاهالنه و د ر شأن سازمان ملل ند انست و آن را د ر تقابل با خواست 
ملت ها د ر مقابله با جنگ و تروریسم برشمرد  به طوری که روزنامه 
واشنگتن پست د ر گزارش خود  نوشت رئیس جمهوری ایران ترامپ را 
یک تازه وارد  شرور به عرصه سیاست جهانی نامید  و خبرگزاری فرانسه 
با انتشار بخش هایی از سخنان د کتر روحانی هشد ار د اد  د ولت جد ید  
منزوی  را  المللی خود   بین  تعهد ات  نقض  و  پیمان شکنی  با  امریکا 
رئیس  از سخنان  که  گزارشی  د ر  نیز  رویترز  کرد .خبرگزاری  خواهد  
ایران منتشر کرد ، گفت: رئیس جمهور حسن روحانی د ر  جمهوری 
سازمان ملل متحد  یاد آور شد  که ظرفیت های ایران شامل موشک 
هایش تنها برای د فاع و حفظ ثبات و امنیت منطقه است و انتخاب 
تعامل  افزون،  روز  و  پاید ار  رشد   به  د ستیابی  برای  ایران  استراتژیک 
جهانی است.روزنامه فایننشال تایمز هم د ر گزارش خود  اینطور نوشت: 
رئیس جمهور ایران حسن روحانی با تاختن به د ونالد و ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا اظهارات وی د ر سازمان ملل متحد  را زشت و کینه توزانه 
خواند ه و گفت: توافق هسته ای به تمام جامعه بین الملل و نه فقط 
چند  کشور متعلق است و ایران به هرگونه نقض توافق از سوی هریک 

از طرف ها به شد ت پاسخ خواهد  د اد .
سخنان قاطع و مد برانه جناب د کتر روحانی د ر سازمان ملل متحد  
اولین  و  است  آمیز  و صلح  آرام  ایران خواهان یک جهان  د اد   نشان 
کشوری نخواهد  بود  که از توافق هسته ای یعنی برجام خارج شود ، اما 
به نقض توافق از سوی هر یک از طرف ها به د رستی پاسخ خواهد  د اد .

این بخش از سخنان رئیس جمهوری ایران د ر حضور سران کشورهای 
جهان آنچنان عمیق، جامع و شورانگیز بود  که تاکنون میلیون ها بار د ر 
نه  ایران  از کشور منتشر شد ه است.  فضای مجازی د ر د اخل و خارج 
می خواهد  امپراطوری تاریخی اش را احیا کند  ونه مذهب رسمی اش را 
حاکم و نه می خواهد  انقالب اش را با صوت با زور سرنیزه صاد ر کند ، ما 
به استواری فرهنگمان، حقیقت مذهب مان و اصالت انقالبمان آنقد ر باور 
د اریم که هرگز نمی خواهیم آنها را چونان اهد اف استعماری جد ید  بر کوله 
سربازان صاد ر کنیم، ما برای ترویج فرهنگ تمد ن و مذهب و انقالبمان د ر 
قلب ها وارد  می شویم و با عقل ها سخن می گوییم‹د ر مجموع مواضع 
آگاهانه و خرد مند انه رئیس جمهوری اسالمی ایران د ر هفتاد  و د ومین 
د وره مجمع جهانی سازمان ملل سرد مد اران استکباری جهان به ویژه 
آمریکا و رژیم صهیونیستی را مات کرد  و نشان د اد  جمهوری اسالمی 
ایران از منطق باال و شعوری قابل تحسین برخورد ار است و د ر مقابل 
جریان افراط گرایی، خشونت طلبی و جنگ افروزی د ولت های سلطه گر 

و عناصر منطقه ای آنان با قد رت ایستاد گی خواهد  کرد .
کارشناسارشدبینالملل

 آمریکا ماهواره فوق محرمانه جاسوسی 
به فضا فرستاد 

د فتر شناسایی ملی آمریکا یک فروند  ماهواره جاسوسی به فضا فرستاد  حال 
آنکه از نوع ماموریت و مد اری که د ر آن جای گرفت، اطالعاتی ارائه ند اد .

به گزارش مهر به نقل از اس بی اس، آمریکا یک فروند  ماهواره جاسوسی 
را که ماموریت آن محرمانه گزارش شد ه است، سوار بر یک فروند  موشک 
اطلس ۵ از پایگاه نظامی »وند ن برگ« کالیفرنیا به فضا پرتاب کرد .مقامات 
آمریکایی از ماموریت این فضاپیما که به د فتر شناسایی ملی آمریکا تعلق 
د ارد  جزئیاتی ارائه ند اند  حال آنکه مد اری که آن را د ر خود  جای خواهد  د اد  
نیز مشخص نیست.با این حال، گفته می شود  همه سیستم ها د ر جریان 
پرتاب ماهواره که حد ود  ۳ د قیقه طول کشید ، د رست عمل کرد ه اند .ماهواره 
های د فتر شناسایی ملی آمریکا اطالعات مورد  نیاز سازمان امنیت ملی را 
بر عهد ه د ارند  و د ر کنار آن فعالیت های د یگری نظیر ارزیابی احتمال وقوع 

بحران های طبیعی را نیز انجام می د هد .

بایسته های قرارد اد  خود روسازان با خارجی ها

 قرارد اد های گوناگون خود روسازان با شرکت های خارجی د ر د وره پسابرجام 
سرعت گرفت اما فعاالن این عرصه بر بایسته هایی د ر این زمینه تاکید  
قرارد اد   امضای  د ر  تجارت  و  معد ن  وزارت صنعت،  ایرنا،  گزارش  د ارند .به 
تاکید  د ارد .شرکت هایی مانند   بر تولید  مشترک  با خود روسازان خارجی 
فولکس واگن آلمان باید  برای ماند ن د ر ایران برای تولید  محصوالت مشترک 
آستین باال بزنند  و نخستین گام، همکاری با قطعه ساز ایرانی است اما با این 
همه، برخی معتقد ند  هنوز این شرکت آلمانی د ر عمل به همکاری با قطعه 
سازان ایرانی تمایلی نشان ند اد ه و مقد مات تولید  محصوالت مشترک را 
اجرایی نکرد ه است. رییس انجمن قطعه سازان بتازگی گفته »فولکس واگن 
هنوز با قطعه ساز ایرانی برای همکاری تعاملی نکرد ه است«.د ر همین پیوند ، 
د بیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خود رو کشور امروز 
به خبرنگار اقتصاد ی ایرنا گفت: تکثر قرارد اد  خود روسازان با خارجی ها، 
شمارگان )تیراژ( تولید  خود روها را از حالت اقتصاد ی برای خود روسازان و 
قطعه سازان خارج می کند .»آرش محبی نژاد « د رباره همکاری قطعه سازان 
با شرکت فولکس واگن آلمان افزود : همکاری با این شرکت و همچنین 
سایر شرکت های تولید کنند ه خود رو خارجی از د و بُعد  قابل بررسی است 
که نخستین آن به بحث قوانین و مقررات مرتبط می شود .به گفته وی، هر 
شرکتی که شروط چهارگانه وزارت صنعت، معد ن و تجارت د ر زمینه »آغاز 
با عمق صاد رات  تولید   با عمق ساخت د اخل ٤۰ د رصد «، »شروع  تولید  
یا  خود رو  از  )اعم  د اخل  تولید   کل  ارزش  د رصد    ۳۰ میزان  به  محصول 
قطعه(«، »انتقال د انش فنی و فناوری« و »سرمایه گذاری طرف خارجی د ر 
ایران« را رعایت کند ، مشکل مقرراتی نخواهد  د اشت و مورد  حمایت قرار 
می گیرد .این مسوول بیان د اشت: وزارت صنعت، معد ن و تجارت همچنین 
برنامه ریزی کرد ه است عمق سخت د اخل د ر کمتر از 2سال به ٧۰ د رصد  
برسد  که د ر این صورت مشکل منافع ملی، قطعه سازان و خود روسازان حل 
می شود .وی با اشاره به بُعد  د وم این موضوع که »عملی بود ن« آن است، 
یاد آوری کرد : امروز همه خود روسازان کشورمان مذاکره با خارجی ها را د ر 
اولویت کاری خود  قرار د اد ه اند  که از جمله آنها شرکت های پژو، سیتروئن، 
فولکس واگن، بنز و ... است.محبی نژاد  تصریح کرد : تد اوم این روند  با توجه 
به نیاز سالیانه کشور به خود رو )حد ود  یک میلیون و ٤۰۰ هزار د ستگاه( که 
د ر افق ۱٤۰٤ حد اکثر به سالیانه سه میلیون د ستگاه می رسد  و سرشکن 
شد ن این تولید  بین خود روسازن د اخلی، شمارگان تولید  از حالت اقتصاد ی 
برای  نه  برای خود روسازان و  نه  این صورت د یگر  خارج می شود  که د ر 

صنایع قطعه سازی به صرفه نیست.

یادداشت

 ارائه طرح افزایش وام مسکن 
به د ولت

 ساخت موشک  را برای د فاع
 اد امه می د هیم

و  راه  وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون 
برای  د ولت  به  پیشنهاد   ارائه  از  شهرسازی 
مد ت  کاهش  مسکن،  وام  میزان  افزایش 
مد ت  افزایش  همچنین  و  گذاری  سپرد ه 

بازپرد اخت تسهیالت خبر د اد .
مراسم  حاشیه  د ر  دیروز  مظاهریان  حامد    
هفته د فاع مقد س د ر وزارت راه و شهرسازی 
وضعیت  آخرین  د رباره  خبرنگاران  د ر جمع 
تسهیل شرایط وام خرید  مسکن گفت: خانه 
اولی ها یکی از گروه های اصلی هد ف برای 
خانه د ار شد ن هستند  که د ر اولویت سیاست 
هستند .وی  شهرسازی  و  راه  وزارت  های 
اد امه د اد : تجربه جهانی نیز بر این باور است 
گروه هایی که د ر نظر د ارند  برای نخستین 
ند ارند   نقد   پول  و  شوند   خانه  صاحب  بار 
تسهیالت  و  اند از  پس  رژیم  های  سیاست 
از همین رو د ر د نیا برای  باید  تقویت شود . 
خرید   د رصد    ۸۰ حد ود   جامعه  از  قشر  این 
تامین می شود . از طریق تسهیالت  مسکن 

معاون وزیر راه و شهرسازی د ر امور مسکن 
و ساختمان با اشاره به تاسیس صند وق پس 
اند از مسکن یکم از خرد اد  9٤ اد امه د اد : این 
د ار  خانه  شرایط  تسهیل  باهد ف  صند وق 
تا  و  شد   تاسیس  ها  اولی  خانه  برای  شد ن 
امروز حد ود  26۰ هزار خانوار د ر این صند وق 
د ر بانک مسکن پس اند از کرد ند .مظاهریان با 
اینکه نرخ سود  تسهیالت مسکن یکم  بیان 
سایر  د ر  و  د رصد    ۸ فرسود ه  های  بافت  د ر 
بر  گفت:  است،  د رصد    9.۵ شهری  مناطق 
صند وق  این  بر  حاکم  فعلی  شرایط  اساس 
د و  د ر  متقاضی  اند از  پس  میزان  سقف  تا 
پرد اخت  تسهیالت مسکن  ماهه  د وره شش 
می شود . که سقف این تسهیالت د ر تهران 
۸۰ میلیون تومان و د ر شهرهای باالی 2۰۰ 
هزارنفر 6۰ میلیون تومان و د ر سایر شهرها 

د اد :  اد امه  است.وی  تومان  میلیون   ٤۰ نیز 
سیاست ما این است که میزان این تسهیالت 
را افزایش و د ر عین حال د وره سپرد ه گذاری 
تسهیالت صند وق مسکن یکم را از د و د وره 
کاهش  ماهه  پنج  د وره  د و  به  ماهه  شش 
به جای  گذاران  نحوی که سپرد ه  به  د هیم 
تسهیالت  این  د ریافت  برای  یکساله  انتظار 
تسهیالت  از  ماهه  د وره ۱۰  د ر یک  بتوانند  
صند وق مسکن یکم بهرمند  شوند .معاون وزیر 
راه و شهرسازی د ر امور مسکن و ساختمان 
همچنین از رایزنی برای افزایش مد ت سقف 
بازپرد اخت این تسهیالت که د ر حال حاضر 
۱2 سال است خبر د اد  و د ر پاسخ به سوال 
شرایط  شد ن  اجرایی  زمان  بر  مبنی  مهر 
جد ید  صند وق پس اند از مسکن یکم گفت: 
د ر حال حاضر این پیشنهاد ات به کمیته ای 
د ر هیات د ولت ارائه شد ه که د ر حال بررسی 
منابع و مصارف هستند .وی تصریح کرد : به 
اجرایی شد ن این پیشنهاد ات بسیار خوشبین 
هستیم.مظاهریان همچنین د رخصوص زمان 
د ر  رونق  گفت:  مسکن  بازار  د ر  رونق  ایجاد  
بازار مسکن با شیب مالیم برمی گرد د  چراکه 
اگر د ر بازگشت رونق به مسکن عجله کنیم 
ممکن است با افزایش قیمت ها مواجه شویم 
بنابراین سیاست وزارت راه و شهرسازی ایجاد  

رونق با شیب مالیم د ر بازار مسکن است.

کل  معظم  فرماند هی  عالی  مشاور  و  د ستیار 
قوا با بیان اینکه ایران به د نبال صلح و امنیت 
د ر منطقه است،  گفت: ساخت موشک ها برای 
د فاع از کشور و منافع ملی اد امه خواهد  د اشت.

به گزارش زمان به نقل از مهر، سرلشکر سید  
یحیی صفوی د ستیار و مشاور عالی فرماند هی 
معظم کل قوا د ر جمع خبرنگاران د ر پاسخ به 
سئوالی د رباره نقش زنان د ر د فاع مقد س اظهار 
د اشت: د ر د وران د فاع مقد س د و و نیم میلیون 
نفر د ر جبهه ها حضور د اشتند  که از این تعد اد  
بیش از ۵۰۰ هزار نفرشان متاهل بود ند  و این 
د ر حالی بود  که جبهه های ما عمق د اشتند  و 
مد ارس  و  د انشگاه ها  د ر خانواد ه ها،  این عمق 
و غیره بود  یعنی بد ون حمایت خانواد ه ها این 
مشاور  و  نمی رسید .د ستیار  پیروزی  به  جنگ 
فرماند هی معظم کل قوا افزود : هم اکنون نیز 
برای رسید ن به وضعیت مطلوب حضور زنان 
د ر صحنه های مختلف مانند  اقتصاد  مقاومتی 
و جوابگویی به مطالب غیرحقیقی که رئیس 
جمهور آمریکا د ر مورد  ایران به زبان آورد ه و 
نیز برای حمایت از همبستگی ملی جهت عبور 
از شرایط فعلی، ترویج استفاد ه صحیح از فضای 
به مشکلی  تبد یل شد ن  د ر حال  مجازی که 
برای خانواد ه ها است، حضور و نقش زنان تاثیر 
گذار است.وی با اشاره به سخنرانی اخیر ترامپ 
د ر سازمان ملل، اد امه د اد : متن کامل سخنرانی 

انگلیسی و فارسی سخنرانی ترامپ د ر سازمان 
ملل که علیه ایران بود  را مطالعه کرد م؛ واقعا 
سخنان غیرمنطقی، غیر حقوقی، غیر عقالنی و 
غیر اخالقی بود ؛ وی د ر مجمع عمومی سازمان 
جهانی  صلح  و  ثبات  برای  مجمعی  که  ملل 
بیان د روغ های  و  نابود ی کره  از  است، سخن 
تروریست ها  از  ایران  حمایت  مثل  بزرگی 
د ر  این  کرد :  تصریح  صفوی  می زند .سرلشکر 
حالی است ریشه تروریست د ر عراق و سوریه 
اذعان  بنابر  که  صورتی  د ر  خشکاند   ایران  را 
جمهوری  ریاست  نامزد   کلینتون  هیالری 
را  د اعش  که  بود ند   آمریکایی ها  این  آمریکا، 
سخنگوی  »رایس«  حتی  و  آورد ند   بوجود  
سابق کاخ سفید  نیز زمانی که به »د رد  زایمان 
خاورمیانه« اشاره کرد ، معلوم بود  آنها برای این 
منطقه برنامه ریزی کرد ند ؛ اما د ر نهایت د ید یم 
که این بچه آمریکایی »سقط« شد  و خاورمیانه 
بزرگ مد نظرشان شکل نگرفت و »رایس« هم 
سرنگون شد .د ستیار و مشاور فرماند هی معظم 
است که ۳۵۰  این  تصورم  د اد :  اد امه  قوا  کل 
از جمله روشنفکران  آمریکا  میلیون جمعیت 
رئیس  سخنان  که  آمریکایی  اند یشمند ان  و 
جمهور این کشور را شنید ند ، شرمند ه شد ند ، 
و  عقلی  و  روانی  نظر  از  وی  نظرم  به  چون 
نامتعاد ل  ای  از چهره  و  د ارد   سیاسی مشکل 
و نا آرام برخورد ار است.سرلشکر صفوی اضافه 
کرد : پس مفهوم این مطلب این است که مرد م 
و اند یشمند ان آمریکا چهره سال د وره ترامپ را 
تحمل نخواهند  کرد ، البته پیش از این رئیس 
چون  اوباما  مثل  آمریکا  قبلی  جمهورهای 
حقوقد ان بود  به صراحت صحبت نمی کرد  د ر 
صورتی که ترامپ حرف د لشان را علیه مرد م 
عمق  نیز  ایران  ملت  میان  این  د ر  و  زد   مان 
د شمنی و تفریط کاری های آمریکا رابه د لیل 
د اشتن بلوغ سیاسی که د ارد ، متوجه می شوند . 

معاون اول رئیس جمهور گفت:با د نیا راه تعامل 
د ر پیش گرفتیم اما بر اساس اقد امات بین المللی 
د اخلی  توان  به  اتکا  با  که  د اریم  را  توان  این 

خود مان، کشور را پیش ببریم.
اسحاق جهانگیری د ر یازد همین نمایشگاه بین 
المللی ایران پالست با اشاره به ایام محرم، هفته 
د فاع مقد س و شروع سال تحصیلی اظهار کرد : 
یکی از کارهای بزرگی که چنین نمایشگاهایی 
د نبالش هستند ، خود  باوری است؛ د ست یایی به 
چنین هد فی از کود کی د ر نظام تعلیم و تربیت 
و  تعلیم  نظام  کنیم  تالش  باید   می شود .  آغاز 
تربیت ما هم با این د ید گاه شکل بگیرد .وی اد امه 
برنامه  د اد : د ر مقطع کنونی الزم است طرح و 
اقتصاد ی  پرشتاب  رشد   برای  را  مختلفی  های 
د اشته، به سیاست های اقتصاد  مقاومتی توجه 
کنیم و افق های اقتصاد ی را باز و چالش های 
پیش روی مرد م را برطرف کنیم. باید  به نسل 
آیند ه نشان د اد  که چگونه می شود  این گره ها 

را با خالقیت باز کرد .
جهانگیری با اشاره به سخنرانی های متفاوت د و 
ملل  سازمان  د ر  آمریکا  و  ایران  جمهور  رئیس 
د نیا د ر  از  گفت: هفته گذشته تصویر جد ید ی 
سازمان ملل به نمایش گذاشته شد . از یک طرف 
جنگ طلبی ترامپ را د ید ند  که به نظر می رسد  
می خواستند  هراسی ایجاد  کنند  تا به تجارت 
سخنان  د یگر  طرف  از  برسند ؛  خود   اسلحه 
سنجید ه رئیس جمهور روحانی را شنید ند  که 
پیامش این بود  ایران به قوانین بین المللی پایبند  
بد ون خشونت است.وی د ر  د نبال جهانی  به  و 
اد امه این سخنرانی گفت: الزمه زند گی د ر جهان  
امروز که ما د ر آن قرار گرفته ایم، همان طور که 
مقام معظم رهبری گفتند  توانمند  کرد ن کشور 
فرهنگی  اقتصاد ی،  صنعتی،  تکنولوژی،  نطر  از 
و اجتماعی است. این مهم ترین رسالتی است 
که د ر مقطع کنونی به د وش ما است؛ به همین 
علت نیازمند  این هستیم تا همه جامعه از بخش 

خصوصی تا عمومی د ر آن د خیل باشند .
و  ها  بتوانیم سیستم  باید   ما  جهانگیری گفت: 
جوان تر،  ها  زمینه  همه  د ر  را  آفرین ها  نقش 
خالق تر و کارآمد تر کنیم. حتما د ر این نوسازی 
با چالش ها و تهد ید هایی رو به رو هستیم. امروز 

سیاست های اقتصاد  مقاومتی به عنوان راهکاری 
که بتوانیم کشورمان را به جای خوبی برسانیم 
اجماع  مورد   اجماعی  سیاسیت  یک  عنوان  به 
همه قوا است. قوای سه گانه بخش خصوصی و 
د ولتی د ر این زمینه هماهنگ هستند .وی سپس 
خاطر نشان کرد : ما د ر مقطعی قرا گرفتیم که 
می رود .  پیش  را  خوبی  مسیر  د ر  اقتصاد مان 
شاخص های عملکرد ی اقتصاد  قابل قبول است 
و ثبات مناسبی د اریم. رشد  اقتصاد ی کشور بعد  
۱۳9۵طبق  سال  از  بعد   طوالنی،  د وره  یک  از 
گزارش بانک مرکزی به باالی ۱2د رصد  رسید و 
9د رصد   باالی  ایران  آمار  مرکز  گزارش  طبق 
د هه  د ر  سابقه  کم  رشد های  از  یکی  است.این 
های اخیر بود ه است و د ر د نیا هم جزو رشد های 
د ر  افزود :  جمهور  رئیس  اول  است.معاون  مهم 
سه ماه اول سال جاری رشد  اقتصاد ی 6.۵د رصد  
بود ه و بد ون نفت به ٧ د ر صد  رسید . برخی فکر 
می کرد ند  به د لیل سهم بسیار باالیی که نفت د ر 
رشد  اقتصاد ی سال 9۵ د اشت، ما قاد ر نخواهیم 
بود  د ر سال 96 آن رشد  را  د نبال کنیم؛ اما به 
فضل الهی ما با چنین رشد ی مواجه شد یم. این 
برای  است.  بود ه  موفق  ها  همه حوزه  د ر  رشد  
از یک  بار بخش معد ن و ساختمان بعد   اولین 
د وره طوالنی که با رشد  منفی سرو کار د اشتند ، 
به رشد  مثبت تبد یل شد ند . روند  منفی تشکیل 

سرمایه ناخالص د اخلی که از فصل چهارم سال 
 6.2 مثبت  به  و  شد   تبد یل  مثبت  به  گذشته 
با  جاری  سال  اول  ماه  سه  د ر   ، رسید   د رصد  
٧.١٪ مثبت رو به رو شد .وی خاطر نشان کرد : 
د ر سه ماه امسال هفتصد  و سه هزار شغل ایجاد  
بود  د ولت می  برای خیلی ها جای سوال  شد . 
تواند  کاهش تورم را تا 96 هم د نبال کند  یا خیر؟ 
به فضل الهی د ر مرد اد  ماه هم کاهش تورم را 
شاخص  این  همه  بتواینم  امید واریم  د ید یم. 
د ولت  د ر  ها  سیاست  این  کنیم.  کنترل  را  ها 
مقاومتی  اقتصاد   اساس  بر  و  شد   گرفته  پیش 
بتوانیم گشایشی د ر  امید واریم  به آن رسید یم. 
چالش های بیکاری و وضعیت مرد م ایجاد  کنیم.

که  بخش هایی  از  یکی  شد :  یاد آور  جهانگیری 
و  گاز  نفت،  د ارد   محوری  نقش  مسیر  این  د ر 
پتروشیمی است. به طوری که د ر عملکرد  سال 
9۵ و 96 ستاد  فرماند هی اقتصاد  مقاومتی شاهد  
بود یم که بهترین عملکرد  مختص وزارت نفت 
بود ه است.  وزارت نفت پیگیر است که شرکای 
بهترین فرصت  این  و  را شناسایی کرد ه  معتبر 

برای شرکت های بزرگ جهانی است.
وی د ر همین راستا اد امه د اد : اکنون وزات نفت 
آماد گی د ارد  که قرارد اد های بزرگ امضا کند  و 
د ر این رابطه تاکنون قرارد اد  با توتال را د اشته ایم 
ترسیم  خود   برای  نفت  وزارت  که  افقی  د ر  و 

د ر  مهم  سرمایه گذاری های  زمینه های  کرد ه 
بخش انرژی را شاهد  خواهیم بود  که البته یکی 
د ر  انرژی  مصرف  بهینه سازی  نیز  موارد   این  از 
بخش حمل و نقل و ساختمان است و هر کد ام 
و  می کند   مختلف جذب  منابع  د الر  میلیارد ها 
برنامه های خوبی نیز تهیه شد ه است.جهانگیری 
گفت که یکی از اصلی ترین صنایع ایران صنعت 
پتروشیمی است و صنعت پتروشیمی، صنعتی 
د انش بنیان و مرد می است که برای توسعه آن 

برنامه های خوبی تهیه شد ه است.
با  باید   پایین د ستی  صنایع  گفت:  سپس  وی 
حمایت وزارتخانه های  نفت و صنعت توسعه 
یابد  تا ایجاد  ارزش افزود ه کرد ه و صاد ر شود . 
سرمایه  جذب  اولویت  که  بخش هایی  از  یکی 
این  د ر  و  است  پتروشیمی  د ارد   را  خارجی 
 ۳٧٧ و  میلیارد    ۱9 یازد هم   د ولت  د ر  راستا 
میلیون د الر سرمایه گذاری مستقیم د ر وزارت 
 66۰ و  میلیارد    ۱۱ که  شد   تصویب  اقتصاد  
و  شد ه  کشور  وارد   رقم  این  از  د الر  میلیون 
سرمایه گذاری  د الر  میلیارد    ۱٤ برجام  از  بعد  
بیان  با  است.وی  شد ه  کشور  جذب  مستقیم 
اقتصاد   قطب  به  تبد یل  شرایط  »ما  اینکه 
جهان را د اریم«  خاطرنشان کرد : با بانک های 
مذاکراتی جهت جذب 6۰  آسیایی  و  اروپایی 
میلیارد  د الر د اشته ایم، تا االن 26 میلیارد  د الر 
با بانک های خارجی قرارد اد  منعقد  کرد ه ایم و 
د ولت ضمانت نامه صاد رکرد ه که خط اعتباری 
اولویت اول ما برای  ایجاد  شد ه استفاد ه شود . 
استفاد ه از منابع خارجی بخش خصوصی است؛ 
بخش خصوصی که قاد ر باشد  از محل تولید ات 
را  ارزی که د ریافت می کند   بازپرد اخت  خود  
پرد اخت کند . باید  از فرصت پیش آمد ه استفاد ه 
شود ؛ چرا که  ما به نیروی انسانی، توان ایران 
و ظرفیتیش اطمینان د اریم و فکر می کنیم با 
آن ها  به توسعه می رسیم.جهانگیری د ر پایان 
گفت: با د نیا راه تعامل را د ر پیش گرفته ایم؛ اما 
بر اساس اقد امات بین المللی برای هر شرایطی 
کنند   فکر  آمریکا  و  بین المللی  قد رت های  که 
قاد ر هستیم تا با اتکا به توان د اخلی کشور را 
شد نی  کار  این  د اد یم  هم  نشان  ببریم؛  پیش 

است. امید واریم یک اقتصاد  خوب بسازیم.

جهانگیری تاکید کرد: تالش برای رشد  جایگاه ایران د ربخش نفت و گاز

 اقتصـاد کشور د ر مسیر خوبی پیش می رود 

۳ د ستاورد  جد ید  نیروی 
زمینی ارتش  رونمایی شد 

 
سه د ستاورد  جد ید ی توپخانه ای سازمان جهاد  خود کفایی نیروی 

زمینی ارتش دیروز رونمایی شد .
به گزارش زمان و به نقل ازمهر، د ستاورد های جد ید  سازمان جهاد  
خود کفایی نیروی زمینی ارتش، د یروز با حضور حجت االسالم 
صالحی نسب رئیس اد اره عقید تی سیاسی نیروی زمینی، امیر 
کیومرث حید ری فرماند ه نیروی زمینی و سرتیپ د وم مسعود  
زواره ای رئیس سازمان جهاد  خود کفایی نزاجا د ر مرکز آموزش 

پشتیبانی نیروی زمینی ارتش رونمایی شد .
پروژه شهید  جود ی )حید ر ٤۱( ، پروژه شهید  مراد ی)حید ر ٤٤( 

و پروژه شهید  ید اللهی)حید ر٧( سه د ستاورد  جد ید ی است که 
رونمایی  دیروز  زمینی  نیروی  سازمان جهاد  خود کفایی  توسط 
میلیمتری است  توپ هویتزر ۱22  شد .پروژه حید ر ٤۱ شامل 
است.  شد ه  مجهز  اتوماتیک  خشاب  به  بار  نخستین  برای  که 
کاهش زمان حاضر به جنگ، کاهش تعد اد  خد مه و ایجاد  قابلیت 
تیراند ازی از راه د ور بصورت باسیم و بی سیم از جمله ویژگی 

های سامانه توپخانه ای حید ر٤۱ است.این سامانه توسط تیپ 
٤۱ متحرک هجومی طراحی و ساخته شد ه است.پروژه حید ر 
اند از  راکت  سامانه  اتوماسیون  و  هوشمند سازی  شامل  نیز   ٤٤
۱22 میلیمتری است که با افزایش سرعت و د قت د ر تیراند ازی، 
استفاد ه از پهپاد ها بعنوان د ید ه بان خط مقد م و قابلیت نصب بر 
روی کلیه سامانه های توپخانه ای بصورت کیت از جمله ویژگی 

های بارز این سامانه است.
پروژه حید ر ٤٤ د ر گروه ٤٤ توپخانه نیروی زمینی ارتش طراحی 
نیز شامل خود رو چرخد ار  است.پروژه حید ر ٧  و ساخته شد ه 
تجهیز  میلیمتری   2۳ توپ  و  جد ید   برجک  با  که  است   ۸*۸
شد ه است.د ر طراحی خود رو زرهی حید ر ٧ برای نخستین بار 
و  اتوماتیک  مهمات  تغذیه  سامانه  بومی،  استابیالیزر  سامانه  از 
ساخت  و  است.طراحی  شد ه  استفاد ه  برجک  کامل  اتوماسیون 
پروژه حید ر ٧ د ر سازمان جهاد  و خود کفایی نیروی زمینی ارتش 

صورت گرفته است.
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راه ماند  گاری با شور و شعور
محمدحسینمعزی

قیام مقد  س امام شهید  ان حسین بن علی )ع( نه فقط د  ر مد  ار تاریخ 
تشیع بلکه با نگاه و محوری انسانی ، مورد   د  قت است . وجود   مقد  س 
سید   الشهد  ا )ع( د  ر نگاهی عالی و د  ر پهنه و گستره عالم انسانی د  ست 
انگیزه شد   برای آزاد  گان .معیار قیام  به تحرکی ماند  گار زد   و هماره 
است که  آزاد  گی  و  بلکه عقالنیت  و شور  احساس  فقط  نه   ، عاشورا 
اساساً قد  م د  ر این راه گذاشتن بد  ون انگیزه های واالی آسمانی این 
تحرکات را عقیم می سازد   . تجلی اراد  ه آسمانی د  ر تمامی لحظات 
نهضت جاوید  ان عاشورا ، گواه ماند  گاری این عمل است .اما شور است 
، چه آنکه انسان ، بازیگر این عرصه است و آد  می با تمام وجود   خویش 
 ، شد    قصه  این  سرآمد    کامل  انسان  و  است  زیبای عشق  نام  تجلی 
پس کمال تجلی گاه اراد  ه عاشقانه گرد  ید  .و شعور است چون د  ر پی 
مطالبات حق مد  ارانه خلق است از د  یوان و د  د  ان . پس عاشورا، شور 
است و شعور و هر د  و د  ر نفخه های آسمانی و د  ماد  م از عطر عاشقی . 
تمام لحظات ماند  گار عاشورا ، خد  ا را د  ر لباس بند  گی ستود  ن است و 
گذشت از تمام عطایای زیبای حضرت د  وست و جان نثاری د  ر طریق 
احیای سنت حّقه محمد  ی ،که فرمود   ) ان کان د  ین محمد   لم یستقم 
اال بقتلی فیاسیوف خذینی ( پس سوخت و به کمال رسید   و طریق 
محبت و ارشاد  ش کامل ساز گرد  ید  .عاشق ترین ها د  ر عاشقانه ترین 
لحظات ، سرود   ) الهی رضا بقضائک ، تسلیماً المرک ، ال معبود  اً سواک 
(و نه برای مسلمانان الگو ، بلکه انسان مخاطب اصلی پیام او شد   که 
وجد  ان آگاه انسان ذلّت نمی پذیرد   ) هیهات منا الذلّه(و هر آنکس که 
زلفش به د  ستار خونین او رنگین شد   او نیز علم و علمد  ار خواهد   شد   .

نقش مثبت ایران و روسیه د  ر سوریه

ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ساالنه  نشست  د  ر  سوریه  خارجه  وزیر 
گفت: ایران و روسیه نقش مثبتی د  ر سوریه ایفا می کنند  .

ولید    )سانا(،  سوریه  رسمی  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
معلم، وزیر خارجه سوریه د  ر هفتاد   و د  ومین نشست ساالنه مجمع 
عمومی سازمان ملل گفت: رئیس جمهور ترکیه از همان ابتد  ا اقد  امات 
خصمانه ای علیه ملت سوریه اتخاذ کرد   و ترکیه ارد  وغان برای پیاد  ه 
کرد  ن برنامه های خود   د  ر سوریه و تمام منطقه تروریست ها را به کار 
گرفت، این اقد  امات ترکیه کامال د  ر تضاد   با اقد  امات ایران و روسیه است 
زیرا ایران و روسیه نقش مثبت و سازند  ه ای د  ر سوریه ایفا می کنند  .

وی افزود  : د  ر راستای مبارزه با تروریسم ارتش سوریه و همپیمانان ما 
هر روز پیروزی های زیاد  ی را محقق می کنند   و سرزمین های زیاد  ی 
را از تروریست ها پاک می کنند   اما خطر تروریست هنوز برطرف نشد  ه 
است و خون سوری های بی گناه را می ریزد  .المعلم اد  امه د  اد  : د  ر حالی 
که ائتالف بین المللی د  ر مقابله با تروریسم هیچ پیروزی  محقق نکرد  ، 
ارتش سوریه به کمک هم پیمانان مان پیروزی های زیاد  ی را محقق کرد   
با نشست  و مناطق زیاد  ی را آزاد   کرد  .وزیر خارجه سوریه د  ر رابطه 
آستانه گفت: کشور من برای ایجاد   شرایط مناسب و ایجاد   راه حل د  ر 
نشست آستانه و ژنو کامال جد  ی بود   و اقد  امات الزم را انجام د  اد   و کشور 

من نگاه مثبتی به نشست آستانه و ایجاد   مناطق کاهش تنش د  ارد  .

رتبه د  وم علوم شناختی ایران د  ر منطقه

د  بیر ستاد   توسعه علوم شناختی با بیان این که ایران د  ر منطقه د  ر حوزه 
علوم شناختی رتبه د  وم را کسب کرد  ه است، گفت: د  ر حال حاضر د  ر 
که  ایجاد  شد  ه  شناختی  علوم  حوزه  د  ر  د  انش بنیان  کشور ۱2 شرکت 
د  ر زمینه های تولید   تجهیزات آزمایشگاهی و نرم افزار فعال هستند  .به 
گزارش زمان و به نقل از ایسنا، د  کتر کمال خرازی د  یروز د  ر حاشیه 
سمپوزیوم تازه های نقشه برد  اری مغز ایران د  ر جمع  خبرنگاران افزود  : 
برکت  به  امروزه  می کرد  یم،  مطالعه  را  انسان ها  رفتار  گذشته  د  ر  اگر 
فناوری های جد  ید   می توانیم د  اخل مغز را مطالعه کنیم تا د  رک د  رستی 
از کارکرد  های مغز د  اشته باشیم.وی با اشاره به کارکرد  های مغز شامل 
تفکر، حل مسئله و حافظه، اظهار کرد  : د  ر صورتی که انسان  با اختالالتی 
د  ر ناحیه مغز مواجه شود  ، می توانیم با این ابزارها این موضوع را مورد   
بررسی قرار د  هیم. به عنوان مثال اگر فرد  ی د  چار افسرد  گی است، باید   
بررسی شود   د  ر مغز وی چه اختالالتی وجود   د  ارد  .خرازی با تاکید   بر 
این که نظریه های متفاوتی د  ر مورد   عملکرد   مغز ارائه شد  ه است، اد  امه 
د  اد  : یکی از این نظریه ها بر عملکرد   شبکه ای مغز تاکید   د  ارد  . د  ر مغز 
شبکه های مختلفی وجود   د  ارد   که از طریق یکصد   بیلیون سلول عصبی 
با هم د  ر ارتباطند   و هر کد  ام از سلول ها هزاران ارتباط با د  ستگاه های 
پرد  ازش مغز د  ارند   و اختالالتی که د  ر مغز انسان د  ید  ه می شود  ، د  ر این 
شبکه ها رخ می د  هد  . به گفته وی، د  ر فرد  ی که د  چار افسرد  گی است، 
شبکه ای که مسئول این رفتار است، د  چار اختالل شد  ه است.د  بیر ستاد   
توسعه علوم شناختی با بیان اینکه د  ستگاه های تصویربرد  اری مغز این 
شبکه ها را شناسایی می کند  ، خاطرنشان کرد  : نقشه برد  اری مغز د  ر واقع 
نقشه برد  اری از شبکه های عظیم مغز است و تفاوت یک انسان سالم را 
با یک انسان بیمار از این شبکه ها تشخیص می د  هد  .وی اضافه کرد  : به 
این ترتیب روانشناسی و روانپزشکی با استفاد  ه از این فناوری ها د  چار 
بر اساس  افراد   را  این که اختالالت  تحول شد  ه اند  . چرا که ما به جای 
رفتارهای ظاهری قضاوت کنیم، با مطالعه عینی مغز و تصویربرد  اری از 
آن به این نتیجه رسید  ه ایم که چه تغییراتی د  ر مغز انسان ایجاد   شد  ه 
است و  رفتارهای بخصوصی از وی بروز می کند  .وی با تاکید   بر این که 
اد  امه  است،  گذاشته  تاثیر  رشته ها  از  بسیاری  د  ر  مغز  از  نقشه برد  اری 
رفتارهای  همه  رو  این  از  است،  تصمیم گیری  مرکز  مغز  که  چرا  د  اد  : 
از   قرار د  اد  .  از طریق نقشه برد  اری مغز مورد   بررسی  را می توان  انسان 
این رو بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری های بسیار عظیمی 
د  ر حوزه مطالعات مغز و علوم شناختی و تصویربرد  ای مغز د  اشته اند   تا 
بتوانند   از این طریق مغز انسان را بهتر بشناسند   و بد  انند   چگونه می توان 
اختالالت را با بهترین راهکارها د  رمان کرد  .خرازی با اشاره به جایگاه 
ایران د  ر حوزه علوم شناختی و با تاکید   بر اینکه ایران یکی از کشورهای 
پیشرو د  ر این حوزه است، اظهار کرد  : خوشبختانه توانستیم آزمایشگاه 
ملی نقشه برد  اری مغز را د  ر سال گذشته راه اند  ازی کنیم و از این طریق 
توانستیم تجهیزات مورد   نیاز مطالعاتی را د  ر اختیار محققان قرار د  هیم.
وی با تاکید   بر این که این آزمایشگاه یک آزمایشگاه مستقل است، یاد  آور 
شد  : این آزمایشگاه وابسته به هیچ د  انشگاه و یا مرکز تحقیقاتی نیست 
و خد  مات آن شامل همه مراکز تحقیقاتی د  انشگاهی می شود   و خد  ماتی 
را د  ر حوزه های مختلف روانشناسی،  روانپزشکی، مطالعات اجتماعی و 
اقتصاد  ی ارائه خواهد   کرد  .د  بیر ستاد   توسعه علوم شناختی با بیان اینکه 
تا کنون استقبال خوبی از سوی محققان از این آزمایشگاه شد  ه است، 
خاطرنشان کرد  : به طوری که نیاز است تا به فکر افزایش شیفت های 
کاری این آزمایشگاه باشیم تا محققان بیشتری بتوانند   از خد  مات این 
فعالیت های  خصوص  د  ر  همچنین  شوند  .خرازی  بهره مند    آزمایشگاه 
ستاد   علوم شناختی گفت:  این ستاد   یک ستاد   حمایتی و مد  یریتی 
است و مجموعه مد  یران ستاد   تالش می کنند   تا از متخصصان کشور 
حمایت کنند   تا بتوانند   د  ر حوزه های مختلف علوم شناختی محصوالت 

و د  ستاورد  هایی را ارائه د  هند  .

سخنگویوزارتکشورخبرداد
انتخاب 5 استاند ار جد ید ؛ مقیمی 

استاند ار تهران شد 

امروز  جلسه  د ر  گفت:  کشور  وزارت  سخنگوی 
تصد ی  پیشنهاد ی  های  گزینه  د ولت  هیئت 
مسؤولیت  این  برای  استاند اری   پنج  مسؤولیت 
سلمان  سید   ایسنا،   گزارش  شد ند .به  انتخاب 
سامانی افزود : بر این اساس، مجید  خد ابخش؛ به 
عنوان استاند ار آذربایجان شرقی، قاسم سلیمانی 
د شتکی به عنوان استاند ار ایالم، محمد  حسین 
مقیمی به عنوان استاند ار تهران، هوشنگ بازوند  
به عنوان استاند ار کرمانشاه و مصطفی ساالری به 

عنوان استاند ار گیالن تعیین شد ند .

 عراق به د  نبال تأسیس
 نیروگاه هسته ای

جامعه  حمایت  خواهان  عراق  خارجه  وزیر 
با  هسته ای  نیروگاه  تأسیس  برای  جهانی 
اهد  اف صلح آمیز شد  .به گزارش ایسنا، به نقل 
وزیر  الجعفری،  ابراهیم  رویترز،  ازخبرگزاری 
ملل  سازمان  منبر  از  ما  گفت:  عراق  خارجه 
د  ر  عراق  به  د  وست می خواهیم  از کشورهای 
صلح  اهد  اف  برای  هسته ای  نیروگاه  تأسیس 
د  رباره  حقوقی  اصول  به  استناد    با  و  آمیز 
آمیز  صلح  استفاد  ه  د  رخصوص  کشورها  حق 
سه  کنند  .عراق  کمک  هسته ای  انرژی  از 
نیروگاه هسته ای د  ر مجتمع التویثه که روزی 
مرکز اصلی پژوهش های هسته ای د  ر جنوب 
بغد  اد   بود  ، د  ر اختیار د  اشت. اسرائیل د  ر سال 
را منهد  م کرد  .  نیروگاه ها  این  از  ۱9۸۱ یکی 
نیز طی جنگ خلیج  آمریکایی  جنگند  ه های 
را  د  یگر  نیروگاه  د  و   ۱99۱ سال  د  ر  فارس 
منهد  م کرد  ند  .وی اظهار د  اشت عراق د  ر آستانه 
مرحله جد  ید  ی از تن ند  اد  ن به خواست بیگانه 
د  ر  خود    سخنرانی  د  ر  الجعفری  است.ابراهیم 
سازمان ملل گفت: تجارب تاریخی ثابت کرد   
که مرحله مابعد   جنگ یک چالش به حساب 
می آید  . ما تصمیمات غیرقانونی از سوی د  ولت 
ند  اریم و همه  قبول  را  اقلیم کرد  ستان عراق 
می آید  . حساب  به  قانونی  نقض  یک  پرسی 

ابراهیم الجعفری تأکید   کرد  : بحران آوارگان بر 
د  وش عراق سنگینی می کند  .وی د  رباره سوریه 
گفت: ما همچنان از راهکار سیاسی برای حل 

بحران سوریه حمایت می کنیم.

 واکنش ترامپ به سامانه موشکی 
جد  ید   ایران

رییس جمهور آمریکا گفت: ایران یک موشک 
توانایی  که  است  کرد  ه  آزمایش  بالستیکی 
رسید  ن به اسرائیل را د  ارد  . توافق چند  انی میان 

ما نیست.
رییس جمهور  ترامپ  د  ونالد    ایسنا،  گزارش  به 
آمریکا با انتشار پیامی د  ر صفحه توئیتر خود   
به رونمایی از سامانه موشکی جد  ید   خرمشهر 
واکنش نشان د  اد  .وی د  ر پیام خود   نوشت: ایران 
توانایی  که  بالستیکی  موشک  یک  تازگی  به 
رسید  ن به اسرائیل را د  ارد  ، آزمایش کرد  ه است. 
همچنین )آنها( د  ر حال همکاری با کره شمالی 
هستند  . توافق چند  انی با یکد  یگر ند  اریم.به نظر 
می آید   د  ونالد   ترامپ به توافق هسته ای ایران و 
گروه ۱+۵ اشاره د  ارد   که بارها از آن انتقاد   کرد  ه 

و گفته که مایل است آن را کنار بگذارد  .

 تظاهرات ضد   آمریکایی
 د  ر پایتخت کره شمالی

بیش  د  یروز  شمالی:  کره  رسمی  خبرگزاری 
و  شرکت  تظاهرات  این  د  ر  نفر  هزار  د  هها  از 
اون«  اخیر »کیم جونگ  بیانیه  از  د  ر حمایت 
به  و  زمان  گزارش  کرد  ند  .به  ایراد    را  سخنانی 
نقل از صد  اوسیما؛ تلویزیون د  ولتی کره شمالی 
تصاویری پخش کرد   که د  هها هزار نفر از مرد  م 
آمریکایی  تظاهرات ضد    د  ر یک  را  این کشور 
کیم  مید  ان  د  ر  تظاهرات  این  د  اد  .  می  نشان 
ایل سونگ د  ر شهر پیونگ یانگ پایتخت کره 
شمالی برگزار شد  .خبرگزاری رسمی کره شمالی 
اعالم کرد   بیش از د  هها هزار نفر د  ر تظاهرات 
شرکت کرد  ند   و سخنرانی هایی د  ر حمایت از 
بیانیه اخیر کیم جونگ اون ایراد   کرد  ند  . پیش 
از این  روز جمعه کیم جونگ اون اعالم کرد   
کره شمالی د  ر واکنش به تهد  ید   د  ونالد   ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ویران کرد  ن کره 
د  ر  متقابل  اقد  امات  سطح  »باالترین  شمالی، 
ترامپ همچنین  اتخاذ خواهد   کرد  .  را  تاریخ« 
د  ر پیامی د  ر توئیتر تهد  ید   کرد  ه بود   کیم جونگ 
اون رئیس جمهور و ری یونگ هی وزیر امور 
خارجه کره شمالی زمان زیاد  ی د  ر سمت های 

خود   باقی نخواهند   ماند  .

یاد   د   اشتخبر

سخنان  از  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
د  ر  جمهوری  رییس  صریح  و  روشنگرانه 
سخنان  به  د  رخوری  پاسخ  که  ملل  سازمان 
وهم آلود   و پوچ رییس جمهوری آمریکا بود  ، 
بد  انید    باید    ترامپ  آقای  گفت:  و  کرد    تشکر 
ملت ایران حد  ود   ٤۰ سال است با خوشحالی و 
استواری حکومت د  ست نشاند  ه شما را نابود   و 
د  موکراسی را جایگزین آن کرد  ند  ، شما ظاهرا 

نیم قرن از حواد  ث د  نیا عقب هستید  .
د  یروز  علنی  ابتد  ای جلسه  د  ر  الریجانی  علی 
ترامپ  آقای  افزود  :  اسالمی  شورای  مجلس 
او  فکر  سطح  با  رسد    می  نظر  به  و  نفهمید   
نخواهد   فهمید   که د  نیا تغییر کرد  ه است و ملت 
ها بید  ار شد  ه و به خوبی د  ریافته اند   ایران پس 
و  د  سیسه های شرق  رغم همه  به  انقالب  از 
غرب با اتکا به مجاهد  ت ملت توانست اهد  اف 

انقالبی خود   را محقق کند  .
وی تصریح کرد  : کشوری که زمانی انگشت 
نمای  ژاند  ارمی آمریکا د  ر منطقه بود   به ملتی 
سرافراز با آرمان های آزاد  یخواهانه بد  ل شد  ، 
این حاد  ثه مهم را سایر ملل مشاهد  ه و آن 

را د  رک کرد  ند  .
رییس مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: 
لذا نوعی بید  اری و هوشیاری سیاسی د  ر ملل 
زنی  با الف  که  است  آمد  ه  وجود    به  اسالمی 

های توخالی امثال ترامپ تغییر نمی کند  .
حکومت  ترامپ  آقای  شد  :  یاد  آور  الریجانی 
ایران را د  یکتاتوری خواند  ه است و آرزو کرد  ه 
ایران  مرد  م  و  کند    تغییر  شرایط  د  یگر  یکبار 
خوشحال و د  ر رفاه باشد   که قاعد  تا مقصود  شان 
تکرار حکومت د  ست نشاند  ه آمریکا است که بار 

د  یگر مرد  م را خوشحال کند  .
وی اد  امه د  اد  : آقای ترامپ باید   بد  انید   ملت 
خوشحالی  با  است  سال   ٤۰ حد  ود    ایران 
را  و استواری حکومت د  ست نشاند  ه شما 
نابود   کرد  ند   و د  موکراسی را جایگزین آن 
کرد  ند  ، شما ظاهرا نیم قرن از حواد  ث د  نیا 

عقب هستید  .
ماه  چند    گفت:  همچنین  مقننه  قوه  رییس 
از  بیش  که  گذرد    نمی  اخیر  انتخابات  از 
٧۰ د  رصد   ملت د  ر انتخابات باشکوه ریاست 
جمهوری شرکت کرد  ند  ، چطور این واقعیت 
را که بیش از ۱۰۰ کشور د  ر مراسم تحلیف 
ایران  ملت  رای  احترام  به  جمهوری  رییس 

شرکت کرد  ند   را نمی بینید  ؟ 

که  است  کرد  ه  اد  عا  ترامپ  افزود  :  الریجانی 
است،  د  موکراسی  کاذب  پوشش  د  ارای  ایران 
آیا ایران پوشش کاذب د  موکراسی د  ارد   یا د  ر 
انتخاب اخیر آمریکا که اگر معیار رای واقعی 
مرد  م بود   شما آرای الزم را کسب نکرد  ید  ، کد  ام 

کشور پوشش کاذب د  موکراسی د  ارد  ؟ 
وی اد  امه د  اد  : آقای ترامپ اد  عا کرد  ه است که 
ایران از تروریسم د  ر منطقه حمایت می کند  ، 
به نظر می رسد   مسووالن رژیم آمریکا د  چار 
خارجه  وزیر  مگر  اند  ،  شد  ه  ذهنی  وارونگی 
اعالم  آمریکا د  ر کتاب خاطرات خود    پیشین 
نکرد   آمریکا د  اعش را به وجود   آورد   و آن را 
مورد   حمایت قرار د  اد  ؟ ما با اطالعات به این 
خود  تان  اقرار  این  ولی  بود  یم  رسید  ه  نتیجه 
است، مگر نمی بینید   وقتی د  اعش د  ر سوریه و 
عراق مرد  م را به خاک و خون کشید   این ایران 
بود   که طی چند   سال اخیر با کمک های خود   
آنان را سرکوب کرد  ، ظاهر ایشان پیرو مکتب 
گوبلز هستند   که د  روغ را آنقد  ر محکم بگویند   

که خوشان نیز باور کنند  . 
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: از بحران 
اما به عمد   طفره می  یمن سخن می گویند   
روند  ، مگر با سالح شما عربستان ملت مظلوم 
یمن را زیر آتش هوایی خود   قرار ند  اد  ه است؟ 
الریجانی افزود  : آقای ترامپ سخن همیشگی 
خود   را تکرار کرد   که توافق هسته ای با ایران 
آور است  آمریکا خجالت  ایاالت متحد  ه  برای 
و فکر نمی کنم که حرف آخر را د  ر این باره 
شنید  ه باشید  ، این که برای شما خجالت آور 

یک  این  ند  ارد  ،  ربطی  ما  به  نیست  یا  است 
معاهد  ه بین المللی است که شورای امنیت آن 
را تایید   کرد  ه که آمریکا نسبت به آن بد  عهد  ی 
کرد  ه است. وی اد  امه د  اد  : می د  انید   ملت ایران 
با حوصله و تد  بیر عمل می کنند   و البته هم 
را شنید  ه  ما  آخر  نمی کنیم شما حرف  فکر 
باشید   که ممکن است با شرایط غیرقابل باور و 

غیرقابل بازگشت مواجه شوید  . 
رییس قوه مقننه تصریح کرد  : البته آقای ترامپ 
د  ر سازمان ملل پاسخ خود   را د  ریافت کرد  ، او 
از رهبران جهان خواست د  ر مقابل ایران متحد   
شود   و به او بپیوند  ند   اما د  ید  ید   که اکثر قریب 
سخنان  جهان  کشورهای  رهبران  اتفاق  به 
هسته  معاهد  ه  از  و  کرد  ند    ریشخند    را  وی 
ای حمایت کرد  ند   جز ر ژیم صهیونیستی که 
مسئوالن آمریکا را بازیچه خود   قرار د  اد  ه است. 
الریجانی افزود  : جد  ای از این ها اد  بیات موهن 
او است  کاباره د  اری  تراز شغل  ایشان که د  ر 
ایجاد   صلح  برای  آن هم د  ر سازمان ملل که 
د  ر جهان تاسیس شد  ه است همراه با اطالعات 
غلط و سرهم بند  ی شد  ه افول جایگاه آمریکا 

را نشان می د  هد  . 
د  ر  د  نیا  رهبران  قد  رت  که  این  بیان  با  وی 
عقالنیت گفتاری و رفتاری آن ها نهفته است 
گفتن،  سخن  نااهالنه  و  کشی  عربد  ه  د  ر  نه 
گفت: آیا برای آمریکا بهتر نبود   به جای این 
که سخنان سبک سرانه نسبت به ایران د  اد  ه 
شود   نسبت به نسل کشی د  ر میانمار تصمیم 

د  رست می گرفتند  . 

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  از  وی 
روزهای  د  ر  که  کرد    تشکر  مجلس  خارجی 
گذشته مستمرا پیگیر موضوع کمک رسانی به 

مسلمانان مظلوم میانمار بود  . 
از سخنان  د  یگری  د  ر بخش  رییس مجلس 
وجه  خصوص  به  د  فاعی  بنیه  تقویت  خود  : 
موشکی آن مورد   توجه جد  ی مجلس شورای 
اسالمی است و د  ر مصوبه اخیر نیز منابع الزم 
توجه  با  و  گرفتیم  نظر  د  ر  امر  این  برای  را 
به سوابق ما د  ر جنگ تحمیلی تقویت بنیه 
راهبرد    جزو  بازد  ارند  گی  جهت  به  د  فاعی 
رییس  آنچه  خالف  بر  و  است  ما  د  فاعی 
ما  کرد    مطرح  شیطنت  با  آمریکا  جمهوری 
با همه همسایگان خود   زند  گی صلح آمیز و 
توام با احترام متقابل د  اریم و این جزو اصول 

سیاست خارجی ما است. 
د  ر  که  است  طبیعی  البته  افزود  :  الریجانی 
برخی موضوعات ما با هم اختالف نظر د  اشته 
مسالمت  همزیستی  مانع  امر  این  اما  باشیم 

آمیز ما نبود  ه و نیست. 
همه  برگزاری  به  اد  امه  د  ر  مقننه  قوه  رییس 
پرسی استقالل د  ر اقلیم کرد  ستان عراق اشاره 
این  د  ر  ما  د  وستان  است  الزم  کرد  :  تاکید    و 
اقلیم توجه د  اشته باشند   که با احساسات وارد   

مید  انی نشوند   که آرامش عراق را بهم بزنند  . 
ها  سال  از  پس  عراق  مرد  م  افزود  :  الریجانی 
د  خالت  و  صد  ام  سفاکانه  د  یکتاتوری  تحمل 
ایجاد    را  د  موکراتیک  نظامی  آمریکا  نظامی 
کرد  ند  ،گرچه از ابتد  ای د  وره جد  ید   کشورهایی 
مشکالتی  تروریستی  های  د  رگیری  ایجاد    با 
اما ملت رشید   عراق  فراهم کرد  ند    آنان  برای 
توانستند   بر همه د  شواری ها فائق آیند   و امروز 
عراق کشوری بزرگ و صاحب سرمایه است و 
د  ر  خود    برای  سعاد  تمند  انه  زند  گی  تواند    می 

آیند  ه فراهم کند  . 
د  ر  را  فکر  این  که  کسانی  د  اد  :  اد  امه  وی 
گذار  پایه  کرد  ند    القا  عراق  کرد  ستان  اقلیم 
ماجراجویی جد  ید  ی برای ملت عراق می شوند   
که سال ها را آن ها د  رگیر کش مکش می کند   

که نتیجه آن عقب افتاد  گی آن ها است. 
ترین  سخت  د  ر  ما  گفت:  مجلس  رییس 
به  د  اعش  تروریستی  بحران  نظیر  شرایط 
اما  پرد  اختیم  اقلیم کرد  ستان  و  کمک عراق 
نمی توانیم خطرات بحران جد  ید   برای ملت 

عراق را ناد  ید  ه بگیریم. 

الریجانی: ترامپ نیم قرن از حواد  ث د  نیا عقب است

تاکید   مجلس بر تقویت بنیه د  فاعی کشور

 ثابت کرد  ه ایم موشک هایمان 
برای د  فاع هستند  

 نطق ترامپ برآمد  ه ازعمق
 خصومت با انقالب بود  

بر  تاکید    با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
اعتماد    قابل  که  کرد    ثابت  آمریکا  اینکه 
جامعه  برای  که  چیزی  افزود  :  نیست، 
بین المللی اهمیت د  ارد   این است که بتواند   
طرف  یک  عنوان  به  آمریکا  حرف های  به 

مذاکره، اعتماد   کند  .
به گزارش زمان و به نقل از ایسنا، محمد   جواد   
ظریف د  ر  گفتگو با سی ان ان د  ر پاسخ به این 
پرسش که آیا اروپایی ها به ایران گفته اند   که 
صرف نظر از هر اتفاقی که بیفتد   به توافقنامه 
برجام پایبند   خواهند   ماند  ، گفت: اروپا چنین 
چیزی را بیان کرد  ه است. ضرورت د  ارد   که ما 
د  ر زمان مناسب برای خود  مان مشخص کنیم 
که منافع ملی ما چیست؟ ما منطبق بر منافع 
ملی خود  مان عمل می کنیم. این مسئله مهم 
است که بتوانیم یک فضای بین المللی قابل 
پیش بینی د  اشته باشیم. به نظر من کاری که 
آمریکا می کند   این است که این کشور عالوه 
بر اینکه غیرقابل پیش بینی است، که شاید   
برخی وقت ها کارایی د  اشته باشد  ، اما ثابت 
اعتماد   نیست.بر اساس  قابل  کرد  ه است که 
گزارش پایگاه خبری العالم، وزیر امور خارجه 
کشورمان تاکید   کرد  : آمریکا باید   د  ر بسیاری 
کند  ،  شرکت  المللی  بین  های  توافقنامه  از 
روشن  و  است  بزرگ  قد  رت  این کشور یک 
است که د  ر مذاکرات بین المللی حضور د  ارد   
می  المللی  بین  های  توافقنامه  از  بخشی  و 
د  وجانبه  های  توافقنامه  ازطریق  چه   ، شود   
و  توافقنامه های چند  جانبه  از طریق  و چه 
امنیت!  شورای  های  قطعنامه  طریق  از  چه 
این توافقنامه)برجام( یک توافقنامه د  وجانبه 
نیست ، حتی یک پیمان چند   جانبه نیست 

بلکه قطعنامه شورای امنیت است.
شورای  د  ائم  عضو  آمریکا   : افزود    ظریف 
بین  جامعه  برای  که  چیزی  است.  امنیت 
المللی اهمیت د  ارد   این است که بتواند   به 
حرفهای آمریکا به عنوان یک طرف مذاکره، 
اعتماد   کند  . اگر د  نیا نتواند   به حرف های 
مذاکراتی  شریک  یک  عنوان  به  آمریکا 
با  کس  هیچ  صورت  این  د  ر  کند    اعتماد   
آنها می  آمریکا مذاکره نخواهد   کرد   چون 
اصطالح  این  از  باالخره  آمریکا  که  د  انند   
مشهور استفاد  ه خواه کرد   که : آنچه که مال 
من است مال من است اما آنچه که مال شما 
خارجه  امور  است!وزیر  مذاکره  قابل  است 
کشورمان تاکید   کرد   : د  ر هر مذاکره ای بد  ه 
هسته ای  مذاکرات  د  ر  د  ارد  .  وجود    بستان 

برخی  ما)د  اد  ن(  د  اشت.  وجود    بستان  بد  ه 
امتیازات را پذیرفتیم  و آمریکا نیز)د  اد  ن( 
این مقطع  را پذیرفت. د  ر  امتیازات  برخی 
زمانی بسیار اهمیت د  ارد   که عالوه براینکه 
باید   از مزایای اقتصاد  ی توافقنامه برخورد  ار 
شویم اما از جنبه جهانی نیز اهمیت د  ارد  . 
همه ما د  ریک د  نیای به هم پیوسته زند  گی 
می کنیم.ظریف افزود   : از جنبه جهانی با 
توجه به همه بحران ها شامل کره شمالی و 
بحران های منطقه ما، بسیاراهمیت د  ارد   که 
بتوان به وعد  ه ها و تعهد  ات بازیگران مهم د  ر 
جامعه جهانی  اعتماد   کرد  . ایران ثابت کرد  ه 
است که شریکی قابل اعتماد   است ، هفت 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود   
د  ارد   که  نشان د  اد  ه است ایران شریکی قابل 
اعتماد   است ، امید  وارم که آمریکا د  ر موضع 
خود   تجد  ید   نظر کند   و به د  نیا ثابت کند   که 
است. اعتماد    قابل  این کشور هم شریکی 

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید   بر نقش 
ایران  برای  بازد  ارند  گی موشک ها  و  د  فاعی 
قرار  حق  طرف  د  ر  همیشه  ایران  گفت: 
این  و همپیمانان  آمریکا  متاسفانه  د  اشت. 
پس  ند  ارند  .  روشنی  سابقه  چنین  کشور، 
موضوعات  این  د  رباره  خواهیم  می  ما  اگر 
صحبت کنیم، گفته های زیاد  ی د  رباره این 
موضوعات وجود   د  ارد  . شما د  رباره موشک ها 
صحبت کرد  ید  . ایران نیازهای د  فاعی د  ارد  . 
اصطالح   به  د  الر  میلیارد    چهارصد    ایران 
تسلیحات خوشگل هسته ای  از آمریکا نمی 
خرد  ! ایران نیاز د  ارد   که د  فاع خود   را ایجاد   
کند  . ما بارها گفته ایم و ثابت کرد  ه ایم که 

موشک های ما برای د  فاع هستند .

با  د  فاعی  امور  د  ر  قوا  کل  فرماند  ه  مشاور 
بیان اینکه نطق اخیر ترامپ برآمد  ه از عمق 
کینه و خصومت با انقالب بود  ،گفت:د  ر زمان 
جنگ حتی کالشینکف هم ند  اشتیم سرد  ار 
حسین د  هقان مشاور فرماند  ه کل قوا د  ر امور 
د  فاعی د  یروز د  ر مراسم هفته د  فاع مقد  س 
که د  ر محل وزارت راه و شهرسازی برگزار 
مقد  س  د  فاع  هفته  تقارن  به  اشاره  با  شد   
شهید  ان  ساالر  و  سرور  سوگواری  ایام  و 
گفت:  )ع(  الحسین  اباعبد  اهلل  حضرت 
و  د  اریم  می  گرامی  را  عزیز  راحل  امام  راه 
تعالی روح ایشان را از محضر حضرت باری 
تعالی خواستاریم؛ همچنین به روح شهد  ای 
مبارزه  د  وران  شهد  ای  مقد  س،  د  فاع  د  وران 
د  فاع  شهد  ای  شاهنشاهی،  ستمگر  رژیم  با 
از مرزهای کشور و همچنین مد  افعان حرم 
د  رود   می فرستیم.وی با بیان اینکه جوانان 
این سرزمین امروز د  ر فرامرزهای کشورمان 
به جهاد   مشغولند   و هر روز روحیه شهاد  ت، 
نهال همه ملت ها می  د  ر  را  ایثار و جهاد   
کارند  ، گفت: هفته د  فاع مقد  س فرصتی برای 
کسانی است که د  ر آن د  وران حضور د  اشتند   
امروز  برای جوانان  را  د  وران  این  بتوانند    تا 

تجد  ید   خاطره کنند  .
د  فاعی  امور  د  ر  قوا  کل  فرماند  ه  مشاور 
هشت  زمان  د  ر  که  ای  سرمایه  د  اد  :  اد  امه 
عنوان  به  گرفت  شکل  مقد  س  د  فاع  سال 
مجموعه ای از د  ستاورد   تد  بریافته را باید   د  ر 
ملت باستانی کنیم و به عنوان یک تابلو د  ر 
فراروی ملت زند  ه نگه د  اریم.سرد  ار د  هقان 
با تاکید   بر اینکه هیچ ملتی حاضر نیست 
متجاوزان، هویت، استقالل و سرزمین آنها را 

به  تاراج ببرند  ، گفت: ملتی که مورد   هجمه 
قرار می گیرد   قطعا این حق برای آن ملت 
د  فاع  خود    از  بتواند    که  است  قائل  نظام  و 
د  اد    رخ  ایران  د  ر  که  تحمیلی  کند  ؛ جنگ 
یک جنگ متعارف نبود   بلکه جنگ مقاومت 
بود   که می توان عنوان آن را جبهه جنگ 
حق علیه باطل و مقاومت یک ملت د  ر برابر 
و  د  فاع  سابق  کرد  .وزیر  نامگذاری  استبد  اد   
پشتیبانی نیروهای مسلح  افزود  : ما فراموش 
نمی کنیم زمانی که د  ر کشور ما انقالب رخ 
شد    د  اد  ه  شکل  نهاد  ی  انقالب  این  با  د  اد  ؛ 
حال شکل  د  ر  جهانی  پیام  با  نظام  یک  و 
د  یگری  بخش  د  ر  د  هقان  بود  .سرد  ار  گیری 
جمهور  رئیس  اخیر  نطق  به  اظهاراتش  از 
و  کرد    اشاره  ملل  سازمان  مقر  د  ر  آمریکا 
از عمق  از  گفت: نطق اخیر ترامپ برآمد  ه 
عد  اوت، کینه و خصومت با انقالب بود  . این 
د  شمنی ها نتیجه سیلی است که د  شمنان 
ما از قبل انقالب خورد  ند  . هر چند   ما به آنها 
سیلی نزد  یم بلکه آنها سیلی خورد  ند  .مشاور 
فرماند  ه کل قوا د  ر امور د  فاعی با تاکید   بر 
سلطه  نظام  تفکر  نفی  د  نبال  به  ما  اینکه 
که  هایی  ملت  کنار  د  ر  ما  افزود  :  هستیم 
تحت نظام سلطه هستند   قرار د  اریم و از آنها 
حقوق  پذیرش  که  چرا  کنیم  می  حمایت 
ملت ها وظیفه همگانی ماست.سرد  ار د  هقان 
ابزار  یک  از  همیشه  د  شمن  اینکه  بیان  با 
برای جنگ علیه ملت ها استفاد  ه نمی کند  ، 
گفت: یک بار از طریق تحریم های اقتصاد  ی 
تهاجم  رود  ررو،  های  جنگ  با  موارد  ی  د  ر 
فرهنگی و به شیوه های مختلف با ملت ها 
مبارزه می کنند  ؛ اراد  ه ملت و ظرفیت مکتب 
اسالم به حد  ی بود   که تمام آسیب ها را د  ر 
د  وران جنگ تحمیلی و شرایط تحریم های 
اخیر تبد  یل به نقطه قوت کرد   و این ضربه 
د  ربیاورد  .وی  پا  از  را  ما  ملت  نتوانست  ها 
افزود  : امروز بعد   از آنچه د  ر افغانستان، عراق 
و حاد  ثه ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد  ، آمریکایی 
ها نحوه جنگ علیه جبهه مقاومت را تغییر 
نیابتی  به جنگ های  به طوری که  د  اد  ند  . 
از طرف کشورهای همسو با خود   یا افراد   و 
گروهک های وابسته به آنها شکل گرفت؛ د  ر 
عین حال عربستان که باید   د  ر جهت ترویج 
و بسط افکار اسالمی باشد   امروز افتخار می 
کند   که با یهود   پیمان و عهد   می بند  د  ؛ اینها 
همه ابزارهای مختلف جنگ است که علیه 

کشورها به کار گرفته می شود  .
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با حضور ۱۳  مهر  گروهگزارش-خانینژاد:
میلیون د   انش آموز به مد   رسه های سراسر کشور 
و  آموزان  د   انش  ورود     با  د   انش  بهار  و  شد     آغاز 
جان  متوسطه  تا  ابتد   ایی  از  مد   ارس  د   ر  حضور 
نوای  و  رسید     پایان  به  تعطیالت  گرفت.  تازه 
کود   کانی  چه  اما  شد   .   نواخته  جهل  از  د   وری 
که از راه مد   رسه باز نماند   ند   ؟ چه تعد   اد    نوجوان 
بازماند   ه از تحصیل به سر کالس د   رس نرسید   ند    
و  سپرد   ند     فراموشی  به  را  آموختن  د   غد   غه  و 

تسلیم سرنوشت شد   ند   ؟
چه  تحصیل  از  بازماند   گان  برای  مسئوالن 
کرد   ند   ؟ چتر حمایتی آموزش و پرورش برای این 
را  حمایتی  های  بسته  چه  نوجوانان  و  کود   کان 

هد   ف گذاری کرد   ه است؟ 
برای جلوگیری از افزایش آمار بی سواد   ان جامعه 
آموزش و پرورش چه راه هایی را پیش پای آنان 

گذاشته است؟ 
فقراقتصادیوفرهنگیعلتاصلیافزایش
بازماندگانازتحصیلدرمناطقمحروم

د   ر  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
گفت و گو وبا خبرگزاری خانه ملت؛ با انتقاد    از 
د   انش آموزان  از  پرورش  و  آموزش  حمایت  نبود    
با  و  جلوگیری  منظور  به  محروم  مناطق  د   ر 
د   لیل  به  تحصیل  از  د   ختران  بازماند   ن  به  اشاره 
د   ر  امکانات  نبود     و  اقتصاد   ی  یا  فرهنگی  فقر 
بازماند   گان  تعد   اد     اگرچه  گفت:  محروم،  مناطق 
مالحظه  قابل  نیز  مذکر  جنس  د   ر  تحصیل  از 
است، اما این مسئله د   ر میان د   ختران شایع تر به 
نظر می رسد   ، چراکه مسائلی همچون ازد   واج  های 
با  خانواد   ه ها  مخالفت  و  مد   ارس  د   وری  زود   رس، 
اد   امه تحصیل د   ختران به جهت آنکه باید    چند   ین 
برسند   ،  به مد   رسه  تا  روز طی کنند     د   ر  کلیومتر 
از  د   ختران  بازماند   ن  بر  و...  فرهنگی  و  مالی  فقر 

تحصیل تاثیر مستقیم و بیشتری می گذارد   .
اغلب د   انش آموزان بازماند   ه از تحصیل مربوط به 
خانواد   ه های آسیب د   ید   ه که د   ر حاشیه شهرها 
زند   گی می کنند    که این خانواد   ه ها عموماً اجازه 

تحصیل به فرزند   ان خود    را نمی د   هند   .
می  ترجیح  آموزان  د   انش  این  های  خانواد   ه 
بر  شد   ن  حاضر  یا  و  تحصیل  اد   امه  بجای  د   هند    
سر کالس های د   رس به د   ستفروشی و یا شغل 
د   انش  برای  چند     هر  آورند   .  روی  کاذب  های 
ارائه  با  است  شد   ه  سعی  شهرها  حاشیه  آموزان 

د   اد   ن   حتی  و  ویژه   امکاناتی 
آنها  رایگان  التحریر  لوازم 
تشویق به د   رس خواند   ن شوند   . 
ری،  تهران،  مرد   م  نمایند   ه 
و  اسالمشهر  شمیرانات، 
شورای  مجلس  د   ر  پرد   یس 
اسالمی می گوید   ؛ خانواد   ه های 
مناطق  و  روستاها  د   ر  بسیاری 
از  حاصل  د   رآمد     به  محروم 
نیاز  خود     فرزند   ان  اشتغال 
مجبور  د   لیل  همین  به  د   ارند    
پسران  و  د   ختران  بازد   اشتن  به 
لذا  هستند      تحصیل  از  خود    
این  از  باید     پرورش  و  آموزش 

خانواد   ه ها حمایت کند   .  
پایین  سرانه  از  همچنین  وی 
آموزش و پرورش انتقاد    کرد    و 
گفت که آموزش و پرورش باید    
ذهاب  و  ایاب  و  تحصیل  خرج 
د   انش آموزان د   ر مناطق محروم 
لحاظ  به  و  کند     پرد   اخت  را 
د   ید   گاه  تغییر  برای  فرهنگی 

برنامه های  د   ختران  تحصیل  مخالف  خانواد   ه های 
مختلف فرهنگی د   ر نظر بگیرد   .

سعید   ی با ابزار تآسف از اینکه آموزش و پرورش 
محروم  خانواد   ه های  آموزان  د   انش  تحصیل  از 
هیچ حمایتی نمی کند   ، گفت: آموزش و پرورش 
نمی کند     د   انش آموزان  این  از  حمایتی  تنها  نه 
کمبود     رفع  برای  هم  مشخصی  برنامه  بلکه 
امکانات و مد   رسه و کالس نیز د   ر این وزارتخانه 

د   نبال نمی شود   .
مسافت  مناطق  برخی  د   ر  که  گوید     می  وی 
بازماند   ن  سبب  مد   ارس  با  روستا  طوالنی 
اد   امه  از  د   ختران  ویژه  به  بسیاری  د   انش آموزان 
تحصیل شد   ه است؛ آموزش و پرورش باید    عالوه 
مد   ارس  تاسیس  به  تحصیل  هزینه  تامین  بر 

شبانه روزی بیشتری همت گمارد   .
آمارهاچهمیگویند؟

به گزارش د   فتر سازمان ملل متحد    د   ر ایران ششم 
شهریور ۱۳96 یک کارگاه آموزشی د   و روزه  با 
محوریت »کود   کان بازماند   ه از تحصیل« با حضور 
از سازمانهای مختلف  آموزش  کارشناسان حوزه 
د   ولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت 

بهزیستی  سازمان  اجتماعی،  رفاه  و  تعاون،کار 
کشور و سازمان برنامه و بود   جه تشکیل شد   .

این کارگاه بطور مشترک توسط وزارت آموزش 
تهران،  د   ر  یونسکو  ای  منطقه  د   فتر  پرورش،  و 
ملی  کمیسیون  و  ایران،  د   ر  یونیسف  د   فتر 
یک  های  یافته  اساس  بر  و  ایران  د   ر  یونسکو 
بازماند   ه  »کود   کان  نام  به  مشترک  جهانی  طرح 
از تحصیل« برنامه ریزی و اجرا شد   ه است. طرح 
سال  د   ر  تحصیل  از  بازماند   ه  کود   کان  جهانی 
2۰۱۰ میالد   ی از سوی یونیسف و موسسه آمار 
بازماند   ه  کود   کان  تعد   اد     کاهش  هد   ف  با  یونسکو 

از تحصیل اجرا شد   .
خانم د   ینا کرساتی و آقای هوگن یائو کارشناسان 
ای  منطقه  د   فتر  از  آموزش  حوزه  بخش  ارشد    

برای  نیز  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  د   ر  یونیسف 
سفر  ایران  به  آموزشی  کارگاه  این  تسهیلگری 

کرد   ند   .
د   کتر  آموزشی،  کارگاه  این  افتتاحیه  مراسم  د   ر 
اشاره  با  ایران  د   ر  یونیسف  نمایند   ه  پارکس  ویل 
بازماند   ه  کود   کان  مورد     د   ر  شد   ه  منتشر  آمار  به 
گفت:  یونسکو  آمار  موسسه  سوی  از  تحصیل  از 
بازماند   ه  نوجوان  و  کود   ک  میلیون   26۳ »امروز 
از تحصیل د   ر جهان وجود    د   ارد    که 6۱ میلیون 
تا   ۱2 بین  میلیون   6۰ تا ۱۱ سال،   6 بین  آنها 
۱۵سال و ۱٤2 میلیون نوجوانان ۱۵ تا ۱٧ سال 

هستند   .«
وزارت  گزارش  طبق  که  است  حالی  د   ر  این 
آغاز   با  کود   ک  هزار  چند   ین  پرورش  و  آموزش 

مد   ارس د   ر شهرهای بزرگ از تحصیل 
جا ماند   ند   . از طرفی برخی کارشناسان 
معتقد   ند    بازماند   ن نوجوانان و جوانان  
از علم و د   انش بسیاری از آسیب ها و 
ناهنجاری ها را بد   نبال خواهد    د   اشت.

فعال  های    ngo تشکیل  با  برخی 
یاری  نوجوانان  و  کود   کان  این  به 
رساند   ه و مانع از بازماند   ن آنها از علم 
و د   انش می شوند    اما د   ر برخی موارد    
بعلت مشکالت معیشتی که این قشر 
گریبان  به  د   ست  آن  با  جامعه   از 

شد   ه اند    فراموش می کنند   .
کود   کان  فعاالن حقوق  و  کارشناسان 
نهاد   های  حمایت  لزوم  بر  همواره 
متولی از کود   کانی که به د   لیل فقر از 
غفلت می شوند   ،  د   چار  خانواد   ه  ناحیه 
الزم  اساس  این  بر  کرد   ه اند   .  تاکید    
د   ر  اجتماعی  نظام مد   د   کاری  تا  است 
آسیب پذیر  مناطق  د   ر  واقع  مد   ارس 
مد   د   کاری  خد   مات  تا  شود     تشکیل 
فقر،  که  نواحی  این  د   ر  اجتماعی 
وارد     خانواد   ه ها  به  را  بیشتری  فشار 
ارائه شود   . نظام مد   د   کاری اجتماعی د   ر  می کند   ، 
کود   کان  که  شود     این  از  مانع  باید     مناطق  این 
چرا  شوند   ؛  محروم  تحصیل  از  فشار،  معرض  د   ر 
که محروم ماند   ن کود   ک از تحصیل یعنی پرتاب 

کود   ک به سمت روابط کاری و اقتصاد   ی.  
ضعفدرسیستمآموزشیکشور

تخصصی  ضعف  اقتصاد   ی،  مشکالت  بر  عالوه 
از  یکی  نیز  ایران  آموزشی  سیستم  مد   یریتی 
تلقی  د   انش آموزان  تحصیل  ترک  اصلی  عوامل 
تا  ایران  پرورش  و  آموزش  متولیان  می شود   . 
کرد   ه اند     اعالم  مختلف  د   وره های  د   ر  بارها  کنون 
که سیستم آموزشی د   ر ایران نیازمند    بازنگری و 

اصالحات بنیاد   ین است. 
د   ر  موجود     خألهای  و  مشکالت  حاضر  د   رحال 
زیاد   ی  تعد   اد     ناتوانی  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
معشیتی  و  اقتصاد   ی  د   رگیری های  و  معلمان  از 
آنها، به روز نبود   ن کتاب های د   رسی و روش های 
آموزشی د   ر مد   ارس و مشکالت و آسیب هایی که 
مواجه  آن  با  پرورش  آموزش  و  حاضر  حال  د   ر 
است، از د   یگر د   الیلی است که سبب افت و ترک 

تحصیل کود   کان می شود   . 

رئیس  حتی  که  نارسی  و  ناقص  سیستم  اجرای 
انتقاد     آن  از  تحصیلی  سال  آغاز  د   ر  نیز  جمهور 
کرد   . سال هاست از لزوم ایجاد    برخی تغییرات د   ر 
اما  می شود   ؛  صحبت  پرورش  و  آموزش  سیستم 
از طرفی  است.  نشد   ه  اند   یشید   ه  تد   بیری  تاکنون 
مشکالت آموزش و پرورش را نمی شود    چند    روزه 
از  که  است  فرصتی  روز  هر  بنابراین  کرد   ،  حل 
که  کرد     انتخاب  را  راهی  باید     و  می رود     د   ست 

سریع تر به نتیجه عملی بینجامد   .
توان به  از تحصیل را می  این کود   کان  بازماند   ن   
و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصاد   ی،  تعاد   ل  ند   اشتن 
فرهنگی د   ر جامعه د   انست چرا که جامعه از مسائلی 
د   چار  معاش  امرار  و  فقر  بیکاری،  طالق،  مانند    
آسیب هایی شد   ه است که به طور طبیعی، برخی 
فرزند   ان طالق از چتر حمایتی و تامین اقتصاد   ی 
است  ممکن  و  برخورد   ارنیستند     تحصیل  برای 
مد   رسه  د   رباره  آنها  فروپاشید   ه  های  خانواد   ه  د   یگر 
رفتن آنان د   غد   غه ای ند   اشته باشند   . از طرفی رشد    
و  کالنشهرها  د   ر  اجتماعی  های  آسیب  فزایند   ه 
شهرهای بزرگ باعث شد   ه تا فاصله طبقاتی افزایش 
یافته و بر تعد   اد    بازماند   گان از تحصیل افزود   ه شود   .

خانواد   ه،  بنیان  شد   ن  متالشی  و  طالق  افزایش 
د   یگر از  بیکاری  و  خشکسالی   مهاجرت، 

زمینه های آسیب های اجتماعی است.
برخی از خانواد   ه نیز که مانع از رفتن کود   کان خود    
به مد   رسه شد   ه اند    باید    توسط مسووالن آموزش 
و پرورش شناسایی شد   ه و زمینه را برای تحصیل 
آنان فراهم کرد   . برای تعلیم و تربیت فرزند   ان این 
د   ست  به  د   ست  و سازمانها  نهاد   ها  سرزمین همه 
یکد   یگر د   هند    چرا که آموزش و پرورش به تنهایی 

قاد   ر به انجام چنین کاری نیست.
پاسخگوی  تنهایی  به  تواند     نمی  وزارتخانه  این 
معلمان،  بلکه  باشد     تربیت  و  تعلیم  نیازهای 
د   انش آموزان، اولیا و مربیان و همه افراد    جامعه 
فرصت  تا  کنند     تالش  باید     مسئوالن  ویژه  به 
و  تعلیم  به  نیاز  که  کسانی  همه  برای  آموزش 
به  ها  نگاه  اینک  هم  شود   .  فراهم  د   ارند     تربیت 
تا  است  شد   ه  د   وخته  پرورش  و  آموزش  وزارت 
د   ر روزها و هفته های آتی نتایج تالش ها برای 
که  کند     ارایه  را  تحصیل  از  بازماند   گان  بازگشت 
پد   ید   ه  وجود     پیامد   های  و  آثار  به  توجه  با  البته 
بازماند   گان از تحصیل برای جامعه، تحقق هد   ف 
یاری د   یگر د   ستگاه های مسئول را نیز می طلبد   .

مـاه مـهر و بـازماند   گان از تـحصیل 

د   رحال حاضر مشکالت و خألهای موجود    د   ر وزارت آموزش و پرورش، 
ناتوانی برخی معلمان و مشکالت اقتصاد   ی و معشیتی آنها، به روز 

نبود   ن کتاب های د   رسی و روش های آموزشی د   ر مد   ارس و مشکالت و 
آسیب هایی که د   ر حال حاضر آموزش  و پرورش با آن مواجه است، از د   یگر 

د   الیلی است که سبب افت و ترک تحصیل کود   کان می شود   . 

متن آگهی 
شاکی به نام مهد   ی گلی پور فرزند    علی شکایتی بطرفیت متهم به نام امین مینا پور فرزند    
مصطفی به اتهام ضرب و جرح عمد   ی با چاقو تقد   یم د   اد   گاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد    نمود   ه که جهت رسید   گی به شعبه ۱۰۱ د   اد   گاه کیفری د   و شهرستان خرم آباد    )۱۰۱ 
جزایی سابق ( واقع د   ر خرم آباد    خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهند   ه روبروی تامین 
اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۵۰99۸66۱۱٧۰۰٤۸٤  ثبت گرد   ید   ه که وقت رسید   گی 
آن ۱۳96/۸/۸ و ساعت ۰۸:۳۰تعیین شد   ه است به علت مجهول المکان بود   ن متهم و 
د   رخواست شاکی و د   ستور د   اد   گاه مراتب یک نوبت د   ر یکی از جراید    کثیر االنتشار آگهی 
می شود    تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد    آن به د   اد   گاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود    د   ر وقت مقرر فوق جهت رسید   گی حاضر گرد   د   . 
منشیشعبه101دادگاهکیفریدوشهرستانخرمآباد)101جزاییسابق(-بیرانوند

آگهی موضوع ماد   ه 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
۱۳96/۰۵/۱6هیات  مورخ   ۱۳9٤6۰۳2۵۰۰۳۰۰۰6۳6 شماره  رأی  برابر 
فاقد     وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  د   لفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد     د   ر  مستقر  رسمی  سند    
یکباب  ششد   انگ  د   ر  نورآباد   ی  رستمی  مرتضی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
اصلی                                                                                                                                               ۱۵٤ پالک  از  قسمتی  مربع  متر   22۱/٤۸ مساحت  به  عمارت 
واقع د   ر بخش ۱2 استان لرستان شهرستان د   لفان نورآباد    علیمیرزایی خرید   اری از 
مالک رسمی آقای کرمشا منصوری محرز گرد   ید   ه است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب د   ر د   و نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود    د   ر صورتی که اشخاص نسبت به 
صد   ور سند    مالکیت متقاضی اعتراضی د   اشته باشند    میتوانند    از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مد   ت د   و ماه اعتراض خود    را به این اد   اره تسلیم و پس از اخذ رسید   ،ظرف 
مد   ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،د   اد   خواست خود    را به مراجع قضایی تقد   یم 
طبق  اعتراض  وصول  وعد   م  مذکور  مد   ت  انقضای  صورت  د   ر  است  بد   یهی  نمایند   . 

مقررات سند    مالکیت صاد   ر خواهد    شد   . م الف ۳۳۰
امیرحسینخلیلیرئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستاننورآباددلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۰۳/۱۳96/۰٧
تاریخ انتشار نوبت د   وم۱۸/۱۳96/۰٧

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :  ۱- سپید   ه یعقوب زاد   ه فرزند    یوسف  به نشانی 

: استان لرستان شهرستان خرم آباد    – خیابان مطهری کوچه واشانی پالک ۳
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم: 

۱-عمار احمد   ی فرزند    ..... به نشانی :مجهول المکان 
محشخصات نمایند   ه یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه :

مهد   ی زهره وند    فرزند    محمد   کرم به نشانی : خیابان شهد   ای شرقی طبقه فوقانی 
عینک نیک د   فتر وکالت ساالر صباحی فر وکیل سپید   ه یعقوب زاد   ه 

محکوم به : بموجب د   رخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 96۱۰۰9669۰۱۰۰۵22 
پرد   اخت  به  است  علیه محکوم  د   اد   نامه 96۰99٧669۰۱۰۰۱66 محکوم  و شماره 
مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳/۳۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
د   اد   رسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرد   اخت خسارت تاخیر تاد   یه از 

تاریخ تقد   یم د   اد   خواست تا یوم االد   اء د   ر حق محکوم له می باشد   . 
مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه1شورایحلاختالفمجتمعقدوسی
شهرستانخرمآباد–سمیهدلفانی

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم 

۱-آید   ا نورانی فرزند    محمد    حسین به نشانی: مازند   ارن – بابل – چهارشنبه پیش- 
مصلح ۳٤ ک شفق- اپارتمان البرز- ط ۳

2- فیروزه عالم زاد   ه گرجی فرزند    عزت اله به نشانی: مازند   ارن – بابل – چهارشنبه 
پیش- مصلح ۳٤ ک شفق- اپارتمان البرز- ط ۳

چهارشنبه   – بابل   – مازند   ارن  نشانی:  به  حسین  محمد     فرزند     نورانی  آرمان   -۳
پیش- مصلح ۳٤ ک شفق- اپارتمان البرز- ط ۳

چهارشنبه   – بابل   – مازند   ارن  نشانی:  به  حسین  محمد     فرزند     نورانی  اید   ین   -٤
پیش- مصلح ۳٤ ک شفق- اپارتمان البرز- ط ۳

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
۱-مهران نورانی فرزند    محمد    حسین به نشانی: بابل – خ امام خمینی – کوچه ایثار 

۱ – بازار قائم- طبقه اول – فروشگاه نورانی
2-مجید    نورانی فرزند    محمد    حسین به نشانی: بابل- مسجد    جامع – ک فرهنگ 

6 – منزل نورانی
۳-ماهرخ گلچوبی فرزند    – به نشانی: مازند   ران – بابل – چهارشنبه پیش – مصلح 

۳٤ – ک شفق
٤-مهناز نورانی فرزند    – به نشانی: بابل- مسجد    جامع – ک فرهنگ 6 – منزل 

نورانی
مشخصات نمایند   ه یا قائم مقام قانونی محوم له/محکوم علیه 

عباس نعمتی فرزند    بهرام به نشانی: مازند   ران – بابل- بابل مید   ان اوقاف ساختمان 
نورانی/ آرمان   / زاد   ه گرجی  عالم  /فیروزه  نورانی  آید   ا  واحد    6 وکیل  هلیا 2 ط ٤ 

آید   ین نورانی 
د   اد   نامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  د   رخواست  بموجب  به:  محکوم 
مربوطه 96۰99٧۱۱٤٤۰۰۱٧۸ محکوم علیه محکوم است به فروش ماترک بصورت 
مزاید   ه و پرد   اخت ثمن به میزان سهم االرث ما بین وراث توسط اجرای محترم احکام 

صاد   ر و پرد   اخت نیم عشر د   ولتی د   ر حق صند   وق د   ولت.
مدیردفترشعبه11دادگاهعمومیحقوقیشهرستانبابل

آگهی ابالغ وقت د   اد   رسی
 ۱۳96/۵/۱6 تاریخ  د   ر  پور  نقوی  امید     آقای  خواند   ه  به  د   اد   رسی  وقت  ابالغ  آگهی 
وجه  مطالبه  به خواسته  د   اد   خواستی  بطرفیت شما  فرد   ین هوشمند     آقای  خواهان 
به کالسه 96۰۳۳٤ ثبت و وقت  ارجاع و  این شعبه  به  نمود   ه که  تقد   یم  را  سفته 
رسید   گی برای مورخه ۱۳96/۸/۱۰ ساعت ۱۵:۳۰ تعیین وقت شد   ه است. اینک به 
علت مجهول المکان بود   ن شما و به د   رخواست خواهان و تجویز ماد   ه ٧۳ قانون آئین 
د   اد   رسی مد   نی مراتب یک نوبت د   ر یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و از شما 
د   عوت می شود    د   ر جلسه فوق د   ر شعبه ۳۰ شورای حل اختالف مجتمع مرکزی 
حاضر و نسخه ثانی د   اد   خواست و ضمائم را د   ریافت و هر گونه د   فاع د   ر مقابل د   عوی 
اقامه شد   ه د   ارید    بنمایید    د   ر غیر اینصورت د   اد   خواست ابالغ شد   ه محسوب و شورا 

اقد   ام قانونی را معمول خواهد    نمود   .
مسئولدفترشعبه30شورایحلاختالفشهرستاناردبیل

آگهی ابالغ وقت رسید   گی
 و د   اد   خواست ضمائم  به آقای ابراهیم مراد   ی میر فرزند    شیخ عباس 

خواهان خانم شکوفه جابری اسد    آباد    د   اد   خواستی به طرفیت خواند   ه آقای ابراهیم 
مراد   ی میر به خواسته طالق به د   رخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع که 
به شماره پروند   ه کالسه 96۰99۸66۱۰2۰۰۸٧9 شعبه د   وم د   اد   گاه عمومی حقوقی 
ساعت   ۱۳96/۸/۱6 مورخ  رسید   گی  وقت  و  ثبت  آباد     خرم  شهرستان  د   اد   گستری 
۱۰تعیین که حسب د   ستور د   اد   گاه طبق موضوع ماد   ه ٧۳ قانون آیین د   اد   رسی مد   نی 
به علت مجهول المکان بود   ن خواند   ه و د   رخواست خواهان  مراتب یک نوبت د   ر یکی 
از جراید    کثیر االنتشار آگهی میگرد   د    تا خواند   ه ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به د   فتر د   اد   گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود    نسخه ثانی د   اد   خواست 

و ضمائم را د   ریافت و د   ر وقت مقرر فوق جهت رسید   گی د   ر د   اد   گاه  حاضر گرد   د   .
بایگانشعبهدومدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد-مسلمنوروزپور.

آگهی مزاید   ه اموال غیر منقول
اجرائی  پروند   ه  موجب  رساند   به  می  عموم  اطالع  به  بد   ینوسیله 
رامهرمز  مرکزی  شعبه  ملت  بانک  کالسه)رهنی(۱۳9۵۰٤۰۱٧۰99۰۰۰۰۱9له 
علیه آقایان محمد    رضاحاتمی و محسن قنواتی یوسف آباد   ی ششد   انگ یکبابخانه 
ویالئی به شماره پالک۱/۳۰۰/٤٤6بخش ۳رامهرمز و به نام آقای محمد   رضاحاتمی 
شماره٤٧٧2٧-92/۸/2۰د   فترخانه ٧٤شهرستان  رهنی  سند     است،طبق  شد   ه  ثبت 
رامهرمزد   رقبال مبلغ 62۰۰۰۰۰۰۰ریال د   ررهن بانک ملت قرار گرفته وطبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ارزیابی شد   ه و پالک فوق به مساحت 
۳2۵متروبه نشانی رامهرمز –زمین شهری خیابان قند    و شکرروبه روی پارک شهد   ا 
۱۰متر  شماال:بطول  اربعه  حد   ود     گیربا  سرد   زد     موسوی  ید   اهلل  سید     شهید     خیابان 
د   یوار به د   یوار پالک ۱/٤٤۳شرقا :د   رد   وقسمت اول بطول 2۸متر د   یواربه د   یوارپالک 
۱۰مترد   یواریست  جنوبا:بطول  کوچه  به  ٤/۵۰مترد   رود   یواریست  بطول  ۱/٤٤٧د   وم 
به کوچه غربا :بطول ۳2/۵۰متر د   یواربه د   یوارپالک ۱/٤٤۵بخش سه رامهرمز،ملک 
سازد   ارای  قد   یمی  که  زیربنا  مربع  ۱٤٧متر  د   ارای  ویالیی  ساختمان  نظریک  مورد    
قد   مت حد   ود   ا ۳۰سال شامل د   و اتاق وهال و پذیرایی و سقف ساختمان طاق ضربی 
از  با د   یوارآجری می باشد   ،پالک فوق  ونمای ساختمان آجری کف حیاط سیمانی 
ساعت 9الی ۱2روز د   وشنبه مورخ 96/٧/2٤د   رشعبه اجرای اد   اره ثبت اسناد   رامهرمز 
واقع د   ر رامهرمز-خیابان طالقانی غربی از طریق مزاید   ه به فروش می رسد   .مزاید   ه 
ازمبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهاد   ی نقد   ا فروخته می 
شود   .الزم به ذکراست پرد   اخت بد   هی های مربوط به آب،برق،گازاعم ازحق انشعاب و 
یا حق اشتراک ومصرف د   ر صورتی که مورد    مزاید   ه د   ارای آنها باشد    و نیز بد   هی های 
مالیاتی وعوارض شهرد   اری وغیره تا تاریخ مزاید   ه اعم ازاینکه رقم آن معلوم شد   ه یا 
نشد   ه باشد    به عهد   ه برند   ه مزاید   ه است و نیزد   رصورت وجود    مازاد    ،وجوه پرد   اختی 
بابت هزینه های فوق ازمحل مازاد    به برند   ه مزاید   ه مسترد    خواهد    شد    ونیم عشروحق 
مزاید   ه نقد   ا وصول می گرد   د    ضمنا چنانچه روزمزاید   ه تعطیل رسمی گرد   د   ،مزاید   ه 
روزاد   اری بعد    ازتعطیلی د   رهمان ساعت ومکان مقرربرگزار خواهد    شد   .شماره م الف: 

)۱2/۳۵٧( تاریخ انتشار:۳/٧/۱۳96
امرالهشیری-رئیسثبتاسنادوامالکرامهرمز

متن آگهی 
طرفیت  به  د   اد   خواستی  مراد      فرزند   عباس  صالحی  محسن  خواهان  اینکه  به  نظر 
خواند   ه آقایان ۱- کرم پیرد   اد   ه بیرانوند    فرزند    نوروز 2-حبیب اله سیاه تیری فرزند    
علیرضا  فرزند     پور  القاص  ٤-شاهرضا  حسن  پاپی  فرزند     پور  صفی  ۳-ید   اله  ید   اله 
و  ملک  تنظیم سند    رسمی  به  الزام  به خواسته  ابراهیم  فرزند     ۵-مسعود    حسنوند    
مطالبه کلیه خسارات د   اد   رسی تقد   یم د   اد   گاه و به شعبه نهم د   اد   گاه عمومی حقوقی 
خرم آباد    ارجاع و وقت رسید   گی ۱۳96/۸/۱۰ راس ساعت ۰9:۳۰ تعیین گرد   ید   ه 
است لذا مراتب به استناد    ماد   ه ٧۳ قانون آئین د   اد   رسی د   اد   گاه های عمومی و انقالب 
د   ر امور مد   نی یکبار  و به علت مجهول المکان بود   ن خواند   گان رد   یف اول تا چهارم 
یک نوبت د   ر جراید    کثیر االنتشارمنتشر  می شود    تا خواند   گان  پس ازاطالع و اخذ 
د   اد   خواست و ضمائم آن از د   فتر این شعبه جهت رسید   گی شرکت د   ر جلسه د   اد   گاه 

د   ر زمان و تاریخ تعیین شد   ه به این مرجع مراجعه نمایند   .  
منشیشعبههفتمدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد–رضانقیزاده

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   ٤٤26۱9 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  امید     شایستگان  صنعت   
العاد   ه  فوق  بطور  عاد   ی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد     به   ۱۰۳2۰۸96٤2۸
ملی  شماره  به  غفوری  امید      -  : شد     اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۰٧/۰۵/۱۳96 مورخ 
۰۰۱۰۱2۱9٧۸ به سمت مد   یرعامل و عضوء هیئت مد   یره و امیر غفوری به شماره 
ملی ۰۰٧2۸۵۰٧2۸ به سمت رئیس هیئت مد   یره و فاطمه مقد   م زاد   ه به شماره 
ملی  به شماره  غفوری  رضا  و  مد   یره  هیئت  به سمت عضوء  ملی ۰۰٤2۱۵۳999 
انتخاب  سال  د   و  مد   ت  برای  مد   یره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   ۰۰۵62۰٧۰۸۵
گرد   ید   ند   . - کلیه اوراق و اسناد    بهاد   ار و تعهد   آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قرارد   اد   ها و عقود    اسالمی و سایر اوراق عاد   ی و اد   اری با امضاء مد   یرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد   . 2
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریتهران)87641(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   ۸۰9٧ ثبت  شماره  به  تهران  مرغد   اران  کشاورزی  تعاونی   
نامه  و  استناد    صورتجلسه هیئت مد   یره مورخ ۱۳9۵/۱2/۰٧  به   ۱۰۱۰۰۳۵۳262
شماره ۱92٧ مورخه ۳۱/۳/96 تعاون روستایی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد    : - بهرام معصوم انارکی ۰۰٤9۳2٧2۰۸ به سمت رئیس هیات مد   یره - مهد   ی 
فالحی ٤۸996۰۰۳۳۱ به سمت نایب رئیس هیات مد   یره - امیر حسین رمضانی 
به  به سمت منشی هیات مد   یره - رضا مظهری ۰۰۳۵۸۱۱٧۰6   ۰۰٧۱۳٧٧۳۱۱
انتخاب  نوروزی ۰۰۵٤9۸9۱۱6 به عضو هیات مد   یره  عضو هیات مد   یره - هومن 
گرد   ید   ند   . - فرید   ون د   ولت آباد   ی ۰۰٤٤۸۸22۳۸ به سمت مد   یرعامل شرکت تعاونی 
انتخاب گرد   ید   . - کلیه قرارد   اد   ها و اسناد    تعهد   آور و اوراق بهاد   ار شرکت با د   و امضا 
۱- فرید   ون د   ولت آباد   ی مد   یرعامل بعنوان د   ارند   ه امضا ثابت 2- بهرام معصوم انارکی 
رئیس هیات مد   یره همراه با مهر شرکت تعاونی د   ارای اعتبار خواهند    بود   . و د   ر غیاب 
رئیس هیات مد   یره با امضای مهد   ی فالحی نایب رئیس هیات مد   یره معتبر است 
مهر  و  مد   یرعامل  امضا  با  تعاونی  شرکت  اد   اری  مکاتبات  و  عاد   ی  اوراق  همچنین 

شرکت معتبر است. 2
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران
)87643(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   ٤۰٤۸٧۳ ثبت  شماره  به  محد   ود     مسئولیت  با  د   ماوند     راه  پاد   یر   
مورخ  العاد   ه  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد     به   ۱۰۳2۰۵6٧6٤۰
ملی  بشماره  یاری  منصور  -آقای   : شد     اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۰٧/۰۵/۱۳96
ریال   ۵۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  به  خود     الشرکه  سهم  کلیه  د   ریافت  با   6۱٧۸9۵۳992
نتیجه سرمایه  -د   ر  از شرکت خارج گرد   ید   .  از صند   وق شرکت  الشرکه خود     سهم 
و  یافت  کاهش  ریال  مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰  به  ریال  مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰  از  شرکت 
الشرکه هر  اسامی شرکاء و میزان سهم  اساسنامه اصالح گرد   ید   .  ماد   ه مربوطه د   ر 
یک پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل می باشد   : -آقای مجید    شریفی نیا به شماره 
ملی 6۱٧9۸۱۵٤۱۰ د   ارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. -آقای سید    کاظم 
میرزاد   ه اطاقسرا بشماره ملی 2۰6۳٧۵٧٤6۱ د   ارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 

الشرکه. 2
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)87642(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   ۱۱6٧۰6 ثبت  شماره  به  نیرو  تکاب  کارکنان  مصرف  تعاونی   
۱۰۱۰۱6۰۳۱۱٤ به استناد    صورتجلسه مجمع عمومی عاد   ی مورخ ۱۸/۰٤/۱۳96 و 
مجوز شماره ۱٤۳۵٧6/۱۵/962 مورخ 22/۵/96 اد   اره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد    : ترازنامه و حساب سود    و زیان شرکت تعاونی 
منتهی به سال 9۵ به تصویب رسید   . اعضا هیئت مد   یره برای مد   ت ۳ سال به قرار 
به سمت  ملی ۰٤92۳6۵6۳6  کد     به  قربانی  آقای حسین  گرد   ید   ند   :  انتخاب  ذیل 
عضو هیئت مد   یره آقای یوسف زرینه شهریور به کد    ملی ۱٤6۳٤٤9۱۵۱ به سمت 
به سمت  ملی ۳٧۸۱۱۳6۳۳٧  کد     به  ناصر محمود   خانی  آقای  مد   یره  عضو هیئت 
عضو هیئت مد   یره آقای منصور سلیمانی به کد    ملی ۰۳2۰2٤۵۱2۸ به سمت عضو 
هیئت مد   یره آقای احمد   علی حید   ریان به کد    ملی ٤۵696۸۸۳۰6 به سمت عضو 
هیئت مد   یره آقای مرد   علی رجبی کبود   چشمه به کد    ملی 6۱۵9۵۳۳96٧ به سمت 
ملی ۳٧۸۱۱۳۸٧٧۱  کد     به  یارمحمد   ی  رضا  آقای  مد   یره  هیئت  البد   ل  علی  عضو 
به کد     یعقوبعلی حید   ریان  آقای  بازرسان:  البد   ل هیئت مد   یره  به سمت عضو علی 
ملی٤۵696٧9۳9۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید    حبیب نجف آباد    به کد    ملی 
2٧٤۰۰۱۰۰۵2 به سمت بازرس علی البد   ل برای یک سال مالی انتخاب گرد   ید   . 2
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران
)87644(

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت د   اد   رسی به موجب پروند   ه کالسه 96۰6٧٤ شعبه اول د   اد   گستری 
جوانرود    اقای / محسن ایوانی فرزند    منت علی د   اد   خواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت آقای / شاهپور بیگ زاد   ه فرزند    پاشا تقد   یم این شعبه نمود   ه که د   ر جریان 
رسید   گی قرار گرفته و وقت رسید   گی برای روز ۱۳96/۸/6 ساعت ۱۱ صبح تعین 
شد   ه است که با توجه به مجهول المکان بود   ن خواند   ه و اجازه د   اد   گاه و به تجویز ماد   ه 
٧۳ قانون ایین د   اد   رسی مد   نی مراتب یک نوبت د   ر یکی از جراید    کثیراالنتشارآگهی 
میشود    تا خواند   ه از تاریخ نشر آگهی ظرف مد   ت یک ماه به د   فتر د   اد   گاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود    نسخه د   وم د   اد   خواست و ضمائم را د   ریافت نماید    و د   ر 
وقت مقرر باال جهت رسید   گی حضور بهم رساند    د   ر غیر اینصورت د   اد   گاه وفق قانون 

غیابا رای خواهد    د   اد   /
مدیردفترشعبهاولدادگستریشهرستانجوانرود-مالح

حصروراثت
آقای مطیع رحمانی د   ارای شناسنامه شماره ۳22۰۰٤696٧  به شرح د   اد   خواست به 
کالسه 96۰۰٧۸  از این د   اد   گاه د   رخواست گواهی حصروراثت نمود   ه و چنین توضیح 
د   اد   ه شاد   روان محمد    رحمانی به شناسنامه ۳2۳۰2۱۵۳9٧ د   ر تاریخ ۱۰/۱/۱۳٤٧   

اقامتگاه د   ائمی خود    بد   رود    زند   گی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱-محمد   علی رحمانی   ۳2۳۰2۱۸۳۵۳    نسبت پسر متوفی 

2-اسماء رحمانی  ۳2۳۰٧٤6۰2۳     نسبت د   ختر متوفی
۳-صغری رحمانی ۳9۱     نسبت د   ختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقد   ماتی د   رخواست مزبور را د   ر یک نوبت آگهی مینماید    تا 
هر کسی اعتراض د   ارد    و یا وصیتنامه از متوفی نزد    او باشد    از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه  به د   اد   گاه تقد   یم د   ارد    واال گواهی صاد   ر خواهد    شد   .
رئیسشعبهچهارمشورایحلاختالفشهرستانروانسر

آگهی احضار متهم 
بد   ینوسیله طی پروند   ه کالسه 96۰۳٧۱ ش اول د   اد   یاری د   اد   سرای عمومی و انقالب 
شهرستان مهذان متهم بنام اله کرم د   رخشانفر فعال مجهول المکان به اهام تصرف 
عد   وانی نسبت به ملک مسکونی تحت تعقیب شعبه اول د   اد   یاری می باشد    د   ر اجرای 
ماد   ه ۱٧٤ قانون آیین د   اد   رسی کیفری به نامبرد   ه ابالغ که ظرف مهلت یک ماه از 
تاریخ نشر این آگهی د   ر شعبه حاضر و د   ر برابر بزه انتسابی از خود    د   فاع نماید    د   ر غیر 

این صورت برابر مقررات تصمیم گیری خواهد    شد    با حق د   اشتن وکیل.
دادیارشعبهاولدادیاریدادسرایشهرستانمهران-هادیمرتضایی

آگهی مفقود   ی
شماره  به  ای  ساچمه  لول  تک  روسی  شکاری  تفنگ  وجوازمهمات  جوازاسلحه 
لول      ۰۰۰۳٤9۳۱  - ۱۸/٤ -ا 6۵MPa ا )۱/۰( ا ۱2x٧۰F وشماره سرچوب 
شماره  پروربه  صاد   ق  بنام   NW- ا   18EM  -M بد   نه    ۰۰۰۳٤9۳۱وشماره 

ملی٤۱٧۰6۳29۳۱مفقود   گرد   ید   ه وازد   رجه اعتبارساقط است.
شهرستاندزفول

آگهی مفقود   ی
برگ سبز خود   رو سواری پژو 2۰6 آریان به شماره موتور ۱۳۵۸۸۰۱۰۳۱9 و شماره 
شاسی NAAP۵۱FE۳AJ۳۵96٧ و شماره پالک ایران ۵9-۵99ب92 مفقود    و 

فاقد    اعتبار می باشد   .
بهشهر
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ورود    شورای شهر تهران به 
موضوع هولوگرام ها

تجریش  و  ری  تهران،  شهر  شورای  رئیس 
خصوص  د   ر  گزارشی  ارائه  خواستار 
و  برنامه  کمیسیون  سوی  از  هولوگرام ها 

بود   جه خبر د   اد   .
علنی  جلسه  د   ر  هاشمی  محسن 
و  ری  تهران،  شهر  شورای  یکشنبه های 
از  پیش  تذکرات  به  واکنش  د   ر  تجریش 
کمیسیون  از  گفت:  شورا  اعضای  د   ستور 
بود   جه می خواهم که د   ر خصوص  و  برنامه 
گزارشی  آن،  ابعاد     و  هولوگرام ها  موضوع 
گزارش  منتظر  تنها  و  کرد   ه  ارائه  مبسوط 

شهرد   اری نباشند   .
برخورد     متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
 ۱۸ منطقه  شهرد   اری  سوی  از  نامناسبی 
د   ر  بود   جه  کمیسیون  عضو  فراهانی  با 
بازد   ید    منطقه ای اش صورت گرفت گفت: از 
کمیسیون حقوقی و نظارت نیز می خواهم 
بررسی  را  موضوع  این  بیشتری  د   قت  با 
خصوص  این  د   ر  ویژه ای  گزارش  و  کنند    

ارائه شود   .

برخورد   پلیس با مزاحمان
 د   ر اطراف مد   ارس

با  برخورد     از  پایتخت  پلیس  رییس 
مزاحمان د   ر اطراف مد   ارس خبر د   اد   .سرد   ار 
د   ر  پلیس  اقد   امات  د   رباره  رحیمی،  حسین 
به  مد   ارس  بازگشایی  برای  انتظامی  حوزه 
اقد   اماتی  و  تد   ابیر  بر  عالوه  گفت:   ایسنا 
انجام  مد   ارس  برای  ترافیکی  حوزه  د   ر  که 
اقد   اماتی  نیز  انتظامی  حوزه  د   ر  د   اد   ه ایم 
گشت های  اساس  این  بر  و  شد   ه  انجام 
پلیس د   ر اطراف مد   ارس و همچنین تعامل 
کالنتری های با مد   ارس افزایش یافته است.

راستای  اقد   امات د   ر  این  اینکه  بیان  با  وی 
د   انش آموزان  هرچه بیشتر  آرامش  و  امنیت 
با حضور د   ر مقابل  افراد   ی که  است،د   رباره 
اقد   ام  د   خترانه  مد   ارس  ویژه  به  مد   ارس 
آموزان  د   انش  برای  مزاحمت  ایجاد     به 
که  اقد   اماتی  با  اظهارکرد   :  نیز  می کنند    
به  مد   ارس  تمامی  د   اد   یم،  انجام  امسال 
ویژه د   بیرستان های د   خترانه د   ر سطح شهر 
تمام  برای  و  استثنا شناسایی  بد   ون  تهران 

آنها مامور پیش بینی شد   ه است.
د   ر  د   اد   :   اد   امه  پایتخت  پلیس  رییس 
از  پیش  ربع  یک  از  تقریبا  راستا   همین 
ربع  یک  همچنین  و  مد   رس  فعالیت  آغاز 
د   ر  پلیس  ماموران  مد   ارس  تعطیلی  از  بعد    
اطراف مد   ارس مستقر می شوند    و با کسانی 
برای  ایجاد    مزاحمت  به  اقد   ام  که بخواهند    
وجه  شد   ید   ترین  به  کنند     د   انش آموزان 

برخورد    خواهند    کرد   .

افزایش تعد   اد    تاکسی های 
خطوط پرترد   د    

افزایش تعد   اد    تاکسی  از  شهرد   ار منطقه ٧ 
و ون د   ر خطوط پرترد   د    منطقه با هد   ف به 
د   ر  مسافران  انتظار  زمان  رساند   ن  حد   اقل 
روزهای آغاز سال تحصیلی جد   ید    خبر د   اد   .

عمومی  روابط  از  زمان پیام گزارش به
شهرد   اری منطقه ٧، د   کتر سمیه حاجوی با 
اعالم این مطلب افزود   : اضافه شد   ن تاکسی 
و  ها  پایانه  د   ر  تاکسی  خود   روهای  و  ون 
برای به حد   اقل رساند   ن  مسیرهای پرترد   د    
مسافربران  کاهش  و  مسافران  انتظار  زمان 
منطقه  پرمسافر  مسیرهای  د   ر  د   ربستی 
سنوات  کرد   : طبق  تصریح  اجرایی شد   .وی 
از  قبل  تا  ها  اتوبوس  فنی  نقص  گذشته 
حد   اکثر  با  تا  شد     رفع  مد   ارس  بازگشایی 
شهروند   ان  به  رسانی  خد   مت  به  ظرفیت 
تاکید     اد   امه  ٧د   ر  منطقه  بپرد   ازند   .شهرد   ار 
ترافیک  کرد   : حضور عوامل حمل و نقل و 
منطقه د   ر مراکز کنترل ترافیک محلی و یا 
تاریخ  از  منطقه  معابر  پرتراکم سطح  نقاط 
یکم الی پنجم مهرماه 96 از ساعت 6:۳۰ 
و  عصرگاهی  اوج  ساعات  و  صبح   ۱۰ الی 
هماهنگی کامل با عوامل امد   اد   ی و خد   ماتی 
های  محل  اعالم  و  منطقه  راهور  پلیس  و 
بخشی  تنها  مرکزی  مهر  ستاد     به  استقرار 
از اقد   اماتی است که د   ر د   ستور کار معاونت 

حمل و نقل ترافیک منطقه قرار د   ارد   .
به گفته وی بهسازی مسیر و ایستگاه های 
خطوط حمل و نقل عمومی، ساماند   هی و 
بهسازی پایانه های اتوبوس و تاکسی، ایمن 
سازی  همسطح  و  سازی  آشکار  سازی، 
ترافیک  د   ر  که  مد   ارسی  شناسایی  معابر، 
معابر اصلی تاثیرگذار هستند    و ارائه برنامه 
ترافیک  و  نظارت  کنترل،  برای  عملیاتی 
معابر محد   ود   ه مد   ارس مذکور، ایمن سازی 
و بهسازی تجهیزات ترافیکی ایستگاه های 
انواع  مرمت  و  نصب  تند   رو،  های  اتوبوس 
تجهیزات ترافیکی، ترسیم انواع خط کشی 
اعم از محوری، عابرپیاد   ه، مجازی و نوشتار 
د   قیق  کنترل  و  تند   رو  اتوبوس  خطوط  د   ر 
سیستم  به  مطلوب  رسانی  سرویس  بر 
فعالیت  از د   یگر  نقل عمومی  و  های حمل 
 هایی است که د   ر راس اقد   امات این منطقه

 قرار د   ارد   .

خبــــر

پرهیز از ریا و خود   پسند   ی 
اد   امه راه شهد   ا است

وزیر بهد   اشت، د   رمان و آموزش پزشکی گفت: د   ر جامعه پزشکی 
و د   اروسازی ایثارگران و شهد   ایی د   اشتیم که با خد   ا معامله کرد   ند    
و عاقبت به خیر شد   ند   ، امروز رفتن د   ر مسیر این بزرگان نیازمند    
مقد   ماتی است که پرهیز از خود   پسند   ی و ریاکاری شرط اول آن 
ایثارگران  و  شهد   ا  یاد   واره  مراسم  د   ر  هاشمی  حسن  است.سید    
د   اروسازی کشور د   ر باغ موزه د   فاع مقد   س افزود   : برگزاری یک روز د   ر 
سال برای بزرگد   اشت و یاد   بود    شهد   ا و ایثارگران جامعه پزشکی کافی 
نیست، همه زند   گی ما مد   یون شهد   ا و خانواد   ه شهد   است و باید    تمام 

د   نیای ما راه رفتن د   ر مسیر حرکت آنان باشد   .
اما  هستند     ملی  قهرمانان  آنان  های  خانواد   ه  و  شهد   ا  گفت:  وی 
بزرگد   اشت آنان با عزاد   اری و غم خورد   ن رقم نمی خورد    زیرا این 

بزرگان سرشار از نشاط و عشق و طراوت بود   ند   .
هاشمی افزود   : برای بزگد   اشت شهد   ا و ایثارگران نیازی به حزن و اند   وه 
نیست و اگر غمی هست برای ماست که از راه آنان فاصله گرفته ایم.
وی افزود   : شهد   ا و ایثارگران جامعه پزشکی افراد   ی بود   ند    که مسئولیت 
ملی،اجتماعی و د   ینی خود    را به نحو احسن انجام د   اد   ند    اما عد   ه ای 
ماند   ند    که باید    راه آن بزرگوران را اد   امه د   هند    و خوشبختانه اد   امه 

د   هند   گان آنان د   ر جامعه کم نیستند   .
هاشمی گفت: امروز هم روز کارهای بزرگ است با این تفاوت که 
د   شمنان و مشکالت بزرگتر شد   ه اند   ، راه این است که به فرمایش اما 
هر کس د   ر جایی که مسئولیت د   ارد   ، کارش را د   رست انجام د   هد   ، د   ر 

این صورت تکلیف از او ساقط است.
وزیر بهد   اشت افزود   : سید    الشهد   ا و یارانش برای رسید   ن به اوج قله 
انسانیت مقد   ماتی را طی کرد   ه بود   ند   ، این مقد   مه برخورد   اری از اخالق 

اسالمی است تا انسان بتواند    به د   رجه انسانیت د   ست پید   ا کند   .
وی گفت: مقد   مه رسید   ن به این مقام این است که ار ریاکاری و تعلق 
به امور د   ینوی د   ست برد   اریم زیرا ریاکاری و د   روغ سرچشمه نقاق 
است که گرفتار آن هستیم و متاسفانه گاهی ا فراد   ی را د   ر جامعه و 
از جمله جامعه پزشکی می بینیم که فقط به فکر خود   شان هستند    و 

از راه فد   اکاری گذشته فاصله گرفته اند   .
هاشمی افزود   : یکی از این ایثارگران آقای اصغری است که امروز به 
عنوان یک شهید    زند   ه مسئولیت سازمان غذا و د   ارو را قبول کرد   ه 
است از همه شما د   اروسازان و جامعه فرهیخته د   اروسازی کشور می 
خواهم به او کمک کنید    تا بتواند    چه د   ر حوزه اقتصاد    مقاومتی و 
جه خود   باوری ملی د   ر حوزه غذا و د   ارو برای کشور به موفقیت های 

بیشتری برسد   .
وی گفت: البته همیشه افراد   ی هستند    که فقط به فکر خود   شان 
هستند   ، اینجا مید   ان آزمایش است که می توان سره را از ناسره 

تشخیص د   اد   .

1000 مد   رسه پایتخت ناایمن است

عضو هیأت رییسه شورای شهر نسبت به وقوع حاد   ثه پالسکویی 
د   یگر هشد   ار د   اد   .

زهرا نژاد   بهرام د   ر هشتمین جلسه شورای شهر تهران، ری و تجریش 
د   رباره توضیحات »آقاکوچک« عضو هیات ملی بررسی حاد   ثه پالسکو  
پالسکو  نظیر  حواد   ثی  ایجاد     از  که چطور  است  این  مهم  گفت: 
پیشگیری کنیم. وی  گفت: بند    ۵۵ قانون شهرد   اری موظف است 
نسبت به نقاط ایمنی شهر اقد   ام کند   ؛ د   ر شرایط بازگشایی مد   ارس، 
یک د   بستان د   خترانه د   ر تهران آتش گرفته و مد   رسه تعطیل شد   ه؛ 
منبع آتش سوزی سیم های برقی بود   ه اند    که از سالها قبل د   چار 
پوسید   گی شد   ه بود   ند   . نژاد   بهرام با اشاره به ناایمن بود   ن ساختمان 
هایی نظیر مد   ارس گفت:  2۵ د   رصد    فضای غیرایمن شامل بیش 
از ۱۰۰۰ مد   رسه تهران می شود   . د   رواقع د   ر صورتی که شاهد    شرایط 
بحرانی مانند    زلزله و حواد   ث مشابه باشیم ممکن است آسیب جد   ی 
به فضاهای آموزشی برسد   .وی گفت:  موضوع پالسکو نیاز به رسید   گی 
د   ارد    اما ضروری است که  آتش نشانان ما مجهز به تجهیزات مناسب 
باشند    و شهرد   اری برای افزایش بود   جه د   ر این زمینه اقد   ام کند    ضمن 

این که تجهیزات و آموزش های الزم مهیا شود   .

هیچ مورد   ی از طغیان بیماری های واگیر
 د   ر حج ند   اشتیم

رییس مرکز مد   یریت بیماری های واگیر وزارت بهد   اشت گفت: هیچ 
مورد   ی از طغیان بیماری های واگیر د   ر حج ند   اشتیم.

د   کتر محمد   مهد   ی گویا گفت: اقد   امات هماهنگ و پیش بینی شد   ه 
مد   یریت بیماری های واگیر و هیات پزشکی حج از حد   ود    چهارماه قبل 
از عزیمت زائران تا پایان بازگشت آنها د   ستاورد    بسیار ارزشمند   ی د   ر 
پی د   اشته است.وی افزود   : د   ر طی این مد   ت با وجود    همه نگرانی هایی 
که د   ر رابطه با بیماری های واگیر د   ر منطقه وجود    د   اشت، خوشبختانه 
از هیچ  برنامه ریزی های د   قیق و هماهنگ شد   ه طغیانی  به د   لیل 

بیماری واگیر د   ر میان زائران رخ ند   اد   .
وی اد   امه د   اد   : برنامه های آموزشی برای پیشگیری از بیماری های واگیر 
برای مد   یران کاروان، روحانیون و کاد   رهای خد   ماتی پیش از عزیمت و 

د   ر حین اقامت به صورت مستمر اد   امه د   اشت.
گویا گفت: 9۱ مطب )د   رمانگاه( د   ر مکه، ۵ مطب د   ر مد   ینه و د   و 
بیمارستان د   ر مکه و مد   ینه گزارش د   هی کلیه موارد    مشکوک به 
بیماری های واگیر را د   ر طی ایام حج به نحو احسن انجام د   اد   ه و 
کلیه موارد    مشکوک را د   قیقا بررسی کرد   ند   .بنابر اعالم روابط عمومی 
معاونت بهد   اشت وزارت بهد   اشت، رییس مرکز مد   یریت بیماری های 
واگیر وزارت بهد   اشت افزود   : کلیه زائران از 2٤ ساعت قبل از بازگشت 
به کشور مجد   د   ا از نظر بیماری های واگیر خصوصا اسهالی و تنفسی 
غربالگری شد   ند   .وی افزود   : کلیه موارد   ی که مشکوک بود   ند    مجد   د   ا د   ر 
فرود   گاه های شهرهای مقصد    بررسی شد   ند    و خوشبختانه همگی سالم 
به شهرهای خود    بازگشتند   .گویا گفت: این د   ستاورد    اهمیت فوق العاد   ه 

زیاد   ی برای کشور به همراه د   اشته و د   ر نوع خود    نمونه است.

آلود   گی هوا به کلیه ها هم رحم نمی کند   

نتایج مطالعات نشان د   اد   ه است که حتی استنشاق میزان اند   ک هوای 
آلود   ه نیز برای کلیه ها مضر است.

به گزارش از زی نیوز، آلود   گی هوا د   ر فضای باز برای مد   ت طوالنی 
با مشکالت مهم سالمتی مانند    بیماری قلبی، سکته مغزی، سرطان، 

آسم و بیماری مزمن انسد   اد   ی ریه ارتباط د   ارد   .
آلود   گی هوا این روزها مختص به کشور خاصی نیست و د   ر سراسر 

جهان تهد   ید   ی جد   ی برای سالمتی افراد    د   ر نظر گرفته می شود   .
د   ر حالی که مسائل تنفسی، بیماری های چشمی و مشکالت پوستی 
و مو د   ر ارتباط با آلود   گی همچنان اد   امه د   ارند   ، ولی هر روز مشکل 

د   یگری به این لیست اضافه می شود   .

خبر وزیرآموزشوپرورشخبرداد:

پرد   اخت پاد   اش بازنشستگان، به زود   ی
وزیر آموزش و پرورش ضمن اعالم اجرای 
آزمایشی »نظام تضمین کیفیت مد   ارس« 
مقایسه  به منظور  کشور  از  بخشی  د   ر 
آن  نتایج  اعالم  و  هم  با  مد   ارس  کیفی 
به مرد   م؛ از پرد   اخت پاد   اش بازنشستگان 
خبر د   اد    و گفت: پاد   اش ها به زود   ی و به 

تد   ریج پرد   اخت خواهد    شد   .
 بطحایی با اشاره به آماری از تعد   اد    د   انش 
گفت:  جاری  تحصیلی  سال  د   ر  آموزان 
راهی  آموز   د   انش  میلیون   ۱۳ از  بیش 
مد   رسه شد   ند   . از سال 92-9۱ تعد   اد    د   انش 
آموزان رو به افزایش است که امسال نیز 
2د   رصد    افزایش د   انش آموز د   اشته ایم.وی 
با تاکید    بر اینکه طبق بررسی ها، گرایش 
تعد   اد     لذا  است  بزرگتر  به سمت مد   ارس 
مد   ارس کاهش د   اشته اما تعد   اد    کالس ها 
از  تعد   اد   ی  گفت:  است  د   اشته  افزایش 
آوری  جمع  حال  د   ر  کوچک  مد   ارس 
است. بر اساس سند    تحول باید    به سمت 
برویم که هر  مد   ارس بزرگتر و اجتماعی 
متوسطه  و  راهنمایی  ابتد   ایی،  د   وره  سه 
پرورش  و  آموزش  باشیم.وزیر  د   اشته  را 
افزود   : مهمترین برنامه د   ر سال تحصیلی 
پیش رو این است که گام های جد   ی تری 
برای تحقق تحول سند    بنیاد   ین برخواهیم 
د   رس ها  متن  و  محتوا  د   ر  تحول  د   اشت. 
یکی از اولویت هاست که د   ر د   ستور کار 
است. روز گذشته و همزمان با آغاز سال 
امر  این  به  جمهور  رئیس  نیز  تحصیلی 
تحصیلی  جاری  سال  د   ر  کرد   ند   .  اشاره 
ها  مهارت  به  بیشتر  کرد     خواهیم  سعی 
بپرد   ازیم و محیط مد   رسه به محل تمرین 

زند   گی تبد   یل شود   .
پوشش  ضریب  بخواهیم  اگر  افزود   :  وی 
 ۱۰۰ به  را  مد   ارس  د   ر  آموزان  د   انش 
نزد   یک کنیم و تمام د   انش آموزان واجد    
کار  شوند     مشغول  تحصیل  به  شرایط 
بیش  ابتد   ایی  د   وره  د   ر  می شود   .  سخت تر 
از 9٧ د   رصد    د   انش آموزان واجد    شرایط 
اول  متوسطه  د   وره  د   ر  کرد   ه اند   .  نام  ثبت 
۸۰ د   رصد    و د   وره متوسطه د   وم به باالی 

٧۰ د   رصد    رسید   ه ایم.
بازماند   ه  افراد     د   رباره  اد   امه  د   ر  بطحایی 
این  اول  اولویت  گفت:  نیز  تحصیل  از 
التحصیل  الزم  کود   کان  تمام  که  است 
د   ر  شوند   .  د   اد   ه  پوشش  ابتد   ایی  د   وره  د   ر 
برخی  د   ر  حتی  گذشته  تحصیلی  سال 
استان هایی که افراد    بازماند   ه از تحصیل 
طریق  از  زاهد   ان  مثل  د   اشتند     بیشتری 

د   ست  به  را  اطالعاتشان  خانه  به  خانه 
آورد   یم. تالش هم بر این است که به عد   د    
۱۰۰ برسیم.وی د   رباره مد   ارس کپری نیز 
 ۱۰۰۰ به  نزد   یک  حاضر  حال  د   ر  گفت: 
همچنین  د   اریم.  گلی  و  خشتی  کالس 
که  د   اریم  کانکسی  کالس   2۰۰۰ حد   ود    
سعی بر این است، طی یک برنامه کوتاه 
مد   ت این کالس ها جمع آوری شود   . قول 
می د   هم تا پایان سال 9٧ این کالس ها 

به کالس های استاند   ارد    تبد   یل شود   .
برخی  د   ر  افزود   :  پرورش  و  اموزش  وزیر 
نقاط کشور، به د   لیل گرما امکان استفاد   ه 
نبود     د   لیل  به  و  نیست  آجری  کالس  از 
از  کنند   ه ها  خنک  و  سرمایشی  امکانات 

کالس های حصیری استفاد   ه می شود   .
تا ٤2 د   رصد    کالس های ما  افزود   : ٤۰  او 
ند   ارند   ،  استاند   ارد     گرمایشی  وسایل  هنوز 

سراسر  د   ر  قطره ای  های  بخاری  البته 
کشور قطع شد   ه است اما بخاری های غیر 
استفاد   ه می  د   ر کالس ها  استاند   ارد    هنوز 
شود    که با اعتبارات الزم پیش بینی شد   ه 
وسایل  به  د   اریم  سعی  ششم  برنامه  د   ر 

گرمایشی استاند   ارد    تبد   یل شوند   .
انسانی  نیروی  آموزش  کرد   :  تصریح  وی 
د   ستور  د   ر  نیز  با خطر  مواجهه  مواقع  د   ر 
کار است.بطحایی د   ر اد   امه د   رباره مقایسه 
ما  کشور  آموزان  د   انش  بین  ها  خالقیت 
گفت:  نقص  این  حل  و  کشورها  د   یگر  با 
و  آموزش  د   ر  مورد     این  د   ر  ما  متاسفانه 
د   انش  ایم.  کرد   ه  عمل  ضعیف  پرورش 
خوبی  علمی  محفوظات  ما  آموزان 
زند   گی  د   ر  الزم  های  مهارت  اما  د   ارند   ، 
را فرانگرفته اند   .بطحایی د   رباره ضعف های 
موجود    د   ر آموزش و پرورش، اظهار کرد   : 
که  است  این  نقایص  مهمترین  از  یکی 
مد   رسه باید    مثل سایر مناطق د   نیا کانون 
تغییر سیستم  برنامه  د   ید   ه شود   .  آموزش 
اختیارات  که  باشد     طوری  باید     مد   یریتی 
برنامه ای  د   ر  حضور  با  شود   .وی  تفویض 
با آغاز سال تحصیلی  تلویزیونی همزمان 
حقوق  پرد   اخت  هماهنگ  نظام  د   رباره   ،
نویس ها  پیش  آیند   ه  هفته  از  گفت:  نیز 
خواهد     اعالم  نتایج  و  ارائه  مجلس  به 
شد   . همچنین پاد   اش بازنشستگان نیز به 

زود   ی و به تد   ریج پرد   اخت خواهد    شد   .
نمونه  مد   ارس  گفت:  پایان  د   ر  بطحایی 
مد   ارس  از  بیش  برنامه هایی  فوق  د   ولتی 
از  هزینه ها  از  بخشی  که  د   ارند     د   یگر 

والد   ین د   ریافت می شود   .

د   ر جلسه علنی مجلس شورای اسالمی طرح اصالح 
د   ر  بازنشستگان  کارگیری  به  ممنوعیت  قانون 
که  گرفت  قرار  کار  د   ستور  د   ر  اجرایی  های  د   ستگاه 
پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان یک فوریت آن 

به تصویب رسید   .
امضای  به  که  طرح  این  فوریت  یک  ارائه  از  هد   ف 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایند   گان  از  نفر   ۱۱۵
قانون  واحد   ه  ماد   ه  یک  تبصره  اصالح  است،  رسید   ه 
هد   ف  با  بازنشستگان  کارگیری  به  ممنوعیت 
به  و  تبصره  این  از  اشتباه  تفسیرهای  از  جلوگیری 

کارگیری ناد   رست بازنشستگان عنوان شد   ه است.
د   ر واقع این اصالحیه به د   نبال آن است تا با توجه به 
حساسیت های برخی از سمت های مفرح د   ر بند   های 
خد   مات  مد   یریت  قانون   ٧۱ ماد   ه  سه  و  د   و  یک، 
و  ممنوعیت  برای  را  تری  شفاف  روابط  کشوری، 
تعریف  بازنشستگان  کارگیری  به  ممنوعیت  عد   م  یا 

کند   .
قانون  واحد   ه  ماد   ه  یک  تبصره  طرح،  این  براساس 
 2۰ مصوب  بازنشستگان  کارگیری  به  ممنوعیت 

ارد   یبهشت ماه ۱۳9۵ به این شرح اصالح می شود   .
رأی  موافق، ٤2  رأی  با ۱۳۰  این طرح  فوریت  یک 
نمایند   ه   2۳9 مجموع  از  ممتنع  رأی   ۱2 و  مخالف 

حاضر د   ر صحن مجلس به تصویب رسید   .

 موافقت با طرح اصالح قانون
 به کار گیري بازنشستگان 

مد   یر کل امور اد   اری سازمان تامین اجتماعی از استخد   ام 
تامین  کل  اد   اره  د   ر  نیاز  مورد     انسانی  نیروی  پیمانی 
اجتماعی غرب تهران بزرگ د   ر مهرماه سال جاری خبر 
عمومی  روابط  کل  ازاد   اره  زمان  پیام گزارش د   اد   .به
سازمان تامین اجتماعی، سید    حسین حسینی آذرنوشان 
با اعالم این خبر گفت:سازمان تامین اجتماعی به منظور 
راه اند   ازی شعبه جد   ید   التاسیس د   ر شهر تهران نیروی 
انسانی مورد    نیاز خود    را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه 

و گزینش جذب می نماید   .
وی افزود   : د   اوطلبان استخد   ام می توانند    د   ر صورت احراز 
شرایط حسب مفاد    آگهی استخد   امی که متعاقبا از طریق 
www. سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی

tamin.ir و روزنامه های کثیراالنتشار اعالم خواهد    شد   ، 
نسبت به ثبت نام از روز د   وشنبه مورخ ۳/٧/96 لغایت 
چهارشنبه مورخ96/٧/۱2 اقد   ام و مد   ارک مربوطه را صرفا 
به صورت حضوری د   ر بازه زمانی مذکور به نشانی مند   رج 

د   ر آگهی ارائه کنند   .
حسینی آذرنوشان د   ر اد   امه افزود   : آزمون کتبی استخد   ام 
مورخ  جمعه  روز  د   ر  اجتماعی  تامین  سازمان  پیمانی 

96/٧/2۸برگزار خواهد    شد   .
د   اوطلبان گرامی توجه کنند    هرگونه اطالع رسانی د   ر 
خصوص آزمون استخد   امی، صرفا از طریق سایت این 

سازمان معتبر و قابل استناد    است.

جزییات استخد   ام د   ر
 سازمان تامین اجتماعی

اجتماع  های  تیم  افزایش  از  بهزیستی  سازمان  رئیس 
پر  د   ر محالت  اجتماعی  آسیبهای  کاهش  برای  محور 

خطر و حاشیه ای شهرها خبر د   اد   .
انوشیروان محسنی بند   پی د   ر به اقد   امات بهزیستی برای 
مبارزه با آسیبهای اجتماعی اشاره کرد    و به مهر گفت:  
رویکرد    بهزیستی برای حل مشکالت اجتماعی استفاد   ه 
از ظرفیتهای نهاد   های اجتماع محور است و د   راین راستا 

اقد   امات زیاد   ی انجام شد   ه است.
وی گفت: د   ر همین راستا د   ر محیط های عمومی، محالت 
و مناطق پرخطر و حاشیه ای شهرها، برای کاهش و 
کنترل آسیبهای اجتماعی تیم های اجتماع محور مستقر 
شد   ه اند    و این طرح تا حد   ود    زیاد   ی نیز موفق بود   ه است.

حال  د   ر  اینکه  به  اشاره  با  بهزیستی  سازمان  رئیس 
فعالیت  محالت  د   ر  محور  اجتماع  تیم  هزار   ۵ حاضر 
می کنند   ، تاکید    کرد   : با توجه به نتیجه مثبت فعالیت 
گروه های اجتماعی محور د   ر مناطق پرخطر قصد    د   اریم 
تا پایان سال جاری تعد   اد    این تیم ها را افزایش د   هیم و 
از کارشناسان بیشتری د   ر جهت کاهش آسیبها استفاد   ه 
کنیم.بند   پی به تد   وین پروتکلی برای سربازان اشاره کرد    
و گفت: با همکاری ستاد    مبارزه با مواد    مخد   ر پروتکلی 
د   ر جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی این افراد    د   ر 
طول خد   مت سربازی تد   وین شد   ه که به زود   ی اجرایی 

می شود   .

افزایش تیم های اجتماع محور برای 
کاهش آسیبها د   ر مناطق پرخطر

بیماری های  مد   یریت  د   فتر  مد   یرکل 
گفت:  بهد   اشت  وزارت  غیرواگیر 
همچنان  عروقی  قلبی  بیماری های 
اولین عامل هد   ایت کنند   ه و مهم مرگ 
و ناتوانی د   ر د   نیا هستند    و ساالنه سبب 
مرگ بیش از ۱٧.۵ میلیون نفر می شود   . 
مرگ ها  این  گفت:  کوشا  احمد     د   کتر 
تمام مرگ ها روی کره  شامل یک سوم 
از همه مرگ های مرتبط  نیمی  و  زمین 
حد   ود     هستند   .  غیرواگیر  بیماری های  با 
با  این مرگ ها د   ر کشورهای  ۸۰ د   رصد    
انسانی  د   رآمد    کم و متوسطی که منابع 
بار  به  پرد   اختن  برای  آن ها  مالی  و 
حد   اقل  د   ر  عروقی  قلبی  بیماری های 
بیماری  افزود   :  است، رخ می د   هند   .کوشا 
ناشی  های  بیماری  شامل  عروقی  قلبی 
خونی  عروق  و  مغزی  عروق  قلب،  از 
بیماری  این  ترین  شایع  و  هستند    
)مانند     قلب  کرونر  عروق  بیماری  ها، 
عروق  بیماری  و  قلبی(  های  حمله 
هستند   . مغزی(  سکته  )مانند     مغزی 
وی بیان کرد   : عوامل خطر کلید   ی مهم 
نامناسب،  غذایی  رژیم  ها  بیماری  این 
د   خانیات،  مصرف  کم،  بد   نی  فعالیت 
که  هستند     باال  فشارخون   و  د   یابت 
کنترل و کاهش این عوامل خطر، نقش 

قلبی  بیماری  به  ابتال  کاهش  د   ر  مهمی 
قلب،  سالمت  افزود   :  د   ارد   .وی  عروقی 
قلب  از  وقتی  است.  بد   ن  سالمتی  قلب 
مراقبت می شود    به معنی تغذیه خوب، 
د   خانیات  ترک  کرد   ن،  تمرین  و  فعالیت 
فرد     تنها  نه  که  است  کارهایی  همه  و 
ایجاد     سبب  بلکه  کند   ،  می  سالم تر  را 
را  فرد     و  شد   ه  فرد     د   ر  خوب  احساس 
قاد   ر می سازد    از زند   گی خود    بطور کامل 

لذت برد   . 

عنوان  به  قلب  جهانی  روز  گفت:  کوشا 
اواخر ماه سپتامبر  یک واقعه ساالنه د   ر 
جهانی  اتحاد   یه  توسط  میالد   ی،  سال 
د   ر  مربوطه  جوامع  و    )WHF(قلب
روز  این  شود   .  می  د   اشته  گرامی  د   نیا 
نقشی واقعی د   ر حساس سازی و اطالع 
رسانی د   ر خصوص سالمت قلب و عروق 
افزایش  برای  این روز می توان  د   ارد   . د   ر 
اعضای خانواد   ه،  افراد   ،  تشویق  و  آگاهی 
جوامع و سیاستگذاران و تصمیم گیران 

همکاری  د   اشت:  بیان  کرد   .وی  اقد   ام 
قد   رتی  مورد     این  د   ر  ذینفعان  همه 
مرگ های  و  بیماری  بار  کاهش  برای 
عروقی  قلبی  بیماری  از  ناشی  زود   رس 
ایجاد    می کند    که به افراد    د   ر هر کجا که 
طوالنی تر،  زند   گی  د   اشتن  برای  باشند    

بهتر و با سالمت قلب کمک می کند   .
بیماری های  مد   یریت  مرکز  مد   یرکل 
روز  گفت:  بهد   اشت  وزارت  غیرواگیر 
مهرماه   ٧ تاریخ  د   ر  امسال  قلب  جهانی 
۱۳96 )29 سپتامبر( تعیین شد   ه است 
سالمتی  برای  هم  با  همه  آن«  شعار  و 
  »Share the Power« قلب«، 
است. هد   ف این روز به اشتراک گذاشتن 
بخشید   ن  نیرو  برای  که  است  اقد   اماتی 
ساد   ه  تغییر  چند     ایجاد     با  زند   گی  به 
صورت  قلب  سالمت  حفظ  برای  روزانه 
نقش  یک  روز  این  افزود   :  می گیرد   .وی 
بازی  موارد     این  همه  تغییر  د   ر  واقعی 
و  برانگیزانند   ه  و  محرک  یک  و  می کند    
فرصت جهانی مهمی است که می توان 
افراد   ،  تشویق  و  آگاهی  افزایش  برای 
حکومت ها  و  جوامع  خانواد   ه،  اعضای 
این  کرد   .  استفاد   ه  آن  از  سال  طول  د   ر 
روز د   ر واقع شروع برنامه و فعالیت هایی 
است که باید    د   ر طول سال اد   امه یابد   . 

درآستانهروزجهانیقلباعالمشد

بیماری های قلبی اولین علت مرگ د   ر جهان

مد   یر کل د   فتر تشریح و بررسی صحنه جرم 
 6  /  ٤ افزایش  از  قانونی  پزشکی  سازمان 

د   رصد   ی فوت ناشی ازبرق گرفتگی د   ر کشور 
طی چهار ماه نخست امسال خبرد   اد   .پریچهر 
پایان  تا  فرورد   ین  ابتد   ای  از   : افزود     خزعلی 
تیرماه امسال، 2۳٤ تن به د   لیل برق گرفتگی 
د   ر کشور فوت کرد   ند    که از این شمار 2۳ تن 

، زن بود   ند   .
وی خاطر نشان کرد    : د   ر چهار ماهه نخست 
سال گذشته ) ۱۳9۵( 22۰ تن به د   لیل برق 
گرفتگی د   ر کشور جان خود    را از د   ست د   اد   ند    

اما امسال شاهد    افزایش ٤ / 6 د   رصد   ی شمار 
جانباختگان ناشی ازبرق گرفتگی بود   یم.مد   یر 
کل د   فتر تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان 
پزشکی قانونی گفت: د   ر سال 9۵ د   ر کشور 
۵9۵ تن به د   لیل برق گرفتگی فوت کرد   ند    که 
۵٧ تن از آنها زن و ۵۳۸ تن نیز مرد    بود   ند   .وی 
تاکید    کرد   :بررسی های انجام شد   ه د   ر سازمان 
اغلب  که  د   هد     می  نشان  قانونی  پزشکی 
با اصول  این حواد   ث به د   لیل عد   م آشنایی 

می  رخ  گرفتگی  برق  وقوع  از  پیشگیری 
د   هد   . خزعلی اد   امه د   اد   : فیوزها، چه اتوماتیک 
چه غیر اتوماتیک از برق گرفتگی جلوگیری 
نمی کنند    و جریان برق بسیار اند   کـ  د   ر حد    
۱۰۰ میلی آمپر ـ د   ر صورت عبور از بد   ن ما، 
می تواند    با ایجاد    اختالل یا از کار اند   اختن 
قلب، موجب مرگ انسان شود   ، د   ر حالیکه 
فیوزها با جریان د   ه ها و حتی صد   ها برابر این 

میزان هم از کار نمی افتند   .

اقزایش فوت های 
ناشي از برق گرفتي 

د   ر کشور
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آگهی ماد   ه 10 
آئین نامه اجرای قانون  الحاق مواد   ی به قانون ساماند   هی و حمایت از تولید    و عرضه 

مسکن بشرح ذیل اعالم می گرد   د   
آقای سیاوش خد   ایاری فرزند    غالمحسین به شماره ملی ٤9٤96۵٧۸۰۱ ششد   انگ 
یکباب ساختمان واقع د   ر گهواره - خیابان شورا - کوچه صالحی پالک ۱6۸٤۵ بخش 
اصلی  از ۱٧۰-  فرعی  پالک ۱۱2  تحت  مربع  متر  بمساحت ٤6،۱۳۳  کرمانشاه   ۵

خرید   اری از آقای احمد    خد   ایاری فرزند    غالمحسین به شماره شناسنامه ٤۰۱۸ 
ضمنا اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض د   ارند    از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
بیست )2۰( روز اعتراض خود    را به صورت مکتوب به اد   اره ثبت اسناد    و امالک د   االهو 

تسلیم نمایند    د   ر غیر اینصورت برابر مقررات اقد   ام خواهد    شد    .تاریخ انتشار : ۳،٧،96
خلیلبساطیادارهثبتاسنادوامالکداالهو

آگهی ابالغ وقت د   اد   رسی 
شماره پروند   ه :٤/٤22/96

شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود   
خواهان: فایق مراد   ی فرزند   :محمد   

خواند   ه: رسول پروین  
خواهان فوق د   اد   خواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خواند   ه فوق تقد   یم که به این 
شعبه ارجاع شد   ه است و برای تاریخ ۱۳96/۸/٧ ساعت 9:۳۰ وقت رسید   گی تعیین 
شد   ه است .لذا بعلت مجهول المکان بود   ن خواند   ه از طریق این آگهی به وی ابالغ 
می شود    د   ر وقت مقرر برای رسید   گی حاضر شود   . نامبرد   ه می تواند    تا روز جلسه به 

این شعبه مراجعه و نسخه ثانی د   اد   خواست را تحویل بگیرد   .
دبیرشعبهچهارمشورایحلاختالفشهرستانجوانرود

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :  ۱-غالمرضا نوروزی زاد    فرزند    سبزعلی به نشانی 

: لرستان – خرم آباد    خ انقالب کوچه 6 آراسته پالک ۸٧ 
به  فرزند   ....  فیلی  اسد   یان  ۱-آرش    : علیهم  محکوم   / علیه  محکوم  مشخصات 

نشانی:مجهول المکان 
مشخصات نمایند   ه یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه :  اکبر رضائی مفرد    
فرزند    موسی به نشانی : خرم آباد    بین کوچه 9 و ۱۰ آراسته وکیل غالمرضا نوروزی زاد    
محکوم به : بموجب د   رخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره د   اد   نامه مربوطه 
96۰99٧66۵۵6۰۰۰9۰ محکوم علیه محکوم است به پرد   اخت مبلغ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ ۵/۰۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه د   اد   رسی و خسارت 
تاخیر تاد   یه از تاریخ سررسید    چک مورخ 9۵/۱۰/۱۵ لغایت یوم صد   ور حکم و اجرای 
کامل آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و د   ر 
زمان وصول محاسبه می گرد   د    و حق الوکاله وکیل به مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ ریال و به 

پرد   اخت نیم عشر د   ولتی محکوم مینماید    . 
مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه6شورایحلاختالفمجتمعامامخمینی)ره(
شهرستانخرمآباد–محسنچگنی.

د   اد   نامه
د   و شهرستان  د   اد   گاه کیفری  پروند   ه کالسه 9۳۰99۸۰۸٤۱۳۰۱۳۸۸ شعبه ۱۰۳ 

ایالم تصمیم نهایی شماره 96۰99٧۰۸٤29۰۰۵۵۸ 
شاکی: آقای محمد    تقی پیر حیاتی  فرزند    جاسم به نشانی ایالم – خ شهید    چمران 

شهید   ان پیر حیاتی 
متهم: آقای سلیمان کریمی فرزند    محمد    صد   یق مجهول المکان

اتهام ها: کالهبرد   اری
گرد   شکار- پس از انجام تشریفات قانونی و تکمیل بود   ن پروند   ه د   اد   گاه ختم رسید   گی 

را اعالم و به شرح زیر مباد   رت به صد   ور رای می نماید   .
که  صد   یق  محمد     فرزند     کریمی،  سلیمان  آقای  اتهام  خصوص  د   ر  د   اد   گاه-  رای 
اطالعات بیشتری از وی د   ر پروند   ه موجود    نمی باشد    د   ایر به کالهبرد   اری به مبلغ 
)2٧٤/۵۰۰/2٧ ریال( از آقای محمد    تقی پیر حیاتی. د   اد   گاه صرفنظر از کیفرخواست 
صاد   ره از د   اد   سرای عمومی و انقالب شهرستان ایالم و نظر به مد   اقه د   ر جمیع اوراق 
از پلیس فتای  اینکه حسب استعالم بعمل آمد   ه  از  و محتویات پروند   ه و صرفنظر 
شهرستان ایالم وجه مورد    اد   عایی شاکی به حساب متهم واریز شد   ه است لکن نظر 
به اینکه اوال پس از اینکه مبلغ موصوف  به حساب متم منتقل گرد   ید   ه است طی 
چند   ین تراکنش بانکی مبالغی به حساب افراد    د   یگری واریز شد   ه است که احتمال 
اینکه شخص کالهبرد   ار یکی از این افراد   ی باشد    که د   ر کیفرخواست نامی از آنها 
به حساب متهم  اینکه د   رست است که وجه  مطرح نشد   ه است متصور است د   وم 
واریز شد   ه است لکن اینکه مستحق این مبلغ نبود   ه است را صرفا بر حسب اظهارات 
شاکی نمی توان استنباط نمود    و سوم اینکه صرف شکایت شاکی د   اللت ارتکاب بزه 
از جانب متهم نمی نماید   . لذا د   اد   گاه به د   لیل وجود    شبهه و ترد   ید    د   ر بزهکاری متهم 
موصوف با استناد    به ماد   ه ٤ قانون آیین د   اد   رسی کیفری مکصوب ۱۳92 و ماد   ه ۱2۰ 
قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳92 و اصل ۳٧ قانون اساسی حکم بر برائت متهم 
از اتهام انتسابی صاد   ر و اعالم می د   ارد    این رای ظرف مد   ت بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجد   ید   نظرخواهی د   ر د   اد   گاه محترم تجد   ید   نظر استان ایالم است.
رئیسشعبه103دادگاهکیفری2ایالم–علیزارعطالب

د   اد   نامه
د   و شهرستان  د   اد   گاه کیفری  پروند   ه کالسه 9٤۰99۸۰۸٤۱۰۰۰٧۳٤ شعبه ۱۰۳ 

ایالم تصمیم نهایی شماره 96۰99٧۰۸٤29۰۰۵6۳ 
شاکی: گزارش زند   ان د   االب ایالم به نشانی ایالم- زند   ان د   االب ایالم

متهم: آقای امین رجبی فرزند    جمیار به نشانی مجهول المکان 
اتهام: غیبت زند   انی پس از مرخصی 

به تاریخ نوزد   هم شهریور ماه سال یکهزار و سیصد    و نود    و شش د   ر وقت فوق العاد   ه 
جلسه شعبه یکصد    و سوم د   اد   گاه کیفری د   و شهرستان ایالم بتصد   ی اینجانب امضاء 
کنند   ه ذیل تشکیل است پروند   ه کالسه فوق تحت نظر است د   اد   گاه با بررسی اوراق 
و محتویات پروند   ه ختم رسید   گی را اعالم و با استعانت از خد   اوند    قاد   ر متعال تکیه 

بر شرف و وجد   ان به شرح ذیل مباد   رت به انشاء رای می نماید   .
رای د   اد   گاه- د   ر خصوص اتهام آقای امین رجبی، فرزند    جبار که به د   لیل متواری بود   ن 
اطالعات بیشتری از وی د   ر پروند   ه موجود    نمی باشد    د   ایر به غیبت از زند   ان پس از 
مرخصی د   اد   گاه نظر به کیفرخواست صاد   ره از د   اد   سرای عمومی و انقالب شهرستان 
ایالم که به موجب آن د   اد   ستان محترم تقاضای مجازات متهم را نمود   ه است و مالحظه 
از د   ریافت  اینکه متهم پس  بر  ایالم مبنی  زند   ان مرکزی شهرستان  گزارش رییس 
تد   ارک  و  از عد   م حضور  و صرفنظر  است  زند   ان گرد   ید   ه  از  مرتکب غیبت  مرخصی 
هرگونه د   فاعی از جانب وی د   ر جلسات د   اد   سرا و د   اد   گاه از نظر این د   اد   گاه بزهکاری 
مشارالیه محرز و مسلم است و د   اد   گاه با استناد    به ماد   ه ۵٤٧ قانون تعزیرات مصوب 
۱۳٧۵ و مواد    6٤و6٧و٧۰و۸۳و۸6 حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک ماه حبس 
تعزیری صاد   ر که حبس نامبرد   ه را به پرد   اخت نه میلیون ریال جزای نقد   ی به نفع 
صند   وق د   ولت محترم جمهوری اسالمی ایران به عنوان مجازات جایگزین حبس تبد   یل 
می نماید    که د   ر صورت عجز متهم از پرد   اخت جزای نقد   ی تبد   یل یافته مجازات حبس 
پیش تعیین شد   ه د   ر مورد    وی اجرا می گرد   د    این رای غیابی و ظرف مد   ت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی د   ر همین شعبه و سپس ظرف مد   ت بیست روز قابل 

تجد   ید   نظرخواهی د   ر د   اد   گاه محترم استان ایالم می باشد   .
علیزارعطالب–رییسشعبهیکصدوسومدادگاهکیفریدوایالم

متن آگهی 
حقوقی  عمومی  د   اد   گاه  پنجم  شعبه   96۰99۸66۱۰۵۰۰۱٧۵ کالسه  پروند   ه 
 96۰99٧66۱۰۵۰۰٤۱۰ شماره  نهایی  تصمیم  آباد     خرم  شهرستان  د   اد   گستری 
هراتی  آقای جهانگیر  وکالت  با  علی جان  فرزند     خانجانی  فروزان  :خانم  –خواهان 
فرزند    پیری به نشانی استان لرستان –خرم آباد    خیابان انقالب یک کوچه قبل از 
خیابان رازی کوچه شهید    مطهری جنب فروشگاه سپهوند    موبایل ۰9۱69٧9٧۳26 
–خواند   گان : ۱-آقای یوسف سرشار مهر فرزند    سرهنگ به نشانی مجهول المکان 
به  شاپور جمشید   ی  عاملی  مد   یر  به  لرستان  استان  ایران  بیمه  سهامی  2-شرکت 
– )مرکزی(  ایران  بیمه  علوی  خیابان  آباد     خرم  شهرستان  لرستان  استان  نشانی 

خواسته :۱-اعسار از پرد   اخت هزینه د   اد   رسی 2-مطالبه د   یه 
رای د   اد   گاه : د   ر خصوص د   عوی خانم فروزان خانجانی با وکالت آقای جهانگیر هراتی 
بخواسته  سرشار  2-یوسف  لرستان  استان  ایران  بیمه  سهامی  ۱-شرکت  بطرفیت 
اثبات  جهت  را  گواهان  خواهان  اینکه  به  نظر  د   اد   رسی  هزینه  پرد   اخت  از  اعسار 
اد   عایش د   ر جلسه د   اد   گاه حاضر نمود   ه و گواهان بر عد   م مالئت خواهان د   ر پرد   اخت 
اد   عای  رد     بر  د   ال  د   فاعیاتی  خواند   گان  و  اند     نمود   ه  گواهی  اظهار  د   اد   رسی  هزینه 
خواهان و یا اثبات مالئت ایشان به عمل نیاورد   ه فلذا د   عوی مشارالیه از نظر د   اد   گاه 
وارد    و مقرون به صحت تشخیص و مستند   ا به مواد    ۵۰٤-۱9۸-۵۰6 قانون آیین 
د   اد   رسی مد   نی حکم به اعسار معافیت موقت خواهان از پرد   اخت هزینه د   اد   رسی این 
پروند   ه تا زمان اثبات مالئت ایشان صاد   ر و اعالم می گرد   د    رای صاد   ره حضوری و 
ظرف مد   ت بیست روز پس از ابالغ قابل تجد   ید    نظر خواهی د   ر محاکم تجد   ید    نظر 
استان لرستان می باشد    و د   ر خصوص اصل د   عوی خواهان مقرر است د   فتر پروند   ه 

مقید    به وقت نظارت باشد    و پس از قطعیت د   اد   نامه ثبت مجد   د    و به نظر برسد   . 
رئیسشعبهپنجمدادگاهعمومیحقوقیخرمآباد–حجتالهسلیمیان

د   اد   نامه
د   و شهرستان  کیفری  د   اد   گاه  پروند   ه کالسه 9٤۰99۸۰۸٤۰6۰۱٤۳۳ شعبه ۱۰۱ 

ایالم تصمیم نهایی شماره 96۰99٧۰۸٤2٧۰۰٤2۸ 
شاکی: خانم سمیه منصوربیگی فرزند    سبز خد   ا به نشانی ایالم – خ عد   الت پایین 

تر از د   اد   گستری 
متهم: آقای حسین ناصری وحید    فرزند    رحمن مجهول المکان

اتهام ها: ۱- توهین 2- تهد   ید   
گرد   شکار- پس از انجام تشریفات قانونی و تکمیل بود   ن پروند   ه د   اد   گاه ختم رسید   گی 

را اعالم و به شرح زیر مباد   رت به صد   ور رای می نماید   .
رای د   اد   گاه- د   ر خصوص اتهام آقای حسین ناصری فرزند    رحمن مبنی بر توهین 
و تهد   ید    از طریق فضای مجازی موضوع شکایت خانم سمیه منصور بیگی و مفاد    
کیفر خواست صاد   ره از د   اد   سرای ایالم به شماره 9۵۱۰٤۳۰۸٤۳9۰۳۱٧٤ د   اد   گاه با 
بررسی اوراق و محتویات پروند   ه و شکایت شاکی – گزارش پلیس فتا ایالم – خارج 
نویسی و تصویر متن پیامکها – اقرار تلویحی متهم د   ر د   اد   سرا و سایر قرائن و امارات 
موجود    د   ر پروند   ه بزهکاری نامبرد   ه را د   ر خصوص توهین محرز و مسلم د   انسته و 
مستند   ا به ماد   ه 6۰۸ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳92 نامبرد   ه را به تحمل ٧٤ 
ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید    و اما د   ر خصوص اتهام د   یگر نامبرد   ه مبنی بر 
تهد   ید    شاکی با توجه به اینکه پیامکهای ارسالی حاوی هیچ گونه مطلب تهد   ید    آمیز 
نبود   ه لذا بزهکاری نامبرد   ه را د   ر این خصوص محرز ند   انسته و مستند   ا به ماد   ه ٤ 
قانون آیین د   اد   رسی کیفری مصوب ۱۳92 و ماد   ه ۱2۰ قانو مجازات اسالمی مصوب 
۱۳92 و اصل اساسی حکم به برائت نامبرد   ه صاد   ر و اعالم می نماید    رای صاد   ره د   ر 
خصوص محکومیت غیابی وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی د   ر این شعبه 
د   اد   گاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض د   ر د   اد   گاه تجد   ید    نظر استان 
ایالم خواهد    بود    رای برائت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض د   ر 

د   اد   گاه تجد   ید    نظر استان ایالم خواهد    بود   .
دادرسشعبه101دادگاهکیفری2ایالم-مصطفوی

 آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه د   ر پروند   ه کالسه 9۵۰99۸66۵62۰۰۱۱٤  آقای محسن قوچی 
)سعید   ی ( فرزند    میرعباس  به اتهام خیانت د   ر امانت  ازسوی شعبه اول بازپرسی 
د   اد   سرای عمومی و انقالب خرم آباد    تحت تعقیب کیفری میباشد    و به علت معلوم 
ممکن  نامبرد   گان  به   ) )احضاریه  قضایی  اوراق  ابالغ  اقامت  محل  آد   رس  نبود   ن 
نگرد   ید   ه است بد   ینوسیله د   ر اجرای ماد   ه ۱٧٤ ق آ د    ک به متهم ذکر شد   ه ابالغ 
میگرد   د    تا ظرف مد   ت یک ماه از انتشار آگهی د   ر شعبه بازپرسی د   اد   سرای عمومی 
و انقالب خرم آباد    به آد   رس د   اد   سرای عمومی و انقالب خرم آباد    واقع د   ر گلد   شت 
شرقی – خیابان ایران زمین نرسید   ه به مید   ان آرش کمانگیر جهت پاسخگویی به 
اتهام اعالم شد   ه حاضر گرد   ند    د   ر صورت عد   م حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی تصمیماتی قضایی مقتضی اعمال خواهد    شد   . 
بازپرسشعبهاولدادسرایعمومیوانقالبشهرستانخرمآباد–ایرجحسنوند.

 

گامی رو به جلو برای رفع اضطراب
از تالش برای یافتن راه حلی اید   ه آل و بی نقص برای مقابله با 
اضطراب خود    د   ست برد   اشته و تنها گام هایی به سوی جلو برد   ارید   ، 
حتی اگر این گام ها ناقص باشند   . هیچ تصمیمی تا زمانی که شما 
اقد   امی برای د   ستیابی به حالت اند   یشه و تامل انجام د   هید   ، اشتباه 

نخواهد    بود   .

احساسیناخوشایند
به خود    یاد   آوری کنید    که اگر چه اضطراب احساسی ناخوشایند    است 
اما زمانی که احساسات بر شما غلبه کرد   ه اند   ، هیچ گونه خطر فیزیکی 
تهد   ید   تان نمی کند   .د   ر هنگام اضطراب، به ویژه اختالل هراس، مرد   م 
احساس می کنند    د   یگر از این مورد    جان سالم به د   ر نخواهند    برد   . 
اگرچه با شرایط جالب و سرگرم کنند   ه ای مواجه نیستید   ، اما فراموش 

نکنید    خطر خاصی نیز شما را تهد   ید    نمی کند   .

شرایطرابپذیرید
هنگامی که احساس گرفتار شد   ن د   ر چیزهایی را د   ارید    که از کنترل 
شما خارج هستند   ، مانند    گیر کرد   ن د   ر ترافیک یا خلق و خوی بد    
رئیس شما، این مساله را بپذیرید    که چیزهای بد    نیز اتفاق می افتند    و 
خود    را د   رگیر آنها نکنید   . این شرایط فوق العاد   ه است زیرا د   یگر تالش 
نمی کنید    تا هر چیزی را مد   یریت کنید   . این شرایط به نوعی شبیه 

زد   ن د   کمه حذف د   ر رایانه است.

اضطرابشرایطیزودگذر
هنگامی که به طور کامل د   رماند   ه شد   ه اید    به خود    یاد   آوری کنید    که 
اضطراب شرایطی زود   گذر است. هنگامی که د   چار استرس مزمن 
باشید    همانند    این است که د   ر هر مشکلی غرق شد   ه و به ند   رت شناور 
باقی می مانید   . به خود    یاد   آوری کنید    که عوامل استرس زا د   ائمی 
نیستند    و این کار می تواند    آرامش ذهن و انرژی مورد    نیاز برای غلبه 

بر مشکل و یافتن راه حل های عملی را فراهم کند   .

بگوییدکهمیتوانیدانجامشدهید
اگر خود    را د   ر حالت د   وم شخص قرار د   هید    همانند    این است که تیمی 
از اعضای خانواد   ه، مربیان و د   یگر عزیزان به شما یاد   آوری می کنند    
که تنها نیستید   . هنگامی که می گویید    »من می توانم انجامش د   هم« 
ممکن است اند   کی د   چار استرس شوید    زیرا تنها هستید   ، اما هنگامی 
که د   ر موقعیت د   وم شخص قرار می گیرید    از شما خواسته می شود    تا 

اقد   ام های الزم را انجام د   هید   .

شماهمانجاییهستیدکهمیخواستید
واکنش استرس اغلب زمانی آغاز می شود    که مرد   م احساس می کنند    
از منابع کافی برای رسید   گی به تقاضاهای ارائه شد   ه به آنها برخورد   ار 
نیستند   . اجازه د   هید    این احساس از شما د   ور شود    و د   ر لحظه به 
آرامش برسید   . به خود    بگویید    »من د   قیقا همان جایی هستم که قرار 

بود   ه د   ر این لحظه باشم.«

ترسخودراشناساییکنید
اضطراب به معنای احساس د   رماند   گی به واسطه یک عامل استرس زا 
حتی زمانی اتفاق می افتد    که هیچ خطر فوری شما را تهد   ید    نمی کند   .

اضطراب را می توان همانند    یک زنگ هشد   ار آتش د   انست د   ر شرایطی 
که هیچ آتش سوزی وجود    ند   ارد   .با د   رک این مساله که نیازی نیست 

وحشت زد   ه و مضطرب شوید    می توانید    خود    را آرام کنید   .

اینیکفرصتاست
به حرکتی رو به رشد    فکر کنید   . هر مانعی د   ر مسیر شما می تواند    یک 
فرصت باشد   .تالش کنید    مشکالت خود    را به عنوان فرصت هایی برای 
یاد   گیری و رشد    هر چه بیشتر د   ر نظر بگیرید    به جای آن که بر نتایج 

بالقوه منفی متمرکز شوید   .

بیخوابینداشتهباشید
مساله خواب و آشفتگی ذهنی د   ر کنار هم به یک معضل بی رحم 
تبد   یل می شوند   . شاید    یکی از اولین عالئمی که بعد    از ابتال سراغتان 
بیاید    اختالل د   ر خواب است. افکار اضطراب  آور، خوابید   ن را برای شما 
د   شوار می کند   . محرومیت از خواب شبانه موجب تقویت فعالیت های 

مغزی د   ر بخش هایی از مغز می شود    که با اضطراب مرتبط هستند   .

ارتباط کافئین و کاهش ریسک 
مرگ د   ر زنان مبتال به د   یابت

طبق نتایج یک تحقیق جد   ید   ، زنان مبتال 
قهوه  یا  چای  منظم  طور  به  که  د   یابت  به 
با  مقایسه  د   ر  نوشند     می  کافئین  حاوی 
زنانی که هرگز کافئین مصرف نمی کنند   ، 

عمر طوالنی تری خواهند    د   اشت. 
هر  د   هد     می  نشان  ای  مشاهد   ه  مطالعه 
مصرف  بیشتری  کافئین  زنان  چقد   ر 
با  مقایسه  د   ر  شان  مرگ  ریسک  نمایند    
نمی  مصرف  کافئین  هرگز  که  کسانی 

بود   . کنند   ، کمتر خواهد    
تاثیر  که  کنند     می  اذعان  محققان 
بستگی  هم  کافئین  منبع  به  حفاظتی 
ناشی  کافئین  مصرف  باالتر  میزان  د   ارد   : 
هر  به  مرگ  ریسک  کاهش  با  قهوه  از 
قلبی-عروقی،  بیماری  مخصوصاً  د   لیلی، 
مرتبط است؛ د   ر حالیکه زنانی که بواسطه 
مصرف  بیشتری  کافئین  چای،  نوشید   ن 
از  ناشی  مرگ  معرض  د   ر  کمتر  کنند     می 

سرطان قرار د   ارند   .
بزرگسال  جمعیت  د   رصد      ۸۰ از  بیش 
جهان روزانه کافئین، عمد   تا چای و قهوه، 
روزانه  مصرف  میانگین  کنند   .  می  مصرف 
تا   ۱۰۰ بین  کشور،  و  سن  براساس  قهوه 

۳۰۰ میلیگرم است.
مفید     تاثیرات  مطالعات  از  بسیاری 
ریسک  کاهش  مورد     د   ر  را  قهوه  نوشید   ن 
عمومی  جمعیت  د   ر  علت  هر  به  مرگ 
نشان د   اد   ه اند   ، اما اطالعات کمی د   ر مورد    
نقش کافئین بر مرگ و میر افراد    مبتال به 

د   یابت وجود    د   ارد   .
پورتو  د   انشگاه  محققان  مطالعه  این  د   ر 
مصرف  متفاوت  میزان  بین  رابطه  پرتغال 
کافئین و مرگ و میر را د   ر بالغ بر ۳۰۰۰ 
مرد    و زن مبتال به د   یابت از سال ۱999 تا 

2۰۱۰ بررسی کرد   ند   .
کافئین  مورد    مصرف  د   ر  کنند   گان  شرکت 
از قهوه، چای و نوشابه های گازد   ار  ناشی 
خود    گزارش می د   انند   . د   ر طول ۱۱ سال 

مطالعه، 6۱۸ نفر فوت کرد   ند   .
محققان د   ریافتند    زنان مبتال به د   یابت که 
مصرف  کافئین   ۱۰۰mg بر  بالغ  روزانه 
قهوه(  عاد   ی  فنجان  )یک  کرد   ند     می 
کافئینی  هیچ  که  زنانی  با  مقایسه  د   ر 
د   ر  کمتر  د   رصد      ۵۱ کرد   ند   ،  نمی  مصرف 
کاهش  این  د   اشتند   .  قرار  مرگ  معرض 
ریسک مرگ برای زنانی که روزانه ۱۰۰-
 ۵٧ کرد   ند     می  مصرف  کافئین   2۰۰mg
بیش  کنند   ه  مصرف  زنان  برای  و  د   رصد    
عاد   ی(  فنجان   2( روز  د   ر   2۰۰mg از 
این  محققان،  گفته  بود   .به  د   رصد      66
تاثیرگذار  فاکتورهای  از  مستقل  ارتباط 
د   رآمد     تحصیالت،  سطح  نژاد   ،  سن،  نظیر 
شاخص  کشید   ن،  سیگار  خانواد   ه،  ساالنه 
تود   ه بد   نی، مصرف الکل، فشارخون باال، و 

بیماری کلیوی ناشی از د   یابت بود   .
ناشی  تاثیر مفید     به گفته محققان، چنین 
از مصرف کافئین د   ر مورد    مرد   ان مبتال به 

نشد   . د   یابت مشاهد   ه 
چهار  به  زنان  چای،  مصرف  مورد     د   ر 
تقسیم  میزان مصرف چای  لحاظ  از  گروه 
محققان  زیاد   .  متوسط،  کم،  هیچ،  شد   ند   : 
د   ریافتند    گروه زنان مصرف کنند   ه کافئین 
از طریق چای، ۸۰ د   رصد    کمتر د   ر معرض 

مرگ ناشی از سرطان قرار د   اشتند   .

گوناگونتغذیه و سالمت

مهم  روید   اد     اولین  مد   رسه،  د   وران  شروع   
محسوب  کود   کان  از  بسیاری  زند   گی  د   ر 
می شود    و مرحله ای است که به طور طبیعی 
اضطراب و استرس نسبتا زیاد   ی را د   ر خود    
می آورد   .  به وجود     آنان  والد   ین  و  کود   کان 
کود   کان  )روان پزشک  فرین  میت  د   کتر 
آماد   ه سازی  که  است  معتقد     نوجوانان(  و 
شروع  از  قبل  عاطفی  منظر  از  کود   کان 
مد   رسه واقعا مهم است و امکان لذت برد   ن 
از مد   رسه را د   ر این د   وران پایه ای برای آنان 
زیر  راه های  متخصص،  این  می کند   .  فراهم 
را د   ر راستای راحت تر کرد   ن روزهای اولیه 

مد   رسه برای کود   کان پیشنهاد    می د   هد   .

تنظیمروالزندگیدانشآموز

شکل گیری یک روال منظم و برنامه ریزی شد   ه 
قبل از شروع مد   رسه د   ر زند   گی د   انش آموز، 
واقعا به راحت تر کرد   ن روزهای اولیه مد   رسه 
برای والد   ین و خود    کود   ک کمک می کند   . این 
روال باید    شامل چنین موارد   ی باشد   : تنظیم 
ساعت بید   ارباش، لباس پوشید   ن بد   ون کمک 
غذایی  وعد   ه های  ساعات  تنظیم  والد   ین، 
با  مد   رسه  ُفرم  لباس  خرید     میان وعد   ه ها.  و 
مشارکت د   انش آموز نیز می تواند    راه مناسبی 
زند   گی  د   ر  مد   رسه  زمینه سازی شروع  برای 
البته روند   های خرید    لباس ُفرم یا  او باشد   . 
یک  به  باید     مختلف  نیاز  مورد     محصوالت 
تجربه خاص و هیجان انگیز تبد   یل شوند    تا 

تاثیر مثبتی بر ذهن کود   ک بگذارند   .

تشویقدانشآموزبهمستقلشدن
باید     که  اند   ازه  همان  به  ماد   ری  یا  پد   ر  هر 
کند   ،  تامین  را  فرزند   ش  امنیت  و  آسایش 
باید    او را به سمت مستقل شد   ن و تقویت 
هد   ایت  مختلف  شرایط  د   ر  انعطاف پذیری 
کند   . بنابراین، والد   ین باید    د   انش آموز را به 
اتکای  با  روزمره  کارهای  این  د   اد   ن  انجام 
کرد   ن  معرفی  کنند   :  تشویق  خود   ش  به 
از  کمک  د   رخواست  جد   ید   ،  افراد     به  خود    
د   یگران، مد   یریت وضع لباس ها و کفش ها، 
بد   ون کمک  بسته بند   ی کیف و خوراکی ها 

والد   ین و...

تقویتنگرشهایمثبتدردانشآموز
نگرشی  و  هیجان  با  باید     د   انش آموز   
جد   ید     تجربه های  به سوی  مثبت،  کامال 
را  خانه  فضای  باید     والد   ین  بنابراین،  برود   . 

روزهای  اولیه  ارزیابی  و  بررسی  به سمت 
و  استرس  این که  بد   ون  بکشانند   ،  مد   رسه 
تهیه  کنند   .  ایجاد     د   انش آموز  د   ر  اضطراب 
مورد     تفریح های  یا  عالقه  مورد     غذاهای 
مد   رسه  اولیه  روزهای  د   ر  د   انش آموز  عالقه 
نگه  د   ور  مشکالت  از  را  او  ذهن  می تواند    
د   ارد   . راهنمایی کرد   ن د   انش آموز با رویکرد    
مثبت و همراه با محبت، انگیزه او را برای 
مقابله با مشکالت احتمالی افزایش می د   هد   .

برطرفکردنترسهاونگرانیهای
دانشآموز

 این که والد   ین د   ر اولین مواجهه با نگرانی ها 
او  تصورات  همه  د   انش آموز،  ترس های  و 
نیست.  د   رستی  کار  اصال  کنند   ،  انکار  را 
اجازه  د   انش آموز  به  باید     د   رواقع،  والد   ین 
به  را  ذهنش  د   ر  سواالت  تمامی  تا  بد   هند    
برای  با روی گشود   ه،  بعد     و  د   ربیاورد     بیان 

کنند   .  ارائه  پاسخی  سوال ها  این  همه 
که  کرد   ه اند     تایید     هم  متخصصان 
شکل گیری  برای  زیاد   ی  علت های 
اولیه  روزهای  د   ر  کود   کان  د   ر  نگرانی 
مد   رسه وجود    د   ارند   . بیشتر اضطراب ها 
معموال  مد   رسه،   از  ناشی  ترس های  و 
نظر  از  که  هستند     مشکالتی  همان 
بی اهمیت  و  احمقانه  واقعا  بزرگساالن 

تلقی می شوند   .
کمک به د   انش آموز د   ر بیان اضطراب ها 
مناسب  و  راحت  فضای  باید     والد   ین 
بتواند     د   انش آموز  تا  کنند     فراهم 
خود   ش  اضطراب های  و  نگرانی ها 
د   اد   ن  فرصت  بنابراین،  کند   .  بیان  را 
و  احساسات  ابزاز  برای  د   انش آموزان  به 
مد   رسه  به  نسبت  د   رونی شان  نگرانی های 
می توانند     والد   ین  است.  د   رستی  کار  کامال 
واد   اشتن  خند   ه  به  و  کرد   ن  شوخی  با 
د   ر  را  عجیب وغریب  تصورات  فرزند   شان، 

ذهن او از بین ببرند   .

اهمیتتوجهوالدینبهنشانههایخاص
از  پس  د   انش آموزان  موارد   ،  بیشتر  د   ر   
چند    هفته اول خود   شان را با روند    مد   رسه 
پید   ا  زیاد   ی  د   وست های  و  می د   هند     وفق 
د   ر  سازگاری  روند     این حال،  با  می کنند   . 
و  نمی گیرد     شکل  د   انش آموزان  از  بعضی 
مانند     د   یگری  مشکالت  به  آنان  ناراحتی 
د   رسی  مطالب  یاد   گیری  روند     د   ر  اختالل 
د   یگر  د   انش آموزان  زورگویی  با  مواجهه  یا 

مرتبط می شود   .

چطور اضطراب کود   کان را د   ر روزهای اول مد   رسه کم کنیم؟ 

و  باشد     همیشگی  می تواند     اگزما  این که  با 
هم  امکان  این  اما  نکند   ،  رها  را  بیمار  فرد    
کرد     کنترل  را  اگزما  عالئم  که  د   ارد     وجود    
و تا حد   ود   ی بهبود    بخشید   . اِعمال تغییرات 
کارهایی  از  یکی  غذایی،  رژیم  د   ر  خاص 
است که می تواند    تغییرات قابل توجهی را 
برای بعضی از افراد    مبتال به اگزما به وجود    
بیاورد   . البته قبل از تغییر رژم غذایی، حتما 

با پزشک خود   تان مشورت کنید   .

حذفآلرژنهاازرژیمغذایی

 ۸۰ از  بیش  بد   ن  د   ر  آنتی باد   ی ها  میزان   
اگزما،  بیماری  به  مبتال  افراد     از  د   رصد    
به  است.  طبیعی  و  عاد   ی  سطح  از  بیشتر 
آلرژیک  واکنش های  با  آنان  د   لیل،  همین 
این  از  بسیاری  می شوند   .  مواجه  بیشتری 
یا  یونجه  تب  آلرژیک،  رینیت  نیز  بیماران 
منابعی  مهم ترین  می کنند   .  تجربه  را  آسم 
به  مبتال  افراد     د   ر  را  آلرژیک  واکنش  که 
اگزما برانگیخته می کنند   ، عبارت اند    از شیر، 
گند   م،  سویا،  ماهی،  باد   ام زمینی،  تخم مرغ، 
کرد   ن  حد   ف  شکالت.  و  مرکبات  گلوتن، 
می تواند     غذایی  رژیم  از  منابع  این  متوالی 
اثرگذاری  تشخیص  برای  مناسبی  راه 
باشد   .  اگزما  بیماری  بر  آن ها  از  کد   ام  هر 
برای  خود   تان  پزشک  از  می توانید     شما 
پیشبرد    این رژیم غذایی کمک بگیرید    و از 
جایگزین های مناسب استفاد   ه کنید    تا مواد    

مغذی ضروری را از د   ست ند   هید   .

اضافهکردنپروبیوتیکها
 سالمت د   ستگاه گوارش به سیستم ایمنی 
بد   ن وابسته است و می تواند    بر بیماری اگزما 
از سیستم  تاثیر بگذارد   . برخورد   ار بود   ن  هم 
ایمنی سالم هم به د   اشتن مجموعه متنوع و 
متعاد   لی از باکتری های الزم د   ر رود   ه بستگی 
به  که  هستند     پروبیوتیک ها  د   قیقا  و  د   ارد    
ساخت سیستم ایمنی قوی و مستحکم کمک 
بارد   اری که سابقه خانواد   گی  زنان  می کنند   . 
از شیوه هایی  د   ارند   ، می توانند     اگزما  به  ابتال 
با  مانند    Swansea baby trial برای مقابله 
اگزما کمک بگیرند   . این زنان باید    تحت نظر 
پروبیوتیک ها  از  بارد   اری  د   وران  د   ر  پزشک 
استفاد   ه کنند    و پس از زایمان نیز به نوزاد   شان 
پروبیوتیک بد   هند   . این شیوه، شانس ابتال به 
اگزما را ۵٧ د   رصد    و شانس ابتال به آلرژی ها را 

٤٤ د   رصد    کاهش می د   هد   .

انتخابموادغذاییضدالتهاب
شکل گیری  د   ر  عامل  کلید   ی ترین  التهاب،   
غذایی  رژیم  از  پیروی  بنابراین،  است.  اگزما 
ضد   التهابی می تواند    برای افراد    مبتال به این 
بیماری مفید    باشد   . رژیم های غذایی سرشار از 
قند   ها و کربوهید   رات های تصفیه شد   ه،  سطح 
و  افزایش می د   هند     از حد     را بیش  انسولین 
د   رنتیجه موجب شکل گیری التهاب می شوند   . 
پس به جای منابع غذایی ذکرشد   ه، از غالت 
کربوهید   رات،  منبع  به عنوان  سبوس د   ار 
زیاد   ی  مقد   ار  و  چربی  بد   ون  پروتئین های 
تعاد   ل  برقراری  کنید   .  استفاد   ه  سبزیجات 

)خصوصا  د   ریافتی  چربی های  بین  مطلوب 
رساند   ن مقد   ار زیاد   ی از امگا-۳ به بد   ن( واقعا 
می تواند    اثرات ضد   التهابی قابل توجهی د   اشته 
باشد   . اگر به آلرژی مبتال نباشید   ، می توانید    
د   ریایی،  غذاهای  ماهی،  روغن  از  به راحتی 
استفاد   ه  کتان  بذر  روغن  و  خام  مغزهای 

کنید   .

پرهیزهایضروریواهمیتعسل
بعضی از محصوالت مراقبت از پوست می توانند    
عالئم اگزما را تشد   ید    کنند   . پس از محصوالتی 
این عناصر هستند   ، پرهیز کنید   :  که حاوی 
لوریل سولفات سد   یم، تالک، النولین، پروپیلن 
یا هر عنصر محرک د   یگر.  گلیکول، فتاالت 
اگر می خواهید    عالئم حساسیت های پوستی 
را تسکین بد   هید   ، می توانید    از عسل )خصوصا 
طبیعی  جایگزین  به عنوان  موم(  د   ارای  نوع 
خاصیت های  د   ارای  عسل  کنید   .  استفاد   ه 
ضد   باکتریایی، ضد   قارچی و ضد   عفونی کنند   ه 

است و می تواند    به تقویت سیستم ایمنی بد   ن 
کمک کند   . مصرف خوراکی یا موضعی عسل 
به صورت روزانه برای افراد    مبتال به اگزما مفید    

است.

دریافتویتامینهایضروری
تعاد   ل مطلوبی د   ر  باید     اگزما  به  افراد    مبتال 
از  فالونوئید   ها  و  امالح  ویتامین ها،  مصرف 
مهم ترین  کنند   .  برقرار  غذایی  رژیم  طریق 
ترکیبات ضروری برای آنان عبارت اند    از زینک 
 .D و ویتامین E ویتامین ،C روی(، ویتامین(
مطالعات اخیر نشان د   اد   ه اند    که فالونوئید   ها 
هستند   ،  مفید     بیماران  این  برای  واقعا  نیز 
چون ترشح هیستامین ها را کاهش می د   هند    
با  مقابله  برای  پوست  ذاتی  قابلیت های  و 
بیماری را تقویت می کنند   . محققان می گویند    
فالونوئید   ها،  انواع  میان  د   ر  کوئرستین  که 
با  مقابله  برای  اثربخشی  بیشترین   د   ارای 

اگزما است. 

اگر اگزما د   ارید   ، عسل بخورید   !
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آگهی فقد   ان
 مد   رک تحصیلی

مد   رک تحصیلی گواهینامه موقت پایان تحصیلی کارد   انی رشته زبان و اد   بیات فارسی 
به شماره ۱۵۰۵ناد   ر تکریمی فرزند    شکر اهلل د   ارای شناسنامه 2۱6و شماره سریال 
تقاضا  یابند   ه  از  باشد     می  ساقط  اعتبار  ازد   رجه  و  گرد   ید   ه  ۸۱۱6۵22٧٤۱۱مفقود    
نشانی صند   وق  به  د   زفول  واحد     اسالمی  آزاد     د   انشگاه  به  را  مد   رک  اصل  شود     می 
پستی 6٤6۱6٤۵۱69ارسال نماید   . نوبت اول:96/6/2۰- نوبت د   وم:96/6/2٧-نوبت 

سوم:۳/٧/۱۳96
دزفول

رونوشت آگهی حصر وراثت 

کالسه  به  د   اد   خواست  شرح  به  اله      رحمت  فرزند     گرد     خیمه  غالمعباس 
توضیح  چنین  و  نمود   ه  وراثت  حصر  گواهی  د   رخواست  شورا   این    2/2۵۸/96
ش  ش  به  عبد   الوهاب  فرزند     کبود     خیمه  اله  رحمت  مرحوم  شاد   روان  که  د   اد   ه 
29٧صاد   ره از بابل  د   ر تاریخ ۸۵/۱۱/29اقامتگاه د   ائمی خود    بخش بند   پی شرقی 
روستای لد   ار    بد   رود    زند   گی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

۱-  غالمعباس خیمه گرد    به ش کد    ملی 2۰6٤۵۳۸٧۸۱متولد    ۱۳2۸
2-  غالمعلی خیمه گرد    به ش کد    ملی2۰6٤۵۵۰۰٧۰متولد    ۱۳۳۱

۳-  غالمحسین نیک روش 2۰622۵9۵۵٧متولد    ۱۳٤۰
٤-  رعنا خیمه گرد    به ش کد    ملی2۰622۵۸۸۳6متولد    ۱۳۳۳
۵-  ثریا خیمه گرد    به ش کد    ملی2۰6٤۵٧۵626متولد    ۱۳۳٧

همگی از فرزند   ان متوفی می باشند    
مرتبه  یک  نوبت  یک  د   ر  را  مزبور  د   رخواست  مقد   ماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید    تا هر کسی اعتراضی د   ارد    و یا وصیتنامه از متوفی نزد    او باشد    
گواهی  واال  د   ارد     تقد   یم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از 

صاد   ر خواهد    
قاضیشعبهدومحکمیشورایحلاختالفبندپیشرقی

د   اد   نامه 

بتاریخ 96/٤/2۱ کالسه پروند   ه 9۵/۱۱2۳ شماره د   اد   نامه 96/۳۳9 
مرجع رسید   گی کنند   ه شعبه اول شورای  حل اختالف نور 

 6 ف  هر   – بهشتی  خ   – نور  نشانی  به  کنگری  پور  آقاجان  خد   یجه   : خواهان 
پالک 2۰٧ 

خواند   ه : یوسف موسوی ورزقانی به نشانی مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه 

طرفین جهت  عوت  و  باال  بگالسه  آن  ثبت  و  پروند   ه  وصول   از  پس   : گرد   شکار 
تشکیل  ذیل  کنند   ه  امضاء   بتصد   ی  العاد   ه شورا  فوق  وقت  د   ر  رسید   گی سرانجام 
رای  انشاء  ذیال  و  اعالم  را  رسید   گی  ختم  پروند   ه  محتویات  به  توجه  با  و  است 

مینماید    
رای قاضی شورا 

یوسف  آقای  طرفیت  به  فرزند    شکراهلل  کنگری  پور  آقاجان  خد   یجه  خانم  د   عوای 
موسوی ورزقانی فرزند    اسد    به خواسته مطالبه وجه به مبلغ هشتاد    میلیون ریال به 
موجب یک فقره چک بشماره ۳9۰6۳٧ به تاریخ 9۵/۸/2۰ عهد   ه بانک کشاورزی 
تاریخ  از  تاد   یه  تاخیر  خسارت  و  د   اد   رسی  هزینه  بهمراه  نور  نوری  ناطق  شعبه 
سررسید    چک تا اجرای کامل د   اد   نامه با عنایت به مفاد    د   اد   خواست تقد   یمی و بقاء 
علیه  محاله  بانک  از  پرد   اخت  عد   م  گواهینامه  و  الذکر  فوق  شماره  به  اصل چک 
حاکی از استقرار و استمرار د   ین بر عهد   ه خواند   ه می باشد    و خواند   ه علیرغم ابالغ 
مطروحه  د   عوی  قبال  د   ر  د   فاعی  و  ایراد     و  نیافته  حضور  کافی  انتظار  و  اخطاریه 
د   عوای  شورا  لذا  است  ننمود   ه  ابراز  و  ارائه  را  خود     ذمه  برائت  و  د   ین  پرد   اخت  و 
خواهان را وارد    د   انسته و مستند   ا به مواد    ۳۱۰-۳۱۳-۳2۰ قانون تجارت و مواد    
۱9۸-۵۱9-۵22 قانون آیین د   اد   رسی د   اد   گاههای عمومی و انقالب د   ر امور مد   نی 
حق  د   ر  ذیل  مبالغ  پرد   اخت  به  خواند   ه  محکومیت  بر  حکم   ۱۳٧9 سال  مصوب 
خواهان صاد   ر و اعالم می نماید    الف مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
از  تاد   یه  تاخیر  بابت هزینه د   اد   رسی ج- خسارت   ریال  – مبلغ 2/۸٧۰/۰۰۰  ب 
تاریخ 9۵/۸/2۰ لغایت وصول محکوم به نسبت به محکوم  به که د   ر زمان اجرای 
رای  گرد   د     می  پرد   اخت  له  محکوم  به  و  وصول  علیه  محکوم  از  و  محاسبه  حکم 
صاد   ره غیابی بود   ه و ظرف مد   ت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی د   ر این شورا 
و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ ز قابل تجد   ید    نظر خواهی د   ر د   اد   گاههای 

عمومی نور می باشد    م. الف ٤۳٧/96
قاضیشعبهاولشورایحلاختالفنورسیداسدالهآقایی

مفقود   ی
 سند    کمپانی و برگ سبز سواری پراید    جی تی ایکس آی به رنگ سفید    شیری 
روغنی مد   ل ۸۳با شماره پالک ٤9۳ص۱9ایران ۸2با شماره موتور ۰۰9۱۳6۸2و 
شماره شاسی s۱٤۱22۸۳۳۱2۱۸2بنام حسین رمضانپور بائی مفقود    گرد   ید   ه و از 

د   رجه اعتبار ساقط می باشد   
بابل

مفقود   ی
 برگ سبز و سند    کمپانی ماد   ر وانت پیکان تیپ ۱6۰۰oHVمد   ل ۸٧با شماره پالک 
۳۳9ی۵۱ایران ٧2با شماره موتور ۱۱٤۸6۰6٧۳2۱و شماره شاسی ۳۱6۵۳۸۱٧بنام 

سهیل ذبیحی اترکه مفقود    گرد   ید   ه و از د   رجه اعتبار ساقط می باشد   
جویبار

مفقود   ی
 برگ سبز سمند    LXXU٧ مد   ل 96با شماره پالک 292ع۳۱ایران ٧2 با شماره 
NAAC9۱CE۳HF۱۵2۱٧6بنام  شاسی  شماره  K۱۱۱٧۸۰۸و   ۱2٤ موتور 

ضحی عموئی مفقود    گرد   ید   ه و از د   رجه اعتبار ساقط می باشد   
بابل

د   اد   نامه 
کالسه پروند   ه 9۵/٧٧۰ شماره د   اد   نامه 96/۳/۳۱-۱۸۰ 

خواهان سید    اسرافیل صفری کچپی فرزند    سید    عزیزاهلل  به نشانی اسرم خ امام ک 
امام سجاد    منزل شخصی 

خواند   ه سید    ربابه صفری کچپی فرزند    سید    سیف اله مجهول المکان 
اختالف  حل  شورای  د   وم  شعبه   : کنند   ه  رسید   گی  مرجع  وجه  مطالبه   : خواسته 

میاند   رود    
رای شورا 

د   ر خصوص د   عوی آقای سید    اسرافیل صفری کچپی فرزند    سید    عزیز اله  به طرفیت 
به  وجه  مطالبه  خواسته  به  اله  سید    سیف  فرزند     کچپی  ربابه صغری  سید   ه  خانم 
مبلغ 6۳/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام هزینه د   اد   رسی و خسارت تاخیر تاد   یه با عنایت 
به اوراق پروند   ه نظر به اینکه خواهان اعالم می د   ارد    که اینجانب ضمانت وام بانکی 
خواند   ه را نزد    بانک ملی اسرم قبول کرد   م و به د   لیل عد   م پرد   اخت اقساط از سوی 
خواند   ه بانک موصوف مبلغ 6۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال از حساب بند   ه کسر نمود   ه و تاکنون 
خواند   ه اقد   امی جهت پرد   اخت مبلغ فوق نکرد   ه لذا خواهان رسید   گی و صد   ور حکمی 
شایسته را مطابق خواسته را نمود   ه خواهان برای اثبات د   عوی خود    فیش بانکی که 
مبلغ فوق از حساب وی بابت وام کسر گرد   ید   ه ارائه نمود   ه از طرفی خواهان د   لیل 
کثیر  جراید     از  آگهی  نوبت  یک  د   رخواست  شورا  از  خواند   ه  بود   ن  المکان  مجهول 
االنتشار نمود   ه که د   ر د   ر روزنامه سیاست روز مورخه 96/2/۱9 جلسه د   اد   رسی به 
تاریخ 96/۳/2۳ ساعت ۱۱:۳۰ صبح به خواند   ه اعالم گرد   ید   ه ولی خواند   ه علی رغم 
اخطاریه ابالغ د   ر جلسه د   اد   رسی حضور نیافته و د   لیل و الیحه ای برای برائت ذمه 
د   اد   رسی مد   نی  آیین  قانون  ماد   ه ۱9۸و ۵۱9  به  لذا شورا مستند   ا  ند   اد   ه  ارائه  خود    
د   عوی خواهان را وارد    و ثابت تشخیص د   اد   ه و رای بر محکومیت خواند   ه به پرد   اخت 
مبلغ 6۳/۰۰۰/۰۰۰ریال اصل خواسته به انضمام هزینه د   اد   رسی و خسارت تاخیر 
تاد   یه از تاریخ تقد   یم د   اد   خواست لغایت اجرای حکم د   ر اجرای احکام د   ر حق خواهان 
صاد   ر و اعالم می د   ارد    صاد   ره غیابی محسوب و ظرف مد   ت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی د   ر همین شورا ظرف همین مد   ت قابل تجد   ید    نظر نزد    محاکم عمومی 

میاند   رود    می باشد    م. الف 96/۱9٧ 
قاضیشعبهدومحکمیشورایحلاختالفمیاندرود

اصالحیه 
برگ اجراییه با شماره پروند   ه ۱۰٤۸-9۵ش ح ۱محکوم له خانم خد   یجه ابد   ی مرزونی 
رای شماره 2۵6از شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان فرید   ونکنار محکوم علیه 
محکوم است به پرد   اخت مبلغ ٧۰/٤۳۳/۰۰۰ریال بابت نفقه بود   ه که د   ر تاریخ 96/6/26 

چاپ شد   ه بود    مبلغ فوق نوشته نشد   ه بود     که د   ر اینجا اصالح میگرد   د   

د   اد   نامه 
کالسه پروند   ه 9۵/٧69 شماره د   اد   نامه 96/۳/۳۱-۱٧9 

خواهان رویا آزرد   ه ملک آباد   ی فرزند    زین العابد   ین به نشانی اسرم خ امام ک امام 
سجاد    منزل شخصی سید    اسرافیل صفری کچپی 

خواند   ه سید    ربابه صفری کچپی فرزند    سید    سیف اله مجهول المکان 
اختالف  حل  شورای  د   وم  شعبه   : کنند   ه  رسید   گی  مرجع  وجه  مطالبه   : خواسته 

میاند   رود    
رای شورا 

د   ر خصوص د   عوی خانم رویا آزرد   ه ملک آباد   ی فرزند    زین العابد   ین به طرفیت خانم 
مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  اله  سید    سیف  فرزند     کچپی  ربابه صغری  سید   ه 
به  عنایت  با  تاد   یه  تاخیر  و خسارت  د   اد   رسی  هزینه  انضمام  به  6۳/۰۰۰/۰۰۰ریال 
بانکی  اینجانب ضمانت وام  اعالم می د   ارد    که  اینکه خواهان  به  اوراق پروند   ه نظر 
خواند   ه را نزد    بانک ملی اسرم قبول کرد   م و به د   لیل عد   م پرد   اخت اقساط از سوی 
خواند   ه بانک موصوف مبلغ 6۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال از حساب بند   ه کسر نمود   ه و تاکنون 
خواند   ه اقد   امی جهت پرد   اخت مبلغ فوق نکرد   ه لذا خواهان رسید   گی و صد   ور حکمی 
شایسته را مطابق خواسته را نمود   ه خواهان برای اثبات د   عوی خود    فیش بانکی که 
مبلغ فوق از حساب وی بابت وام کسر گرد   ید   ه ارائه نمود   ه از طرفی خواهان د   لیل 
کثیر  جراید     از  آگهی  نوبت  یک  د   رخواست  شورا  از  خواند   ه  بود   ن  المکان  مجهول 
االنتشار نمود   ه که د   ر د   ر روزنامه سیاست روز مورخه 96/2/۱9 جلسه د   اد   رسی به 
تاریخ 96/۳/2۳ ساعت ۱۱:۳۰ صبح به خواند   ه اعالم گرد   ید   ه ولی خواند   ه علی رغم 
اخطاریه ابالغ د   ر جلسه د   اد   رسی حضور نیافته و د   لیل و الیحه ای برای برائت ذمه 
د   اد   رسی مد   نی  آیین  قانون  ماد   ه ۱9۸و ۵۱9  به  لذا شورا مستند   ا  ند   اد   ه  ارائه  خود    
د   عوی خواهان را وارد    و ثابت تشخیص د   اد   ه و رای بر محکومیت خواند   ه به پرد   اخت 
مبلغ 6۳/۰۰۰/۰۰۰ریال اصل خواسته به انضمام هزینه د   اد   رسی و خسارت تاخیر 
تاد   یه از تاریخ تقد   یم د   اد   خواست لغایت اجرای حکم د   ر اجرای احکام د   ر حق خواهان 
صاد   ر و اعالم می د   ارد    صاد   ره غیابی محسوب و ظرف مد   ت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی د   ر همین شورا ظرف همین مد   ت قابل تجد   ید    نظر نزد    محاکم عمومی 

میاند   رود    می باشد    م. الف 96/۱9۸ 
قاضیشعبهدومحکمیشورایحلاختالفمیاندرود

رونوشت آگهی حصر وراثت 

مرضیه مراد   ی نوایی فرزند    خان آقا    به شرح د   اد   خواست به کالسه ۵9۰/96/ش 
ح ۱  این شورا  د   رخواست گواهی حصر وراثت نمود   ه و چنین توضیح د   اد   ه که 
شاد   روان مرحوم خان آقا مراد   ی نوایی فرزند    محمد    اسمعیل به ش ش ۱6صاد   ره 
بد   رود     فرید   ونکنار    96/6/2۰اقامتگاه د   ائمی خود    شهرستان  تاریخ  بابلسر د   ر  از 

زند   گی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-  مرضیه مراد   ی نوایی فرزند    خان آقا به ش ش 69۰ فرزند    متوفی 
2-  عظیمه مراد   ی نوایی فرزند    خان آقا به ش ش ۵29 فرزند    متوفی 

۳-  صغری مراد   ی نوایی فرزند    خان آقا به ش ش ۱۰ فرزند    متوفی 
٤-  سکینه مراد   ی نوایی فرزند    خان آقا به ش ش ۱۸ فرزند    متوفی 

۵-  خد   یجه مراد   ی نوایی فرزند    خان آقا به ش ش 6۰٧ فرزند    متوفی 
6-  روزا مراد   ی نوایی فرزند    خان آقا به ش ش ۸9۱ فرزند    متوفی 

٧-  محمد    اسمعیل مراد   ی نوایی فرزند    خان آقا به ش ش ٤۵6 فرزند    متوفی 
۸-  مهد   ی مراد   ی نوایی فرزند    خان آقا به ش ش 6۳٧ فرزند    متوفی 

9-  نظر علی مراد   ی نوایی فرزند    خان آقا به ش ش ۱9 فرزند    متوفی 
۱۰-  محمد    رضا مراد   ی نوایی فرزند    خان آقا به ش ش ۱ فرزند    متوفی 

مرتبه  یک  نوبت  یک  د   ر  را  مزبور  د   رخواست  مقد   ماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید    تا هر کسی اعتراضی د   ارد    و یا وصیتنامه از متوفی نزد    او باشد    
گواهی  واال  د   ارد     تقد   یم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از 

صاد   ر خواهد    
قاضیشعبهاولشورایحلاختالففریدونکنار

»ســهراب مراد   ی« وزنــه برد   ار د   ســته 9٤ 
کیلوگرم ایران د   ر بازی های د   اخل سالن آسیا 
د   ر ترکمنستان رکورد    مجموع جهان را بعد    از 
۱۸ سال یک کیلوگرم افزایش د   اد    تا د   ر آستانه 
پیکارهــای قهرمانی جهــان د   ر آمریکا برای 

حریفان خود    خط و نشان بکشد   .
مراد   ی که تابستان گذشته مد   ال طالی بازی 
های المپیک ریو را به گرد   ن آویخته بود   ، شنبه 
شــب د   ر بازی های د   اخل سالن آسیا د   ر کنار 
۱۰ حریف د   یگر د   ر د   ســته 9٤ کیلوگرم کار 
سختی ند   اشت چرا که او د   ر یک ضرب با ۱۸۵ 
کیلوگرم، د   و ضرب با 22۸ کیلوگرم و مجموع 
٤۱۳ کیلوگرم و با اختالف 22 کیلوگرم نسبت 
به نفر د   وم، قد   رتمند   انه مد   ال طال را تصاحب 
کند   .البته مراد   ی د   ر بــازی های المپیک ریو 
بــا ٤۰۳ کیلوگرم یعنی ۱۰ کیلوگرم کمتر از 
رکورد    خود    به مد   ال طال د   ســت یافته بود   . او 
د   ر ریو د   ر یک ضرب ۱۸2 کیلوگرم، د   و ضرب 
22۱ کیلوگرم و مجموع ٤۰۳ کیلوگرم مد   ال 
طال را به گرد   ن آویخت.»فرخ بیک سوبیروف« 
وزنه برد   ار 2۰ ســاله ازبکســتانی و د   ارند   ه د   و 
مــد   ال طالی جوانان جهــان با مجموع ۳9۱ 
کیلوگــرم نقره گرفت و »لیــو هائو« از چین 
د   ارنــد   ه مد   ال طــالی بازی های آســیایی با 
مجموع ۳۸٧ کیلوگرم د   ر جایگاه ســوم قرار 
گرفت که هیچکد   ام این د   و د   ر کنار هفت وزنه 
برد   ار د   یگر د   ر مقابل مراد   ی حرفی برای گفتن 
ند   اشتند   .اما رقابت های د   سته 9٤ کیلوگرم به 
غیر از مد   ال طال از آن جهت برای کشــورمان 
اهمیت د   اشــت که مراد   ی رکورد    مجموع این 
د   سته را بعد    از ۱۸ سال یک کیلوگرم ارتقا د   اد   .

وی د   ر حرکات د   و ضرب بعد    از آنکه نتوانست 
وزنــه 22۰ کیلوگرمی را باالی ســر ببرد    د   ر 
حرکــت د   وم این وزنه را مهار کــرد    تا مد   ال 

طالی خود    را مسجل کند   . 
مراد   ی که پیش از ایــن بارها اعالم کرد   ه بود    
قصد    د   ارد    رکورد    حرکــت د   و ضرب جهان را 
جابجا کند    د   ر حرکت ســوم می بایست ۱۳ 
کیلوگرم وزنه را افزایش می د   اد    که از نظر فنی 

شاید    ضرورتی برای این کار به د   لیل احتمال 
آسیب د   ید   گی وجود    ند   اشت و به همین د   لیل 
او رکورد    مجموع جهان را نشــانه گرفت و با 
مهار وزنــه 22۸ کیلوگرمی، یــک کیلوگرم 

رکورد    مجموع جهان را جابجا کرد   .
رکورد    مجموع د   سته 9٤ کیلوگرم جهان پیش 
از ایــن به مقد   ار ٤۱2 کیلوگرم به »آکاکیوس 
کاخیاســویلیس« یونانی تعلق د   اشت که د   ر 
رقابت های جهانی سال ۱999 یونان به د   ست 
آمد   .مــراد   ی پیش از این د   ر تمرینات بارها د   ر 
حرکت د   و ضرب و به طور غیر رســمی وزنه 
2۳۳ کیلوگرمــی که یک کیلوگرم بیشــتر 
از رکورد    جهان اســت را باالی ســر برد   ه بود    
و به طور حتم او بــرای رقابت های قهرمانی 
ســال 2۰۱٧ جهان د   ر آمریکا برای شکستن 
این رکــورد    برنامه خواهد    د   اشــت.رکورد    د   و 
ضرب جهان با 2۳2 کیلوگرم به »ســایمون 
کولسکی« وزنه برد   ار لهستانی تعلق د   ارد    که 
سال 2۰۰۰ به ثبت رساند   ه که »ایلین ایلیا« 
وزنه برد   ار سرشــناس قزاق د   ر المپیک لند   ن 
2۳۳ کیلوگــرم را باالی ســر برد    اما با مثبت 
اعالم شد   ن د   وپینگش، این رکورد    از وی گرفته 
شد   .با توجه به رکورد    شکنی مراد   ی د   ر د   سته 
9٤ کیلوگرم اکنون د   ر سایت فد   راسیون بین 

المللی وزنه برد   اری به غیر از نام او، نام کیانوش 
رســتمی به عنوان رکــورد   ار د   و ضرب )22۰ 
کیلوگــرم - 2۰۱6 تهــران( و مجموع )۳96 
کیلوگرم د   ر المپیک ریو( و همچنین حسین 
رضازاد   ه رکور د    ار د   و ضرب د   سته فوق سنگین 
)26۳ کیلوگرم د   ر المپیک 2۰۰٤ آتن( وجود    

د   ارد   .
به طور حتم بعد    از مثبت اعالم شد   ن د   وپینگ 
مراد   ی د   ر سال 2۰۱۳ و همچنین ناکامی د   ر 
المپیک 2۰۱2 لند   ن به د   لیل بیماری و وقفه 
چند    سال د   ر کســب موفقیت های این وزنه 
برد   ار با استعد   اد   ، با اخالق و بی حاشیه تیم ملی 
به نظر می رســد    او د   ر این سال ها قصد    د   ارد    
با د   رو کــرد   ن مد   ال های جهانی تا بازی های 
المپیک 2۰2۰ توکیو، ناکامی های گذشته را 
جبران کند   .به طور حتــم این وزنه برد   ار تیم 
ملی د   ر رقابت های قهرمانی سال 2۰۱٧ جهان 
د   ر آمریکا کاری به مراتب سخت تر از المپیک 
ریو پیش رو خواهد    د   اشــت چرا که حریفان 
اصلی او از روسیه، لهستان و قزاقستان د   ر بازی 
هــای المپیک ریو نبود   نــد    و به طور حتم د   ر 

آمریکا حضور خواهند    د   اشت.
»آد   رین اد   وارد    زیلنسکی« د   ارند   ه مد   ال طالی 
المپیــک لنــد   ن د   ر وزن ۸۵ کیلوگرم، طال و 

نقره سال های 2۰۱٤ و 2۰۱۵ جهان، طالی 
سال 2۰۱٤ اروپا و همچنین براد   رش »برنارد    
توماس زیلنســکی« د   ارند   ه مد   ال طالی سال 
2۰۱6 اروپا از لهســتان، »آلکســی گوزوف« 
از روســیه، »الماس اوتشــف« و »ژاســوالن 
خد   یربایــف« د   ارند   گان نقــره و برنز قهرمانی 
سال 2۰۱۵ جهان از قزاقستان به د   لیل مثبت 
بود   ن د   وپینگ از بازی های المپیک ریو غیبت 
د   اشــتند    که د   ر صورت حضور ایــن افراد    د   ر 
کنار واد   ژیم استراتســو از بالروس، آئورماس 
د   یژبالیــس از لیتوانی و د   یگر مد   عیان، مراد   ی 

کار سختی را د   ر آمریکا خواهد    د   اشت.
سهراب مراد   ی د   ر مورد    رکورد   شکنی خود    د   ر 
بازی  های د   اخل سالن آسیا گفت: د   ر حرکت 
اول د   و ضرب عجله کرد   م با این حال تمرکزم را 
از د   ست ند   اد   م چرا که شبانه روز برای رسید   ن 
به این لحظه تالش کرد   ه بود   م. خد   ا را شــکر 
بعد    از ۱۸ سال توانستم رکورد    مجموع جهان 

را بشکنم.
وی د   ر پاسخ به این پرسش که آیا برنامه  اش 
فقط رکورد   شکنی د   ر مجموع بود   ، تصریح کرد   : 
بله، چون رســید   ن به رکورد    مجموع سخت 
است و باید    د   ر یک ضرب و د   و ضرب وزنه  های 
خوبی زد    تا بتوان رکورد    مجموع را شکست اما 
با تالش شــبانه  روزی و د   عاهای مرد   م موفق 

شد   م.
د   ارند   ه مــد   ال طــالی المپیک با اشــاره به 
سختی هایی که قبال کشید   ه بود   ، تاکید    کرد   : 
تا چند    سال پیش هم می توانستم نتایج خوبی 
بگیرم اما برخی مشــکالت نگذاشت اما االن 

تالش می کنم بهترین ها را رقم بزنم.
مــراد   ی د   ر مورد    برنامه خود    برای مســابقات 
جهانی گفت: اصل حضورم د   ر این بازی ها این 
بود    که خود   م را برای مسابقات جهانی محک 
بزنم تا د   ر آن رقابت ها بد   ون نقطه ضعف ظاهر 
شــوم.پیکارهای وزنه برد   اری قهرمانی ســال 
2۰۱٧ جهان از ٧ تا ۱٤ آذر ماه د   ر شهر آنهیم 
لس آنجلس د   ر ایالت کالیفرنیا آمریکا برگزار 

می شود   .

خط و نشان سهراب مراد   ی برای حریفان جهانی
 عباد   ی پور اولین جام را
 با اسکرا کسب کرد   

تیم اســکرا بلهاتوف د   ر حضور میــالد    عباد   ی پور با 
پیروزی برابر زاکسا قهرمان سوپر کاپ والیبال لهستان 
شد   .به گزارش زمان به نقل از ایسنا، میالد    عباد   ی پور، 
د   ریافت کنند   ه قد   رتی باشــگاه والیبال اسکرا بلهاتوف 
لهســتان که به تازگی به این تیم پیوسته است، د   ر 
نخستین تجربه حضور د   ر ترکیب این تیم موفق شد    
نخســتین جام قهرمانی را با کسب پیروزی د   ر د   ید   ار 
پایانی سوپر کاپ لهستان کسب کند   .اسکرا بلهاتوف با 
نتیجه ســه بر یک زاکسا را از پیش رو برد   اشت و به 

عنوان قهرمانی سوپر کاپ لهستان د   ست یافت.

الهه رضایی به مد   ال نقره آلیش 
اکتفا کرد   

»الهه رضایی« کشــتی گیــر وزن ٧۵- آلیش ایران 
با قبول شکســت د   ر د   ید   ار نهایی بازی های آسیایی 
د   اخل ســالن و هنرهای رزمی ترکمنستان به مد   ال 
نقره اکتفا کرد   .به گزارش زمان به نقل از ایرنا، رضایی 
که د   ر د   یــد   ار نیمه نهایی مقابــل حریف هند   ی به 
پیروزی رســید   ه بود   ، د   ر د   ید   ار نهایی نتوانست آنطور 
که باید    و شاید    کشتی بگیرد    تا طال را از د   ست بد   هد   .
رضایی د   ر فینال مقابل حریفی از قرقیزســتان قرار 
گرفت و د   ر حالی که نتیجه را یک بر یک برابر کرد   ، 
اما به خاطر د   اشتن اخطار بازند   ه اعالم شد    و به مد   ال 
نقره رســید   .  کاروان ورزشی ایران تاکنون د   ر مجموع 
6٧ نشان شــامل ۱٧طال، ۱٤ نقره و ۳6 برنز د   ر این 
رقابت ها کسب کرد   ه است.پنجمین د   وره بازی های 
د   اخل ســالن آسیا و اقیانوسیه که از 26شهریور آغاز 

شد   ه است تا پنجم مهرماه د   ر عشق آباد    اد   امه د   ارد   .

 جود   وکاران نابینای د   ر راه
 رقابت های جهانی ازبکستان

سرمربی تیم ملی جود   وی نابینایان و کم بینایان ایران 
از اعزام سه جود   وکار به رقابت های جهانی این رشته 
د   ر ازبکستان خبر د   اد   .به گزارش زمان به نقل از کمیته 
ملی پارالمپیک، محمد   رضا حاج یوسف زاد   ه با اعالم 
این خبر،گفت: مرحله سوم ارد   وی آماد   گی تیم ملی 
جود   و با حضور ۸ ورزشکار د   ر تهران د   ر حال برگزاری 

است که پنجم مهر به پایان می رسد   .
وی افــزود   : ارد   وی چهارم نیــز از روز د   هم مهر آغاز 
خواهد    شد    و ملی پوشان د   ر پایان ارد   و جهت شرکت 
د   ر رقابت های قهرمانی جهان به کشــور ازبکستان 

اعزام می شوند   .
ســرمربی تیم ملی جود   وی نابینایان و کم بینایان با 
اشاره به ترکیب تیم ملی اظهار کرد   : محمد   رضا خیراهلل 
زاد   ه از مازند   ران د   ر وزن بعالوه۱۰۰ کیلوگرم، ســید    
امید    جعفری از خوزستان د   ر وزن منهای۸۱ کیلوگرم 
و ســید    میثم بنی طبا از اصفهان د   ر وزن منهای 6۰ 
کیلوگرم برای شرکت د   ر رقابت های قهرمانی جهان 
انتخاب شــد   ه اند   .وی د   رباره غیبت نفرات اول رقابت 
های قهرمانی آسیا گفت: مهد   ی برجلو د   ر وزن منهای 
٧۳ کیلوگرم و ســعید    رحمتــی د   ر وزن منهای 66 
کیلوگرم که د   ر رقابت های قهرمانی آسیا بر سکوی 
قهرمانی ایستاد   ند    به د   لیل آسیب د   ید   گی نتوانستند    
د   ر این مســابقات شــرکت کنند    و برای بازی های 

پاراآسیایی جاکارتا تمرین خواهند    کرد   . 

خبـر خبر

تاج: بازی با توگو لغو نشد   ه است

رییس فد   راسیون فوتبال د   رباره لغو د   ید   ار ایران و توگو، بیان کرد   : اگر من 
رییس فد   راسیون هستم می گویم که بازی لغو نشد   ه است.به گزارش زمان 
به نقل از  ایســنا، مهد   ی تاج، رییس فد   راســیون فوتبال د   یروزد   ر حاشیه 
مراســم رونمایی از کتاب آیین شهد   ای ورزش د   ر پاسخ به این سوال که 
خبرگزاری روس )تاس( اعالم کرد   ه اســت که د   ید   ار د   و تیم فوتبال ایران 
و توگو لغو شــد   ه اســت، گفت : این بازی لغو نشد   ه است و اگر من رییس 
فد   راســیون هســتم می گویم که این د   ید   ار لغو نشد   ه است و فقط محل 
آن تغییر کرد   ه اســت  که هنوز محل برگزاری آن مشخص نیست.رییس 
فد   راسیون فوتبال د   رباره جلسه خود    با مد   یرعامل باشگاه پرسپولیس بیان  
کرد   : روز شنبه یک جلسه ای را با طاهری برگزار کرد   یم و تا ظهر به طول 
انجامید    و بیش تر از این نمی توانم راجع  به آن توضیح د   هم. تمام حقوقی ها 
را جمع کرد   ه بود   م و راجع  به ابعاد    مســاله که چه کاری می توانیم انجام 
د   هیم صحبت کرد   یم، اما از گفتن آن معذورم.او د   ر اد   امه  بیان  کرد   : با وجود    
این که باشگاه ها مستقل هستند    و نامه را از فیفا د   ریافت می کنند    و ما نیز 
تنها یک رونوشت از آن ها د   ریافت می کنیم اما موظف هستیم به شرایط و 
مشکالت پیش آمد   ه کمک کنیم و امید   وار هستم که شرایط بهتر شود   .تاج 
د   ر پاسخ به این سوال که اگر محرومیت مهد   ی طارمی به طول بی انجامد    و 
جام جهانی را از د   ست بد   هد   ، خاطرنشان کرد   : نه فکر نمی کنم. محرومیت 

طارمی چهار ماه بیش تر نیست.

پایان کار تکواند   و ایران د   ر گرند    پری

مبارز وزن 6۸- کیلوگرم ایران با قبول شکست 2۰ بر ۱۱ برابر النگوبارد   ی 
از بریتانیا د   ر نخستین د   ید   ارش از گرد   ونه رقابت های تکواند   و گرند    پری 
مراکش کنار رفت.به گزارش زمان به نقل از ایسنا، مرحله د   وم مسابقات 
گرند   پری تکواند   و د   ر سال 2۰۱٧، از روز جمعه و د   ر چهار وزن المپیکی 
مــرد   ان و زنان با حضور 22۵ تکواند   وکار از پنجاه و شــش کشــور د   ر 
شــهر "رباط" مراکش آغاز شــد    و د   یروزبه پایان می رسد   .د   ر روز پایانی 
ایــن رقابت ها د   یروزمبارزات اوزان 6۸- کیلوگرم مرد   ان و ۵٧- کیلوگرم 
بانوان آغاز شــد    و میرهاشم حســینی نمایند   ه ایران د   ر این روز بود    که 
با قبول شکســت برابر حریفش د   ســتش از کسب مد   ال کوتاه ماند   .میر 
هاشم حســینی نمایند   ه وزن 6۸- کیلو گرم ایران که مد   ال نقره جهان 
د   ر ســال 2۰۱٧ را د   ر کارنامه خود    می بیند    د   ر د   ور نخســت و از مرحله 
یک شانزد   هم نهایی به مصاف پتر النگوبارد   ی از بریتانیا که رتبه چهارد   ه 
رنکینگ جهانی را د   ر اختیار د   ارد    رفت و د   ر پایان با نتیجه 2۰ بر ۱۱ برابر 
این مبارز تن به شکســت د   اد    و از د   ور رقابت ها حذف شد   .به این ترتیب 
پروند   ه تیم ملی تکواند   وی ایران د   ر مسابقات تکواند   و گرند    پری مراکش 
با کسب یک مد   ال برنز فرزان عاشورزاد   ه د   ر وزن ۵۸- کیلو گرم به پایان 
رسید   . پیش از این سجاد    مرد   انی د   ر وزن ۸۰+ کیلو گرم و محمد    کاظمی 
د   ر وزن ۵۸- کیلو گرم با قبول شکســت برابر رقبا از کسب مد   ال ناکام 
ماند   ند   .تیم ملی تکواند   وی ایران را مهد   ی بی باک به عنوان ســرمربی و 
علیرضا نصــر آزاد   انی به عنوان مربی همراهی می کنند   .رقابت های گرند    
پری )G۴( اســت و به نفرات اول تا سوم به ترتیب ٤۰ _ 2٤ و ۱٤.٤۰ 

امتیاز جهت ارتقای رنکینگ تعلق می گیرد   .

 اد   امه غیبت د   و کاپیتان و اضافه شد   ن نوازی
 به تمرین استقالل

د   و کاپیتان اســتقالل کماکان د   ر تمرینات این تیم غایب هســتند   .به 
گزارش زمان به نقل از ایســنا، تمرین د   یروز اســتقالل د   ر زمین شماره 
د   و آزاد   ی برگزار شــد    و د   ر این تمرین ســید    مهد   ی رحمتی و مجتبی 
جبــاری کماکان غایب بود   ند   .این د   و بازیکن بعد    از تماس پند   ار توفیقی 
از تمرینات منع شد   ه اند    و راه بازگشت آنها تماس مجد   د    معاون ورزشی 
باشگاه استقالل با آنها است. از طرفی گفته می شود    جباری د   یگر تمایلی 
برای بازگشت ند   ارد    و رحمتی هم باید    منتظر سرمربی جد   ید    باشد    تا به 
اســتقالل برگرد   د   .د   ر تمرین د   یروز استقالل، محمد    نوازی سرمربی تیم 
امید    آبی های پایتخت د   ر محل تمرین حاضر شد    و د   ر کارهای تمرینی به 
میک د   رموت کمک کرد   . مشخص نیست که آیا او قرار است به کاد   رفنی 

بزرگسال استقالل هم اضافه شود    یا نه.

خبر

 نایب قهرمانی
 فوتبال هفت نفره ایران د   رجهان

 تیم اسنوکر ایران
 قهرمان آسیا شد   

د   ر پایــان رقابت هــای قهرمانــی جهان د   ر 
آرژانتین، تیم ملی فوتبــال هفت نفره ایران 
د   ر مرحله فینال با شکست برابر اوکراین نایب 
قهرمان شد   .د   ر اد   امه رقابت های فوتبال هفت 
نفره قهرمانی جهــان و د   ر مرحله فینال این 
رقابت ها، تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران با 
نتیجه یک بر صفر نتیجه را به اواکراین واگذار 
کرد    و نایب قهرمان جهان شــد   .د   ر د   ید   ار رد   ه 
رد   ه بند   ی نیز تیم های روسیه و انگلستان برای 
کسب مقام سومی به مصاف یکد   یگر رفتند    که 
د   ر نهایت تیم روسیه با نتیجه 2 بر صفر پیروز 
مید   ان شــد    و به عنوان سومی جهان د   ست 
یافت.تیم ملی ایــران د   ر گروه B با تیم های 
روســیه، آرژانتین و پرتغال هم گروه بود    و د   ر 

رقابت هــای مرحله گروهی، مقابل روســیه 
شکست خورد    و د   ید   ار با تیم های آرژانتین و 
پرتغال را با پیروزی پشــت سر گذاشت و به 

عنوان تیم د   وم به مرحله بعد    صعود    کرد   .

تیم ملی اسنوکر ایران د   ر رقابت های قهرمانی 
د   اخل سالن آسیا 2۰۱٧ ترکمنستان با غلبه 
بر تیــم قطر د   ر د   ید   ار پایانــی به مد   ال طال 
رسید   .به گزارش زمان و به نقل از کمیته ملی 

المپیک، ملی پوشان اسنوکر ایران د   ر بخش 
تیمی پنجمین د   وره بازی های د   اخل سالن 
آسیا و اقیانوسیه که از 26شهریور آغاز شد   ه 
اســت، د   ر مصاف با حریف قطری به برتری 
سه بر صفر رســید   ند    تا جایگاه نخست این 
رشــته را از آن خود    کرد   ه و آمار مد   ال های 
طالی ایــران د   ر این رقابت ها را به عد   د    2۰ 
برســانند   . ملی پوشان اســنوکر ایران برای 
رسید   ن به مد   ال طالی این رقابت ها و قبل 
از د   ید   ار فینال حریفانی از کره جنوبی، هند   ، 

افغانستان را از پیش روی برد   اشتند   .
حســین وفایی، ســهیل واحــد   ی و امیر 
سرخوش تیم اسنوکر ایران را با سرمربیگری 

کامران شهال تشکیل می د   اد   ند   .
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د   اد   نامه
د   و شهرستان  د   اد   گاه کیفری  پروند   ه کالسه 9٤۰99۸۰۸٤۰۵۰۰9۳۰ شعبه ۱۰۳ 

ایالم تصمیم نهایی شماره 96۰99٧۰۸٤29۰۰۵6۵ 
مهران  خ   – ایالم  نشانی شهرستان  به  عبد   العلی  فرزند     قربانی  آقای صمد     شاکی: 

– مهران ۳
متهم: آقای میالد    خد   ایی فرزند    براتعلی به نشانی مجهول المکان 

اتهام: خیانت د   ر امانت 
به تاریخ نوزد   هم شهریور ماه سال یکهزار و سیصد    و نود    و شش د   ر وقت فوق العاد   ه 
جلسه شعبه یکصد    و سوم د   اد   گاه کیفری د   و شهرستان ایالم بتصد   ی اینجانب امضاء 
کنند   ه ذیل تشکیل است پروند   ه کالسه فوق تحت نظر است د   اد   گاه با بررسی اوراق 
و محتویات پروند   ه ختم رسید   گی را اعالم و با استعانت از خد   اوند    قاد   ر متعال تکیه 

بر شرف و وجد   ان به شرح ذیل مباد   رت به انشاء رای می نماید   
را د   اد   گاه- د   ر خصوص اتهام آقای میالد    خد   ایی، فرزند    براتعلی که به د   لیل متواری 
بود   ن اطالعات بیشتر از وی د   ر پروند   ه موجود    نمی باشد   ، د   ایر به خیانت د   ر امانت 
نسبت به وسایل و لوازم نانوایی آقای صمد    قربانی ، فرزند    عبد   العلی علیهذا د   اد   گاه 
به  ایالم که  انقالب شهرستان  و  از د   اد   سرای عمومی  به کیفر خواست صاد   ره  نظر 
به شرح  نظر  و  نمود   ه است  را  تقاضای مجازات متهم  موجب آن د   اد   ستان محترم 
را نمود   ه است و مالحظه اظهارات  شکایت شاکی که د   رخواست محکومیت متهم 
شاهد    تعرفه شد   ه که قد   ر جامع مود   ای گواهی وی حکایت از این موضوع د   ارد    که 
و  است  نمود   ه  منتقل  د   هلران  به شهرستان  با خود   روی وی  را  اموال شاکی  متهم 
صرفنظر از عد   م حضور و تد   ارک هر گونه د   فاعی از جانب وی د   ر جلسات د   اد   سرا و 
د   اد   گاه و نظر به اینکه عنصر سپرد   ن اموال از جانب شاکی به متهم موصوف د   ر ما 
نحن قیه وجود    د   اشته است و اموال به صورت امانت د   ر ید    متهم بود   ه و تعهد    به 
نگهد   اری و حفاظت از اموال را د   اشته است که متهم برخالف این تعهد    عمل نمود   ه 
و با اموال مزبور برخورد    مالکانه د   اشته و آنها را به مصرفی رساند   ه است که مورد    
نظر شاکی و متهم نبود   ه لذا از نظر این د   اد   گاه شرایط و ارکان بزه خیانت د   ر امانت 
فراهم و بزهکاری مشارالیه محرز و مسلم است و د   اد   گاه با استناد    به ماد   ه 6٧٤ قانون 
تعزیرات مصوب ۱۳٧۵ حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری 
صاد   ر و اعالم می د   ارد   . این رای غیابی و ظرف مد   ت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی د   ر همین شعبه و سپس ظرف مد   ت بیست روز قابل تجد   ید   نظرخواهی د   ر 

د   اد   گاه محترم تجد   ید    نظر استان ایالم می باشد   .
رییسشعبهیکصدوسومدادگاهکیفریدوایالم-علیزارعطالب

آگهی حصر وراثت
آقای فریبرز رحمانی منش د   ارای شناسنامه شماره ٤۸  به شرح د   اد   خواست به کالسه 
د   اد   ه  توضیح  و چنین  نمود   ه  وراثت  د   رخواست گواهی حصر  د   اد   گاه  این  از   96۰۰6۰
شاد   روان عزیز رحمانی منش به شناسنامه ۱-۳۳٤۰9۸۰۰۸  د   ر تاریخ    اقامتگاه د   ائمی 
خود    بد   رود     زند   گی گفته ورثه آن مرحوم  منحصر است به :  ۱.محمد    رحمانی منش   

شماره ملی 6-۱۵۳2٧۰-۳۳٤  تاریخ تولد     ۱۳۵۳  نسبت  پسر متوفی
2.علی رحمانی منش    شماره ملی  ٧-۰9۱9۰9-۳۳٤  تاریخ تولد     ۱۳۵٧  نسبت  

پسر متوفی
۳.فریبرز رحمانی منش   شماره ملی  9-۱۵٤6۵2-۳۳٤  تاریخ تولد     ۱۳62  نسبت  

پسرمتوفی
٤.فرید   ه رحمانی منش   شماره ملی  ٤-۰9۱۸٧2-۳۳٤  تاریخ تولد     ۱۳٤6  نسبت 

د   ختر متوفی
۵.اخضر رحمانی منش   شماره ملی  ۵-۰9۱۸٧٧-۳۳٤  تاریخ تولد     ۱۳٤۸  نسبت 

د   ختر متوفی
6.اختر  رحمانی منش   شماره ملی  9-۰9۱۸۸9-۳۳٤  تاریخ تولد    ۱۳۵۱  نسبت 

د   ختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقد   ماتی د   رخواست مزبور را د   ر یک نوبت آگهی می نماید    تا هر 
کس اعتراضی د   ارد    و یا وصیتنامه از متوفی نزد    او باشد    از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به د   اد   گاه تقد   یم د   ارد    واال گواهی صاد   ر خواهد    شد   
رئیسشعبهاولشورایحلاختالفشهرستانروانسر-امینمحمدی

د   اد   نامه
د   و شهرستان  کیفری  د   اد   گاه  پروند   ه کالسه 9۵۰99۸۰۸٤۰6۰۰٧2۳ شعبه ۱۰۳ 

ایالم تصمیم نهایی شماره 96۰99٧۰۸٤29۰۰۵66 
شاکی: آقای محمد    حسین شیخی پور فرزند    بگلر به نشانی ایالم- خ تاسوعا- ک 2

متهم: آقای علی حسینی راد    فرزند    علی رضا به نشانی مجهول المکان 
اتهام: توهین و فحاشی از طریق ارسال پیامک 

به تاریخ نوزد   هم شهریور ماه سال یکهزار و سیصد    و نود    و شش د   ر وقت فوق العاد   ه 
جلسه شعبه یکصد    و سوم د   اد   گاه کیفری د   و شهرستان ایالم بتصد   ی اینجانب امضاء 
کنند   ه ذیل تشکیل است پروند   ه کالسه فوق تحت نظر است د   اد   گاه با بررسی اوراق 
و محتویات پروند   ه ختم رسید   گی را اعالم و با استعانت از خد   اوند    قاد   ر متعال تکیه 

بر شرف و وجد   ان به شرح ذیل مباد   رت به انشاء رای می نماید   
رای د   اد   گاه- د   ر خصوص اتهام آقای علی حسینی راد   ، فرزند    علیرضا که به د   لیل عد   م 
حضور د   ر د   اد   سرا اطالعات بیشتری از وی د   ر پروند   ه ثبت نشد   ه است، د   ایر به توهین 
نسبت به آقای محمد    حسین شیخی پور، فرزند    بگلر. د   اد   گاه نظر به کیفرخواست 
د   اد   ستان  آن  موجب  به  که  ایالم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  د   اد   سرای  از  صاد   ره 
که  شاکی  و مالحظه شرح شکایت  است  نمود   ه  را  متهم  مجازات  تقاضای  محترم 
د   رخواست محکومیت متهم را د   اشته است و مالحظه گزارش و تحقیقات مامورین 
کالنتری یازد   ه شهرستان ایالم و صورت جلسه خارج نویسی متن پیامک ارسالی از 
جانب متهم به خط تلفن همراه شاکی ) به شرح برگ شماره پنجم پروند   ه( و نظر به 
استعالم به عمل آمد   ه از شرکت مخابرات استان ایالم و احراز مالکیت متهم بر سیم 
کارتی که به وسیله ان برای شاکی پیامک توهین آمیز ارسال شد   ه است و صرفنظر 
از عد   م حضور و تد   ارک هر گونه د   فاعی از جانب متهم موصوف د   ر جلسات د   اد   سرا و 
د   اد   گاه لذا از نظر این د   اد   گاه بزهکاری مشارالیه محرز و مسلم است و د   اد   گاه با استناد    
به پرد   اخت  بر محکومیت متهم  تعزیرات مصوب ۱۳٧۵ حکم  قانون  به ماد   ه 6۰۸ 
مبلغ یک میلیون ریال جزای نقد   ی به نفع د   ولت محترم جمهوری اسالمی ایران 
صاد   ر و اعالم می د   ارد    این رای غیابی و ظرف مد   ت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی د   ر همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجد   ید   نظرخواهی د   ر د   اد   گاه 

محترم تجد   ید   نظر استان ایالم می باشد   .
علیزارعطلب–شعبهیکصدوسومدادگاهکیفریدوایالم

د   اد   نامه 
حقوقی  عمومی  د   اد   گاه  نهم  شعبه   96۰99۸66۱۰9۰۰2٤۰ کالسه  پروند   ه 
 96۰99٧66۱۰9۰۱۰۳۱ شماره  نهایی  تصمیم  آباد     خرم  شهرستان  د   اد   گستری 
خانم  وکالت  با  امید     سید     فرزند     آهوقلند   ری  موسوی  عارفه  سید   ه  خانم   : خواهان 
پروین حید   ری فرزند    ماشاءاله به نشانی خرم آباد    خ امام چهارراه بانک طبقه د   وم 
صند   وق قائم و آقای سیروس رحمانی سرابی فرزند    علی مرد   ان به نشانی خرم آباد    
چهارراه بانک طبقه د   وم صند   وق قائم –خواند   ه :آقای علیرضا والیت فرزند    عباسعلی 
امام رضا ۳2 متری  بلوار  اهواز کیان شهر  –شهرستان  استان خوزستان  به نشانی 

ارتش یاس ۵ شرقی مجهول المکان –خواسته :طالق به د   رخواست زوجه 
رای د   اد   گاه : د   ر خصوص د   اد   خواست خانم سید   ه عارفه موسوی آهو قلند   ری فرزند    
سید    امید    با وکالت آقای سیروس رحمانی و خانم پروین حید   ری مجتمعا و منفرد   ا 
به طرفیت آقای علیرضا والیت فرزند    عباسعلی به خواسته صد   ور گواهی عد   م امکان 
سازش طالق یک طرفه به د   رخواست زوجه به علت استنکاف زوج از پرد   اخت نفقه 
و به علت عسر و حرج الزام زوج به طالق خواهان مد   عی است به موجب سند    ازد   واج 
که تصویر آن پیوست د   اد   خواست تقد   یم گرد   ید   ه د   ر تاریخ 9۵/٤/۰۵ با خواند   ه ازد   واج 
نمود   ه و حد   ود    2 سال است که وی را رها کرد   ه و متواری و مجهول المکان است و 
از پرد   اخت نفقه خود   د   اری ورزید   ه و وی را بال تکلیف و د   ر مضایقه قرارد   اد   ه است و 
د   ر حال حاضر قاد   ر به اد   امه زند   گی مشترک نمی باشد    و زوج علی رغم ابالغ قانونی 
از طریق نشر آگهی د   ر جلسه د   اد   گاه حضور نیافته و د   لیلی خالف اد   عای خواهان به 
د   اد   گاه ارائه ننمود   ه است د   اد   گاه با عنایت به جامع محتویات اوراق پروند   ه اوال وجود    
علقه زوجیت به سبب عقد    د   ائمی بین طرفین به د   اللت تصویر سند    ازد   واج شماره 
9299 تنظیمی د   رد   فتر رسمی شماره ۱۱ حوزه ثبتی خرم آباد    محرز و مسلم است 
ثانیا :مساعی و تالش و نصایح د   اد   گاه جهت حصول سازش بین زوجین و انصراف 
زوجه از طالق موثر واقع نشد   ه و مشارالیها کماکان  اصرار بر طالق وجد   ایی د   اشته 
از  آیه ۳۵  و  خانواد   ه مصوب ۱۳9۱  قانون حمایت  ماد   ه 2٧  اجرای  د   ر  د   اد   گاه  لذا 
سوره مبارکه نساء که می فرماید    )و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله 
و حکما من اهلها (موضوع را به د   اوری ارجاع نمود   ه که د   اوران منتخب نیز گزارش 
کتبی خود    را مبنی بر عد   م امکان سازش بین آنان تقد   یم و تسلیم د   اد   گاه نمود   ه 
اند    ثالثا :حسب مفاد    د   اد   نامه شماره 2۰9-9۵ صاد   ره از شعبه ۱2 شورای اختالف 
خواند   ه محکوم به پرد   اخت نفقه گرد   ید   ه و د   لیلی بر پرد   اخت نفقه زوجه به د   اد   گاه 
نکاح وی  عقد     از شروط ضمن  اول  تحقق شرط  از  است که حکایت  ننمود   ه  ارائه 
به  بنا  و  د   انسته  وارد     را  خواهان  خواسته  د   اد   گاه  المجموع  حیث  من  علیهذا  د   ارد    
قاعد   ه فقهی الضرر و الضرار فی االسالم و اینکه شارع مقد   س تکلیف به ماالیطاق 
نمی فرماید    عسر و حرج زوجه محرز است و مستند    به مواد    ۱۱2۰-۱۱۳۱ از قانون 
و  قانون حمایت خانواد   ه مصوب ۱۳9۱  از  و مواد    2۸-29-۳۳-26-2٧-2٤  مد   نی 
ماد   ه ۱9۸ از قانون آئین د   اد   رسی د   اد   گاههای عمومی و انقالب د   ر امور مد   نی حکم 
به الزام خواند   ه )زوج (به طالق خواهان )زوجه ( صاد   ر و اعالم می نماید    و ایشان 
مجاز مید   ارد    تا با حضور د   ر یکی از د   فاتر رسمی طالق و با رعایت شرایط حاصله 
نسبت به اجرای صیغه طالق و جد   ایی و ثبت آن اقد   ام نمایند    د   اد   گاه د   ر خصوص 
امور مالی وی به این نحو تصمیم می گیرد    که ۱-د   ر خصوص مهریه زوجه حسب 
اظهارات وکیل وی قبال رای صاد   ر گرد   ید   ه و گرچه وکیل وی د   ر جلسه رسید   گی 
اعالم د   اشته زوجه 2۰ عد   د   سکه بهار آزاد   ی از مهریه خود    را بذل می نماید    لیکن 
با توجه به مفاد    وکالت نامه وی خارج از اختیارات اعطایی توسط موکل خود    افاضه 
نمود   ه است و وکالی وی باید    مستحضر باشند    که خارج از اختیارات تصریحی د   ر 
وکالت نامه اختیاری ند   ارند    د   اد   گاه د   ر این خصوص با تکلیفی مواجه نمی باشد    2-د   ر 
خصوص نفقه تا تاریخ ۱۳9۵/۱۱/۱9 رای صاد   ر گرد   ید   ه و از آن تاریخ به بعد    موکل 
وی به شرح الیحه پیوستی صفحه ۳٤ پروند   ه اعالم د   اشته د   ر حق زوج بذل می 
نماید    که این بذل هم مانند    استد   الل فوق ارزش حقوقی ند   ارد    ۳-د   ر خصوص اجرت 
المثل ایام زوجیت و نحله نیز حسب همان الیحه فوق الذکر د   ر حق زوج بذل نمود   ه 
است که این هم ارزش حقوقی ند   ارد    ٤-د   ر خصوص جهیزیه وکیل زوج اظهار د   اشته 
موکل وی جهیزیه خود    را د   ریافت د   اشته است ۵-د   ر خصوص شرط تنصیف اموال 
وکیل وی اظهار د   اشته زوج اموالی ند   ارد    و لذا موضوعا منتفی است 6-زوجین فرزند    
مشترکی ند   ارند    لذا د   اد   گاه د   ر موارد    فوق الذکر مواجه با تکلیفی نمی باشد    و زوجه 
حسب اظهارات وکیل وی تا تاریخ 96/٤/2۸ حامله نمی باشد    و طالق صاد   ره از نوع 
بائن مد   خوله بود   ه احراز و رعایت وجود    شرایط صحت اجرای صیغه طالق حسب 
مورد    از جمله مراعات مفاد    مواد    ۱۱۳٤و ۱۱۳۵ و ۱۱٤۰ و ۱۱٤۱ از قانون مد   نی بر 
عهد   ه مجری صیغه طالق خواهد    بود    و حسب تبصره ذیل ماد   ه ۳۳ قانون حمایت 
خانواد   ه د   ر صورت امتناع زوج از حضور د   ر د   فتر خانه جهت اجرای صیغه طالق سر 
د   فتر محترم بعنوان نمایند   ه جهت اجرای صیغه طالق تعیین میگرد   د    رای صاد   ره 
غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی د   ر این مرجع و 
سپس ظرف 2۰ روز قابل اعتراض د   ر محاکم تجد   ید    نظر استان لرستان می باشد    و 
از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابالغ رای فرجامی بمد   ت 6 ماه اعتبار د   ارد    . 
رئیسشعبهنهمدادگاهعمومیحقوقیخرمآباد–سیرغالمرضامرتضوی

آگهی موضوع ماد   ه 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
موضوع  مورخ۱۳96/۰۵/22هیات   ۱۳9٤6۰۳2۵۰۰۳۰۰۰6٧6 شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد    سند    رسمی مستقر د   ر 
واحد    ثبتی حوزه ثبت ملک د   لفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای د   اریوش 
د   ارایی د   ر ششد   انگ یکباب د   کان به مساحت 2۰/۳2 متر مربع قسمتی از پالک ۱۵۵ 
اصلی واقع د   ر بخش ۱2 استان لرستان شهرستان د   لفان نورآباد    د   م آویزه خرید   اری 
از مالک رسمی آقای عین شا شریفی محرز گرد   ید   ه است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب د   ر د   و نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود    د   ر صورتی که اشخاص نسبت به 
صد   ور سند    مالکیت متقاضی اعتراضی د   اشته باشند    میتوانند    از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مد   ت د   و ماه اعتراض خود    را به این اد   اره تسلیم و پس از اخذ رسید   ،ظرف 
مد   ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،د   اد   خواست خود    را به مراجع قضایی تقد   یم 
طبق  اعتراض  وصول  وعد   م  مذکور  مد   ت  انقضای  صورت  د   ر  است  بد   یهی  نمایند   . 

مقررات سند    مالکیت صاد   ر خواهد    شد   . م الف ۳۳6
امیرحسینخلیلیرئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستاننورآباددلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳96/۰٧/۰۳ تاریخ انتشار نوبت د   وم۱۸/۱۳96/۰٧

سازمانثبتاسنادوامالککشور
آگهی فقد   ان سند    مالکیت

نظر به اینکه خانم شیما نوری زاد   ه مالک ششد   انگ آپارتمان تحت پالک ٧۳9 فرعی از 
22۵9 اصلی واقع د   ر بخش یک خرم آباد    برابر استشهاد   یه وارد   ه به شماره۱/966۳/۱۱٤ 
مورخ ۱۳96/6/29 اعالم نمود   ه که سند    مالکیت تحت پالک فوق الذکر ذیل ثبت –

صفحه- جلد    – به شماره چاپی 2۳۱۱۱٤ بنام شیما نوری زاد   ه ثبت گرد   ید   ه لذا برابر 
تبصره یک اصالحی ماد   ه ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب د   ر یک نوبت 
آگهی می گرد   د    تا چنانچه هر کسی مد   عی انجام معامله غیر از آنچه د   ر این آگهی 
نسبت به آن عنوان شد   ه یا وجود    سند    مالکیت مزبور نزد    خود    می باشد    می تواند     از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مد   ت ۱۰ روز اعتراض خود    را کتبا با ذکر موضوع ضمن 
ارائه مستند   ات الزم و یا اصل سند    مالکیت را به این اد   اره اعالم د   ر غیر اینصورت پس 
از انقضای مهلت قانونی و عد   م وصول اعتراض و ارایه اصل سند    مالکیت طبق مقررات 

قانونی نسبت به صد   ور سند    مالکیت المثنی اقد   ام خواهد    شد   . م الف ٤۱۵٤۸6 
رونوشت به ستاد    اجرایی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع و اعالم نظر 

رئیسثبتاسنادوامالککشور–محمدعلیابراهیمی

متن آگهی 
شماره  های  د   اد   نامه  به  مربوطه  حکم  اجرای  د   رخواست  بموجب 
96۰99٧66۱۰٤۰۰2۳۵ و 96۰99٧66۱٧۵۰۰۳2٤ محکوم علیه محکوم است به 
پرد   اخت مبلغ ۳٤/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت اصل طلب پرد   اخت خسارت تاخیر تاد   یه از 
تاریخ ۱۳6٧/۱/2۰ )زمان مطالبه (لغایت زمان اجرای حکم برمبنای شاخص اعالمی 
از سوی بانک مرکزی مبلغ ۱/٤2۳/۰۰۰ ریال بابت هزینه د   اد   رسی و پرد   اخت حق 
الوکاله وکیل با رعایت تعرفه قانونی د   ر حق محکوم له ضمنا با توجه به صد   ور حکم 
د   اد   رسی  هزینه  پرد   اخت  به  منوط  حکم  اجرای  د   اد   رسی  هزینه  پرد   اخت  از  اعسار 
توسط محکوم له بر اساس اصل خواسته و خسارت تاخیر محاسبه شد   ه تا زمان اجرا 

می باشد    همچنین پرد   اخت نیم عشر د   ولتی بر عهد   ه محکوم علیه است . 
مدیردفترشعبهچهارمدادگاهعمومیحقوقیدادگستری
شهرستانخرمآباد–ابراهیممیرزائی.

آگهی موضوع ماد   ه 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
موضوع  ۱۳96/۰۳/۱۰هیات  مورخ   ۱۳9٤6۰۳2۵۰۰۳۰۰۰22۸ شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد    سند    رسمی مستقر د   ر 
واحد    ثبتی حوزه ثبت ملک د   لفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نازطال 
خزائی د   ر ششد   انگ یکباب عمارت به مساحت 69/٤6 متر مربع قسمتی از پالک 
2۱ اصلی واقع د   ر بخش ۱2 استان لرستان شهرستان د   لفان الفت آباد    خرید   اری از 
آباد   ی محرز گرد   ید   ه است.لذا به منظور  الفت  الفت بگ همتی  مالک رسمی آقای 
که  صورتی  د   ر  میشود     آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  د   و  د   ر  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صد   ور سند    مالکیت متقاضی اعتراضی د   اشته باشند    میتوانند    از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مد   ت د   و ماه اعتراض خود    را به این اد   اره تسلیم و پس از 
اخذ رسید   ،ظرف مد   ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،د   اد   خواست خود    را به مراجع 
وصول  وعد   م  مذکور  مد   ت  انقضای  صورت  د   ر  است  بد   یهی  نمایند   .  تقد   یم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند    مالکیت صاد   ر خواهد    شد   . م الف ۳29
امیرحسینخلیلیرئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستاننورآباددلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳96/۰٧/۰۳ تاریخ انتشار نوبت د   وم۱۸/۱۳96/۰٧

د   اد   نامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   2۵ شعبه   9۵۰99۸6٧69۱۰۰6۱٤ کالسه  پروند   ه 
خواهان   96۰99٧6٧69۱۰۰۳6۸ شماره  نهایی  تصمیم  آباد     خرم  مطهری  شهید    
گلد   شت  آباد     –خرم  لرستان  نشانی  به  فرید   ون  فرزند     گالبتون  رکسانا  خانم   -۱  :
شرقی خ ارغوان ک فروزان ۱2 حیاط ۳ سمت چپ 2-آقای کاظم ظهرابی ساالری 
فرزند    علی عباس به نشانی لرستان – خرم آباد    گلد   شت غربی نبش تاالر نسل باران 
– خرم  به نشانی لرستان  کوچه خوارزمی ٤ ۳-آقای رضا گالبتون فرزند    فرید   ون 
آباد    –خواند   ه : آقای مسعود    مصطفی زاد   ه به نشانی لرستان – خرم آباد    گلد   شت 

غربی نبش تاالر نسل باران کوچه خوارزمی ٤ –خواسته : مطالبه وجه چک 
نسبت به د   عوی کاظم ظهرابی ساالری و رضا گالبتون علیه مسعود    مصطفی زاد   ه 
د   ائر بر مطالبه وجه چک قرار رد    د   عوا و نسبت به د   عوی رکسانا گالبتون علیه مسعود    

مصطفی زاد   ه د   ائر بر مطالبه وجه چک حکم محکومیت صاد   ر شد    
رای شورا : د   ر پروند   ه به کالسه پیوست خانم رکسانا گالبتون و آقایان رضا گالبتون –
کاظم ظهرابی ساالری وراث حین الفوت مرحومه خانم معصومه ظهرابی ساالری مبنی 
بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۵۱/۳٧۱٤٤۸/۱۵۱۳ به تاریخ۱۳9۳/۸/2۵ به 
مبلغ سیزد   ه میلیون و پانصد    هزار تومان عهد   ه بانک ملت شعبه خیابان شهید    مطهری 
)ره( شهرستان خرم آباد    به انضمام هزینه د   اد   رسی و خسارت تاخیر و تاد   یه بطرفیت آقای 
مسعود    مصطفی زاد   ه فرزند    رسول تقد   یم د   اشته لهذا با عنایت به محتویات پروند   ه من 
جمله تصویر مصد   ق چک و گواهینامه عد   م پرد   اخت بانک محال علیه به نام خواهان خانم 
رکسانا گالبتون و بقاء چک د   ر ید    مد   عی که د   اللت بر اشتغال ذمه خواند   ه و استصحاب 
بقاء د   ین سابق را د   ارد    از طرفی هم خواند   ه با وصف و اطالع از وقت شورا نه تنها د   ر جلسه 
شورا حاضر نشد   ه بلکه د   لیل و مد   رکی د   ر جهت اثبات بی گناهی خود    ارائه و اقامه نکرد   ه 
و وکیل هم معرفی ننمود   ه لذا به اعتقاد    این شورا د   عوی خواهان خانم رکسانا گالبتون وارد    
و به استناد    به مواد    ۱9۸-۵22 از قانون آیین د   اد   رسی مد   نی مصوب سال ۱۳٧9 و ماد   ه 9 
قانون شورای حل اختالف مصوب سال ۱۳9٤ و تبصره الحاقی ماد   ه 2 قانون صد   ور چک 
خواند   ه را به پرد   اخت مبلغ سیزد   ه میلیون و پانصد    هزار تومان بابت اصل خواسته و هزینه 
د   اد   رسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیرو تاد   یه از تاریخ سررسید    لغایت زمان اجرای 
حکم بر اساس شاخص بانک ملی  مرکزی د   ر حق خواهان خانم رکسانا گالبتون محکوم 
می نماید    اما د   ر خصوص د   اد   خواست آقایان رضا گالبتون –کاظم ظهرابی ساالری مبنی 
بر مطالبه وجه چک پیش گفته بطرفیت آقای مسعود    مصطفی زاد   ه با توجه به محتویات 
پروند   ه و به لحاظ ذینفع نبود   ن نامبرد   گان به استناد    بند    ٤ ماد   ه ۸٤ و ماد   ه ۸9 قانون 
آیین د   اد   رسی مد   نی مصوب ۱۳٧9 قرار رد    د   عوی صاد   ر و اعالم میگرد   د    رای صاد   ره د   ر 
خصوص شق اول )محکومیت ( غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی د   ر 
این شورا سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجد   ید    نظر خواهی د   ر محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان خرم آباد    می باشد   . 
قاضیشورایحلاختالفمجتمعشهیدمطهری)ره(شهرستانخرمآباد–علیامرائی.

آگهی مفقود   ی 
د   فترچه مالیاتی به نام آقای احمد    علی د   لفان فرزند    عزیز به شماره شناسنامه ٤۱۵ 
متولد    ۱۳٤۳شماره ملی ٤۰٧۱92٧۰9٧ به شماره پروند   ه وکالت ۱۵٤6۳ مفقود    و 

از د   رجه اعتبار ساقط است
لرستان–شهرستانخرمآباد

د   ستگیری عامل کالهبرد   اری میلیارد   ی از شرکت 
سازند   ه تجهیزات ورزشی د   ر کرج

کرج-خبرنگارزمان؛د   ر پی وصول یک فقره پروند   ه کالهبرد   اری از 
یک شرکت تولید    کنند   ه تجهیزات ورزشی از د   اد   سرای استان البرز به 
پلیس آگاهی و با توجه به اهمیت موضوع، پروند   ه جهت رسید   گي ویژه 

به اد   اره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان البرز ارجاع شد   .
د   ر تحقیقات تکمیلی از شاکی مشخص شد    که یکی از کارمند   ان 
مجموعه مذکور تحت عنوان بستن قرار د   اد    با د   و شرکت خارجی بد   ون 
این که وجهی به حساب آنها واریز نماید   ، مبلغ ۱۵ میلیارد    ریال از 
حساب شرکت کسر کرد   ه و به حساب د   یگری به جز حساب های مورد    

نظر )شرکت های مورد    قرار د   اد   ( واریز کرد   ه است.
با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر این که متهم قصد    خروج از کشور 
راد   ارد   . بنابراین اقد   امات پلیسی جهت شناسایی و د   ستگیری متهم آغاز 

شد   .
پس از بررسی  حساب های بانکی متهم و پرینت حساب هایی که مبلغ 
مورد    نظر به آن ها واریز شد   ه بود    و اطمینان از صحت کالهبرد   اری، با 
استفاد   ه از بانک هاي اطالعاتي محل اختفاء و ترد   د    متهم شناسایي و 
با هماهنگی مقام قضایي، متهم د   ر حالي که با خود   روي شخصي اش 
د   ر حال ترد   د    د   ر شهر کرج بود    د   ر یک عملیات غافلگیرانه د   ستگیر و به 
پلیس آگاهی منتقل شد   . متهم با توجه به مستند   ات موجود    و مواجهه 
حضوري با شکات لب به اعتراف گشود   ه و به جرم خود    مبنی بر ۱۵ 
میلیارد    ریال کالهبرد   اری به شیوه جلب اعتماد    مد   یران شرکت مذکور 
تحت عنوان شروع پروژه کاري جد   ید    و خرید    برند    شرکتهاي خارجی 
با جعل اسناد    و نامه هاي د   ولتي و ارائه آنها به مالکین شرکت ایراني و 
جلب اعتماد    آن ها و د   ر اد   امه د   ریافت وجوهي بالغ بر ۱۵ میلیارد    ریال 

از سهامد   اران شرکت اقرار کرد   .

تمد   ید    گواهینامه صالحیت بهره برد   اری از شبکه های 
آبیاری و زهکشی شرکت مارون

سعیدوحیدیفر-اهواز:گواهینامه صالحیت بهره برد   اری و نگهد   اری 
از شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت بهره برد   اری از سد   ، نیروگاه و 
شبکه های آبیاری مارون، از سوی شرکت مد   یریت منابع آب ایران برای 
مد   ت د   و سال تمد   ید    شد   . به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق 
خوزستان، مد   یرعامل شرکت بهره برد   اری از سد   ، نیروگاه و شبکه های 
آبیاری مارون با اعالم این خبر گفت: باتوجه به الزامات قانونی د   ر زمینه 
اخذ صالحیت های حرفه ای شرکت ها د   رخصوص فعالیت های بهره 
برد   اری و نگهد   اری از تاسیسات آبی با انقضای زمان اعتبار صالحیت 
اخذ شد   ه، طبق د   رخواست شرکت بهره برد   اری مارون و بررسی شرایط 
احراز توسط شرکت مد   یریت منابع آب ایران، گواهینامه صالحیت بهره 

برد   اری و نگهد   اری از شبکه های آبیاری و زهکشی مارون تمد   ید    شد   .
»رحمان خند   انی« افزود   : به موجب این گواهینامه، شرکت بهره برد   اری 
از سد   ، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون برای انجام خد   مات بهره 
برد   اری و نگهد   اری از شبکه های آبیاری و زهکشی د   ر پایه یک د   ارای 
صالحیت بود   ه و می تواند    همزمان حد   اکثر سه شبکه آبیاری و زهکشی 
با وسعت هرکد   ام حد   اکثر تا 6۰ هزار هکتار را مورد    بهره برد   اری و 

نگهد   اری قرار د   هد   .

خبر

ترد   د    18 هزار نفر ار مرز مهران
از آغاز محرم

با  گفت:  مهران  مرزی  پایانه  مد   یر  ایسنا؛ 
شروع ماه محرم و عالقه مرد   م برای حضور د   ر 
بین الحرمین و انجام عزاد   اری د   ر کنار حرم امام 
حسین)ع(، ترد   د    از این مرز افزایش چشمگیری 
د   اشته است. »بختیاری«  اظهار کرد   : با شروع 
د   ر  حضور  برای  مرد   م  عالقه  و  محرم  ماه 
امام  برای  عزاد   اری  انجام  و  بین الحرمین 
حسین)ع(، ترد   د    از این مرز افزایش چشمگیری 
د   اشته است و د   ر روز گذشته بیش از ۸ هزار نفر 

زائر از این مرز خروج و ورود    کرد   ه اند   .
وی بابیان اینکه مرز مهران امن ترین مرز کشور 
زائران  ترد   د     برای  امکانات  تمام  افزود   :  است 
عتبات بخصوص د   ر ایام محرم مهیا شد   ه است.

بختیاری با تأکید    بر اینکه تمام گیت های مرز 
مهران برای ترد    زائران و مسافران فعال است 
و د   ر این زمینه مشکلی ند   اریم تصریح کرد   : 
به هیچ عنوان اجازه خروج بد   ون رواد   ید    قانونی 

از این مرز د   اد   ه نمی شود   .
وی گفت: د   ر روز اول نیز ۱۰ هزار نفر از این 

مرز ترد   د    کرد   ه اند   .

تکذیب شایعه وجود    بسته مشکوک 
د   ر اد   اره پست بوشهر

بوشهر  انقالب  و  عمومی  د   اد   ستان  ایسنا؛
گفت:خبر مربوط به وجود    بسته مشکوک د   ر 
اد   اره پست بوشهر کذب بود   ه و د   ستور قضایی 
برای شناساسایی عوامل انتشار این شایعه صاد   ر 

شد   ه است.
به گزارش د   اد   ستانی کل کشور، علی حسن پور 
د   اد   ستان بوشهر گفت: خبری مبنی بر وجود    
اد   اره  د   ر  منجره  مواد     حاوی  مشکوک  بسته 
مرکزی پست بوشهر د   ر فضای مجازی منتشر 
شد    که به هیچ وجه صحت ند   اشت و عوامل 
انتظامی و تیم چک و خنثی نیز با حضور د   ر 
محل و بررسی شرایط، ضمن تایید    شایعه بود   ن 

خبر موجب رفع نگرانی مرد   م شد   ند   .
منظور  به  قضایی  د   ستور  تاکید   :  پور  حسن 
شناسایی عوامل انتشار این شایعه صاد   ر شد   ه 

است.
د   اد   ستان بوشهر افزود   : از مرد   م عزیز می خواهیم 
به راحتی اسیر شایعات و اخبار منتشر شد   ه د   ر 
فضای مجازی نشوند    و اخبار را از مراجع رسمی 

و ذی ربط پیگیری کنند   .

خبر

روابط  از  نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
عمومی شهرد   اری اند   یشه- بهروز کاویانی شهرد   ار 
اند   یشه اقد   امات و فعالیت های شهرد   اری اند   یشه 
به مناسبت ماه مهر و بازگشایی مد   ارس را تشریح 

کرد   .
وی با اشاره به اینکه هر ساله به مناسبت آغاز 
مهرماه و بازگشایی مد   ارس و د   ر جهت خد   مات 
رسانی مطلوب به شهروند   ان و د   انش آموزان و 
د   انشجویان، اقد   امات متعد   د   ی صورت می گیرد   ، 
گفت: شهرد   اری با هد   ف تأمین آسایش و رفاه 
و  مهرماه  آغازین  روزهای  د   ر  شهروند   ان  حال 
ایجاد    فضایی د   رخور ماه مهر، گامهای مناسبی 

را برد   اشته است.
اقد   ام به بهسازی و پاکسازی معابر و مسیرهای سال تحصیلی جد   ید    گفت: شهرد   اری اند   یشه بنا بر این گزارش، شهرد   ار اند   یشه با اشاره به آغاز 

و  آمیزی  رنگ  شستشو،  مد   ارس،  به  منتهی 
شاد   اب  راستای  د   ر  مد   ارس  د   یوارهای  نقاشی 
سازی محیط تحصیلی د   انش آموزان نمود   ه است.
اساس  بر  کنون  تا  راستا  این  د   ر  افزود   :  وی 
تمهید   ات و برنامه ریزی های انجام شد   ه، د   ر کنار 
عملیات شستشو و نقاشی د   یوارهای مد   ارس، د   ر 
معابر و مسیرهای منتهی به محل تحصیل د   انش 
آموزان، عملیات لکه گیری آسفالت صورت گرفته 
است. شهرد   ار اند   یشه د   ر پایان خاطرنشان کرد   : 
امید   واریم با انجام این گونه اقد   امات و فعالیت ها 
بتوانیم گامهایی ارزند   ه تر از گذشته د   ر جهت 
تأمین رفاه حال شهروند   ان و د   انش آموزان عزیز و 
فرهنگیان زحمتکش و د   ر نهایت خد   مات رسانی 

بهینه و بیش از پیش به آنها برد   اریم.

شهرد   اری اند   یشه به استقبال سال جد   ید    تحصیلی رفت

مدیرعاملشرکتسهامیبرقمنطقهایگیالنخبرداد:

برابری هزینه های حفاری احد   اث خط  با کانال خط د   ر گیالن
مدیرعاملشرکتگازاصفهانخبرداد:

بهره مند   ی 100 د   رصد    از جمعیت برخوار از نعمت گاز 

عظیم  »مهند   س  زمان؛ خبرنگار رشت-
سهامی  شرکت   عامل  مد   یر  آباد   ی«  بلبل 
برق منطقه ای گیالن، د   ر خصوص احد   اث 
خطوط د   ر استان گیالن بیان د   اشت: هزینه 
کیلومتر  یک  احد   اث  حفاری  مجوزات  اخذ 
خط 6۳ کیلوولت د   و مد   اره زمینی د   ر استان 
گیالن د   ر سال 9۵ برابر هزینه احد   اث کانال 

آن خط می باشد   .
وی افزود   : هزینه احد   اث یک کیلومتر خط 6۳ 
کیلوولت د   و مد   اره زمینی د   ر استان گیالن 
حفاری،  مجوزات  اخذ  شامل؛   9۵ سال  د   ر 
سیستم  خرید     کانال،  احد   اث  کشی،  کابل 
زمین، خرید    برقگیر، خرید    مفصل و سرکابل، 
حد   ود      ، نظارت  و  مطالعه  و  کابل  خرید    
۱۸,۳۸۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال می باشد   .که از این 
مقد   ار ٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آن مربوط به 
 ٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و  حفاری  مجوزات  اخذ 
ریال آن مربوط به احد   اث کانال خط می باشد   . 

به عبارتی حد   ود    ٤۳ د   رصد    هزینه احد   اث یک 
کیلومتر خط 6۳ کیلوولت د   و مد   اره زمینی د   ر 
استان گیالن مربوط به اخذ مجوزات حفاری 

و احد   اث کانال خط می باشد   .
گفتنی است که استان گیالن از یک طرف 
با ۱۸۰ نفر د   ر هر کیلومترمربع از نظر تراکم 
استان های  از  پس  را  سوم  جایگاه  جمعیت 
البرز، د   ر ایران د   ارا بود   ه و از طرف  تهران و 
د   یگر، نزد   یکی شهرها به یکد   یگر و ارزش باالی 
اراضی و لزوم تأمین برق مطمئن و باکیفیت 
برای مشترکین حساس واقع د   ر این مناطق 
بار،  ثقل  مراکز  د   ر  پستها  احد   اث  طریق  از 
موجب گسترش احد   اث خطوط فوق توزیع 
به صورت کابلی شد   ه که  مقررات موجود    و 
هزینه  د   ر خصوص  مصوبات شورای شهرها 
های مجوزات حفاری، هزینه های سنگینی 
را برای پرد   اخت این هزینه ها به شرکت برق 

منطقه ای گیالن تحمیل می نماید   .  

این  مد   یرعامل  زمان: خبرنگار اصفهان-
شرکت، با اشاره به بهره مند   ی ۱۰۰ د   رصد   ی 
گاز  نعمت  از  برخوار  شهرستان  جمعیت 
طبیعی با اجرای بیش از ۸۰۰کیلومتر شبکه 
گذاری د   ر این شهرستان گفت: نگهد   اری این 
به  مستمر  و  ایمن  گازرسانی  شبکه،  میزان 
مشترکین و همچنین تامین بخش اعظمی 
از یارانه های مرد   م که برعهد   ه این شرکت می 
باشد   ، د   ر گروی پرد   اخت  به موقع گاز بهای 
مصرفی است. سید    مصطفی علوی، با اشاره 
به اینکه شهرستان برخوار یکی از مهم ترین 
قطب های صنعتی استان بود   ه و د   ر برخی 
صنایع نظیر؛ صنعت آجرپزی د   ر سطح کشور 
منحصر به فرد    می باشد    گفت: جمعیت زیاد    
و وجود    صنایع متعد   د    موجب اختصاص سهم 
های  شهرستان  بین  د   ر  گاز  مصرف  باالی 

استان است.
وی، یاد   آور شد   ؛ تعد   ّد    صنایع فعالی نظیر بلور 

و شیشه، تجهیزات و مصالح ساختمانی، کاغذ 
های کوچک  کارگاه  و  خانگی  لوازم  سازی، 
بی  های  موقعیت  ایجاد     به  منجر  بزرگ  و 
شمار اشتغال برای جوانان و همچنین بستر 
سرمایه گذاری د   ر منطقه گرد   ید   ه، لذا با توجه 
به سیاست های شرکت گاز استان اصفهان 
مبنی بر لزوم توسعه و تقویت گازرسانی به 
واحد   های صنعتی د   ر راستای تحقق اقتصاد    
مقاومتی، عالوه بر توسعه متوازن گازرسانی 
د   ر سایر بخش ها نظیر مسکونی، تجاری و.... 
د   ر بخش صنایع و شهرک های صنعتی نیز 

زیرساخت های مطلوبی ایجاد    شد   ه است.
اصفهان  استان  گاز  شرکت  مد   یرعامل 
تاکید    کرد   : شایسته است  مرد   م  فهیم این 
شهرستان با مصرف ایمن و بهینه و پرد   اخت 
بموقع قبوض همچون گذشته زمینه توسعه و 
تقویت بیشتر گاز د   ر بخش صنعت را فراهم 

نمایند   .

به گزارش خبرنگار زمان و به نقل از روابط عمومی 
شهرد   اری اند   یشه- امام جمعه  شهراند   یشه د   ر 
خطبه د   وم نماز از شوراي اسالمي شهر اند   یشه 
براي حسن انتخاب مهند   س کاویاني تشکر کرد   .

حجت االسالم مروج،  حضور بهروز کاویانی را به 

عنوان شهرد   ار پرکار وتالش گر اند   یشه تبریک 
گفته و اعالم د   اشت شکل گیري نماز جمعه د   ر 

شهراند   یشه مد   یون زحمات ایشان میباشد   .
وي د   ر پایان از زحمات شهرد   ار و شوراي د   وره 
چهارم نیز تشکر نمود   . الزم به ذکر است مرد   م 

والیتمد   ار اند   یشه به همراه امام جمعه 
و شهرد   ار و اعضای شورای اسالمی 
این شهر پس از اقامه نماز جمعه د   ر 
اعتراض به اظهارات رییس جمهور 
کشور آمریکا به راهپیمایی پرد   اختند   .

امامجمعهشهراندیشه:

انتخاب شهرد   ار جد   ید   ، حسن انتخاب است
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مفقود   ی – نوبت سوم
فرزند    سید     آقای سید    سعید    موسوی  پایان تحصیالت د   وره کارشناسی  د   انشنامه 
برنامه  با   ۱۳6۸ متولد     کرج  از  صاد   ره   ۰۳۱۰22٧6٤۱ ملی  شماره  به  مهد   ی 
مواد   ،  مهند   سی  رشته  کارشناسی  مقطع  مواد     علم  و  مهند   سی  د   انشکد   ه  تحصیلی 

مفقود    گرد   ید   ه و از د   رجه اعتبار ساقط می باشد   .

آگهی مناقصه عمومی
شهرداریبابلدرنظرداردپروژهزیررابامشخصاتوشرایطکلیازطریقمناقصهعمومیبه

شرکتهایحقیقیوحقوقیواجدشرایطواگذارنماید

اصالحیه 
آگهي با شماره ۱۱۰/٧9٧۰2 که د   ر تاریخ 96/٧/۱ به شماره نشریه ۳۵۸2 صفحه 
تهران «  امضا » مد   یر اجراي احکام مجتمع قضایي خانواد   ه 2  با  ٤ بچاپ رسید   ه 

صحیح مي باشد   

آگهی تغییرات شرکت 
ملی  شناسه  و   ٤٤26۱9 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  امید     شایستگان  صنعت 
العاد   ه  فوق  بطور  عاد   ی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد     به   ۱۰۳2۰۸96٤2۸
ملی  شماره  به  غفوری  امید      -  : شد     اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۰6/۰۵/۱۳96 مورخ 
۰۰۱۰۱2۱9٧۸ به سمت مد   یرعامل و عضوء هیئت مد   یره و امیر غفوری به شماره 
ملی ۰۰٧2۸۵۰٧2۸ به سمت رئیس هیئت مد   یره و فاطمه مقد   م زاد   ه به شماره 
ملی ۰۰٤2۱۵۳999 به سمت نایب رئیس هیئت مد   یره برای مد   ت د   و سال انتخاب 
و  اصلی  بازرس  به سمت  ملی ۰٤9۰۵٤۸62۸  بشماره  مراد   ی  عاطفه   - گرد   ید   ند   . 
فرشته قاسم پور جهانگیر بشماره ملی ۰۰۵٤۵٧۱22٧ به سمت بازرس علی البد   ل 

برای مد   ت یک سال مالی انتخاب گرد   ید   ند   . 2
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)87639(

آگهی تغییرات شرکت 
به  محد   ود     مسئولیت  با  آرمین  نیلگون  سپهر  گوشتی  های  فرآورد   ه  توزیع  و  تهیه 
شماره ثبت ۳٧2٧۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳2۰2۳۰٧۰۰ به استناد    صورتجلسه مجمع 
 : شد     اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱9/۰۱/۱۳96 مورخ  العاد   ه  فوق  بطور  عاد   ی  عمومی 
آقایان : فرهود    اظهری شماره ملی ۱6۵۱٧۸6۰2۱ بسمت مد   یرعامل وعضو هیئت 
مد   یره وکامیار د   رخشان شماره ملی ۱۳٧٧۱9۳9٤2 به سمت رئیس هیئت مد   یره 
برای مد   ت نامحد   ود    انتخاب گرد   ید   ند    . د   ر خصوص د   ارند   گان حق امضاء : کلیه اوراق 
و اسناد    بهاد   ار و تعهد   آور و اوراق عاد   ی و اد   اری با امضاء مد   یرعامل منفرد   اً همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد   . 2
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران
)87638(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   ٤٤26۱9 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  امید     شایستگان  صنعت   
مورخ  العاد   ه  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد     به   ۱۰۳2۰۸96٤2۸
الحاق  به موضوع شرکت  ذیل  موارد      -  : اتخاذ شد     ذیل  تصمیمات   ۰6/۰۵/۱۳96
شد    و ماد   ه مربوطه د   ر اساسنامه اصالح گرد   ید   : خرید    و فروش کلیه مواد    پتروشیمی 
و وارد   ات خود   روی سواری سبک و سنگین مجاز، وارد   ات لوازم ید   کی انواع خود   رو، 
انجام قرارد   اد   های پیمانی ساختمانی )ساخت و ساز(، اخذ و اعطاء نمایند   گی مجاز 
د   ر د   اخل و خارج از کشور، خرید    و فروش از بورس کاال و بورس فلزات و کلیه بورس 
های رسمی کشور و کلیه پتروشیمی ها ، بنا بر ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیصالح. - کلیه سرمایه تعهد   ی شرکت توسط صاحبان سهام پرد   اخت 
گرد   ید   ه است. - سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شد   ه 
افزایش یافته و ماد   ه مربوطه د   ر اساسنامه به شرح فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه د   ر تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گرد   ید   ه است . 2
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)87640(

آگهی مزاید   ه
به اطالع عموم می رساند    با توجه به اینکه محکوّم علیه آقای رضا عابد   یان با قیومیت 
خانم شهین عشوریان اصفهانی یک د   رب باغ واقع د   ر مزرعه مازه زرین پالک  ۱۱9 
رستم آباد    به مساحت ۱۰۵۰ متر د   ارای عرصه و اعیان مذکور د   ارای حقابه از چشمه 
آن شامل  اعیانی موجود     و  باشد     زرین می  مازه  باغات  د   ر شمال شرق  واقع  تنگ 
6۵ اصله د   رخت باد   ام و تعد   اد    ۵ اصله د   رخت گرد   و با سن حد   ود    ۱٧-۱2 ساله می 
باشند    که باتوجه به محل و موقعیت و مساحت باغ موصوف مبلغ کل ملک موصوف 
6۵۰۰۰۰۰۰ یال ) شصت و پنج میلیون ریال ( برآورد    گرد   ید   ه است لذا ملک مذکور 
از طریق مزاید   ه به فروش می رسد     چنانچه کسانی مایل هستند    اموال را از طریق 
مزاید   ه خرید   اری نمایند    د   ر تاریخ ۱۳96/٧/2۳ ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۱:۰۰ صبح به 

اجرای احکام مد   نی د   اد   گستری ارد   ل مراجعه نمایند    .
. محل برگزاری  نمایند     ارائه  را  باالترین قیمت  اموال به کسی تعلق می گیرد    که 

مزاید   ه د   ر د   اد   گستری ارد   ل اجرای احکام حقوقی می باشد    .
علیخسروی–رئیسوقاضیاجرایاحکامحقوقیدادگستریاردل

آگهی مزاید   ه
به اطالع عموم می رساند    با توجه به اینکه محکوّم علیه آقای رضا عابد   یان با قیومیت 
خانم شهین عشوریان اصفهانی یک د   رب باغ واقع د   ر مزرعه مازه زرین پالک رستم 
باشد    که  قنات می  از طریق  آبیاری  د   ارای سیستم   متر  به مساحت ٤۳۱۰   آباد    
محد   ود    آن شماالً به باغ و زمین اسکند   ر تاجمیری شرقاً به باغ و زمین ضامن اسد   ی 
و جنوباً  به باغ و زمین هرمز رمضانی و غربا به راه د   سترسی و زمین و باغ حسن قلی 

اسد   ی فاقد    سند    رسمی واقع د   ر ارد   ل – روستای رستم آباد    که
۱- ارزش زمین با توجه به کیفیت خاک کشاورزی و موقعیت و محصور بود   ه جمعا 

2۱۵۵۰۰۰۰۰ ریال
2-ارزش تعد   اد    ۱2۵ اصله د   رخت مثمر ٤ ساله شامل گرد   و و باد   ام و هلو و سیب و 

تعد   اد    ۱۳۵ اصله کبود   ه ٤ ساله به مبلغ ۸۳٧۵۰۰۰۰ ریال
۳-ارزش ساختمان با اسکلت بتنی با سطح زیربنا زیر زمین ۳2 مترمربع  و ۱۸۰ 

مترمربع طبقه همکف مجموعاً 2۱2 متر به مبلغ 2۱2۰۰۰۰۰۰ ریال 
٤-محل نصب کانکس و کانکس فلزی به مساحت ۵۰ مترمربع به ارزش ۱2۰۰۰۰۰۰۰ 

ریال 
مبلغ  به  مترمربع   ٧۵ مساحت  و  متر   2 عمق  به  آب  ذخیره  استخر  ۵-ارزش 

۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
6-ارزش د   یوار بلوکی به طول 2۵۵ متر و ارتفاع ۱/۸ متر به مبلغ ۱۵۳۰۰۰۰۰۰ ریال 
از  آب  برد   اشت  حق  و  کیلوولت   2۰ باشبکه  رسانی  برق  سیستم  ٧-ارزش 
ملک  کل  ارزش  فوق  توضیحات  به  توجه  با  که  ریال   ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ قنات 
۱26٤2۵۰۰۰۰ریال ) یک میلیارد    و د   ویست و شصت و چهار میلیون و د   ویست و 

پنجاه هزار ریال ( ارزیابی گرد   ید   ه 
لذا ملک مذکور از طریق مزاید   ه به فروش می رسد    چنانچه کسانی مایل هستند    
 ۱۰:۰۰ ساعت   ۱۳96/٧/2۳ تاریخ  د   ر  نمایند     خرید   اری  مزاید   ه  طریق  از  را  اموال 

لغایت ۱۱:۰۰ صبح به اجرای احکام مد   نی د   اد   گستری ارد   ل مراجعه نمایند    .
. محل برگزاری  نمایند     ارائه  را  باالترین قیمت  اموال به کسی تعلق می گیرد    که 

مزاید   ه د   ر د   اد   گستری ارد   ل اجرای احکام حقوقی می باشد    .
علیخسروی–رئیسوقاضیاجرایاحکامحقوقیدادگستریاردل

د   اد   نامه
 - کرج  اختالف  پروند   ه کالسه 96۰99۸269٤2۰۰۰۰2  شعبه 6۵  شورای حل 
مجتمع شماره ۵ ) مجتمع ماهد   شت ( تصمیم نهایی شماره  96۰99٧269٤2۰۰۱۵٧
خواهان : آقای حمید   رضا ابراهیمی فرزند    علی به نشانی البرز – کرج ماهد   شت خ 

ش بهشتی حافظ 6 پ٧
خواند   ه : آقای ابراهیم شرقی فرزند    عل به نشانی مجهول المکان 

خواسته¬ها : ۱- مطالبه خسارات د   اد   رسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تاد   یه ۳- الزام 
به ایفای تعهد    )مالی( مبنی بر

گرد   شکار – خواهان د   رخواستی به خواسته فوق بطرفیت خواند   ه باال تقد   یم د   اشته 
که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی د   ر وقت 
محتویات  به  توجه  با  و  است  تشکیل  ذیل  کنند   ه  امضاء  بتصد   ی  العاد   ه شورا  فوق 

پروند   ه ختم رسید   گی را اعالم و مباد   رت به صد   ور رای می¬نماید   . 
رای قاضی شورا

د   ر خصوص د   عوی آقای حمید   رضا ابراهیمی فرزند    علی بطرفیت آقای ابراهیم شرقی 
به خواسته الزام خواند   ه به تنظیم سند    رسمی یک د   ستگاه خود   رو ون تویوتا مد   ل 
۱992  به شماره انتظامی 6۸-٧9۳ س 9۱ به انضمام هزینه د   اد   رسی، نظر به اینکه 
محتویات پروند   ه و مد   ارک پیوست جملگی حکایت از رابطه معاملی فیمابین وقوع 
نامه شماره ٤۳۱۳/٤2۵2۰٧9۳ مورخ ۱۳96/۳/2۳  و  نامه مورخ 9۳/۳/2۰  و  بیع 
پلیس راهنمائی و رانند   گی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به مالکیت رسمی 
قانونی د   ر جلسه  ابالغ  نامبرد   ه علی رغم  خواند   ه بر خود   رو مذکور اشعار ننمود   ه و 
مقرر شورا حضور نیافته و اقد   ام به معرفی وکیل یا ارسال الیحه ننمود   ه و نسبت به 
د   عوی و مستند   ات آن ایراد    با اعتراضی بعمل نیاورد   ه است لذا قاضی شورا خواسته 
خواهان را صائب و موجه تشخیص د   اد   ه و به استناد    مواد    2۱9 و 22۰ و 2۳٧ از 
آیین د   اد   رسی د   اد   گاههای عمومی و  قانون  از  قانون مد   نی و ۱9۸ و ۵۱9 و ۵۱۵ 
از د   فاتر اسناد     بر محکومیت خواند   ه به حضور د   ر یکی  امور مد   نی رای  انقالب د   ر 
رسمی و تنظیم سند    رسمی به نام خواهان و نیز پرد   اخت هزینه د   اد   رسی به مبلغ 
و  بود   ه  غیابی  صاد   ره  رای  می¬نماید   .  محکوم  خواهان  د   ر حق  ریال   2/6۰۰/۰۰۰
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی د   ر این شعبه و سپس ظرف بیست 
کرج  د   اد   گستری شهرستان  عمومی  محاکم  د   ر  خواهی  تجد   ید   نظر  آن  از  پس  روز 

می¬باشد   .   ۳۳9 م/الف 
شعبه 6۵ شورای حل اختالف کرج – مجتمع شماره ۵ )مجتمع ماهد   شت( 

قاضیشعبه65شورایحلاختالفماهدشت–سجادمحمدیان

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له : تیمور احمد   ی-فرزند    آقا-نشانی محل اقامت:جوانرود    مید   ان 

فلسطین روبرو تامین اجتماعی نمایند   گی  پرد   ه سرای راشد   
مشخصات محکوم علیه :مهد   ی زارع -نشانی محل اقامت: مجهول المکان

اختالف  حل  شورای    96/۵/۱۱ مورخ  شماره2۳2  د   اد   نامه  به/بموجب  محکوم 
جوانرود    شعبه اول محکوم علیه محکوم است به محکومیت خواند   ه به پرد   اخت اصل 
مبلغ ٧۵۰۰۰۰۰  و  باشد     تومان(د   ر حق خواهان می  میلیون  پانزد   ه  خواسته)مبلغ 
ریال معاد   ل هفتصد    و پنجاه هزار تومان  به د   ولت محکوم می باشد    عنوان نیم عشر 

د   ولتی د   ر حق صند   وق د   ولت محکوم می باشد   
شعبهاولشورایحلاختالفشهرستانجوانرود

اگهی فقد   ان سند    مالکیت
نظر به اینکه آقای ارجاسب  طهماسبی گند   مکاری فرزند    لهراست با ارائه د   و برگ 
مسلسل  مشاره  به  مالکیت  سند     اند     نمود   ه  اعالم  شد   ه  گواهی  محلی  استشهاد   یه 
از  ۱۸۸-فرعی  پالک  تحت  خانه  باب  یک  ششد   انگ  به  مربوط  ۰۵22۱۰9ب/۸۵ 
۳۸-اصلی واقع د   ر روستای گند   مکار  - شهرستان ارد   ل ناحیه میانکوه / بخش د   ه 
استان چهارمحال و بختیاری به مساحت ۳۳6/۱6 مترمربع که د   ر صفحه ۳۵۸-د   فتر 
امالک جلد    ٤2- ذیل ثبت شماره ٧۵٤6 به نام نامبرد   ه ثبت و سند    مالکیت صاد   ر 

گرد   ید   ه ، مفقود     شد   ه است .
نحوه گم شد   ه یا از بین رفتن : د   ر اثر سهل انگاری مفقود    گرد   ید   ه و د   رخواست صد   ور 
المثنی سند    مالکیت نمود   ه اند    که طبق تبصره یک اصالحی ماد   ه ۱2۰ -آیین نامه 
از آنچه  انجام معامله ) غیر  قانون ثبت مراتب آگهی می شود    که هر کس مد   عی 
د   ر این آگهی ذکر شد   ه ( نسبت به آن یا وجود    سند    مالکیت مزبور نزد    خود    باشد    
از تاریخ انتشار این آگهی به مد   ت د   ه روز به این اد   اره مراجعه و اعتراض خود    را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند    مالکیت و سند    معامله ، تسلیم نمایند    تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند    به ارائه کنند   ه مسترد    گرد   د   . و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسد    یا د   رصورت اعتراض اصل سند    ارائه نشود    المثنی سند    مالکیت مرقوم صاد   ر و 

به متقاضی تسلیم خواهد    شد   .
رضاقلیشریفی–رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستاناردل

آگهی مزاید   ه
به اطالع عموم می رساند    محوّم علیه آقای یحیی ظفری ریگکی فرزند    عزیزاهلل محکوم است 
به پرد   اخت مبلغ ٤۳۱96۳۳٧٧ ریال بابت اصل خواسته د   ر حق محکوّم له علی کریمی 
بختیاری گرد   ید   ه است که اموال ذیل از محکوم علیه توقیف و به شخص امین تحویل 
گرد   ید   ه که از طریق مزاید   ه به فروش می رسد    لذا چنانچه کسانی که مایل هستند    اموال را 
از طریق مزاید   ه خرید   اری نمایند    د   ر تاریخ ۱۳96/۰٧/29 ساعت ۱۰ صبح به اجرای احکام 
مد   نی د   اد   گستری ارد   ل مراجعه نمایند    اموال به کسی تعلق می گیرد    که باالترین قیمت را 
ارائه نمایند    محل برگزاری مزاید   ه د   ر د   اد   گستری ارد   ل اجرای احکام مد   نی حقوقی می باشد    
مال مورد    مزاید   ه عبارتست : یک د   ستگاه وانت نیسان د   ی ایکس مد   ل ۱۳۸٧ به شماره 
انتظامی ۱9ج٧٧۳ ایران ۸۱ به رنگ سفید    به شماره شاسی d 226۱6٧٤2 وشماره موتور  
Y2٤۸۸٧29۰A  وضعیت موتور وضعیت اتاق و شاسی : سالم می باشند    الستیک ها با 

توجه به زمان طوالنی توقف د   ر پارکینگ فرسود   ه می باشد   ./:
قیمت ارزش پایه وانت نیسان به میزان ٤۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال  الزم به ذکر است ماشین د   ر 

پارکینگ ارد   ل توقیف می باشد   .
علیخسروی–رئیسوقاضیاجرایاحکاممدنیحقوقیدادگستریاردل

آگهی مفقود   ی
به  شناسنامه مالکیت خود   روی سواری سایپا ۱۳۱SE مد   ل ۱۳9۵ به رنگ سفید    
شماره پالک ٧6۸ل26 ایران ۸2 به شماره موتور  M۱۳ / ۵6۵۵۸۵۰ و شماره شاسی 

NAS٤۱۱۱۰۰G۳٤9٤6۰٧ مفقود    گرد   ید   ه و از د   رجه اعتبار ساقط می باشد   .
فریدونکنار

اگهی مفقود   ی
شاسی  شماره  و   C۱۳۳6٧۵ موتور  شماره  به  مگان  رنو  سواری  خود   رو  سبز  برگ 
NAPLM۰۵۰EA۱۰26۸۳2 و شماره پالک ایران ٧2- ۵66ق٧۱ مفقود    و فاقد    اعتبار 

می باشد   .
بهشهر

دادهای قرار واحد به نامه معرفی با همراه 96/7/18 تاریخ تا آگهی این انتشار تاریخ از توانند می محترم 1-متقاضیان
شهرداریمراجعهواسنادرادریافتوپسازبررسیپیشنهادخودرابههمراهضمانتنامهبانکیبهمبلغمندرجدرجدول
فوقویافیشواریزیبههمینمبلغبهحساب0105707039007نزدبانگملیواریزوبههمراهبرگهپیشنهادقیمتتحویل

دبیرخانهشهردارینمایند
2-آخرینمهلتتحویلاسنادتاریخ96/7/18میباشد

3-بازگشاییپاکاترسیدهدرتاریخ96/7/19راسساعت13میباشد
4-بهپیشنهاداتمبهموخدوشوفاقدسپردهترتیباثردادهنخواهدشد

5-شهرداریدرردیاقبولپیشنهاداتمختاراست
تلفنتماسجهتاخذاطالعات32221423یا32223401داخلی268میباشد

حجر خد   اد   اد    سرپرست شهرد   اری بابل 

پروژه 

تکمیل عملیات باقیماند   ه ساخت سوله کف سازی 
و د   یوار حائل جهت نصب خط پرد   ازش 250 تنی 

کارخانه کمپوست 

بر آورد    اولیه )ریال (

11/388/260/364

سپرد   ه شرکت د   ر مناقصه )ریال (

569/413/018

مد   ت اجرا )ماه (

2 ماه 

نوبتدوم

د   ستگیري باند    سارقان خود   رو 
د   ر کرج

کرج-خبرنگارزمان؛ د   ر پي د   ریافت یک فقره 
پروند   ه سرقت د   اخل خود   رو د   ر جاد   ه چالوس و  
برد   اشت غیرمجاز از کارت عابربانک شاکی به مبلغ 
2۰۰ میلیون ریال به پایگاه یکم پلیس آگاهی 
استان، شناسایي سارق یا سارقان د   ر د   ستور کار 
ماموران این پلیس قرار گرفت. د   ر بررسی های 
اولیه، د   ستگاه هاي پوزی که اقد   ام به خرید    از آنها 
با کارت سرقتي شاکي شد   ه بود     از چند    مکان 
طریق  از  و  گرفت  قرار  شناسایی  مورد     تجاري 
تصاویر د   وربین های مد   اربسته محل های خرید    
تصاویر سارقان که د   و نفر مرد    و د   ونفر زن بود   ند    

شناسایی شد   .
با اقد   امات اطالعاتی ماموران مخفیگاه متهمان که 
د   ارای سوابق کیفری متعد   د   ی بود   ند    د   ر ماهد   شت 
کرج شناسایی و طی یک اقد   ام غافلگیرانه د   ستگیر 
و د   ر بازرسي از منزل متهمان تعد   اد    زیاد   ی اموال 
مسروقه شامل چک های بانکی، فلش، ساعت 
مچی، د   وربین عکاسی، اره برقی، مد   ارک شناسایی 
و یک د   ستگاه خود   رو پراید    سرقتی که د   ر سرقت 

ها از آن استفاد   ه می شد    کشف شد   .
متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی به ۵۰ 
فقره سرقت د   اخل خود   رو و ٤ فقره سرقت خود   رو 
قد   س، جاد   ه  تهران، شهر  د   ر شهر های کرج،  
چالوس،  مشکین د   شت ، مهرشهر، مالرد    و شهر 

ري اعتراف کرد   ند   .

برگزاري سمینار آموزشي مد   یریت آب 
ورود   ی مزارع د   ر چهارمحال و بختیاری

عمومی  روابط  از  نقل  به  و  زمان  گزارش به
مرکز آموزش علمي کاربرد   ي  نگین چهارمحال 
و بختیاری،  به همت د   فتر  کارآفرینی  مرکز و 
مد   یریت شیالت استان چهارمحال و بختیاری 
سمینار مد   یریت آب ورود   ی مزارع و کارکاهای 
آموزشی آشنایی با د   ستگاه ازن ساز و مکانیزاسیون 
مد   رن به مد   ت د   و روز د   ر شهرستان های ارد   ل و 
ناغان با د   عوت از شیالت د   اران، صاحبان مزارع 
آبزی پروری و د   ستگاه های مرتبط برگزار گرد   ید   .

کارشناس مرکز د   کتر ارد   ستانی از د   انشگاه صنعتی 
شریف به ارائه آخرین د   ستاورد   ها د   ر این حوزه 
د   ر  عملی  صورت  به  فرد     مهند   س  و  پرد   اخت 
کارگاه ها طریقه استفاد   ه از تجهیزات را به شرکت 

کنند   گان آموزش د   اد   ند   .
د   ر پایان د   وره متناسب با کارگاه های برگزار شد   ه 

به شرکت کنند   گان گواهی حضور اعطا گرد   ید   .

خبر

بار د   ر  اولین  برای  رشت-خبرنگارزمان؛
استان د   ر مراسمی آیین افتتاح خانه مهربانی 

برگزار شد   .
مهند   س محمد    پور ناصرانی ضمن قد   رد   انی از 
حضور مسئولین استانی و شهرستانی اذعان 
د   ر شهر خالق  مهربانی  خانه  افتتاح  د   اشت: 
و  پربار  غذاهای  از  غنی  که  شهری  خوراک 
مقوی است افتخاری د   یگر برای شهر اولین 

های ایران است.
مد   یر منطقه یک شهرد   اری رشت با اشاره به 
فعالیت د   یوار و یخچال مهربانی تصریح کرد   : 
ما د   ر سالهای گذشته د   ر زمینه اطعام شروع 
کنند   ه خوبی بود   یم اما متاسفانه آنچنان که 
ای  شایسته  ریزی  برنامه  نتوانستیم  باید    

د   اشته باشیم.
وی  افزود   : باتوجه به اجرای بسیار نامطلوب 
با  شهر  سطح  د   ر  مهربانی  یخچال  و  د   یوار 
از  برخی  و  نهاد     مرد   م  سازمانهای  رایزنی 
د   ستگاههای د   ولتی چون کمیته امد   اد   ، مرکز 

امر  نظران  صاحب  و  بهزیستی  بهد   اشت، 
مستقیم  د   خالت  بد   ون  تا  شد     برآن  تصمیم 
و  یافته  سازمان  برنامه  یک  د   ر  شهرد   اری 
خانه  اند   ازی  راه  با  انسانی  کرامت  حفظ 
مهربانی توسط خود    مرد   م به اکرام نیازمند   ان 

پرد   اخته شود   .
ضرورت  بر  تاکید     با  پورناصرانی  مهند   س 

با  امروز  شد   :  یاد   آور  مهربانی  خانه  افزایش 
محله  سرای  بود     قرار  که  خانه  این  افتتاح 
قشر  به  کمک  هد   ف  با  رویه  تغییر  با  شود    
تا  شد     مهربانی  خانه  به  تبد   یل  پذیر  آسیب 
مرد   م  رضایت  جلب  بر  عالوه  وسیله  بد   ین 

رضایت خد   اوند    را د   رپی د   اشته باشیم.
ایزد   وستان  موسسه  مد   یرعامل  همچنین 

ساله   ۱۱ کاری  فعالیت  به  اشاره  با  شمال 
د   اشت:  اذعان  شمال  د   وستان  ایزد     موسسه 
خانه  پروژه  افزاری  سخت  عمد   ه  بخش 

مهربانی توسط شهرد   اری انجام شد   .
د   ر  موجود     غذایی  فقر  بر  تاکید     با  نظامی 
پروژه  کرد   :  ٧ سال خاطرنشان  زیر  کود   کان 
خانه مهربانی با محوریت فقرزد   ایی د   ر زمینه 

خوراک و پوشاک افتتاح شد   .
غذایی  ریز  د   ور  باالی   آمار  به  اشاره  با  وی 
کرد   :  خاطرنشان  گیالن  استان  د   ر  کشور 
فائو ساالنه ۳۵ میلیون تن  براساس گزارش 
این  از  که  شود     می  ریز  د   ور  ایران  د   ر  غذا 
مقد   ار ۱۵ میلیون تن د   ر گیالن گزارش شد   ه 
است . نظامی توزیع غذا و لباس را د   ر خانه 
مهربانی به صورت فازبند   ی اعالم کرد    و گفت: 
تاکنون ۱۰۰ خانواد   ه نیازمند    به موسسه ایزد    
این  که  است  شد   ه  گزارش  شمال  د   وستان 
افراد    آبرومند    و حاشیه  ابتد   ا بین  توزیع غذا 

نشین صورت خواهد    گرفت.

شهردارمنطقهیکرشتتاکیدکرد:
راه اند   ازی خانه مهربانی گامی د   ر حفظ کرامت انسانی

استقبال سازمان حمل و نقل بار و مسافر اراک با 
تمهید   ات ویژه از مد   ارس

اراک-خبرنگارزمان؛سید    احمد    میرمحمد   ي سرپرست سازمان 
حمل و نقل؛ بار و مسافر شهرد   اری اراک د   ر جلسه ستاد    استقبال از 
ماه مهر بیان د   اشت: با تمهید   ات الزم و برگزاري جلسات مختلف با 
حضور مسوولین واحد   هاي تاکسیراني و اتوبوسراني، د   ر خصوص نحوه 
ارائه خد   مات هر چه بهتر و مطلوبتر ناوگان حمل و نقل عمومي به 
شهروند   ان به خصوص د   انش آموزان عزیز، برنامه ریزي هاي الزم انجام 

شد   ه است.
وي د   ر اد   امه افزود   : با توجه به اینکه روزهاي آغازین سال تحصیلي 
شهر چهره د   یگري به خود    مي گیرد    و رفت و آمد    د   انش آموزان و 
خانواد   ه ها بیشتر مي شود    طبیعتا نقش ناوگان حمل و نقل عمومي 
د   ر این ماه پررنگ تر خواهد    شد    که این سازمان اقد   امات مفید   ي را 
د   ر راستاي ارائه خد   مات حمل و نقل عمومي د   انش آموزي یا همان 

سرویس مد   ارس به د   انش آموزان و شهروند   ان انجام خواهد    د   اد   .
میرمحمد   ي د   ر خاتمه خاطرنشان ساخت: استفاد   ه از ناوگان حمل 
و نقل عمومي، سرویس مد   ارس، کاهش خود   روي شخصي و تک 
سرنشیني را به همراه خواهد    د   اشت و تاثیر بسزایي د   ر کاهش بار 
ترافیکي روزهاي اول مهر و به د   نبال آن کاهش آلود   گي هوا و از همه 
مهمتر اطمینان و آسایش خاطر شهروند   ان و اولیاي د   انش آموزان را 

د   ر بر خواهد    د   اشت .
سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرد   اری اراک همچنین 
از شهروند   ان د   رخواست نمود    که با استفاد   ه صحیح و مستمر از وسایل 
حمل و نقل عمومي شهرد   اری را د   ر ارائه خد   مات هر چه بهتر یاري 

نمایند   .

پیش بینی 5 ریال سود    ذوب آهن برای 
سهامد   اران

اصفهان-خبرنگارزمان:شرکت ذوب آهن اصفهان د   ر پیش بینی 
د   رآمد    هر سهم سال مالی 96 تعد   یل مثبت ۱۱٤ د   رصد   ی را اعالم 
کرد   . براساس اطالعات کد   ال ذوب آهن اصفهان گزارش سه ماهه 
منتهی به ۳۱ خرد   اد    96 خود    را منتشر کرد    و براین اساس اعالم 

کرد    این شرکت از زیان خارج شد   ه و برای نخستین بار به جای زیاد    
سود    پیش بینی کرد   ه است. د   ر اطالعیه این شرکت آمد   ه، پیش بینی 
د   رآمد    هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند    مبلغ ۵ ریال به 

طور خالص پس از کسر مالیات می باشد   .

بررسی ها نشان می د   هد   ، ذوب آهن تغییر ۳۵ ریالی زیان هر سهم 
گزارش قبل را به ۵ ریال سود    هر سهم د   ر گزارش جد   ید    تبد   یل 
کرد   ه است و این به معنای ۱۱٤ د   رصد    تعد   یل مثبت د   ر سهام این 

شرکت است.
این شرکت د   الیل تغییرات و تعد   یل مثبت اعالم شد   ه را افزایش 
نرخ فروش محصوالت اصلی و فرعی، مغایرت د   ر تولید    محصوالت 
فرعی)شمش چد   ن تولید   ی(، پیش بینی میزان فروش د   ارائی های 
غیر مولد   ، افزایش نسبی مواد    اولیه آهن د   ار و کاهش میزان تولید    و 

فروش معرفی کرد   ه است.

خبر

قریب به ٧۰ هزار کود   ک بازماند   ه از تحصیل د   ر 
استان سیستان و بلوچستان با کمک بنیاد    برکت 
وابسته به ستاد    اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 

ساماند   هی شد   ند   .
عمومی  روابط  از  نقل  به  و  زمان  گزارش  به 
بنیاد    برکت، مد   یرکل آموزش و پرورش استان 
سیستان و بلوچستان با اعالم این خبر گفت: 
تومان  میلیارد      ۱٧ برکت  بنیاد     همکاری  با 
برای اسکان این د   انش آموزان و سرویس آن ها 
افزود   :  نخعی  علیرضا  است.  یافته  اختصاص 
هم چنین اعتبار مربوط به مراکز ویژه ی کود   کان 
کار که امکان حضور و هزینه  الزم د   ر کالس را 
ند   ارند   ، توسط بنیاد    برکت تأمین شد   ه و از آغاز 
سال تحصیلی این منابع به استان تخصیص پید   ا 
می کند    و ما به این سمت می رویم که د   یگر 
کود   ک بازماند   ه از تحصیل د   ر استان ند   اشته 
باشیم. این د   ر حالی است که بنیاد    برکت عالوه 
بر این، کار ساخت ۱۰۸ مد   رسه با ۵٧2 کالس 
د   رس را نیز د   ر مناطق محروم استان سیستان 
و بلوچستان د   ر د   ست اقد   ام د   ارد   . از این تعد   اد    
قبالً ۵2 مد   رسه بهره برد   اری شد   ه بود    و برای 
برکت  مد   رسه   نیز 26  تحصیلی جد   ید     سال 
د   یگر افتتاح خواهد    شد   . وی د   ر خصوص مسایل 
آموزش و پرورش استان نیز بیان کرد   : برای ایجاد    

د   وره های پیش از د   بستان اقد   امات الزم را انجام 
د   اد   ه ایم و رتبه  ما از ۱2 د   رصد    به ۸۰ د   رصد    
افزایش پید   ا کرد   ه و اعتبار آن نیز از رد   یف بود   جه 

آموزش و پرورش پیش بینی شد   ه است.
نخعی با بیان این که بحث سامان د   هی نیروی 
انسانی د   ر آموزش و پرورش بسیار مهم است، 
افزود   : مشکالت مربوط به سامان د   هی نیروی 
انسانی نیز برطرف شد   ه و امسال حد   ود    6 هزار 
د   رخواست جابه جایی د   ر استان د   اریم که با نیمی 

از آن ها موافقت شد   ه است.
سیستان  استان  پرورش  و  آموزش  مد   یرکل 
و  مد   ارس  آماد   ه سازی  د   اد   :  اد   امه  بلوچستان  و 
تحویل فضاهای نیمه تمام انجام شد   ه و قریب به 
بیش از ۵۰2 کالس تحویل شد   ه و یا د   ر مهر 
ماه تحویل خواهد    شد   . تیتر۱: د   ست یاری بنیاد    

برکت به سوی کود   کان بازماند   ه از تحصیل
قریب به ٧۰ هزار کود   ک بازماند   ه از تحصیل د   ر 
استان سیستان و بلوچستان با کمک بنیاد    برکت 
وابسته به ستاد    اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
ساماند   هی شد   ند   .  مد   یرکل آموزش و پرورش 
استان سیستان و بلوچستان با اعالم این خبر 
گفت: با همکاری بنیاد    برکت ۱٧ میلیارد    تومان 
برای اسکان این د   انش آموزان و سرویس آن ها 

اختصاص یافته است.

گلستان-خبرنگارزمان؛رود   خانه را می 
مجرای  یا  آبریز  زهکش یک حوضه  توان 
عبور آب تعریف کرد   . نقشی که یک رود   خانه 
ایفا می کند    این است که آب را هد   ایت می 
کند    و د   ر اختیار انسان قرار می د   هد   . نقش 
د   یگر رود   خانه تغذیه سفره های زیرزمینی و 
کنترل سیالب است. اترک، خلیج گرگان، 
نکارود    علیا، قره سو و گرگان رود    ۵ حوضه 
آبریز استان است که رود   خانه های گلستان 

د   ر آن جریان د   ارد   . 
استان 2٧۰۰ کیلومتر  آبریز  د   ر ۵ حوضه 
زهکشی  عملیات  که  د   ارد     وجود     رود   خانه 
کل رود   خانه های استان را انجام می د   هد   . 
همچنین ٤۵ رشته رود   خانه د   ر سطح استان 
جاری است، که یک میلیارد    و 2۳۵ میلیون 
متر مکعب آبهای سطحی استان د   ر د   اخل 
همین رود   خانه ها جریان د   ارد    که باید    از 

بستر و حریم رود   خانه ها حفاظت کرد   .
معاون حفاظت و بهره برد   اری شرکت آب 
منطقه ای گلستان اظهار کرد   : بستر رود   خانه 
د   ر حقیقت همان شیار یا د   ره ای که آب 
د   اخل آن جریان د   ارد    و این آب بسته  به 
این د   ارد    که ما آن را چگونه محاسبه می 
کنیم. میزان د   بی برگشت 2۵ ساله مبنای 

قانونی بستر رود   خانه است و پس از آن حریم 
رود   خانه شروع می شود   . د   ر بستر رود   خانه 
سیل و آب جریان پید   ا می کند   .اما حریم 
نواری است د   ر 2 طرف رود   خانه که وزارت 
نیرو از طرف د   ولت و مجلس اختیار د   ارد    
برای حفظ حریم رود   خانه آن را د   ر اختیار 
د   اشته باشد   . سید    محسن حسینی افزود   : 
د   و نوع حریم د   اریم که د   ر حریم کمی هیچ 
و..  د   رخت،د   یوار  مانند     عمود   ی  سازه  گونه 
نباید    ساخته شود    که از یک متر تا 2۰ متر 
سطح این حریم است و بستگی به رود   خانه 
حریم  مثال  شود     می  مشخص  آن  اند   ازه 
است حد   ود      متر  رود    2۰  گرگان  رود   خانه 
۱۵۰ متر نیز حریم کیفی رود   خانه ها است، 
که یک سری محد   ود   یت ها برای ساخت 
و ساز د   ر آن وجود    د   ارد    تا آب رود   خانه از 
آلود   گی حفظ شود   . معاون حفاظت و بهره 
د   ر  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  برد   اری 
اد   امه بیان کرد   : هشت محور کاری د   ر بحث 
مهند   سی رود   خانه و حفظ ایمنی و حد   ود    
و ثغور رود   خانه ها وجود    د   ارد   . اولین محور 
نقشه برد   اری است.2٧۰۰ کیلومتر رود   خانه  
د   ر استان وجود    د   ارد    که باید    2٧۰۰ کیلومتر  

نیز نقشه برد   اری انجام د   هیم.

200 کیلومتر از رود   خانه های گلستان نیاز به د   یواره سازی د   ارد    ساماند   هی 70 هزار کود   ک بازماند   ه از تحصیل د   ر سیستان و بلوچستان
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د   اد   نامه
شماره پروند   ه:۵،۸۰٧،9۵        شماره د   اد   نامه:۳٤      مورخه:96،۳،۱۳

مرجع رسید   گی:شعبه ۵ شورای حل اختالف مجتمع ویژه خانواد   ه کرمانشاه
کرمانشاه-کیهانشهر-  آد   رس:  به  فرزند   :سبزعلی  آهنگرانی    قنبری  خواهان:فرید   ه 

مسکن مهر رازی 2- قطعه ۱6- بلوک ۱۱)یاس ۱۱(-طبقه سوم-واحد    ٤
خواند   ه:نوراله مراد   ی فرزند    :عبد   اله به آد   رس:مجهول المکان

خواسته:مطالبه نفقه فرزند   
د   رتاریخ 96،۳،6 د   ر وقت فوق العاد   ه پروند   ه کالسه 9۵،۸۰٧ شعبه ۵ شورای حل 
اختالف کرمانشاه تحت نظر امضاء کنند   گان زیر تشکیل است.پروند   ه معد    رای می 
باشد   .لذا قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورای حل اختالف ختم رسید   گی را 
اعالم و با استعانت از خد   اوند    متعال به شرح زیر مباد   رت به اتخاذ تصمیم می نماید   .

))رای قاضی شورا((
مراد   ی  نوراله  بطرفیت  فرزند   :سبز علی  آهنگرانی  قنبری  فرید   ه  د   عوی  د   ر خصوص 
تاریخ  از  مشترک  فرزند     نفقه  پرد   اخت  به  خواند   ه  الزام  بخواسته  فرزند   :عبد   اله 
9۵،٧،۱2 لغایت آتیه بد   ین شرح که خواهان اظهار نظر د   اشته خواند   ه پد   ر فرزند   م 
می باشد    مد   عی است خرج و مخارج وی را پرد   اخت نکرد   ه است.لذا تقاضای صد   ور 
با  بود   ه.د   اد   گاه  المکان  را د   ارد   .خواند   ه د   عوی مجهول  به شرح ستون خواسته  حکم 
عنایت به محتویات پروند   ه از جمله اقرار طرفین و وجود    عقله زوجیت د   ائم آنها به 
سبب عقد    نکح د   ائم محرز است .لذا خواسته خواهان ثابت تشخیص د   اد   ه و مستند   ا 
به مواد    ۱2۰6 قانون مد   نی و مواد    ۵۱۵و۱9۸و۵۱9 قانون آیین د   اد   رسی مد   نی حکم 
محکومیت خواند   ه به پرد   اخت نفقه فرزند    مشترک از تاریخ تقد   یم د   اد   خواست لغایت 
لغایت آتیه ماهیانه مبلغ 2،۸۰۰،۰۰۰ ریال  از ۱2،٧،9۵  آتیه وفق نظر کارشناس 
معاد   ل د   ویست و هشتاد    هزار تومان صاد   ر و اعالم می نماید   .رای صاد   ره غیابی وظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی د   ر این شعبه وپس از آن ظرف بیست روز د   یگر 

قابل تجد   ید    نظر خواهی د   ر محاکم عمومی کرمانشاه می باشد   .
برهانرضاییقاضیشورایحلاختالفشعبه5کرمانشاه

آگهی ماد   ه 10 
آئین نامه اجرای قانون  الحاق مواد   ی به قانون ساماند   هی و حمایت از تولید    و عرضه 

مسکن بشرح ذیل اعالم می گرد   د   
آقای خاص مراد    قامشلو فرزند    پیر مراد    به شماره ملی ٤9٤9٧۰۱٧٧۰ ششد   انگ 
یکباب ساختمان واقع د   ر بخش ۵ کرمانشاه - کرند    غرب -خیابان شهید    د   لنواز - 
مربع تحت پالک 6٤۳2فرعی  متر  بمساحت 2٤9،۸٧  فارسها   محله شوا- کوچه 
شماره  به  اله  فرج  فرزند     نیازی  ملک  جهانبخش  آقای  از  خرید   اری  اصلی  یک  از 
شناسنامه  ٤9۰۸ وخرید   اری اعیان از آقای خانمراد    قامشلو فرزند    پیرمراد   به شماره 

شناسنامه ۳6٤2
ضمنا اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض د   ارند    از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
امالک  و  اسناد     ثبت  اد   اره  به  به صورت مکتوب  را  اعتراض خود     روز  بیست )2۰( 
د   االهو تسلیم نمایند    د   ر غیر اینصورت برابر مقررات اقد   ام خواهد    شد    .تاریخ انتشار 

96،٧،۳ :
خلیلبساطیادارهثبتاسنادوامالکداالهو

متن آگهی 
که مجهول  فیلی  اسد   یان  ارش  آقای  به  بد   ینوسیله  د   ر جراید     منتشره  آگهی  پیرو 
المکان می باشد    ابالغ می شود    اجرائیه صاد   ره از شعبه 6 د   ر پروند   ه کالسه شماره 
96۰99۸66۵۵6۰۰۰۱٤ به موجب د   اد   نامه شماره 96۰99٧66۵۵6۰۰۰9۰ مورخ 
۱۳96/2/۳۱ صاد   ره از شعبه6 محکوم علیه محکوم به پرد   اخت مبلغ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته و نیز پرد   اخت خسارت تاخیر تاد   یه مبلغ مذکور از تاریخ 
بابت  ریال   ۵/۰۸۰/۰۰۰ مبلغ  پرد   اخت  و  حکم  اجرای  زمان  لغایت   9۵/۱۰/۱۵
خسارات ناشی از هزینه د   اد   رسی و نیز پرد   اخت مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق 
الوکاله وکیل د   ر مرحله بد   وی د   ر حق محکوم له می باشد    پرد   اخت نیم عشر حق 
اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهد   ه محکوم علیه می باشد    بد   یهی است با توجه 
به غیابی بود   ن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین 
مفاد     لذا  باشد     می  علیه  محکوم  به  اجرائیه  واقعی  ابالغ  یا  له  محکوم  از  متناسب 
اجرائیه صاد   ره یک نوبت د   ر اجرای ماد   ه ٧۳ آ. د   .م و ماد   ه 9 قانون اجرای احکام مد   نی 
د   ر یکی از جراید    کثیر االنتشار د   رج می گرد   د    تا ظرف د   ه روز پس از انتشار آگهی 
نسبت به اجرای مفاد    اجرائیه اقد   ام گرد   د    د   ر غیر اینصورت واحد    اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به اجرای مد   لول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقد   ام خواهد    نمود   . 
مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه6شورایحلاختالفمجتمعامامخمینی)ره(
شهرستانخرمآباد–محسنچگنی.

آگهیاحضارمتهم
به  المکان  مجهول  فعال  ایالم  آد   رس  علی  فرزند     جعفر خشت  آقای  به  بد   ینوسیله 
اتهام غیبت از زند   ان به تجویز ماد   ه ۱٧٤ قانون آیین د   اد   رسی د   اد   گاه های عمومی و 
انقالب د   ر امور کیفری ابالغ می شود    که ظرف مهلت یکماه پس از انتشار آگهی د   ر 
د   اد   سرای شهرستان ایالم حاضر شود    د   ر صورت عد   م حضور د   ر این د   اد   سرا راسا به 
موضوع رسید   گی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد    نمود   ه این آگهی یک نوبت د   ر یکی 

از جراید    کثیراالنتشار منتشر می گرد   د   .
دادیارشعبهششمدادسرایعمومیوانقالبشهرستانایالم

اگهی مفقود   ی
ملی  شماره  به  عبد   اهلل  فرزند     پور  فرج  رضا  آقای  اینجانب  د   انشجوئی  کارت 
2۰۵۰٧٧۰۵٧۱ و شماره د   انشجوئی 9٤۱2۳6٤۰ د   انشجوی د   انشگاه علم و فناوری 
فاقد     و  مفقود     ناپیوسته(  )کارشناسی  برق  مهند   سی  رشته  بهشهر  واحد     مازند   ران 

اعتبار می باشد   .
بهشهر

آگهی فقد   ان سند   مالکیت 
خانم لیال زمانی د   امغانی فرزند    حسینعلی به شماره شناسنامه ۵۵2 صاد   ره از گرگان 
استشهاد   یه گواهی شد   ه  فرم  برگ  د   و  ارائه  با  د   ارای شماره ملی  2۱2۱۸۸۵٧۵٧ 
د   رخواست  طی  گرگان   22 شماره   ۸٤٧۰26-96/۰6/2۱توسطد   فترخانه  شماره 
یکد   ستگاه  ششد   انگ  سند   مالکیت  که  اند     نمود   ه  ۱٤69۰-96/۰٧/۰۱اد   عا  شماره 
د   ر  واقع  اصلی   ۳6٤۸ از  فرعی   2٧۰ پالک  مربع   متر   9۳/۵ بمساحت  آپارتمان 
چاپی  شماره  به   ) برگی  تک  د   امغانی)سند     زمانی  لیال  خانم  بنام  گرگان  بخش۱ 
۵٧9996 سری الف 9٤ به نسبت ششد   انگ پالک فوق صاد   ر و تسلیم گرد   ید   ه است 
تقاضای  باشد     نمی  بازد   اشت  و  رهن  ود   ر  است  گرد   ید   ه  مفقود     جابجایی  بعلت  که 
صد   ور المثنی سند    مالکیت پالک مذکور را نمود   ه اند    لذا د   ر اجرای ماد   ه ۱2۰ آئین 
نامه قانون ثبت)اصالحی۱۳۸۰/۱۱/۰۸( و تبصره های ذیل آن مراتب د   ر یک نوبت 
ملک   به  نسبت  معامله  انجام  مد   عی  اشخاصی  یا  چنانچه شخص  تا  میشود     آگهی 
مرقوم یا وجود    سند   مالکیت نزد    خود    باشند    ظرف مد   ت ۱۰ روز  پس از انتشار این 
آگهی اعتراض خود    را ضمن ارائه اصل سند   مالکیت یا سند   معامله به این اد   اره تسلیم 
عد   م وصول  و  مقرر  مهلت  انقضاء  د   ر صورت  است  بد   یهی  نمایند     د   ریافت  و رسید    
اعتراض و یا د   ر صورت اعتراض اصل سند    مالکیت یا سند    معامله ارائه نگرد   د    طبق 
مقررات المثنی سند    مالکیت صاد   ر و تسلیم خواهد    شد    رونوشت به ستاد    اجرایی 

فرمان حضرت امام
تاریخ انتشار ۱۳96/۰٧/۰۳روز د   وشنبه  م.الف:٧۰٤

محمداسماعیلپورکفیلادارهثبتاسنادوامالکشهرستانگرگان

آگهی انتقال شرکت
 سپهر اند   یشان تجارت کومش به شناسه ملی۱٤۰۰۵٤٤۱99۱ به موجب نامه شماره 
۵۱/۱۳۱ مورخه 2۰/۱۱/9۵ اد   اره ثبت اسناد    و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکتهای 
شهرستان سمنان و مستند    به صورتجلسه هیئت مد   یره مورخ ۰۱/۰٤/9۵ مرکز اصلی 
شرکت سپهر اند   یشان تجارت کومش به نشانی استان تهران خ پیروزی سه راه سلیمانیه 
روبروی مخابرات ک گیاه پ2 واحد    ۳ کد   پستی ۱٧6۵6۱۳٧۸۵ انتقال یافت و د   ر اد   اره ثبت 

شرکتها و موسسات غیر تجاری تحت شماره ۵۰62۰٧ به ثبت رسید   ه است . ۱
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)88810(

ابالغیه 

شماره پروند   ه 92۰99۸۱9۸۸۱۰۰۳99شماره بایگانی 92۰٤2٧
مشخصات ابالغ شوند   ه حقیقی 

ابوالقاسم عشوری راد    فرزند    مرتضی به نشانی مجهول المکان 
چمستان  بخش  مازند   ران  استان  حضور  محل  روز   ۵ ابالغ  تاریخ  از  حضور  مهلت 
خیابان شیخ فضل اهلل نوری روبروی 2۰ متری شورا روبروی منابع طبیعی د   اد   گاه 

عمومی بخش چمستان 
مهلت حضور ۵ روز نوع علت حضور : اد   ای توضیح 

با توجه به علت حضور مند   رج د   ر این ابالغیه به شما ابالغ می گرد   د    ظرف مهلت 
مقرر اقد   ام د   ر غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد    شد    نتیجه عد   م 

حضور جلب است حق د   اشتن وکیل را د   ارید    م. الف ۳۳۵ 
شعبهدومدادگاهعمومیبخشچمستان101کیفریدوسابق

آگهی  ابالغ
 وقت د   اد   رسی و د   اد   خواست و ضمایم به کالسه پروند   ه 96۰99۸۱9۸26۰۰6٧9وقت 

رسید   گی 96/۸/6 ساعت 9:۳۰ صبح خواهان : ناصر مسعود   ی 
خواند   ه : فاطمه شیرزاد     یزد   ی خواسته : اعسار از پرد   اخت هزینه د   اد   رسی 

وقت  و  گرد   ید   ه  ارجاع  فرید   ونکنار  عمومی  د   اد   گاههای  تسلیم  د   اد   خواستی  خواهان 
یزد   ی  فاطمه شیرزاد     بود   ن خواند   ه  المکان  به علت مجهول  تعیین شد   ه  رسید   گی 
فرزند    مهد   ی  به د   رخواست خواهان و د   ستور د   اد   گاه و به تجویز ماد   ه ٧۳ قانون آیین 
د   اد   رسی مد   نی و د   ستور د   اد   گاه مراتب یک نوبت د   ر یکی از جراید   کثیر االنتشار آگهی 
می شود    تا خواند   ه فاطمه شیرزاد    یزد   ی فرزند    مهد   ی از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 
اعالم نشانی کامل خود    نسخه د   وم د   اد   خواست و  به د   فتر د   اد   گاه مراجعه و ضمن 

ضمائم را د   ریافت و د   ر وقت مقرر فوق جهت رسید   گی حاضر گرد   د    
دفترشعبهاولدادگاهعمومیفریدونکنارشعبانیان

گام بلند    وزارت نفت برای جلوگیری
 از خام فروشی 

شرکت ملی نفت ایران برای تامین نیاز مصارف د   اخلی و جلوگیری 
از خام فروشی، د   ر حال لغو قرارد   اد   های فروش میعانات گازی به 

مشتریان خارجی است.
منابع خارجی د   ر حالی این روزها از کاهش صاد   رات میعانات گازی 
ایران خبر می د   هند    که ایران برای نخستین بار از زمان تولید    نخستین 
میعانات گازی د   ر کشور که با افتتاح فازهای 2 و ۳ پارس جنوبی د   ر 
بهمن ماه ۱۳۸۱ کلید    خورد   ، برای تامین نیازهای د   اخلی و همسو 
با اجرای برنامه اقتصاد    مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی، فروش 

میعانات گازی به مشتریان خارجی را کاهش خواهد    د   اد   .
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و مجتمع پتروشیمی بروزیه هم اکنون 
بزرگترین مصرف کنند   گان میعانات گازی د   ر کشور به شمار می آیند   ، 
طبق برنامه ششم توسعه قرار است همه میعانات گازی تولید   ی کشور 
صرف مصارف د   اخلی شود   .هم اکنون روزانه حد   ود    ۱۰۰ هزار بشکه 
میعانات گازی از پارس جنوبی به عنوان خوراک د   ر اختیار پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس قرار می گیرد    که قرار است این میزان با تکمیل 
واحد   های این ابر پاالیشگاه میعانات گازی افزایش یابد   ، مصرف سه 
فاز پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، روزانه ۳6۰ هزار بشکه میعانات 
گازی است.مصرف پتروشیمی بروزیه به عنوان بزرگترین تولید    کنند   ه 
مواد    آروماتیکی جهان نیز بیش از ۱۰۰ هزار بشکه میعانات گازی د   ر 
روز است.وزیر نفت 6 شهریورماه امسال د   ر برنامه »نگاه یک« د   رباره 
جلوگیری از خام فروشی اظهار کرد   ه بود   : د   و برنامه برای جلوگیری 
از خام فروشی د   ر د   ستور کار ما قرار د   ارد   ، نخست، توسعه صنعت 

پتروشیمی است و د   یگر افزایش ظرفیت پاالیش است.
زنگنه تصریح کرد   ه بود   : بر اساس برنامه، همه میعانات گازی تولید    
کشور که تا 2 سال آیند   ه به یک میلیون بشکه د   ر روز می رسد    د   ر 
د   اخل کشور پاالیش می شود    و د   یگر میعانات گازی برای صاد   رات 
نخواهیم د   اشت و میعانات تولید   ی د   ر پاالیشگاه های کشور به نفت 

گاز، بنزین، نفتا و گاز مایع تبد   یل می شود   .
شرکت ملی نفت ایران د   ر مرد   اد   ماه امسال موفق به فروش ۵۳۰ هزار 
بشکه میعانات گازی به مشتریانش شد    که کره جنوبی با خرید    نیمی 

بیشتر از این میزان بزرگترین مشتری میعانات گازی ایران است.
شرکت ملی نفت ایران د   ر آغاز به کار د   ولت یازد   هم، ٧۵ میلیون بشکه 
میعانات گازی رو آب د   اشت که هم اکنون این رقم به نزد   یک صفر 
رسید   ه است، علی کارد   ر، مد   یرعامل شرکت ملی نفت ایران به تازگی 
د   ر گفت وگو با نشریه بین المللی وزارت نفت »ایران پترولیوم« به این 
موضوع اذعان کرد   ه و ثبت رکورد    فروش روزانه سه میلیون بشکه 
نفت و میعانات گازی د   ر اسفند   ماه 9۵ را از رکورد   های د   وران مد   یریت 
خود    د   ر شرکت ملی نفت ایران اعالم و عنوان کرد   :  تولید    کنونی 

میعانات گازی کشور 6۳۰ هزار بشکه د   ر روز است. 

پیش بینی سال آبی جد   ید    د   ر پایتخت

مد   یرعامل شرکت آب و فاضالب تهران گفت: با توجه به این که سال 
آبی از اول مهرماه آغاز می شود   ، د   ر حال حاضر وارد    سال آبی ۱۳9٧ 
-۱۳96 شد   ه ایم که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر 

می رسد    که امسال نیز از نظر تامین آب مشکلی ند   اشته باشیم.
محمد    پرورش با بیان این که سال گذشته بارند   گی ها به صورت نرمال 
بود   ، اظهار کرد   : میزان بارند   گی و تد   ابیر د   ر نظر گرفته شد   ه باعث شد    

تا د   ر تهران هیچ مشکلی برای تامین آب ند   اشته باشیم.
وی با اشاره به شرایط سال آبی ۱۳9٧-۱۳96 بیان کرد   : به نظر 
می رسد    که تابستان سال آیند   ه نیز با مشکل خاصی برای تامین 
آب پایتخت مواجه نشویم، اما با این وجود    تاکید    ما روی مد   یریت 
مصرف است.مد   یرعامل شرکت آب و فاضالب تهران تصریح کرد   : د   ر 
حال حاضر از نظر الگوی مصرف فاصله بسیار زیاد   ی با استاند   ارد   های 
جهانی د   اریم به همین د   لیل الزم است که مشترکان د   ر نحوه ی 

مصرف خود    توجه کافی د   اشته باشند   .
پرورش گفت:د   ر حال حاضر  استفاد   ه از آب های مجازی به ویژه 
د   ر بخش کشاورزی باید    مورد    توجه قرار گیرد    و یکی از راه های 
پیشنهاد   ی برای بهبود    آیند   ه آبی تهران استفاد   ه از آب های مجازی و 

تحقق ارزش اقتصاد   ی آن است.
وی ذخیره فعلی آب د   ر مناطق تهران را یک میلیون و ۱۸۸ هزار متر 
مکعب عنوان کرد    و افزود   :برای آب رسانی شهر تهران آب را از پنج 
سطح با فاصله زیاد    انتقال می د   هیم و باید    گفت که مصرف ساالنه آب 

تهران یک میلیارد    و ۵۰ میلیون متر مکعب تخمین زد   ه شد   ه است.
پرورش با بیان اینکه از این میزان ٧۵۰ میلیون متر مکعب را آب های 
سطحی پوشش می د   هد    که د   ر سطح ها با کیفیت بسیار باال منتقل 
می شود   ، عنوان کرد   :د   ر تهران ۵۰۰ حلقه چاه وجود    د   ارد    که ۳۰ 
د   رصد    منابع آب پایتخت از این راه تامین می شود    که د   ر واقع آب های 

سطحی و چاه با هم اختالط پید   ا می کنند   .

آمریکا به د   نبال د   فن پروژه 
خط لوله گاز روسیه-اروپا

با  آمریکا  گفت:  روسیه  وزیر  نخست 
پروژه  کرد   ن  د   فن  سد   د     د   ر  ابزاری  هر 
خط لوله گاز »استریم نورد   « روسیه به 
نخست  مد   ود   ف«  است.»د   یمتری  اروپا 
وزیر روسیه گفت: آمریکا قصد    د   ارد    تا 
گاز  لوله  خط  توسعه  احد   اث  فرآیند    
آلمان  به  را  روسیه  از  نورد   «  »استریم 
متوقف کند    و خود   ش را بعنوان تامین 
د   هد   .وی  جای  اروپا  گاز  اصلی  کنند   ه 
تصریح کرد   ، واقع گرایانه ترین موضع، 
که  است  آمریکا  متحد   ه  ایاالت  موضع 
نحوی   هر  به  را  پروژه  این  خواهد     می 
قانونی،  های  تصمیم  اعمال  قبیل  از 
د   فن  تحریم،  وضع  مختلف،  ابزارهای 
آمریکایی  از سوی  این حرکات  و  کند    
ها تاثیر ابهام برانگیزی بر روی اتحاد   یه 
اروپا د   ر راستای اجرای پروژه »استریم 
گفت:  گذارد   .»مد   ود   ف«  می  نورد   « 
تزریق  د   ر  را  خود     منافع  ها  آمریکایی 
روسیه  کرد   ن  منزوی  و  اروپا  به  گاز 
روسیه  وزیر  کنند   .نخست  می  د   نبال 
بسیار  موضع  فنالند     کرد   ،  نشان  خاطر 
»نورد     پروژه  مورد     د   ر  را  ای  سازند   ه 
استریم 2 « د   ارد    و این پروژه ظرفیت 
خواهد     برابر   2 را  اروپا  به  گاز  انتقال 
ظرفیت  که  است  حالی  د   ر  این  کرد   ؛ 
گاز  مکعب  متر  میلیارد      ۵۵ آن  فعلی 
رسانی د   ر سال است؛ اما د   ر حال حاضر 
کشورهای  سخت  و  سفت  موضع  با 
لیتوانی(  و  لتونی  )استونی،  بالتیک 
ماه  است.د   ر  شد   ه  مواجه  لهستان  و 
های  تحریم  آمریکا  میالد   ی  گذشته 
جد   ید   ی را د   ر بخش انرژی و بانکد   اری 

روسیه وضع کرد   . 

پیش بینی کاهش اقتصاد    کویت د   ر 
پی اجرای توافق کاهش تولید    نفت
پیش  اقتصاد   د   انان  بلومبرگ،  گزارش  به 
کاهش  به  توجه  با  که  کنند     می  بینی 
 ٧۰۰ و  میلیون   2 به  کویت  نفت  تولید    
اوپک،  توافق  با  همسو  روز  د   ر  بشکه  هزار 
تولید    ناخالص د   اخلی یا اقتصاد    آن د   ر سال 
ساالنه  کاهش  د   رصد      ۰,۵ میالد   ی   2۰۱٧
یابد   .طبق تحقیقات انجام شد   ه، انتظار می 
غیرنفتی  د   اخلی  ناخالص  تولید     که  رود    
رشد      ۳,2 میالد   ی  جاری  سال  د   ر  کویت 
د   اشته باشد   ، اما رشد    تولید    ناخالص د   اخلی 
میالد   ی   2۰۱۸ سال  از  کشور  این  نفتی 

آغاز شود   .

کاهش منابع قابل احیای گاز 
شیل چین

رویترز به نقل از وزارت منابع طبیعی چین 
گزارش د   اد    که منابع قابل احیای گاز شیل 
 6 با  میالد   ی   2۰۱6 سال  د   ر  کشور  این 

د   رصد    کاهش ساالنه روبرو بود   .
سطح ذخایر این سوخت پاک د   ر چین د   ر 
پایان سال گذشته میالد   ی ۱22 میلیارد    و 
٤۱۰ میلیون متر مکعب بود   ، د   ر حالی که 
 ۱۳۰ میالد   ی   2۰۱۵ سال  د   ر  میزان  این 
میلیارد    و ۱۸۰ میلیون متر مکعب گزارش 
کوشش  نبود   ن  موفق  از  نشان  شد   .این، 
به  وابستگی  کاهش  برای  کشور  این  های 
شیل  گاز  »انقالب  تکرار  و  انرژی  وارد   ات 

آمریکا« د   ارد   .

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

عرضه  گذشته  سال  گفت:  نفت  وزیر 
یک  د   ستی  پایین  واحد   های  به  خوراک 
امسال طبق  و  یافت  افزایش  تن  میلیون 
تن  میلیون  یک  شد   ه،  د   اد   ه  که  قولی 
اضافه می شود   .  د   اخل  بازارهای  به  د   یگر 
نشد   ه  بینی  پیش  نوسانات  همچنین 
تشکیل  طریق  از  باید     خوراک ها  قیمت 
بازرگانی  شرکت های  و  تعاونی  اتحاد   یه، 

رفع شود   .
یازد   همین  افتتاح  مراسم  د   ر  زنگنه  بیژن 
که  پالست  ایران  المللی  بین  نمایشگاه 
 – جهانگیری  اسحاق  حضور  با  د   یروز 
معاون اول ریاست جمهوری – برگزار شد   ، 
نمایشگاه سال گذشته گفت:  به  اشاره  با 
د   ر سخنانی که سال گذشته د   ر نمایشگاه 
اشاره  طرح هایی  به  د   اشتم  پالست  ایران 
کرد   م که قرار بود    د   ر سال ۱۳9۵ به بهره 

برد   اری برسد   .
طرح هایی  اکثر  که  این  بر  تاکید     با  وی 
به  شد     آنان  از  صحبت  گذشته  سال  که 
سال  از  کرد   :  تصریح  رسید   ،  بهره برد   اری 
لرستان،  پتروشیمی  تاکنون  گذشته 
مهاباد   ،  پتروشیمی  ارومیه،  پتروشیمی 
کارون،  پتروشیمی  مرود   شت،  پتروشیمی 
بهره  به  غیره  و  کرد   ستان  پتروشیمی 
برد   اری رسید   . همچنین سال گذشته سه 
میلیون  یک  با  برق  خط  پلی اتیلن  واحد    

تن افتتاح شد   .

وزیر نفت با بیان این که د   ر سال جاری نیز 
واحد   های جد   ید   ی د   ر صنعت پتروشیمی 
پتروشیمی  اد   امه د   اد   :  افتتاح خواهد    شد   ، 
پتروشیمی  پرد   یس،  پتروشیمی  کاوه، 
بوشهر و غیره از جمله این طرح ها هستند    
باالد   ستی  توسعه  برای  حرکت  اد   امه  که 

پتروشیمی محسوب می شود   .
زنگنه با تاکید    بر این که رغبت به سرمایه  
مطلوب  پتروشیمی  صنعت  د   ر  گذاری 
می رود   ،  پیش  خوبی  به  طرح ها  و  است 
صند   وق  از  که  فاینانس  کرد   :  اظهار 
پیش  د   یگر  منابع  از  چه  و  ملی  توسعه 
د   ر  گذاری ها  سرمایه   اکثر  البته  می رود   . 
و  بود   ه اند     د   ولتی  نیمه  باالد   ستی  بخش 

شرکت های خصوصی تمایل کمتری برای 
باید     د   ارند   .  این بخش  د   ر  سرمایه  گذاری 
از تولید    محصوالت با ارزش افزود   ه پایین 

د   وری کنیم.
وی د   ر اد   امه با اشاره به صنایع میان د   ستی 
و پایین د   ستی پتروشیمی، بیان کرد   : د   ر 
است.  حیاتی  امر  اشتغال  موضوع  کشور 
بخش هایی  د   ر  د   ستی  پایین  ظرفیت های 
باید     که  است  و حتی خالی  بسیار خوب 
وزارت نفت و وزارت صنعت به بهبود    این 

ظرفیت ها کمک کنند   .
نوسانات  که  این  بیان  با  نفت  وزیر 
یکی  خوراک  قیمت  نشد   ه  بینی  پیش 
میان  و  د   ست  پایین  صنایع  مشکالت  از 

د   ست پتروشیمی است، تصریح کرد   : این 
اتحاد   یه ها،  تشکیل  طریق  از  باید     مشکل 
رفع  بازرگانی  شرکت های  و  تعاونی ها 
شود   . همچنین ضرورت مراجعه به بورس، 
نگران  را  کوچک  کنند   گان  تولید     برخی 
می کند   . اصل بورس د   رست است اما باید    
راهی برای آن پید   ا شود    که د   ر این راستا 

با سازمان بورس صحبت کرد   م.
به  عرضه  و  صاد   رات  د   اد   :  اد   امه  زنگنه 
بخش  این  مشکالت  از  د   یگر  یکی  د   اخل 
از پتروشیمی است. تولید    کنند   گان بزرگ 
باالد   ستی به د   لیل مالیات تمایل بیشتری 

به صاد   رات نسبت به عرضه د   اخل د   ارند   .
اقتصاد     هرچه  که  این  بر  تاکید     با  وی 
واحد   های  فعالیت  باشد     فعال تر  کشور 
تصریح  می شود   ،  بیشتر  نیز  پتروشیمی 
صنعت  اوضاع  برجام  از  بعد     کرد   : 
تا   ٤۰ با  امروز  شد   .  متحول  پتروشیمی 
۵۰ مد   یر صحبت کرد   م که برخی از آنها 

مشکل نقد   ینگی د   ارند   .
گذشته  سال  که  این  بیان  با  نفت  وزیر 
عرضه خوراک به واحد   های پایین د   ستی 
یافت،  افزایش  تن  میلیون  یک  د   اخل 
افزود   : طبق قولی که د   اد   ه شد   ه امسال نیز 
د   اخل  به  خوراک  د   یگر  تن  میلیون  یک 
عرضه خواهد    شد   . ارزش تولید   ات صنایع 
 ٤۰ به  باید     باالد   ستی  د   ر  پتروشیمی 

میلیارد    د   الر برسد   .

زنگنهخبرداد:

افزایش عرضه یک میلیون تنی خوراک پتروشیمی

با  گفت:  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مد   یرعامل 
برنامه ریزی های انجام شد   ه تا پایان برنامه ششم تولید    مواد    
اولیه پلیمری د   ر کشور به ۱2 میلیون تن د   ر سال خواهد    

رسید   .
مرضیه شاهد   ایی مد   یرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران  المللی  بین  نمایشگاه  یازد   همین  افتتاح  مراسم  د   ر 
پالست گفت: این نمایشگاه با حضور بیش از ۵۳۰ شرکت 
از 2۳ کشور خارجی و بیش از 6۰۰ شرکت د   اخلی د   ر حال 

برگزاری است.
وی اد   امه د   اد   : توسعه صنعت پتروشیمی د   ر ایران با وجود    
منابع عظیم هید   روکربوری د   ر کشور با هد   ف تامین نیازهای 
صنایع د   اخلی و حضور د   ر بازارهای بین المللی از سالها قبل 
آغاز شد   ه است به طوری که این صنعت با بیش از نیم قرن 

فعالیت چند   ین برنامه توسعه را اجرا کرد   ه است.
شاهد   ایی با اشاره به اعمال تحریم ها علیه ایران اظهار کرد   : با 
تشد   ید    تحریم های ظالمانه رشد    توسعه با کند   ی مواجه شد    
و با لغو تحریم های بین المللی و تغییر فضای حاکم بر کسب 
و کار کشور پس از برجام روند    توسعه صنعت پتروشیمی 

کشور مجد   د   ا سرعت گرفت.
وی با تاکید    بر این که د   وران پسابرجام د   وران حیات مجد   د    
موقعیت  د   وران  این  افزود   :  بود   ه،  ایران  پتروشیمی  صنعت 
مناسبی را برای تکمیل زیرساخت ها و تامین الزامات مورد    
فراهم  پتروشیمی  صنعت  توسعه  د   ر  د   یگر  جهشی  نیاز 
می کند   .به گفته وی امید    است این جهش موتور محرک 
تکمیل فرآیند    توسعه صنعتی و اقتصاد   ی کشور مخصوصا 

صنایع پایین د   ستی پتروشیمی باشد   .
این مقام مسئول د   ر اد   امه با بیان این که مذاکرات و امضای 
تفاهم نامه با شرکت های معتبر بین المللی و همچنین از 
سرگیری حضور د   ر بازارهای جهانی و د   سترسی به منابع 
مالی خارجی از مهم ترین فعالیت های شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی بعد    از برجام است، اظهار کرد   : با توجه به شرایط 
و گشایش های نسبی حاصل از اجرای برجام و ابراز عالقه 
و خصوصا  ایران  د   ر  حضور  برای  خارجی  گذاران  سرمایه  
د   ر حوزه های مرتبط با صنعت پتروشیمی الزم است همه 
راهبرد   های  اتخاذ  با  صنعت  د   ست اند   رکاران  و  مسوولین 
مناسب از این فرصت استفاد   ه کرد   ه و زمینه ورود    سرمایه های 

خارجی را چه به صورت مستقیم و یا تسهیالت فراهم کند   .
مد   یرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اد   امه د   اد   : هد   ف 
سرمایه گذاران خارجی د   ر ایران عمد   تا د   ستیابی به بازار، 
منابع طبیعی، ورود    به بازار منطقه از طریق ایران، د   سترسی 
به نیروی متخصص و استفاد   ه از مشوق ها است که باید    با 
پیش بینی های الزم د   ر زمان عقد    قرارد   اد    و محبوب کرد   ن 
قانون استفاد   ه حد   اکثری از توانمند   ی د   اخل کشور ضمن 
این که سرمایه  گذاران خارجی از مزایا برخورد   ار می شوند   ، 
زمینه ی ارتقاء جایگاه فنی و تکنولوژی سازند   گان د   اخل د   ر 

حوزه صنایع باال د   ستی و پایین د   ستی فراهم شود   .

معاونوزیرنفت:

صنعت پتروشیمی پس از برجام، د وباره رونق گرفت

 یک کارشناس حوزه آب گفت: با قطعیت می توان اعالم کرد    میزان هد   ررفت از شبکه انتقال آب 
د   ر کشور و به ویژه شهر تهران قابل توجه بود   ه و د   ر بهترین شرایط از ۳۰ د   رصد    بیشتر است.آمار 
نشان می د   هند    که مصرف سرانه آب کشور بیش از میزان استاند   ارد   های جهانی است. این  رقم 
به ویژه د   رتهران به بیش از د   وبرابر می رسد   . د   ر این میان به نظر می رسد    هنوز متولیان منابع 
آب و مصارف آن فکری به حال این اوضاع نکرد   ه اند    و از طرفی فرسود   گی زیرساخت و نبود    
فرهنگ استفاد   ه صحیح از منابع آب بین مرد   م هد   ررفت آب را بیشتر کرد   ه است.حید   ر ستایش، 
کارشناس حوزه آب د   رباره اینکه آمار مصرف آب شهری د   ر کشور به ویژه د   رتهران چگونه است، 
گفت: اگر د   ر اینجا منظور از مصرف آب شهری، میزان مصرف آب شرب باشد   ، سرانه مصرف آب 
شرب د   ر  شهر تهران حد   ود    2۵۰ لیتر د   ر شبانه روز است. این د   رحالی است که سرانه مصرف 
آب شرب د   ر مقایسه با سایر کالنشهرهای کشور مانند    تبریز ۱9۰،اصفهان ۱۵۰، مشهد    ۱6۰، 
شیراز 2۰۰ و کرج 22۰ لیتر د   ر شبانه روز است.وی با اشاره به اینکه با د   ر نظر گرفتن استاند   ارد    
جهانی مصرف آب آشامید   نی که حد   ود    ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر د   ر روز است، اد   امه د   اد   :با توجه به آمار 
ارائه شد   ه، به راحتی می توان به این واقعیت  پی برد    که سرانه مصرف باالتر از استاند   ارد    جهانیی 

بود   ه و متاسفانه میزان سرانه مصرف د   ر شهر تهران  حد   ود    د   و برابر استاند   ارد    جهانی است.

30د   رصد   آب پایتخت پیش از مصرف ناپد   ید    می شود    

آژانس بین المللی انرژی د   ر گزارش ماه سپتامبر خود    از وضعیت تولید    انرژی د   ر جهان اعالم 
کرد   ، ایران با تولید    ۱9۰ میلیارد    مترمکعب گاز، سومین تولید   کنند   ه جهان د   ر سال 2۰۱6 بود   ه 
است.بر اساس این گزارش، ایران ۵,۳ د   رصد    تولید    سه هزار و 6۱۳ میلیارد    مترمکعبی جهان د   ر 
سال میالد   ی گذشته را تولید    کرد    و پس از آمریکا و روسیه قرار گرفت. قطر د   ر جایگاه پنجم 
این فهرست قرار د   ارد   .آمریکا با تولید    ٧٤9 میلیارد    متر مکعب یا 2۰,٧ د   رصد    و روسیه با تولید    
6٤٤ میلیارد    متر مکعب یا ۱٧,٧ د   رصد    گاز طبیعی به ترتیب برترین تولید   کنند   گان گاز طبیعی 
جهان د   ر سال 2۰۱6 بود   ه اند   .پس از آمریکا، روسیه و ایران، کشورهای کاناد   ا با تولید    ۱٧٤ 
میلیارد    مترمکعب یا ٤,۸ و قطر با تولید    ۱6۵ میلیارد    متر مکعب یا ٤,6 د   رصد    به ترتیب د   ر 
جایگاه چهارم و پنجم قرار د   ارند   . با این همه، کشورمان هنوز د   ر فهرست کشورهایی که به طور 
خالص صاد   رکنند   ه گاز طبیعی هستند    جایی ند   ارد   .بر اساس گزارش یاد    شد   ه، ایران همچنین 
سال گذشته د   ر تولید    نفت خام جایگاه پنجم جهان را به خود    اختصاص د   اد    و پس از عربستان 
سعود   ی، روسیه، آمریکا و کاناد   ا قرار گرفت. د   ر سال 2۰۱6 میالد   ی، ایران 2۰۰ تن یا ٤,6 د   رصد    
تولید    چهار هزار و ۳2۱ تنی نفت خام جهان را تولید    کرد   ؛ سهم عربستان سعود   ی از این تولید    
۵۸۳ تن یا ۱۳,۵ د   رصد   ، روسیه ۵٤6 تن یا ۱2,6 د   رصد   ، آمریکا ۵۳٧ تن یا ۱2,٤ د   رصد    و 

کاناد   ا 22۰ تن یا ۵,۱ د   رصد    بود   .

ایران، سومین تولید   کنند   ه گاز جهان د   ر سال 2016
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ایران باالترین تعرفه وارد   ات د   ر د   نیا را د   ارد   

ضمانت  صند   وق  اگر  است  معتقد     صاد   رات  کنفد   راسیون  رئیس 
صاد   رات بخشی از اعتبار را برای ورود    موقت کاال اختصاص د   هد    
شرایط تسهیل کنند   ه ای فراهم می شود    و صاد   رکنند   گان می توانند    
کاال را راحت تولید    و صاد   ر کنند    و ضمن ایجاد    اشتغال، ارزآوری 
و ارزش افزود   ه را به همراه د   ارد    و به صاد   رات محصول نیز کمک 

می کند   . 
محمد    الهوتی د   ر گفتگو با ایسنا،  اظهار کرد   : کشور ما باالترین 
کاال  وارد   ات  موثر  تعرفه  یعنی  د   ارد   ؛  وارد   ات  د   ر  را  تعرفه  میزان 
حد   ود    2۰ د   رصد    است که باالترین میزان تعرفه وارد   ات د   ر د   نیا 

به حساب می آید   .
 وی اد   امه د   اد   : منظور از این سیاست هم حمایت از تولید    است؛ 
یعنی به این ترتیب می خواهند    اجازه وارد   ات کاال به کشور د   اد   ه 
نشود    تا د   ر مقابل واحد   های تولید   ی د   اخل بتوانند    فعالیت کنند   . 
تولید   ی  واحد   های  د   ر  محصول  تولید     سمت  به  وقتی  بنابراین 
می رویم چون بخشی از کاالها وارد   اتی است و تعرفه 2۰ د   رصد   ی 
به طور متوسط پرد   اخت شد   ه، د   ر نتیجه قیمت تمام شد   ه باالتر 

می رود    که باعث می شود    قد   رت رقابت از د   ست برود   . 
وقتی  کرد   :  اضافه  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایند   گان  هیات  عضو 
وارد     را  کاالیی  و می توان  است  تولید   ی خالی  واحد     د   ر  ظرفیت 
کرد    و آن را تبد   یل به ارزش افزود   ه باالتر کرد    و بعد    صاد   ر شود    
باعث ایجاد    اشتغال می شود    و هم ارزآوری برای کشور د   ارد    و از 

سوی د   یگر هم هزینه سربار کاهش پید   ا می کند   .
 

 بازار عراق فرصتی استثنایی برای بازرگانان 
ایران است

د   بیرکل میز کشور عراق د   ر سازمان توسعه تجارت گفت: اکنون 
بازار عراق یک فرصت استثنایی و تکرار نشد   نی برای بازرگانان و 

صاد   رکنند   گان ایران و توسعه صاد   رات کشورمان است.
 به گزارش ایرنا ابراهیم رضازاد   ه بیان کرد   : فضای حضور تجار و 
بازار عراق فراهم است و صاد   رکنند   گان  ایران د   ر  صاد   رکنند   گان 
باید    از این فرصت برای توسعه صاد   رات و حضور پاید   ار د   ر بازار 
این کشور بخوبی استفاد   ه کنند   .  وی با بیان اینکه هم اینک ایران 
از جنگ د   اعش د   ر  بعد     افزود   :  ند   ارد     بازار عراق  رقیب جد   ی د   ر 
عراق، د   ید   گاه مرد   م این کشور د   ر خصوص کشور ما بسیار تغییر 
بین  اقتصاد   ی  تعامالت  افزایش  برای  فرصت  این  لذا  کرد   ه  پید   ا 
باید     ما  اظهارد   اشت:تجار  رضازاد   ه  شود   .  استفاد   ه  باید     کشور  د   و 
هرگونه فعالیت اقتصاد   ی خود    را از طریق سفارت د   ر کشور عراق 

د   نبال کنند   . 
 

 تالش برای افزایش اشتغال د   ر صنعت خود   رو

اشتغال  سهم  تجارت  و  معد   ن  صنعت،  وزارت  برنامه ریزی  طبق 
به  باید      ۱٤۰٤ سال  تا  صنعت  بخش  اشتغال  از  خود   رو  صنعت 

۱۳.۳ د   رصد    افزایش یابد   . 
ایسنا، براساس اعالم وزارت صنعت، معد   ن و تجارت  به گزارش 
سهم اشتغال صنعت خود   رو از اشتغال بخش صنعت د   ر سال۱۳9٤ 
برابر با ۱۰.۳ د   رصد    بود   ه است. این وزارتخانه د   ر »برنامه راهبرد   ی 
اشتغال  از  اشتغال صنعت خود   رو  افزایش سهم  صنعت خود   رو« 
بخش صنعت را هد   ف گذاری کرد   ه است. طبق این برنامه تا پایان 
سال جاری سهم اشتغال صنعت خود   رو از اشتغال بخش صنعت 
باید    به ۱۰.۵ د   رصد    افزایش یابد   . همچنین طبق این برنامه تا سال 
۱٤۰۰ سهم اشتغال صنعت خود   رو از اشتغال بخش صنعت باید    
به۱۱.6 د   رصد    و تا سال ۱٤۰٤ نیز باید    به ۱۳.۳ د   رصد    افزایش 
یابد   . وزارت صنعت، معد   ن و تجارت اخیرا ویرایش د   وم »برنامه 
راهبرد   ی وزارت صنعت، معد   ن و تجارت« را منتشر کرد    که د   ر 
کشور  بخش صنعت  توسعه  برای  وزارتخانه  این  راهبرد   های  آن 

پیش بینی شد   ه است.
 همه بانک ها به کمک صنایع کوچک آمد   ند    

مد   یرعامل صند   وق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از بهبود    
وضعیت صد   ور ضمانت نامه برای صنایع کوچک خبر د   اد   . 

وضعیت  د   رباره  خبرآنالین  با  گفتگو  د   ر  مقیسه  محمد   حسین 
صنایع کوچک اظهار د   اشت: صد   ور ضمانت ها متناسب با ظرفیت 
هایی بود   ه که د   ر سال های گذشته صند   وق د   اشته و تالش کرد   ه 
که رفتار حرفه ای را هم د   اشته باشد   ؛ به عبارتی صرفا ضمانت 
نامه صاد   ر نکند    و بحران ها را به آیند   ه موکول کند   . وی افزود   : 
استاند   ارد   ها رعایت می شود    و متناسب با ظرفیت ها، ضمانت نامه 
برای صنایع صاد   ر می شود   . مد   یرعامل صند   وق ضمانت سرمایه 
تعد   اد      ۱۳9٤ سال  تا  که  این  بیان  با  کوچک  صنایع  گذاری 
را مورد     نامه صند   وق  بود   ند    ضمانت  بانک ها حاضر  از  معد   ود   ی 
استفاد   ه قرار د   هند   ، عنوان کرد   : از طرف د   یگر، واحد   های صنعتی 
د   ر کل کشور پراکند   ه هستند    و هر واحد    صنعتی بانک خاص خود    

را به عنوان بانک عامل د   ارد   . 
 ۱۳9۵ سال  برای  ما  که  اهد   افی  از  یکی  کرد   :  تصریح  مقیسه 
بانک ها د   ر  از تمام ظرفیت های  گذاشتیم، این بود    که بتوانیم 

همه کشور استفاد   ه کنیم.

برگزاري هجد   همین نمایشگاه بین المللی صنایع 
مخابرات و اطالع رسانی

هجد   همین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی 
از  است  کام شناخته شد   ه  تله  ایران  اختصاری  نام  با  بیشتر  که 
2٤تا2٧ مهرماه ۱۳96مهر ماه د   ر فضایی به وسعت تقریبی سی و 
د   و هزار متر مربع د   ر محل د   ائمی نمایشگاههای بین المللی تهران 

پذیرای عالقه مند   ان  خواهد    بود   . 
و ظرفیت  آغاز گرد   ید   ه  ماه  اوائل شهریور  از  متقاضیان  جانمائی 
تکمیل  سرعت  به  نمایشگاه  پوشش  تحت  باز  فضای  و  سالنها 
زمانی مقرر  د   ر موعد     د   لیل  به هر  است. متقاضیانی که  گرد   ید   ه 
موفق به ثبت نام و اخذ غرفه د   ر نمایشگاه نگرد   ید   ه اند    می توانند    
با ارائه د   رخواست کتبی خود    به ستاد    برگزاری  د   ر صورت امکان 

نسبت به رزرو غرفه و حضور د   ر نمایشگاه اقد   ام فرمایند   .

پرد   اخت تسهیالت به بنگاه های 
اشتغالزا، اولویت بانک ملی

عضو هیات مد   یره بانک ملی ایران یکی از وظایف 
خطیر این بانک را همگام شد   ن با اهد   اف د   ولت 
د   ر جهت رونق اقتصاد   ی کشور برشمرد    و گفت: 
قرض الحسنه  تسهیالت  د   رصد   ی   ۱۰۳ رشد    
سیستم  د   ر  ایران  ملی  بانک  پرد   اختی  ازد   واج 

بانکی کم نظیر بود   ه است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
بررسی  د   ر همایش  ایران، محمود    شایان  ملی 
مسائل ضمانتنامه و کارت اعتباری که د   ر اد   اره 
امور شعب شرق تهران برگزار شد   ، سرعت بخشی 
واحد   های  تسهیالت  پرد   اخت  به  رسید   گی  د   ر 
تولید   ی را از بخش  اعتباری اد   ارات امور خواستار 
طرح های  به  کمک  د   ر  تسریع  افزود   :  و  شد    
های  بنگاه  به  تسهیالت  پرد   اخت  و  اشتغالزا 

کوچک و متوسط باید    د   ر اولویت باشد   .
معاون اعتباری و نظارت بر مصارف بانک ملی 
روان سازی  اعتباری،  بهد   اشت  رعایت  ایران، 
ازد   واج،  قرض الحسنه  تسهیالت  پرد   اخت  د   ر 
شعب،  د   ر  موجود     ضعف  نقاط  رفع  و  بررسی 
شناسایی واحد   های تولید   ی و صنعتی کارآفرین 
برنامه ریزی  مرتبط،  تمام  نیمه  پروژه های  و 
به  عملکرد   ی  شاخص های  مستمر  ارزیابی  و 
صورت روزانه، تشکیل کارگروه بررسی ترازنامه 
د   ر اد   ارات امور و ارتباط با تجار و کسبه برای 
پرد   اخت تسهیالت خرید    د   ین را از خواسته های 

هیأت مد   یره بانک از واحد   ها عنوان کرد   .

اشتغالزایی با بهره برد   اری
 از 13 هزار طرح صنعتی

و  کوچک  صنایع  سازمان  مد   یرعامل 
حال  د   ر  گفت:  ایران  صنعتی  شهرک های 
د   رصد      ۵۰ با  صنعتی  طرح  هزار   ۱۳ حاضر 
د   ارد     وجود     کشور  د   ر  فیزیکی  پیشرفت 
فرصت  هزار   ٤٤٤ آنها  از  بهره برد   اری  با  که 
افزود   :  یزد   انی  علی  می شود   .  ایجاد     شغلی 
واحد     هزار   ٤9 کشور  صنعتی  طرح های  کل 
تعد   اد    کل طرح های صنعتی  است. همچنین 
د   ر کشور حد   ود    9۰ هزار طرح بود    که با لغو 
فعالیت  که  آنها  از  برخی  بهره برد   اری  جواز 
تعد   اد   شان  بود   ند   ،  شد   ه  تعطیل  یا  و  ند   اشتند    
به حد   ود    ٤9 هزار طرح رسید   . وی گفت: د   ر 
صنعتی  واحد     هزار   ۸6 حد   ود     کشور  سراسر 
بنگاهی د   ارای پروانه بهره برد   اری وجود    د   ارد    و 
همچنین د   ر کل کشور ۳9۸ خوشه صنعتی 

شناسایی شد   ه است
 

تولید    شمش روی د   ر شهریور 
رکورد    زد   

روی  معاد   ن  توسعه  هلد   ینگ  مد   یرعامل 
تولید    شمش روی د   ر  از رکورد    شکنی  ایران 
هلد   ینگ توسعه معاد   ن روی ایران خبر د   اد    و 
گفت: د   ر شهریور امسال رکود    ۵ ساله تولید    
شمش این ماد   ه معند   ی با تولید    بالغ بر هشت 
شد   .  شکسته  روی  شمش  تن   ۱9۸ و  هزار 
د   ستیابی  به  اشاره  با  سعد   محمد   ی  ارد   شیر 
با  مقایسه  د   ر  افزود   :  بی سابقه،  رکورد     این  به 
آمار تولید    ماهانه تجمیعی هلد   ینگ، د   ستیابی 
گذشته  ماه   6۰ طی  تولید   ،  از  حجم  این  به 
بی سابقه است. وی اد   امه د   اد   : استحصال بیش 
شرایط  د   ر  روی  شمش  تن  هزار  هشت  از 
و  د   اخلی  معد   نی  مواد     عیار  بی سابقه  کاهش 
موانع تامین خاک از منابع خارجی، بر اهمیت 

د   ستیابی به این رکورد    می افزاید   
 

حضور پررنگ کشور آلمان
 د   ر نمایشگاه ایران پالست

صنعت  های  ماشین  سازند   گان  انجمن  مد   یر 
(وی.د   ی.ام.آ-  آلمان  پالستیک  و  الستیک 
VDMA) گفت: با حضور ٤6 شرکت آلماني 
کسب  د   نبال  به  پالست  ایران  نمایشگاه  د   ر 
آالت  ماشین  بازار  د   ر  خود     پیشین  جایگاه 
هستیم.  ایران  الستیک  و  پالستیک  صنعت 
د   ر  کوهمان«  »تورستن  تجارت،  گزارش  به 
انجمن سازند   گان ماشین آالت  جمع اعضای 
صنعت پالستیک و الستیک آلمان گفت: د   ر 
نیمه نخست سال 2۰۱٧ شرکت های آلمانی، 
به میزان 22 میلیون و 9۰۰ هزار یورو ماشین 
آالت صنعت پالستیک و الستیک را به ایران 
صاد   ر کرد   ند   . کوهمان گفت: صاد   رات چین به 
د   ارای کشش  بازار  این  د   هد     نشان می  ایران 
است .به گفته وی، چین د   ر صد   ر کشورهای 
تامین کنند   ه این نوع کاالهای مورد    نیاز ایران 
د   رصد      ۱٤,۱ با  توانست  آلمان  و  د   ارد     قرار 
رشد    و صاد   رات 2۰ میلیون یورویی د   ر سال 
حفظ  را  خود     د   وم  جایگاه  میالد   ی   2۰۱6
کند   .  کوهمان گفت: د   ر شرایط کنونی انتظار 
می رود    بازار ایران آهسته اما به طور حتمی 
آالت  ماشین  تولید   کنند   گان  و  یابد     توسعه 
خوشبینانه  نگاه  آلمان  پالستیک  و  الستیک 

ای به آیند   ه د   ارند   .

خبر خبر

ملی  روز  تجارت: و معدن گروهصنعت،
صاد   رات، امسال هم به مانند    هر سال د   ر 29 
اقتصاد   ی  و  کشوری  مقامات  حضور  با  مهر 
روز  که  آنطور  می شود   .  برگزار  تهران  د   ر 
سازمان  رئیس  خسروتاج،  مجتبی  گذشته 
توسعه تجارت د   ر نشست خود    با خبرنگاران 
اعالم کرد   ، »تکرار عزم ملی« به عنوان شعار 
امسال روز ملی صاد   رات تعیین شد   ه است. 
از  روز  این  د   ر  پیش بینی ها  طبق  همچنین 
۵۰ صاد   رکنند   ه برتر ملی با اعطای تند   یس 

صاد   رکنند   ه نمونه تقد   یر به عمل می آید   .
ثبت نام  فرآیند     د   ر  شرکت   ٧۰۰ حد   ود    
مشارکت  جاری  سال  برتر  صاد   رکنند   گان 
را  رشد     د   رصد      ٧۰ به  نزد   یک  که  د   اشتند    
تعد   اد    66۰ شرکت  این  از  و  هستیم  شاهد    
به  مابقی شرکت ها متعلق  و  د   ر بخش کاال 
بود   ه است.  شرکت های صاد   رکنند   ه خد   مات 
د   ر مجموع ۱٤9 شرکت صاد   رکنند   ه کاال و 
خد   مات از برترین های گروه کاالیی برگزید   ه 
شد   ه اند    تا پروند   ه های خود    را به د   بیرخانه روز 
تعد   اد     این  از  و  د   هند     تحویل  صاد   رات  ملی 
۱۱٧ پروند   ه مربوط به صاد   رکنند   گان کاال و 
۳2 پروند   ه مربوط به صاد   رکنند   گان خد   مات 

است.
توسعه  سازمان  رئیس  خسروتاج،  مجتبی 
خود     صحبت های  د   ر  گذشته  روز  تجارت 
د   رباره مشکالت برقراری ارتباط بانکی با سایر 
ما د   ر شرایط  کشورها گفت: صاد   رکنند   گان 
با  می توانند     که چطور  گرفته اند     یاد     تحریم 
وجود    مشکالت بانکی تحریم ها را د   ور بزنند    
اما این توقع را د   ارد    که بعد    از برجام سرعت 
بهبود    روابط بانکی بیشتر شود    و از این بابت 
و  معد   ن  صنعت،  وزیر  معاون  گالیه مند   ند   . 
صاد   رکنند   گان  اظهارات  به  اشاره  با  تجارت 
باید     چرا  که  می گویند     چنین  آنها  گفت: 
برای  بیشتری  هزینه  تحریم  زمان  همانند    
د   ر  ریسک  و  بپرد   ازیم  پول  انتقال  و  نقل 
همچنین  و  باشد     د   اشته  وجود     ارتباط  این 
بعد     را  نتوانسته ایم مشکالت  چرا  می گویند    
به طور کامل رفع کنیم. وی  برجام  از رفع 
همچنین د   رباره وضعیت روابط بانکی ایران 
و عراق گفت: مشکالت بانکی د   ر کشور عراق 
فشار  تحت  عراقی  بانک های  و  د   ارد     وجود    
بانکهای آمریکایی روابط خوبی با ایران ند   ارند    
و بیشتر فعالیتهای ما د   ر این کشور از طریق 

بانک های خود   مان صورت می گیرد   .
معاون وزیر صنعت همچنین اعالم کرد    که 

د   ستگاه  هزار   ٤٤ جاری  سال  ماهه   6 د   ر   :
خود   روی سواری به کشور وارد    شد   ه است که 
از نظر ارزشی ٤۰ د   رصد    و از لحاظ تعد   اد    ۳۸ 
د   ر صد    افزایش یافته است. خسروتاج اد   امه 
د   اد   : ارزش وارد   ات خود   رو د   ر این مد   ت یک 
میلیارد    و ۱۸۰ میلیون د   الر بود   ه است. وی 
تصریح کرد   : حمایت الزم از تولید    د   اخلی از 
طریق باال رفتن تعرفه ها صورت می گیرد    
و اصالح کرد   ن نحوه وارد   ات خود   رو و ایجاد    
از  پس  و خد   مات  نمایند   گی  وجود     به  الزام 
وارد   ات  سازی  هوشمند     برای  صرفا  فروش 

صورت گرفته است.
اد   امه  د   ر  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
از  بسیاری  اینکه  بیان  با  خود     صحبت های 
ایران  مانند     اقتصاد   ی  د   ارند     آرزو  کشورها 
د   اشته باشند    گفت: اقتصاد    ایران د   ر شرایط 
عاد   ی قرار ند   ارد    اما د   ر این شرایط توانسته 
مانند     و  بایستد     خود     پایی  روی  است 
زیرا  ند   ارد     عاد   ی  آسیایی شرایط  کشورهای 
ما باید    د   ر هر لحظه منتظر اتفاق تازه ای علیه 
وضعیت  د   رباره  خسروتاج  باشیم.  کشورمان 
با  جاری  سال  د   ر  قطر  به  ایران  صاد   رات 
توجه به شرایط مناسب صاد   راتی این کشور 
گفت: د   ر 6 ماه سال جاری صد    میلیون د   الر 
این کشور صاد   رات د   اشته ایم د   ر حالیکه  به 
رقم صاد   رات ما د   ر مد   ت مشابه سال گذشته 
حد   ود    ٤۰ میلیون د   الر بود   ه است. وی د   رباره 
سال  د   ر  عراق  به  ایران  صاد   رات  وضعیت 
جاری اظهار کرد   : د   ر 6 ماهه سال جاری ۳ 
میلیارد    و 2۰۰ میلیون د   الر به کشور عراق 
صاد   رات صورت گرفته که این رقم د   ر مد   ت 
مشابه سال قبل ۳ میلیارد    و ۱۰۰ میلیون 

د   الر بود   ه است.

خسروتاج تصریح کرد   : ایران د   ر کشور عراق 
رایزن بازرگانی د   اشته و از این طریق سعی 
بر توسعه روابط اقتصاد   ی با این کشور د   ارد    
د   ر  بی ثباتی هایی  که  د   اشت  توجه  باید     اما 
بروز  به  منجر  این کشور شاهد    هستیم که 
مشکالت برای صاد   رات می شود    به طوریکه 
عوارضی  یکباره  کشور  این  گمرک  د   ر 
رفتارهای  و  بی نظمی ها  و  می شود     وضع 
مشاهد   ه  مرزی  استانهای  د   ر  خود   سرانه ای 
نیز  مرکزی  د   ولت  تایید     مورد     که  می شود    
نیست. این مقام مسئول تاکید    کرد   : پیشنهاد    
برقراری تجارت آزاد    ۳ مرتبه به د   ولت عراق 
د   اد   ه شد   ه اما این کشور آن را نمی پذیرد    زیرا 
تعرفه  از طریق  آن  فعلی  د   رآمد   های  بیشتر 
و عوارض گمرکی تامین می شود   . خسروتاج 
اظهار د   اشت: د   نیا با سرعت زیاد   ی د   ر حال 
مشخص  خود     برای  کشورها  و  است  تحول 
می کنند    که چه کاالیی باید    تولید    و صاد   رات 
کنند    تا د   ر آیند   ه نیز توسعه فعالیت د   اشته 

باشند   .
خسروتاج با بیان اینکه د   نیای امروز به د   نبال 
این  د   ر  کرد   :  تاکید     است  فراگیر  تجارتی 
راستا برای استفاد   ه از ظرفیت های بانوان د   ر 
توسعه صاد   رات و بازاریابی د   یجیتالی سایت 
تجارت  توسعه  سامانه  د   ر   sheexport
نیز  آیند   ه  د   ر   و  است  شد   ه  راه اند   ازی  ایران 
تا  سامانه ای برای جوانان راه اند   ازی می شود    
تجارت مربوط به گروهی خاص نباشد   . این 
مقام مسئول د   ر بخش د   یگری از صحبت های 
خود    د   ر پاسخ به این سوال که چرا د   ر حال از 
د   ست د   اد   ن بازار عراق هستیم گفت: سهم ما 
د   ر بازار عراق کاهش نیافته است اما بخشی 
از کاهش صاد   رات د   ر بخش های مختلف به 

است  جهانی  قیمت های  آمد   ن  پایین  د   لیل 
به طور مثال قیمت مواد    پتروشیمی د   ر د   نیا 
کاهش یافته است بنابراین از اینکه به سمت 
خام فروشی د   ر این بخش رفته ایم نباید    گالیه 

شود   .
خسروتاج اضافه کرد   : د   ر مجموع کشور عراق 
حجم وارد   اتش کم شد   ه اما سهم ایران از این 
بازار د   ر مقایسه با سایر کشورها کاسته نشد   ه 
است. وی د   ر بخش د   یگری از سخنانش د   ر 
کاالهای  وضعیت  د   رباره  سوالی  به  پاسخ 
صاد   راتی به کشور گفت: 6۰ د   رصد    از کاالهای 
وارد   اتی واسطه ای و ۱۵ د   رصد    آن سرمایه ای 
بود   ه است و 2۵ د   رصد    نیز سهم سایر کاالها 
است. وی با اشاره به اینکه با هفت کشور هد   ف 
صاد   راتی برای برقراری ارتباطات بانکی مشکل 
آقای  به  نامه ای  راستا  این  د   ر  گفت:  د   اریم 
سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران نوشتیم 
و مشکالت موجود    را شرح د   اد   یم اما به زود   ی 
لیست کشورهایی که برای برقراری ارتباطات 
بانکی با آنها مشکل د   اریم د   ر اختیار رسانه ها 
قرار می د   هیم. خسرو تاج د   ر بخش د   یگری از 
صحبت های خود    با ارائه وعد   ه های امید   بخش 
برای اعطای یارانه های صاد   راتی به مبلغ 22۰ 
میلیارد    تومان گفت: تسهیالت صاد   راتی د   ر د   و 
بخش به مبلغ ۱۰۰ میلیارد    تومان برای کمک 
سود    تسهیالت صاد   رکنند   گان و ۱2۰ میلیارد    
جایزه صاد   راتی د   ر نظر گرفته شد   ه است که 
ابالغیه آن نیز انجام شد   ه و منتظر تخصیص 
سبد     سیاست های  قالب  د   ر  تا  هستیم  آن 

حمایتی د   ر اختیار صاد   رکنند   گان قرار گیرد   .
از صحبت های  د   یگری  بخش  د   ر  خسروتاج 
د   ر  تاخیر  بابت  د   ولت  از  گالیه  با  خود    
اختصاص مبالغ یارانه های صاد   راتی گفت: به 
معاون اول رئیس جمهور موضوع جایزه های 
صاد   راتی مطرح شد    و اینطور گفته شد    که 
جایزه های صاد   راتی را باید    به شکل د   یگری 
زیرا  کنید     نگاه  د   ولت  هزینه های  سایر  از 
اما  می گذرد     سال  اول  از  ماه   6 از  بیشتر 
هنوز اختصاص نیافته است. عد   م اختصاص 
یارانه های صاد   راتی صد   ای خسرو تاج را نیز 
د   ر آورد   : 6 ماه گذشته هنوز یارانه اختصاص 
وی  معترضیم  د   ولت  به  نیز  ما  است  نیافته 
افزود   : د   ر خصوص اعطای یارانه های صاد   راتی 
با  همصد   ا  نیز  ما  کشور  صاد   رکنند   گان  به 
بخش خصوصی هستیم و معتقد   یم که باید    
نیز  ما  و  یابد     اختصاص  یارانه های صاد   راتی 

معترض هستیم.

رئیسسازمانتوسعهتجارتتاکیدکرد:

 مـشکالت بـانکی د   ر روابـط تـجاری

رابطه سایپاد   یزل با ولوو سوئد    د   ر باالترین 

سطح همکاری

وعد   ه وزیر صنعت برای تعاد   ل عرضه وتقاضا 

د   ر 4ماه آیند   ه

 مد   یرعامل شرکت سایپاد   یزل گفت: ارتباط 
با شرکای خارجی به ویژه شرکت ولوو سوئد    
د   ر باالترین سطح همکاری د   ر یک د   هه اخیر 
قرار د   ارد    که با تولید    و عرضه محصوالت جد   ید    
و باکیفیت ولوو به بازار ایران، ابعاد    این رابطه 
گسترش خواهد    یافت. به گزارش سایپانیوز، 
محمد    صاد   قی با اشاره به مطلب فوق افزود   : به 
اعتقاد    ما هنوز مسیر زیاد   ی برای برقراری یک 
ارتباط مفید    و اثربخش با شرکای خارجی د   ر 
پیش است که د   ر این راستا، سرفصل مذاکرات 
ولوو  ویژه  به  با شرکت های همکار خارجی 
سوئد   ؛ تأمین مالی، توسعه محصول، افزایش 
عمق ساخت د   اخل، سفارش گذاری و خرید    به 
موقع CKD و  ارتقاء کیفیت خد   مات پس از 
فروش تعیین شد   ه که د   ر نهایت منجر به ارائة 
محصوالت تولید   ی با شرایط فروش متنوع و 

قیمت مناسب به خرید   اران خواهد    شد   .
کرد   :  خاطرنشان  سایپاد   یزل  مد   یرعامل 
افزایش  نیز  و  محصول  توسعه  موضوع 
یکی  نیز  محصوالت  د   اخل  ساخت  سهم 
با  سایپاد   یزل  مذاکرات  مهم  موضوعات  از 
شرکای خارجی خود    اعم از ولوو، رنو، د   انگ 
این خصوص،  د   ر  که  است  فوتون  و  فنگ 
پائیز  اواخر  از  کشند   ه   FM ولوو  محصول 
بازار عرضه خواهد    شد   . د   ر این  تولید    و به 
رنو  شرکت  با  که  مذاکراتی  طی  راستا، 
د   اشتیم،  خود     فرانسوی  شریک  تراکس 
نیز د   ر  محصول جد   ید    رنو D- Wide را 
صورت  به  سپس  و    CBUبصورت ابتد   ا 
قرار خواهیم  متقاضیان  اختیار  د   ر   CKD
جزئیات  بیان  ضمن  اد   امه  د   ر  صاد   قی  د   اد   . 
راستای  د   ر  این شرکت  اقد   امات  به  مربوط 
نوسازی ناوگان حمل و نقل جاد   ه ای کشور، 
گفت: با توجه به ایجاد    تعهد    بیش از ۳۰۰۰ 
د   ستگاه از محصوالت ولوو د   ر طرح نوسازی 
سایپاد   یزل،  توسط  کشور  فرسود   ه  ناوگان 
مذاکرات گسترد   ه و بسیار خوبی با بانک ها 

برای تأمین مالی مربوط به این طرح صورت 
گرفته و به یاری خد   اوند   ، قرارد   اد    همکاری با 
آنها طی یکی د   و ماه آیند   ه اجرایی خواهد    

شد   .
د   اد   : همچنین،  اد   امه  مد   یرعامل سایپاد   یزل 
به منظور تسریع د   ر اجرای این طرح ملی 
تعهد   ات، واحد   ی مستقل  به موقع  انجام  و 
د   ر سازمان ایجاد    شد   ه تا بتواند    با فراغ بال 
موجود   ،  ظرفیت های  حد   اکثر  از  استفاد   ه  و 
ارائه خد   مت به مشتریان طرح نوسازی  به 
شتاب  با  محصوالت  تحویل  و  پرد   اخته 
بیشتری صورت پذیرد   . صاد   قی اد   امه د   اد   : بی 
ترد   ید   ، د   ر بازار رقابتی کنونی صنعت خود   رو، 
آنچه که د   ر کنار فروش اهمیت به سزایی 
د   ارد   ، مقولة خد   مات پس از فروش است که 
موفقیت و کامیابی د   ر این بخش، کامال به 
با  نمایند   گان  شبکه  عملکرد     بود   ن  همسو 
نوع نیاز مشتری وابسته است. د   ر این راستا، 
برنامه ریزی استراتژیک و  با  نیز  سایپاد   یزل 
مد   ون د   ر این بخش مهم و حیاتی، ضمن 
اعمال  و  خود     خارجی  شرکای  با  مذاکره 
تغییرات د   ر رأس مد   یریتی شرکت خد   مات 
د   وره   ۱۱ همچون  تا  آنست  بر  رنا،  فنی 
عنوان  د   یگر  بار  د   ور،  چند   ان  نه  سال های 
برترین شرکت ارائه د   هند   ه خد   مات پس از 

بین  تعاد   ل  تجارت  و  معد   ن  وزیر صنعت،   
عرضه و تقاضا را به عنوان برنامه ٤ ماه آیند   ه 
ما  که  گفت  و  کرد     مطرح  وزارتخانه  این 
نمی توانیم اجازه د   هیم کاالهای بی رویه وارد    
کشور شد   ه و تولید    د   اخلی را نابود    کند    لذا 
باید    تعرفه های موثر را احیا کرد   ه و با استحکام 
بیشتری کار انجام شود   . سید   حسین نقوی 
حسینی، نمایند   ه مجلس د   ر گفتگو با ایسنا 
فراکسیون  گذشته  روز  جلسه  توضیح  د   ر 
نمایند   گان والیی گفت که این جلسه با حضور 
اکثریت نمایند   گان فراکسیون و وزیر صنعت، 
آغاز  از  و معاونینش پیش  و تجارت  معد   ن 
جلسه علنی برگزار شد    که آقای شریعتمد   اری 
به بیان توضیحاتی د   رباره اولویت هایش د   ر ٤ 
وی  پرد   اخت.  وزارتخانه  این  د   ر  آیند   ه  سال 
اد   امه د   اد   : وزیر صنعت، معد   ن و تجارت د   ر این 
جلسه ضمن قد   رد   انی از نمایند   گان برای رای 
باال به کابینه د   وازد   هم و اعتماد   شان به او جهت 
تصد   ی وزارت صنعت، معد   ن و تجارت گفت 
که تالش ما حرکت براساس برنامه ارائه شد   ه 
به مجلس است که طبق این برنامه برای اغلب 
نقطه نظرات مطروحه راه حل ارائه کرد   یم و 

می خواهیم همان برنامه ها را عملیاتی کنیم.
صنعت،  وزیر  کرد   :  تصریح  حسینی  نقوی 
معد   ن و تجارت تعاد   ل بین عرضه و تقاضا 
وزارتخانه  این  کوتاه مد   ت  برنامه  به عنوان  را 

د   ر ٤ماه آیند   ه عنوان کرد    و گفت که باید    با 
سیاست های تعیین شد   ه تعاد   لی بین عرضه 
و تقاضا ایجاد    شود    تا تولید    ثبات پید   ا کند   . 
است،  ثبات  حال  د   ر  که  بانکی  سود     چون 
می تواند    منجر به تقویت حوزه تولید    شود   . 
وی اد   امه د   اد   : وزیر صنعت، معد   ن و تجارت 
د   ر این جلسه گفت که باید    تعرفه های موثر و 
مد   یریت وارد   ات که د   ر طی سال های گذشته 
به د   لیل سیاست های تجارت جهانی مد   نظر 
قرار نگرفته، مجد   د   ا به طور ویژه د   ر د   ستور کار 
قرار گیرد   . ما نمی توانیم اجازه د   هیم کاالهای 
بی رویه وارد    کشور شد   ه و تولید    د   اخلی را 
نابود    کند   . باید    با مد   یریت موثر، تعرفه ها را احیا 
کرد   ه تا کار با استحکام بیشتری انجام شود   . ما 
این کار را انجام خواهیم د   اد   ، البته د   ر تمامی 
این موارد    بخصوص صاد   رات کاالهای د   اخلی 

نیازمند    حمایت مجلس هستیم.
شریعتمد   اری  کرد   :  تصریح  حسینی  نقوی 
بیان کرد    که نیاز به مشوق های صاد   راتی برای 
صاد   رات هد   فمند    و حمایت از مراکز تولید   ی 
صاد   راتی وجود    د   ارد   ، سازمان صنایع کوچک 
نیز یکی از فعالیت های محوری ما خواهد    بود   . 
ما بازسازی و نوسازی صنعت را د   ر د   ستور کار 
قرار د   اد   ه که د   ر همین رابطه صنایع کوچک را 
د   ر نظر د   اریم. وی گفت: وزیر صنعت، معد   ن 
و تجارت همچنین حمایت و ایجاد    نواحی 
صنعتی را از برنامه های جد   ید    این وزارتخانه 
معرفی کرد    و افزود    که شرکت های اید   رو و 
ایجاد     جهت  سرمایه گذاری  برای  ایمید   رو 
صنعت د   ر کلیه مناطق کشور بویژه د   ر مناطق 
محروم مسئولیت پید   ا کرد   ند   . این د   و شرکت 
باید    با جذب صنایع د   اخلی و خارجی گام های 
صنعتی  سرمایه گذاری  جهت  د   ر  موثری 
شریعتمد   اری  برد   ارند   .  محروم  مناطق  د   ر 
قاچاق  با  مبارزه  برای  که  گفت  همچنین 
کاال به ساماند   هی مجد   د    د   ر مرزها از قبیل 
پیله وری، کولبری، ملوانی، ته لنجی و غیره 

نیاز د   اریم.

کشور  قطعه سازی  صنعت  د   ر  فعال  یک 
می گوید   : د   ر صورتی که قطعه سازی به جای 
تمرکز بر تولید   ، وارد    عرصه وارد   ات و تجارت 
شوند    و قطعات را از کشورهایی مانند    چین 
د   اخل آسیب های  تولید     به  وارد    کنند    قطعا 
ابوالقاسم  وارد    خواهد    شد   .   ناپذیری  جبران 
آروند    د   ر گفتگو با خبر خود   رو اظهار د   اشت: 
امروز هر قطعه نامناسبی که د   ر بازار وجود    

عمد   تا مربوط به قطعات چینی است و چنانچه 
این قطعات بی  کیفیت و تقلبی د   ر بازار رد   یابی 
تولید   ات  به  مربوط  آن  اصلی  منبع  شوند   ، 

غیرد   اخلی است. 
وی با اشاره به اینکه قطعات بی کیفیت و تقلبی 
توسط تولید   کنند   گان د   اخلی تولید    نمی شود   ، 
توسط  عمد   تا  قطعات  اینگونه  کرد   :  تصریح 
چراکه  می شود     وارد     نما  قطعه ساز  از  برخی 

قطعه سازان واقعی نه تنها نمی توانند    قطعات 
صورت  د   ر  بلکه  کنند     تولید     را  بی کیفیت 
تولید    نیز این قطعات توسط شرکت ها مرجوع 

می شود   . 
وی تصریح کرد   : البته برخی واحد   های بزرگ 
قطعه سازی قطعات را به صورت مجزا وارد    و 
یا د   ر د   اخل مونتاژ و به بازار عرضه می کنند    
چراکه ساخت آن به این نحو ارزان  تر تمام شد   ه 

و حاشیه سود    زیاد   ی را عاید    این شرکت ها 
می کند   . 

وی با اشاره به اینکه باید    این واحد   ها شناسایی 
آنها برخورد    شود   ، اظهار د   اشت: مسلما  با  و 
قطعه سازان  انجمن  توسط  باید     مساله  این 
پیگیری شود    چراکه چنین تولید   اتی به نام 
قطعه سازان واقعی تمام شد   ه و د   ر نهایت وجهه 

تولید   کنند   گان واقعی را خد   شه د   ار می شود   . 

برخورد    با واحد   هایی که وجهه قطعه سازان  را خد   شه د   ار می کنند   



بنام  خائني  ما  از  یك  هر  وجود     د   ر 
برابر  د   ر  فقط  كه  د   ارد     وجود     خود   خواهي 

تملق و چاپلوسي نرم مي شود   .
 پل والري

سخنحکیمانه

صبابرآنسرزلفاَردلمرابینی
زرویلطفبگویشکهجانگهدارد

چوگفتمشکهدلمرانگاهدارچهگفت
زدستبندهچهخیزدخدانگهدارد

امروز با حافظ

مجموعه مقاالت سینمایی 
»د   یالکتیک چشم ها« منتشر شد   

نوشته  چشم ها«  »د   یالکتیک  کتاب 
د   ومین  عنوان  به  شهبازی  شاهپور 
مولف  این  سینمایی  مقاالت  مجموعه 
بازار  راهی  و  منتشر  چشمه  نشر  توسط 

شد   . نشر 
»د   یالکتیک  کتاب  مهر،  گزارش   به 
به  شهبازی  شاهپور  نوشته  چشم ها« 
تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی 
و  چهل  کتاب  این  است.  شد   ه  نشر  بازار 
نشر  سینمایی«  و  »هنری  عنوان  د   ومین 
چشمه و چهل و د   ومین عنوان مجموعه 

است. ناشر  این  سینمایی«  »مطالعات 
»د   راماتورژی  جلد     د   ومین  کتاب  این 
فیلم« است که د   ر سال 9٤ توسط همین 
»د   راماتورژی  کتاب  شد   .  چاپ  ناشر 
که  بود     مقاالت  مجموعه  یک  فیلم« 
اما  شد   ه  نوشته  مستقل  اش  مقاله  هر 
آن ها  چاپ  تماتیک  ارتباط  د   لیل  به 
د   اشتند   .  واحد     کلیتی  عنوان،  یک  تحت 
د   ر  تر  پیش  مقاالت  این  از  تعد   اد   ی 
و  شد   ه  چاپ  کشور  سینمایی  مجالت 
برخی از آن ها هم برای اولین بار د   ر آن 

شد   ند   . منتشر  کتاب 
یک  هم  چشم ها«  »د   یالکتیک 
که  است  فیلم  نقد     و  مقاله  مجموعه 
از  که  را  ای  تحلیلی  فیلم های  تحلیل 
سینمای  گونه  د   و  د   ر  ساختاری  حیث 
د   ر  گیرند   ،  می  جا  اپیک  و  د   راماتیک 
تاکید     و  نقد     زبانی،  رویکرد     می گیرد   .  بر 
هستند     مفاهیمی  معنا،  د   یکتاتوری  بر 
با  کتاب  این  مقاالت  ارتباط  باعث  که 
هتل  الملک،  شوند   .کمال  می  یکد   یگر 
هنوز  پسربچگی،  بود   اپست،  بزرگ 
وحشی،  قصه های  پرند   ه ای،  مرد     آلیس، 
مار،  روغن  مرهم،  هنرپیشگی،  کالس 
الکساند   ر  از  فیلم  چند     گربه،  و  ماهی 
خشمگین،  مرد     د   وازد   ه  و  ساکوروف 
این  مقاالت  د   ر  که  هستند     فیلم هایی 
کتاب مورد    نقد    و بررسی قرار گرفته اند   .
شمارگان  صفحه،   ۱2۰ با  کتاب  این 
تومان  هزار   ۱2 قیمت  و  نسخه   ٧۰۰

است. شد   ه  منتشر 

دردنیایکتاب

 آئین افتتاح برنامه جلوه سوگ 
د   ر مید   ان امام حسین )ع( برپا شد   

گشایش  آیین  د   ر  تهران  شهرد   اری  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس 
ویژه برنامه »جلوه سوگ« گفت: د   رست شناختن امام حسین)ع( وظیفه 
اصلی ماست به همین د   لیل د   ر مید   ان امام حسین)ع( باید    سخنرانی بر 

مد   احی غلبه کند   .
هنری  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  از  زمان   پیام گزارش به
شهرد   اری تهران، آیین افتتاحیه ویژه برنامه های سازمان فرهنگی هنری 
به مناسبت عزاد   اری ماه محرم و صفر با عنوان »جلوه سوگ« شنبه اول 
برگزار شد   .  امام حسین )ع(  با روز د   وم محرم د   ر مید   ان  مهر همزمان 
د   ر این مراسم محمود    صالحی رییس، حجت االسالم حسن ناصری پور 
عضو  آباد   ی،  خلیل  حسن  هنری،  فرهنگی  سازمان  فرهنگی  معاون 
شورای اسالمی شهر تهران، پیمان محسنی شهرد   ار منطقه ۱2 و جمعی 

از مد   یران و معاونان سازمان فرهنگی هنری حضور د   اشتند   .
د   ر ابتد   ا حجت االسالم حسن ناصری پور ضمن تسلیت روزهای عزاد   اری 
محرم گفت: د   رک سید    الشهد   ا انسان را پاک می کند   . ماه محرم سبب 
تغییر فرهنگ عمومی جامعه می شود   . به طوری که طبق آمار د   ر این ماه 

جرایم کاهش پید   ا می کند    و فضای آرام تری د   ر جامعه حاکم می شود   .
وی افزود   : د   ر واقع می توان عاشورا را موجب بید   اری ذهن های به خواب 
به  و شبهات مختلفی  ما ضربات  روزگار  د   ر  کرد     اظهار  و  د   انست  رفته 

اسالم وارد    می کنند    که باید    د   ر برابر آن ایستاد   .
امام  مید   ان  آماد   ه سازی  برای  که  کسانی  تمام  از  اد   امه  د   ر  پور  ناصری 
حسین)ع( تالش کرد   ه اند   ، تشکر کرد    و گفت: برنامه های زیاد   ی تد   ارک 
د   ید   ه شد   ه که شهروند   ان از آن استفاد   ه کنند   ، برنامه هایی که د   ر راستای 
بصیرت افزایی و مبارزه با انحرافات است و امید   وارم حضرت ارباب از ما 
با  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس  محمود    صالحی  اد   امه  کند   .د   ر  قبول 
تبریک د   هه د   فاع مقد   س به همه مرد   م، رزمند   گان و آزاد   گان گفت: اگر 
یا  ایران  امروز کشور  نمی کرد   ند     این طور جانفشانی  د   اوطلب  رزمند   گان 
اشغال شد   ه بود    یا تجزیه یا به شکل فعلی امنیت کامل ند   اشت. همچنین 
اگر رزمند   گان ما از عاشورا و محرم د   رس نمی گرفتند   ، نمی توانستند    به 
این شکل به نبرد    با د   شمن بروند   . د   ر زمان جنگ همه معاد   الت جهانی 
به نفع د   شمن و علیه ما بود   . نیروی آماد   ه ما یک صد   م د   شمن نبود    و 
تسحیالت ما هم یک د   هم د   شمن نبود   . اگر مرد   م نمی آمد   ند    و فرهنگ 

عاشورا نبود   ، ما این کشور را ند   اشتیم.
وی افزود   : اگر شهید    حججی به فرهنگ عاشورا عاد   ت نکرد   ه بود    و اگر 
فرهنگ شهاد   ت برای او حل نشد   ه بود    چطور می توانست بچه خرد   سال 
خود    را بگذارد   ، از پد   ر و ماد   ر آرزی شهاد   ت بخواهد    و به نبرد    با تروریسم 
برود   . اگر می خواهیم د   فاع مقد   س را گرامی بد   اریم ابتد   ا باید    د   شمن و 
چه  ما  شهد   ای  می فهمیم  کامال  وقت  آن  و  بشناسیم  را  مقد   س  د   فاع 
همه  به  را  مد   ارس  بازگشایی  و  مهر  اول  روز  اد   امه  د   ر  کرد   ند   .صالحی 
کسانی که برای علم و د   انش تالش می کنند    تبریک گفت و همچنین 
د   ر  گفت:  امام حسین)ع(  عزاد   اری سید   الشهد   ا  ایام  آغاز  تسلیت  ضمن 
بهترین مید   انی که از اول انقالب نامش به نام مبارک امام حسین )ع( 
مزین شد   ه است و د   ر برنامه ای که »جلوه سوگ« نام د   ارد    شرف حضور 
برای  باید     ویژه برنامه جلوه سوگ  مراسم های  و  غرفه ها  کرد   ه اید   .   پید   ا 
سازمان  د   ر  حضورم  ابتد   ای  از  افزود   :  باشد   وی  عاشورا  از  مرد   م  آگاهی 
و مد   یریت آن  به سازمان  این مید   ان  فرهنگی هنری د   رخواست کرد   م 
به منطقه ۱2 سپرد   ه شود    تا برای حضور د   سته های عزاد   اری و اجرای 
برنامه های مذهبی، مکانی به عنوان یک مرکز انتخاب شود   . سال گذشته 
بیش از هزار هیئت معروف مید   ان امام حسین)ع( را انتخاب کرد   ند    تا 
د   ر آن مراسم عزاد   اری برگزار کنند   .  صالحی بیان کرد   : د   رخواست کرد   م 
مراسم جلوه سوگ را بر مبنای شناخت امام حسین)ع(، عاشورا، نهضت 
عاشورا برگزار کنند   . غرفه هایی را هم که طراحی کرد   ند    برای بصیرت و 
آگاهی مرد   م از عاشورا باشد   .وی گفت: د   رست شناختن امام حسین)ع( 
امام حسین )ع(  به همین د   لیل د   ر مید   ان  امروز وظیفه اصلی ماست. 
باید    سخنرانی بر مد   احی غلبه کند   . البته سخنرانی ها هم باید    موجز و 

کوتاه باشند   .
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اوقات شرعی

پیکر ناد   ر گلچین خوانند   ه موسیقی سنتی 
صبح یکشنبه از مقابل تاالر وحد   ت تهران با 
همنوایی »مرغ سحر« تشییع و به خانه ابد   ی 
د   ر قطعه هنرمند   ان بهشت زهرا)س( بد   رقه 
معاون  مراد   خانی  علی  مراسم  این  شد   .د   ر 
اسالمی،  ارشاد     و  فرهنگ  وزیر  امور هنری 
فرزاد    طالبی مد   یر کل د   فتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد    اسالمی، حمید   رضا نوربخش 
ناظری،  شهرام  موسیقی،  خانه  مد   یرعامل 
و  شهبازیان  فرید   ون  روان،  روشن  کامبیز 

جمعی از هنرمند   ان حضور د   اشتند   .
کامبیز روشن روان آهنگساز د   ر این مراسم 
گفت: مرحوم گلچین جز معد   ود    شخصیت 
های موسیقیایی بود    که هیچگاه از مشکالت 
زبان  بر  خوب  سخنان  مد   ام  و  نکرد     گله 
د   ر  هنرمند   ان  امید   وارم  افزود   :  راند   .وی  می 
جایگاه  و  منزلت  که  گیرند     قرار  جایگاهی 
خانه  عامل  باشد   .مد   یر  هنرمند     یک  واقعی 
موسیقی به عنوان سخنران بعد   ی به جایگاه 

رفت و گفت: ناد   ر گلچین از استعد   اد   های کم 
نظیر آواز ایران بود    و آنقد   ر مکاتب آوازی را 
طی نکرد   ه بود    اما به مرحله ای از آواز رسید   ه 
بود    که سبک و سیاق خود    را د   اشت.حمید   رضا 
نوربخش امثال ناد   ر گلچین را بهترین الگو 

برای نسل خوانند   ه د   انست و افزود   : راهی را 
او رفت و ظرافت هایی که د   رک کرد   ،  که 
بسیار مهم است؛ بسیاری مکاتب زیاد   ی را 
طی می کنند    اما کارشان قابل توجه نیست.

وی اد   امه د   اد   : شاید    کالس های متعد   د    رفتن 

چند   ان کمک نکند    اما این د   رک و د   ریافت 
بسیار از آواز مهمتر است و مهمتر از آن نیز 
مد   یریت صد   است، کاری که استاد    انجام می 
د   اد   .مد   یر عامل خانه موسیقی با بیان اینکه 
ناد   ر گلچین باوقار بود    و طبع بسیار بی نیازی 
د   اشت، اظهار د   اشت: هرگز ند   ید   م خواسته 
ای د   اشته باشد    یا اینکه از کسی بد   گویی و 
انتقاد    کند   ، این ویژگی ها باید    برای ما د   رس 
باشد   .سپس رهبر ارکستر ملی د   ر جایگاه قرار 
گرفت و گفت: د   ومین کاری که روی شعر نو 
ساخته و پرد   اختم گلهای تازه شماره ۱٧٧ 
به نام »گریز« با صد   ای ناد   ر گلچین بود   . ناد   ر 
خوانند   ه ای بود    که با همه وجود    می خواند    و 
از ماخوذات و سواد    اد   بیات بسیاری انباشته 
بود   .فرید   ون شهبازیان اظهار د   اشت: د   ر گلهای 
تازه، د   و اثر با ناد   ر گلچین د   ارم. مرد    بزرگی که 
از بین ما رفت، با اخالق ترین، نجیب ترین و 
صمیمی ترین د   وست و خوانند   ه ای بود    که 

من می شناختم.

بد   رقه ناد   ر گلچین با نوای »مرغ سحر« به منزل ابد   ی

امیرحسین فتحی که این روزها د   ر نقش صابر عبد   لی د   ر 
مجموعه شهرزاد    حضور د   ارد   ، می گوید    کاراکترش به قد   ری 
پیچید   گی و چالش د   ارد    که خود   ش هم به د   رست و غلط 

بود   ن کارهایش شک می کند   .
به گزارش از روابط عمومی سریال شهرزاد   ، امیرحسین 
فتحی که د   ر سریال شهرزاد    نقش صابر عبد   لی را بازی 
حساب  مجموعه  رمزآلود     شخصیت های  جزو  و  کرد   ه 
ورود     اول  فصل  د   ر  کرد   :  بیان  نقشش  د   رباره  می شود   ، 
اساس  بر  و  نبود     جذابی  ورود     خیلی  معتد   ی  همایون 
طراحی، بیشتر یک آد   م اد   ا و اطواری با نگاه های توخالی 
بود    که اتفاقا خیلی هم نچسب و سرد    رفتار می کرد   . این ها 
رکن هایی بود    که با کارگرد   ان صحبت کرد   ه بود   یم و باید    
به همان شکل بازی می کرد   م.فتحی که بازی د   ر سینما 
را با فیلم پد   رش شروع کرد   ه، د   رباره سخت گیری هایی 
که پد   ر د   ر کار د   اشته نیز گفت: به من خیلی سخت تر 
فشارهای  تمام  شاید     می گرفتند   !  د   یگر  بازیگرهای  از 
د   یگری که ممکن بود    وجود    د   اشته باشد   ، د   ر پالن های 
من برخورد    می شد    و د   قیقا برای من همین طور بود   ه که 
من را بیشتر د   عوا می کرد   ند   !امیرحسین فتحی بازیگری را 
با فیلم »کیفر« به کارگرد   انی حسن فتحی شروع کرد   ه 
و بعد    از آن د   ر فیلم »پریناز« که به تازگی رفع توقیف 

شد   ه، بازی کرد   .

پد   رم به من بیش از بازیگران د   یگر 
سخت می گیرد   !

فیلم سینمایی »آقای سانسور« آخرین مراحل پیش 
تولید    خود    را پشت سر می گذارد   .فیلم سینمایی »آقای 
سانسور« به کارگرد   انی علی جبارزاد   ه با انتخاب کامل 
بازیگران و عوامل پشت د   وربین بزود   ی مقابل د   وربین 
خواهد    رفت.گروه تولید    این پروژه د   ر حال حاضر مشغول 
لیست  بزود   ی  و  با چند    چهره مطرح هستند     رایزنی 
فروتن،  شد   .محمد   رضا  خواهد     تکمیل  فیلم  بازیگران 
بهنوش بختیاری و امید    روحانی بازیگرانی هستند    که 
تاکنون حضورشان د   ر این پروژه قطعی و تست گریم 
نهایی آنها نیز به تازگی انجام شد   ه است.سازند   گان اواخر 
هفته گذشته نیز با روزبه رایگا به عنوان مد   یر فیلمبرد   اری 
به توافق نهایی رسید   ند   .رایگا د   ر کارنامه خود    فیلمبرد   اری 
فیلم هایی چون »شعله ور«، »سر به مهر«، »ممیرو«، 
است.»آقای  د   اشته  را  و…  نیازمند   یم«  ساد   ه  »کارگر 
سانسور« یک فیلم پربازیگر است و فیلمبرد   اری آن به 
طور کامل د   ر تهران انجام می شود   . برخی از لوکیشن 
است.علی  شد   ه  انتخاب  تاکنون  نیز  فیلم  این  های 
جبارزاد   ه فیلمنامه »آقای سانسور« را براساس فیلمنامه 
»پرد   ه پوشی« به نویسند   گی مهد   ی علی میرزایی به 
نگارش د   رآورد   ه است. د   ر خالصه د   استان این فیلم آمد   ه: 

تا حاال شد   ه زند   گی اطرافیانت رو بد   ون سانسور ببینی؟!

 »آقای سانسور« 
یک فیلم پر بازیگر

امامی  سامان  و  همایون  حامد     پور،  رجب  محسن 
ها  انگیزه  از  المصائب«  »ام  قطعه  انتشار  با  همزمان 
با  مرتبط  آثار مذهبی  ارایه  برای  د   غد   غه های خود     و 
ایام محرم و صفر سخن گفتند   .حامد    همایون خوانند   ه 
موسیقی پاپ همانند    سال گذشته که قطعه »هیهات« 
کرد   ،  ارائه  عزاد   اری حضرت سید   الشهد   ا  موضوع   با  را 
د   ر  نیز  را  المصائب«  »ام  قطعه  گذشته  روزهای  طی 
د   ست  و  او  گفته  به  که  کرد     منتشر  مجازی  فضای 
اند   رکاران موسسه »ترانه شرقی« نذر هر ساله مجموعه 

برای عرض اراد   ت به امام حسین )ع( ارائه شد   ه است.
به  اشاره  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  د   ر  همایون  حامد    
پروژه  این  تولید     برای  خود     های  د   غد   غه  و  ها  انگیزه 
چنین  ما  شود     می  باعث  که  هد   فی  اولین  گفت: 
کارهایی را انجام د   هیم اعتقاد   ات شخصی مان است و با 
حمایت های محسن رجب پور به عنوان تهیه کنند   ه و 
مد   یربرنامه هایم و اینکه او هم د   ر این زمینه اعتقاد   ات 
حال  هر  به  شد   .  چند   ان  د   و  ها  انگیزه  د   اری،  زیاد   ی 
ایام محرم  نزد   یکی  نیز هر سال د   ر  محسن رجب پور 
با هنرمند   ش کاری را تولید    کند    و حاال  نذر د   ارد    که 
باعث افتخار من است که قطعاتی را با مضامین مذهبی 

منتشر کرد   ه ام.

حامد    همایون از 
»ام المصائب« گفت

فیلم سینمایی »یه وا« د   ر ارمنستان 
اکران می شود   .

فیلم  زمان،  پیام گزارش به
مشترک  محصول  وا  یه  سینمایی 
کارگرد   انی  به  ارمنستان  و  ایران 
تقی  کنند   گی  تهیه  و  آباد     آناهید    
د   ر  سپتامبر   2٤ از  زاد   ه  علیقلی 
می  اکران  ارمنستان  سینماهای 

شود   .
د   ید   ار  د   ر   ۱۳9٤ ماه  ارد   یبهشت 
فارابی  سینمایی  بنیاد     مد   یرعامل 
و گئورگ گئورگیان مد   یرکل وقت 
تولید      ، ارمنستان  فیلم  ملی  مرکز 
مشترک این فیلم مورد    استقبال و 

توافق گرفته بود   .
با تولید    و اکران این فیلم سینمایی 
های  همکاری  از  جد   ید   ی  فصل 
آغاز  ارمنستان  و  ایران  سینمایی 

می شود   .
فیلم سینمایی ” یه وا ” ارد   یبهشت 
ماه امسال د   ر جشنواره جهانی فیلم 
فجر و شهریورماه د   ر جشنواره فیلم 

مونترال به نمایش د   ر آمد    .
نکته قابل توجه د   ر اکران فیلم د   ر 
که  اینست  ارمنستان  سینماهای 
فارسی  مخاطبان  برای  وا  یه  فیلم 
با  ایروان  سینمای  سه  د   ر   ، زبان 

د   ر  نمایش  به  فارسی  زیرنویس 
فیلم  نخستین  وا”  آمد   .“یه  خواهد    
مشترک  محصول  که  آباد     آناهید    
کشور  د   ر  است  ارمنستان  و  ایران 
است،  شد   ه  فیلمبرد   اری  ارمنستان 
از جمله فعالیت های بنیاد    سینمایی 
مشترک  تولید     حوزه  د   ر  فارابی 

محسوب می شود   .
“یه وا” روایت د   استانی است که به 
انسان معاصر می  مسائل اجتماعی 
شانت  گریگوریان،  پرد   ازد   .نارینه 
ورژ  توماسیان،  سرگی  هوانیسیان، 
روزا  آود   یسیان،  مارجان  کاسونی، 

نانور  د   اوید   یان،  د   یگران  آوید   یسوا، 
یلونا  آد   امیان،  اولینا  پطروسیان، 
مگرد   یچیان،  پاول  ستیان،  ملیک 
مارات د   اوید   یان و … بازیگران این 

فیلم سینمایی هستند   .
از:  عبارتند     فیلم  این  عوامل  سایر 
مد   یر  پاکنهاد   ،  بهروز  طرح:  مجری 
مد   یر  کریمی،  حسن  فیلمبرد   اری: 
صد   ابرد   ار:  کزازی،  بهزاد     هنری: 
پرد   ازی:  چهره  طراح  ارد   الن،  بابک 
برنامه  اول و  میشا جود   ت، د   ستیار 
صحنه:  منشی  امینی،  بهد   اد     ریز: 

محسن بهاری.

اکران »یه وا« د   ر ارمنستان

كاریکاتور

بازهم رکورد    زد   یم!

 معاون وزیر بهد   اشت: از سال 1970 تاکنون سرانه مصرف کالری د   ر ایرانیان 
موضوع  این  که  است  کرد   ه  پید   ا  افزایش  واحد     هزار   3 به  واحد     هزار   2 از 

نشان د   هند   ه زیاد   ه روی د   ر مصرف غذا است.
فیروزهمظفری

اصغر نعیمی د   بیر جشن نوشتار سینمای ایران از تمد   ید    مهلت فراخوان ارائه آثار به این جشن 
برای یک ماه د   یگر خبر د   اد   . بهگزارشپیامزمان، اصغر نعیمی د   بیر جشن نوشتار سینمای 
ایران اعالم کرد   : با توجه به تقاضای گسترد   ه اعضای انجمن منتقد   ان برای حضور د   ر این روید   اد    
تصمیم گرفته شد    که به مد   ت یک ماه د   یگر پذیرای آثار ارسالی باشیم، بنابراین د   وستانی که مایل 
به حضور د   ر این رقابت هستند    تنها تا ۳۰ مهر ماه فرصت د   ارند    آثارشان که د   ر بازه زمانی اول 
آبان سال ۱۳92 تا ۳۱ شهریور سال 9۵ د   ر نشریات یا سایت ها منتشر شد   ه به صورت نسخه پی 
د   ی اف، لینک اثر یا تصویر آن روی سی د   ی یا د   ی وی د   ی، به د   بیرخانه جشن )د   فتر انجمن( 

واقع د   ر ساختمان شماره یک خانه سینما )خیابان بهار( تحویل د   هند   .
بهترین  بهترین گفتگوی سینمایی،  نقد    سینمایی،  بهترین  اصلی  د   ر 6 رشته بخش  این جشن 
گزارش سینمایی، بهترین سرمقاله و یاد   د   اشت سینمایی، بهترین ترجمه سینمایی، بهترین مقاله 
حوزه  د   ر  گفتگو  و  یاد   د   اشت  گزارش،  نقد   ،  بهترین  جنبی،  بخش  رشته   ۳ و  سینمایی  تحلیلی 
تلویزیون، بهترین مجالت، سایت ها و بخش های سینمایی خبرگزاری ها، روزنامه ها و برنامه 
های تلویزیونی و بخش عکس، کاریکاتور و طنز برگزار خواهد    شد    و هر شرکت کنند   ه می تواند    

حد   اکثر د   ر د   و رشته شرکت و د   ر هر رشته سه اثر ارسال کند   .

تمد   ید    مهلت شركت د   ر جشن نوشتار سینمای ایران

اسکار  آکاد   می  جد   ید     رییس 
وعد   ه  پیش  از  که  همانطور 
کرد   ه بود    تغییراتی د   ر بخش 
خارجی  فیلم  اسکار  انتخاب 
زبان ایجاد    کرد   .به گزارش  از 
بیلی  جان  آسوشیتد   پرس، 
اسکار  آکاد   می  جد   ید     رییس 
طوالنی  مد   تی  خود   ش  که 
اسکار  انتخاب  کمیته  عضو 

فیلم خارجی زبان بود   ه به وعد   ه خود    عمل کرد   ه و تغییراتی 
د   ر این بخش ایجاد    کرد   .این تغییرات که از مد   ت ها پیش 
را ساد   ه تر می کند   . سیستم  انتخاب  کار  بود     انتظار  مورد    
جد   ید    به این ترتیب کار می کند    که تا 2 اکتبر که زمان 
معرفی نامزد   ها به کمیته اسکار است، انتظار می رود    حد   ود    
9۰ فیلم به بخش خارجی زبان معرفی شوند   . د   ر این مرحله 
مجموع نامزد   ها به چند   ین فهرست تقسیم می شوند    که 
سال پیش از ٤ فهرست تشکیل شد   ه بود   . اعضای کمیته 
که د   اوطلبانی از همه ۱٧ شاخه آکاد   می هستند    هر یک 
مسئول فهرستی می شود   . آنها موظفند    همه فیلم هایی را که 
د   ر فهرستشان وجود    د   ارد    د   ر یکی از د   و اتاق نمایش آکاد   می 
د   ر لس آنجلس تماشا کنند   . آنها می توانند    فیلم هایی از د   یگر 
لیست ها را نیز ببینند    و به هر فیلمی امتیاز بد   هند   . پیش از 
این هر عضو کمیته مجبور بود    د   رصد   ی از فیلم ها را تماشا 

کرد   ه باشد    تا بتواند    امکان رای د   اد   ن به د   ست آورد   .
این تغییر با نظر مثبت توزیع کنند   گان و چهره های بازار 

فیلم روبه رو شد   ه است و آن را تغییری مثبت د   انسته اند   .

اسکار د   ر انتخاب بخش فیلم 
خارجی زبان تغییر ایجاد    کرد   


