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رویکرد صلح و همگرایی 
جهانی در اجالس هفدهم 

عدم تعهد
é مهشید معراجی

 در قلم برخي
حاشيه نگاري موج مي زند
اخالِق رسانه اي؛ سيري چند؟ 

é  فرزانه یوسفیان

یادداشت

سرمقاله
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قرارداد ایرباس 
همچنان منتظر

 تائید اوفک 

محسنی اژه ای: واقعه کهریزک خالف قانون بود
سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و دومین نشست خبری 
خود با خبرنگاران در باره موضوعات مختلف از جمله تالش 
این قوه برای کاهش آمار زندانیان، واقعه کهریزک، پرونده 
سعید مرتضوی، مجرمان حقوق های نجومی، تعیین هیاتی 
برای پرونده شهرداری و دادگاه حمله به سفارت عربستان 

سخن گفت. 
به گزارش زمان، حجت االسالم و المسلمین غالمحسین 
اژه ای دیروز در صد و دومین نشست خبری  محسنی 
خود با اصحاب رسانه، تصریح کرد: زندانیان به چند دسته 

تقسیم می شوند که یک گروه از آنان محکومین قطعی هستند که در حال تحمل کیفر خود هستند، گروه دیگر افرادی 
هستند که حبس آنها تمام شده است، اما به علت عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی در زندان هستند که قانون پیش 

بینی کرده است هر روز زندان مقداری از جزای نقدی آنها کاهش دهد که این مدت کمتر از پنج سال است.

 استخدام 
20 هزار نفر در 

آموزش و پرورش

شاخص کل تورم  
8/9 درصد 

شد

رهبر معظم انقالب:

بی اعتمادی به آمریکا نتیجه عقالنیت ناشی از فکر و تجربه است 
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گزارش زمان از واردات و کمبود 
نقدینگی که توليد و صنعت را 

نشانه رفته است!

 مقصر خاموشی صنایع 
چه کسی است ؟

فاصله جدی ساختارهای توليد با تعاریف پایه اقتصادی

برخی  در  تولید  شدید  کاهش   - راد  بهنام  مریم  اقتصاد:  گروه 
واحدهای صنعتی کشور، باعث بروز مشکالتی در شهرستان ها و بیکاری 
تعداد قابل توجهی از شاغالن شده است. مهم ترین دغدغه واحدهای 
تولیدی فعال در شهرک های صنعتی، فقدان حمایت مسئوالن از آن ها 
است نه تنها عده ای از مسئوالن گره از کار آن ها باز نمی کنند بلکه در 
روند بهبود فعالیت این واحدها سنگ اندازی هم می کنند. متاسفانه طی 
چندین سال گذشته و با وجود شعارهای چشمگیر در زمینه حمایت 
از تولیدکنند گان و ایجاد چتر حمایتی از ایجادکنندگان اشتغال شاهد 
خلف وعده های زیادی در این زمینه بودیم که جای بسی تاسف دارد.

از جمله این موارد می توان به عدم پرداخت وام های کم بهره اشاره کرد 
که در صورت تحقق می توانست بخش عمده ای از مشکالت موجود را 

مرتفع ساخته و موتور محرکه چرخه اقتصادی کشورمان باشد. 
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رهبـر انقـالب اسـالمی با اشـاره به برخـی اظهارنظرهـا مبنی بـر اینکه علت پیشـرفت برخی 
کشـورها، جمـع آوری سـازمان های نظامـی آنهـا بوده اسـت، تأکیـد کردند: باور این سـخنان 

از کسـانی کـه به آنها نسـبت داده شـده، بسـیار سـخت اسـت، اما اگـر چنین سـخنانی واقعاً 
بیان شـده باشـد، حرف غلطی اسـت.

آگهی مزایده عمومی
دستگاه مزایده گذار: دستگاه شهرداری 

ایزد شهر 
موضوع مزایده: فروش ٧ ویالی تریپلکس 
با قیمت کارشناسی روز در محمود آباد- بخش سرخرود - روستای 

معلم کال  منابع تامین اعتبار : منابع داخلی
برآورد اولیه: ٧9/850/000/000 

نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری 
تومان(  میلیون  )چهارصد  ریال   ٤/000/000000 مبلغ  به  ایزدشهر 
اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب ٧٧٤٤5 

به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت
مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 1395/6/29 الی 

 1395/0٧/1٤
تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت ادرای روز چهارشنبه 

مورخ 1395/06/1٤ 
تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت )مزایده(: روز شنبه ساعت 10:30 

مورخ 1395/06/1٧ 
برای اطالعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری 

ایزد شهر رجوع گردد.
حسن یحیی پور - شهردار ایزد شهرتلفن: ٤٤536000-٤٤53٤068 

مرحله اول: 95/6/29   مرحله دوم: 95/7/4 

مرحله اول

از  بیش  گفت:  جمهوری  رییس  اول  معاون 
120 طرح مهم و کلیدی به عنوان اولویت های 
اقتصادی مقاومتی سال 95 تهیه شده است که 
بر همین اساس دستگاه ها برنامه های مهمی در 

دستور کار خود دارند.
وهشتمین  بیست  در  جهانگیری  اسحاق 
مهندسی  و  پشتیبانی  فرماندهان  گردهمایی 
و  صدا  های  همایش  مرکز  در  که  جهاد  جنگ 
سیما برگزار شد، افزود: یکی از مهم ترین اهداف 
طرح های 120 گانه به حرکت واداشتن تولید در 
بخش های کشاورزی و صنعتی کشور و توسعه 

صادرات است.
برای  همه  امروز  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
آمده  صحنه  به  کشور  در  تولید  رشد  و  توسعه 
اند و شاخص ها نشان دهنده رشد و حرکت در 

زمینه تولید است.
که  این  بیان  با  جمهوری  رییس  اول  معاون 
به  متعلق  مقاومتی  اقتصاد  های  طرح  بیشتر 
جهاد کشاورزی است، یادآور شد: جهادکشاورزی 
داشته  ها  بین سایر دستگاه  را  بهترین عملکرد 

است.
جهانگیری تصریح کرد: باید بپذیریم که همچون 

که  چرا  داریم  نیاز  جهادی  مدیریت  به  گذشته 
ایران با چالش های جدی در زمینه های مختلف 
روبرو است، ممکن است شکل مدیریت جهادی 
با  باید  اما  باشد  نسبت به دوران جنگ متفاوت 

همان ماهیت انجام شود. 
وی خاطرنشان کرد: دشمنان نظام اسالمی بعد 
بزرگ  ملت  مقدس  دفاع  سال  هشت  تجربه  از 

ایران به این جمع بندی رسیدند، ملتی که قادر 
است در آغاز پیروزی انقالب با جنگ ناخواسته 
ظالمان روبرو شود و پس از هشت سال مقاومت 
این ملت جنگ  با  آید،  بیرون  از جنگ سرافراز 
به  نظامی  وارد عملیات  توان  نمی  دیگر  آزموده 

آن معنا شد. 
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جهانگيری: اقتصاد کشور به ظرفيت های داخلی متبلور باشد 

برخی  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
پیشرفت  علت  اینکه  بر  مبنی  اظهارنظرها 
برخی کشورها، جمع آوری سازمان های نظامی 
آنها بوده است، تأکید کردند: باور این سخنان 
آنها نسبت داده شده، بسیار  به  از کسانی که 
سخت است، اما اگر چنین سخنانی واقعاً بیان 

شده باشد، حرف غلطی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
در  کنندگان  شرکت  دیدار  در  دیروز  اسالمی 
پاسداران  سپاه  فرماندهان  سراسری  همایش 
مستحکم  »سنگر  را  سپاه  اسالمی،  انقالب 
امنیت  از  دفاع  شاخص  »عنصر  و  انقالب« 
ممتاز  و  برجسته  هویت  و  خارجی  و  داخلی 
و مورد نیاز برای پیشرفت کشور و حرکت به 
سوی آرمانها« دانستند و ضمن اشاره به برخی 
انحرافها برای مقابله با اجزاء اصلی قدرت نرم 
و معنوی نظام اسالمی و تحریف آنها، گفتند: 
یکی از اجزاء مهم قدرت نرم جمهوری اسالمی، 
بی اعتمادی مطلق به قدرتهای سلطه گر و در 
رأس آنها امریکا است و این بی اعتمادی باید 

روز به روز گسترش یابد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود، 
فرمان امام)ره( برای تشکیل نیروهای سه گانه 
و  دوراندیشانه  و  نافذ  نگاه  از  ناشی  را  سپاه 
و  دانستند  الهی  و  بزرگ  مرد  آن  نورانی  دِل 
سپاه  جایگاه  و  ارزش  و  اهمیت  خصوص  در 
جمله  افزودند:  اسالمی  انقالب  پاسداران 
معروف امام)ره( مبنی بر اینکه »اگر سپاه نبود 
سپاه،  که  بود  دلیل  این  به  نبود«  هم  کشور 
شجره طیبه ای است که از هویت آن، ایمان 
و حرکت انقالبی و جهادی می تراود و حفظ 
این  استمرار  به  منوط  نیز  انقالب  و  کشور 

عناصر مهم است. 
به  رسیدن  الزمه  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
تمدن  »تشکیل  یعنی  انقالب  بزرگ  آرمان 
در  اسالمی  نظام  از  دفاع  و  اسالمی«  نوین 
جهادی«  و  انقالبی  را »حرکت  توطئه ها  برابر 
گذشت  از  بعد  اکنون  گفتند:  و  شمردند  بر 
۳۷ سال از انقالب اسالمی به خصوص بعد از 
انسان  دوران دفاع مقدس، حقیقت سخن آن 
عمیق، مجرب و متوکل به خدا در مورد سپاه، 
بیش از پیش روشن تر شده و باید گفت »سپاه 

سنگر مستحکم انقالب است«. 
ایشان با تأکید بر اینکه دفاع از امنیت داخل 
و خارج از مرزها یکی از وظایف اساسی سپاه 
پاسداران است، خاطرنشان کردند: سپاه عالوه 
بر حفظ امنیت و مسائل دفاعی، در عرصه های 
خدمت  عمران،  سازندگی،  همچون  دیگری 
رسانی به محرومان، مسائل فرهنگی و هنری 

انقالبی، نقش آفرین و تأثیرگذار  و تولید فکر 
به  و  یابند  ادامه  باید  اقدامات  این  که  است 

اطالع مردم و افکار عمومی نیز رسانده شوند. 
دفاعی،  اقدامات  اسالمی،  انقالب  رهبر 
سازندگی و فرهنگی سپاه را برجسته و ممتاز 
از  ارزیابی  اینکه چنین  بر  با تأکید  خواندند و 
غیرجانبدارانه  و  گرایانه  واقع  سپاه،  اقدامات 
انقالب  و  نظام  دشمنان  حتی  افزودند:  است، 
نیز چنین قضاوتی درباره سپاه پاسداران دارند. 

فرمانده کل قوا با تأکید بر اینکه حفظ هویت 
سپاه، اقدامی مهم و نیازمند هوشیاری و آسیب 
شناسی دائمی است، خاطرنشان کردند: حفظ، 
باید  بلکه  نیست  زمان  در  توقف  معنای  به 
دشمن،  پیشرفتهای  و  ابزارها  تغییر  با  همگام 
های  عرصه  در  خود  پیشرفتهای  به  نیز  سپاه 
علم و فناوری و نوآوریها قانع نباشد و حرکت 

رو به جلو متوقف نشود. 
را  »امنیت«  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
پیشرفت  ساز  زمینه  و  مهم  بسیار  موضوعی 
از  گفتند:  و  خواندند  جامعه  مادی  و  معنوی 
و  داخلی  امنیت  تأمین  سپاه،  وظایف  جمله 
وجود  خارجی  امنیت  اگر  و  است  خارجی 
جلوی  مرزها  از  خارج  در  و  باشد،  نداشته 
دشمن گرفته نشود، امنیت داخلی هم از بین 

خواهد رفت. 
اقتدار  را  ایشان، الزمه رفع تهدیدهای نظامی 
افزودند:  و  دانستند  مسلح  نیروهای  روزافزون 
در طول سالهای گذشته گاهی اوقات سخنانی 
مبنی  شده  مطرح  مسئوالن  برخی  جانب  از 
دلیل  به  و جنگ  نظامی  تهدید  رفع  اینکه  بر 
فالن اقدام بوده است، در حالی که این سخنان 
تهدید  رفع  عامل  تنها  زیرا  نیست،  صحیح 
»ایجاد  و  نظامی«  و  دفاعی  »اقتدار  نظامی، 

ترس و رعب در دشمن« بوده و خواهد بود. 
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به برخی 

اظهارنظرهای اخیر مبنی بر اینکه علت پیشرفت 
برخی کشورها، جمع آوری سازمان های نظامی 
آنها بوده است، تأکید کردند: باور این سخنان 
بسیار  داده شده،  نسبت  آنها  به  که  کسانی  از 
سخت است، اما اگر چنین سخنانی واقعاً بیان 

شده باشد، حرف غلطی است. 
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: کشورهایی که 
گفته می شود سازمان نظامی خود را جمع آوری 
کردند، به اختیار خود این کار را نکردند بلکه آنها 
در جنگ جهانی نابود شده بودند و به آنها اجازه 

ندادند که سازمان نظامی داشته باشند. 
ایشان تأکید کردند: هیچ عاقلی نیروی دفاعی 
قدرت  باید  بنابراین  گذارد،  نمی  کنار  را  خود 

دفاعی کشور را روز به روز استحکام بخشید. 
رهبر انقالب اسالمی، »ایمان« را عامل اصلی 
و  شمردند  بر  کشور  دفاعی  توان  استحکام 
همین  به  نامتقارن  جنگ  کردند:  خاطرنشان 
معنا است و طرف مقابل با وجود داشتن ابزار 

و تجهیزات پیشرفته، فاقد عامل ایمان است. 
نمونه  افزودند:  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
آن  و  داد  روی  عراق  در  نامتقارن  جنگ  بارز 
هنگامی بود که نیروهای مردمی عراق که فاقد 
تجهیزات پیشرفته نظامی هستند اما از ایمان 
آزاد  را  مناطقی  توانستند  برخوردارند،  باالیی 
آنها،  هم پیمانان  و  امریکا  نظامیان  که  کنند 
آن  بودند  نتوانسته  عراق  در  ابتدای حضور  از 

مناطق را به تسلط خود در آورند. 
موضوع  به  خود  سخنان  ادامه  در  ایشان 
نیز  اسالمی«  نظام  نرم  قدرت  اجزاء  »تحریف 
اشاره کردند و گفتند: در کنار حرفهای غلطی 
گفته می شود،  دفاعی کشور  توان  درباره  که 
درباره  هم  تحریف ها  و  غلط پردازی ها  برخی 
که  می شود  انجام  انقالب  مفاهیم  از  بعضی 

خطر آن، از سخنان غلط بیشتر است. 
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رهبر معظم انقالب:

بی اعتمادی به آمریکا نتيجه عقالنيت ناشی از فکر و تجربه است 

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: مراحل نصب تلسکوپ پروژه سیستم اپتیکی 
زمین پایه رصد اجرام فضایی در مرکز فضایی ماهدشت در مرحله اتمام است و 

این پروژه مهرماه در هفته جهانی فضا بهره برداری می شود.
محسن بهرامی گفت: مراحل نصب تلسکوپ پروژه سیستم اپتیکی زمین پایه 
رصد اجرام فضایی که در چهار کشور پرو، پاکستان، چین و ایران از سوی 
سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه )اپسکو( به تصویب رسیده بود، 

در مرکز ماهدشت درحال اتمام است.
ای  ماهواره  های  داده  گذاری  اشتراک  پروژه  حال  همین  در  داد:  ادامه  وی 
کشورهای عضو اپسکو )دیتا شیرینگ( نیز تاکنون پیشرفت مناسبی داشته 
است و داده ها و دیتای بسیار غنی در مرکز فضایی ماهدشت موجود است که 

می تواند در سطح بین الملل مطرح باشد.
رئیس سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: امیدواریم، پروژه آرشیو تصاویر 
و  افتتاح شود  فجر  ایران در دهه  )دیتا سنتر( سازمان فضایی  ای  ماهواره 
پروژه اپسکو نیز این آمادگی را دارد که در هفته جهانی فضا )مهرماه( به 

بهره برداری برسد.
با اشاره به برگزاری جلسه پیشین شورای اپسکو در پکن و جلسه  بهرامی 
اخیر شورای اپسکو که در استانبول برگزار شد، اظهار داشت: با تالش های 
مستمر، توانستیم قرارگیری یک ماهواره را در منظومه ماهواره ای اپسکو توسط 

جمهوری اسالمی ایران به تصویب این شورا برسانیم.
وی درباره نهایی شدن مذاکرات پرتاب ماهواره گفت: امسال پرتاب »ماهواره 
دوستی« انجام خواهد شد و آمادگی پرتاب دوم را در اواخر سال جاری یا اوایل 
سال آینده خواهیم داشت. به نحوی که قرارداد »ماهواره ظفر« نیز در حال 
بازنگری است و تیم طراحی و ساخت ماهواره »آت ست« دانشگاه امیرکبیر نیز 

تالش دارند این ماهواره را برای پرتاب دوم آماده کنند.
بهرامی با اشاره به احکام صادر شده برای شورای عالی فضایی نیز گفت: از سوی 
رئیس جمهور برای مهندس شفتی، دکتر صفوی و دکتر امین زاده به عنوان 

اعضای حقیقی شورای عالی فضایی احکامی صادر شده است. 

تلسکوپ اپتيکی مهرماه بهره برداری می شود

جهانگيری: اقتصاد کشور به ظرفيت های داخلی متبلور باشد 

وظيفه سپاه تأمين امنيت داخلی و خارجی

همين صفحه
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کالم  نور
رویکرد صلح و همگرایی جهانی 

در اجالس هفدهم عدم تعهد
é مهشید معراجی

جنبش عدم تعهد پس از سازمان ملل بزرگترین 
و پرجمعیت ترین تشکل سیاسی در جهان است 
و در مناسبات بین المللی و منطقه ای و تاثیر بر 

کاهش بحران های جهانی انکار ناپذیر است.
این تشکل وسیع در واقع نقطه  بیانی دیگر  به 
مقابلی برای آمریکا و کشورهای عضو سازمان ناتو 

به شمار می رود که هر از چند گاهی یکی از کشورهای ضعیف تر جهان 
را برای ماجراجویی های خود انتخاب می کنند و آنها را متحمل آسیب 
ها و خسارات جبران ناپذیری می نمایند و در مقابل جنبش عدم تعهد با 
رویکرد صلح آمیز خود در تالش است تا این یکه تازی ها را کنترل کرده و 

از گسترش آن جلوگیری کند.
مهم ترین نگراینی این سازمان بین المللی در حال حاضر گسترش خشونت 
های عقیدتی و توسعه تروریسم در نقاط مختلف جهان خصوصا خاور میانه 
است در حالی که عمده خوراک نظامی و تامین هزینه های گروه های 
افراطی به دست کشورهای عضو ناتو صورت میگیرد و به تعبیری چهره 

جدیدی از این سازمان در سطح جهان به نمایش گذاشته است.
با پایان یافتن ریاست سه ساله ایران بر اجالس جهانی جنبش عدم تعهد، 
اسینار ریاست این سازمان بر عهده ونزوئال ست و دوره جدید آن در این 
کشور در حال برگزاری است. دکتر روحانی نیز با سخنرانی خود در این 
اجالس پیام صلح و آرامش را بار دیگر به گوش جهانیان رساند و تاکید کرد 
که دین اسالم مبین صلح، برادری و برابری است و هیچ ملت آزادی خواهی 
در برابر  زیاده رویهای متخاصمان کوتاه نیامده و هیچ زورگویی را نمی پذیرد.

این رویکرد از آن چهت حائز اهمیت است که تعداد اکثریت اعضای این 
جنبش  را کشورهای مسلمان تشکیل می دهد و با وجود شکل گیری 
و فعالیت گروه های تروریستی چون داعش که با داعیه توسعه حکومت 
اسالمی و با ماهیت وهابی گری فعالیت می کنند، بر میانه روی دین اسالم با 
حمایت از ملت های مظلوم و ستم دیده تاکید دارد و هر گونه افراطی گرایی 

را در هر زمینه با نام دین محکوم می کند.
تهدید جدی امروز جهان چیزی جز این امر نیست و در صورتی که برای 
مقابله   و جلوگیری از رشد آن تعامالت جهانی شکل نگیرد، آشوب، کشتار و 
نا امنی تحفه نامیمون آن خواهد بود. انسان ها با هر دین و گرایشی شایسته 
استفاده از امکانات برابر و حداقلی زندگی در کره زمین هستند و باید هر 
گونه آدم کشی به بهانه ثروت و یا کسب سرزمین های تازه و کشور گشایی 
دوری کرد . اقدامی که بیش از نیم قرن است که در کشور مسلمان فلسطین 
روی می دهد و قدرت هی جهانی هیچ اقدامی در جهت حل این بحران 

انجام نمی دهند .
مبارزه با داعش در سوریه و عراق ، نجات مردم یمن و بحرین از دست 
عمال سعودی و بازگرداندن فلسطین و سرزمین های اشغالی به مردم کمک 
به مردم لیبی و افغانستان برای بازسازی کشور، بر قراری صلح و آرامش 
به افغانستان و ساماندهی و کمک به آوارگان و پناهندگان مباحثی است 
که مطمئنا در دوره جدید اج=الس جنبش عدم تعهد مورد توجه قرار 
خواهد گرفت ذبه گفته رییس جمهوری اسالمی ایران در هفدهمین دوره 
این اجالس : اعضای جنبش عدم تعهد بیش از هر زمان دیگری نیازمند 

همبستگی، همگرایی و هماهنگی هستند.
 ایران در پس از انقالب اسالمی همواره به دنبال ایجاد آرامش در منطقه 
و کمک به کشورهایی است که نیازمند تعامالت جهانی برای مقابله با 
بحران های داخلی بوده و هیچگاه در این مسیر در صدد دخالت و یا به 
دست گرفتن کنترل دیگر کشورها نبوده است. مهمترین هدف حفظ ماهیت 
اسالمی و رویکرد دفاع از مداخالت و هجمه هایی عنوان می شود که در 
تمامی زمینه ها و در دوره های مختلف به کشور وارد آمده است و این 
مسئله به خوبی در تاکیدات دکتر روحانی و در سخنان خود در جمع سران 
کشورهای عدم تعهد نمایان است و بر اتحاد کشور ها بر دستیابی به اهداف 

مشترک تاکید می کند.
این سازمان با 120 عضو دائم و 17 عضو ناظر به اندازه ای قدرتمند است که 
بتواند به غیر از پیگیری مسائل و موضاعات مشترک در فرایندهای بین المللی 
دیگری چون سازمان ملل و در رسیدن به دستاوردهای ارزشمند و سازنده 
بین المللی و حتی داخلی ایران نقش موثری ایفا نموده و با مواضع قدرتمند 
خود معادالت جهانی را متاثر سازد و این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه 
کشورهای عضو بر جایگاه خود در صحنه سیاسی و حتی امنیتی جهان 
علم و آگاهی بیشتری پیدا کنند و بر آرمان هایی چون استقالل طلبی، 
استعمار ستیزی، مقابله و عدم تسلیم در برابر نشام سلطه تاکید داشته و 

به آن پایبند باشند . 

ایران حمله  آمریکا به مواضع ارتش 
سوریه را به شدت محکوم کرد

اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
ایران حمله هواپیماهای نظامی آمریکا به مواضع 
ارتش سوریه در استان دیرالزور این کشور را بشدت 

محکوم کرد. 
به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی در واکنش به حمله 
ارتش  مواضع  به  آمریکایی  جنگنده  هواپیماهای 
سوریه افزود: این اقدام آمریکا که همزمان با حمالت 
گروه تروریستی داعش به این مواضع صورت گرفت، 
و  است  سوریه  ملی  حاکمیت  و  استقالل  ناقض 
چنین اقدامی نشان می دهد گروههای تروریستی 

از همراهی و حمایت آمریکا در سوریه برخوردارند. 
وی افزود: حمله نیروهای آمریکایی به مواضع ارتش 
سوریه، نه تنها کمکی به روند مبارزه با تروریسم و 
ایجاد ثبات در این کشور نخواهد کرد، بلکه تهدیدی 
علیه آتش بس اعالم شده نیز به شمار آمده و زمینه 
تقویت و تشدید فعالیت گروهی را فراهم کرده که 
نام آن به صراحت در قطعنامه های صادره از سوی 
شورای امنیت به عنوان گروهی تروریستی درج شده 
است. سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان ادامه 
داد: این اقدام آمریکا، برخالف موازین بین المللی، 
تعهدات و وظایف اعضای سازمان ملل و بویژه یک 

عضو شورای امنیت است. 
قاسمی تاکید کرد: ضروری است طرفهای دخیل با 
هدف کمک به کنترل و حل بحران از هرگونه اقدام 

نسنجیده درعرصه میدانی خودداری کنند. 

سردار جاللی:

بومی سازی در بخش امنیت 
فضای سایبر الزامی است 

گفت:  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
سایبر  فضای  امنیت  بخش  در  بومی سازی 
آن  نبود  و  است  الزامی  درصد   ۸0 از  بیش 
خواهد  بی مفهوم  را  سایبری  دفاع  و  امنیت 

کرد.
جاللی  غالمرضا  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
عمارت  از  »دفاع  همایش  در  سخنانی  طی 
سایبری  فضای  امنیت  توسعه  شیشه ای؛ 
بر  امنیت،  این که  بر  تأکید  با  سازمان ها« 
بستر بومی سازی میسر می شود، اظهار کرد: 
فناوری  توسعه  فزاینده  سرعت  به  توجه  با 
اطالعات و فضای سایبری، نگاه ما به جنگ 
در آینده، تلفیقی از جنگ نظامی و سایبری 
دنیا  در  جنگی  اگر  هم  امروز  همین  است. 
جنگ  آن  از  بخشی  شک  بدون  دهد،  روی 
سایبری است. کما این که در حمالت روسیه 
پدیده  این  شاهد  گرجستان  و  اوکراین  به 

بودیم.
برای  جدیدی  رویکردهای  به  ما  افزود:  وی 
که  چرا  داریم،  نیاز  کشور  در  سایبری  دفاع 
کارشناسان جهان بر این اعتقادند که هکرها 
به راحتی از پروتکل های امنیتی موجود عبور 

می کنند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید 
جدیدی  ادبیات  راستا،  این  در  باید  ما  کرد: 
تولید کنیم که پاسخگوی نیازهای کشور ما 
باشد و برای این کار نباید منتظر آمریکا و یا 

هیچ کشور پیشرفته ای باشیم.
بخش  در  بومی سازی  گفت:  پایان  در  وی 
امنیت فضای سایبر بیش از ۸0 درصد الزامی 
را  سایبری  دفاع  و  امنیت  آن  نبود  و  است 

بی مفهوم خواهد کرد. 
 

تولید پوشش های مقاوم 
به سایش در صنایع دریایی 

محققان دانشگاه صنعتی شریف با ایجاد یک ساختار 
موفق  آلومینیومی  قطعات  روی  بر  نانوکامپوزیتی 
به تولید قطعات مقاوم به سایش و خوردگی برای 

صنایع دریایی شدند.
و  باال  وزن  به  استحکام  نسبت  ایسنا،  گزارش  به 
چگالی پایین آلومینیوم و آلیاژهای آن باعث شده 
است کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف داشته 
باشد. اگرچه، برخی از معایب این آلیاژها نظیر سختی 
پایین، ضریب اصطکاک باال و مقاومت به خوردگی 

پایین، استفاده از آنها را محدود می کند.
علی رغم این شرایط، قرارگیری آلومینیوم در شرایط 
اتمسفری موجب ایجاد یک الیه  اکسیدی سطحی 
خوردگی  و  سایشی  خواص  که  شده  آن  روی  بر 
بهبود  قابل  مالحظه ای  به  صورت  را  آلومینیوم 
می بخشد. بهبود هر چه بیشتر این الیه  اکسیدی 
از حیث سختی، سایش و خوردگی، یکی از اهداف 

ورود فناوری نانو به این عرصه است.
مهندس ایمان محمدی ده چشمه از محققان این 
طرح از اجرای پروژه تحقیقاتی در این زمینه خبر 
داد و گفت: هدف از انجام این طرح، بهبود همزمان 
پوشش  به سایش  مقاومت  نیز  و  پوشش  سختی 
نیترید  نانوذرات  افزودن  با  آلومینیوم  آندایزینگ 
کردن  کامپوزیتی  و  اکسیدی  الیه   به  سیلیسیم 

پوشش بوده است.
وی افزود: در روش مورد استفاده در این پژوهش، 
سرعت تولید پوشش افزایش و هزینه  ایجاد پوشش 
ذرات  اعمال  به عالوه،  است.  کرده  پیدا  کاهش 
سختی  سنتی  روش های  در  پوشش  به  روان ساز 

پوشش را کاهش می دهد.

خبر

سرمقاله

اد      امه از صفحه1
مفهوم  نفی  اسالمی،  انقالب  رهبر 
»استقالل« و مساوی دانستن آن با انزوا را 
یکی از این تحریف ها برشمردند و افزودند: 
از  پیروی  استقالل،  نفی  از  اصلی  هدف 
نظم های ترسیمی قدرتهای سلطه گر است 
که متأسفانه عده ای دانسته یا ندانسته، در 

حال تکرار این موضوع هستند. 
»استقالل،  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
یک  هویت  مایه  را  اعتقادات«  و  فرهنگ 
ملت دانستند و تأکید کردند: به چه دلیلی 
باید از هویت واقعی خود دست کشید و از 
روش های غلط و مفتضح غربی ها پیروی 

کرد؟ 
ایشان، موضوع شرم آور »همجنس گرایی« 
را یکی از موارد بر خالف مصلحت و خلقت 
بشر برشمردند و گفتند: در تبلیغات جهانی 
می  گری  هوچی  و  فضاسازی  ای  گونه  به 
کنند که اگر کسی منکر این مسائل خالف 
علت  همین  به  و  کند  انزوا  احساس  شود، 
حتی برخی مقامات غربی برای رأی آوردن 
می  طرفداری  اعالم  غلطی  تفکر  چنین  از 

کنند.
عدم  نتیجه  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
می  تأکید  آن  بر  ها  غربی  که  استقاللی 
ما  آیا  حال  است،  وضعیتی  چنین  کنند، 
باید تفکر الهی و نورانی اسالم را رها کنیم 

و پیرو چنین تفکر مفتضحی شویم؟ 
از  دیگر  یکی  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
تحریف های اجزاء قدرت نرم نظام اسالمی 
عدم  با  آرمانگرایی  دانستن  »مساوی  را، 
کردند:  خاطرنشان  و  دانستند  عقالنیت« 
اگر  زیرا  است  عقالنیت  عین  آرمانگرایی 
وضعیت  همانند  شود،  آرمان  بدون  ملتی 
پوچ  و  تهی  درون  از  غربی  جوامع  امروز 

خواهد شد. 
ایشان تأکید کردند: آنچه که موجب شوق 
شود،  می  ملتها  در  حرکت  و  پیشرفت  به 
آرمانها هستند و هرچه این آرمانها واالتر، 
مجرب تر و نورانی تر باشند، حرکت صحیح 

تر خواهد بود. 
از  دیگر  یکی  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
نرم  قدرت  اجزاء  درخصوص  ها  تحریف 
نظام اسالمی اشاره کردند و گفتند: یکی از 
عناصر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران، 
»بی اعتمادی مطلق به قدرتهای سلطه گر 
امریکا  آن  مظهر  امروز  که  است  جهانی« 

است. 
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر لزوم 
امریکا،  به  مطلق  اعتمادی  بی  گسترش 
افزودند: متأسفانه برخی ها حاضر نیستند 
اگرچه  و  کنند  قبول  را  اعتمادی  بی  این 
به زبان می گویند امریکا دشمن است اما 
امریکا، در  به  اعتمادی  واقعی بی  احساس 

آنها وجود ندارد. 
در  که  هنگامی  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
اعتمادی  بی  و  دشمنی  احساس  انسان 
باشد،  داشته  وجود  مقابل  به طرف  واقعی 
در مذاکرات و دیدارها، الزامات آن را رعایت 
می کند و به گفته های طرف مقابل مطلقاً 

اعتماد نخواهد کرد. 
مطلق  اعتمادی  بی  اسالمی،  انقالب  رهبر 
فکر  از  ناشی  عقالنیت  نتیجه  را  امریکا  به 
و عمق و تجربه دانستند و گفتند: موضوع 
دشمنی امریکا را در طول سالهای متمادی 
بعد از انقالب و در قضایای اخیر مذاکرات 

هسته ای و در مسائل دیگر دیده ایم. 
نمونه  یک  به  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
قضیه  در  افزودند:  و  کردند  اشاره  تاریخی 
ها  انگلیسی  به  که  هنگامی  مشروطه، 
اعتماد و راه به سمت سفارت آنها کج شد، 
سال   7۵ آن  نتیجه  و  وارد  اساسی  ضربه 

عقب ماندن کشور، شد. 
منطقه  کشورهای  برخی  به  ایشان خطاب 
و  نباشید  هوشیار  اگر  کردند:  خاطرنشان 
ترفند نظام سلطه امریکا را درک نکنید و 
فریب لبخند آنها را بخورید، شما هم ممکن 

است ۵0 یا حتی 100 سال عقب بیفتید. 
اگر  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
امریکاییها  با  مذاکره  برای  را  راه  امروز  ما 
مختلف،  بخشهای  در  آنها  های  وسوسه  و 
باز کنیم، نه فقط زمینه ساز نفوذ آشکار و 
پنهان آنها شده ایم بلکه پیشرفت مورد نظر 
کشور هیچ گاه محقق نخواهد شد و عقب 

ماندگی قطعی خواهد بود. 
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر لزوم 
قبال  در  مسئوالن  بیداری  و  هوشیاری 
کردند:  خاطرنشان  دشمن  سلطه  و  نفوذ 
امریکاییها اصرار دارند که ما با آنها درباره 
سوریه،  به ویژه  آسیا  غرب  منطقه  مسائل 
هدف  کنیم؛  مذاکره  یمن  و  لبنان  عراق، 
مذاکره  درخواستهای  این  از  آنها  واقعی 
چیست؟ آنها هدفی جز جلوگیری از حضور 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه به عنوان 

عامل اصلی ناکامی های امریکا، ندارند. 
مذاکراتی  ترفندهای  به  اشاره  با  ایشان 
که  آنها  آشکار  های  دشمنی  و  امریکاییها 
ای  هسته  مذاکرات  در  آن  از  هایی  نمونه 
دیده شد، گفتند: عقالنیت اقتضاء می کند، 
نسبت به کسانی که دشمنی خود را آشکار 
کرده اند، بی اعتمادی مطلق داشته باشیم. 
برخی  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
زمزمه ها برای مذاکره با امریکا درخصوص 
مسائل منطقه نیز تأکید کردند: مذاکره با 
هم  ضرر  بلکه  ندارد،  فایده  تنها  نه  امریکا 
دارد و این موضوع، با استدالل به مسئوالن 

نیز  آنان  و  باالی کشور گفته شده  سطوح 
پاسخی در رد آن نداشتند. 

حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه 
مذاکره نه تنها دشمنی ها را کم نمی کند 
به  کند،  می  باز  نفوذ  برای  را  زمینه  بلکه 
و  کردند  اشاره  کشور  بر  حاکم  امنیت 
برای  را  خود  تالش  تمام  دشمن  افزودند: 
است،  داده  قرار  کشور  امنیت  زدن  هم  بر 
بنابراین همه سازمانهای نیروهای مسلح و 
از این امنیت به  باید  دستگاههای مربوطه 
ناامن  دنیای  در  مهم  دستاورد  یک  عنوان 

امروز، محافظت کنند. 
زندگی،  محیط  امنیت  بر  عالوه  ایشان 
امنیت فرهنگی و فکری را نیز بسیار مهم 
در  باید  سپاه  کردند:  تأکید  و  برشمردند 

همه این موارد نقش آفرینی داشته باشد. 
فرمانده کل قوا سپس در بیان چند توصیه 
خطاب به پاسداران انقالب اسالمی، محور 
را »ایمان و روحیه  توانایی های سپاه  همه 
انقالبی و جهادی« دانستند و افزودند: نباید 
با میل و دل  انقالبی  اجازه داد که روحیه 
بستن به دنیا و وارد شدن در مسابقه تجمل 

پرستی و اسراف تضعیف شود. 
جدید  نسلهای  پیوستگی  حفظ  »لزوم 
سپاه با مفاهیم انقالب« و »اهمیت مسئله 
انقالب  رهبر  بعدی  توصیه های  آموزش«، 

اسالمی بود. 
به عنوان  »بسیج«  از  همچنین  ایشان 
اظهار  با  و  کردند  یاد  ملی«  »ظرفیتی 
این  در  فراوان  فعالیتهای  از  خرسندی 
مجموعه مردمی، بر عمق بخشی به فعالیتها 

تأکید کردند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به »نقش 
تحوالت  در  ایران  ملت  آینده ساز  و  الگو 
جهانی« خاطرنشان کردند: اگر مسئوالن و 
مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای 
مالی  جادوی  از  را  کشور  و  محقق  واقعی 
و  ارزش  و  کنند  خالص  دشمن  پولی  و 
آقایی دالر را در زندگی اقتصادی بشکنند، 
کشورهای دیگر را نیز نجات داده اند و برای 

آنها الگو خواهند شد. 
عصبانیت  علت  اسالمی،  انقالب  رهبر 
ویژگی  همین  را  ایران  ملت  از  دشمنان 
و  خواندند  اسالمی  جمهوری  الهام بخشی 
انبوه  وجود  با  ایران  ملت  حرکت  افزودند: 
روز  به  روز  تهدیدها  و  تحریمها  فشارها، 

شفاف تر و شجاعانه تر، و نهال پاک و مبارک 
انقالب اسالمی هر روز تناورتر شده است. 

دستگاههای  تالش  به  اشاره  با  ایشان 
صهیونیستها  سلطه  تحت  تبلیغاتی 
درخشان،  واقعیات  این  پوشاندن  برای 
برخی  در  مسئوالن  از  مردمی  استقبالهای 
الگو  بر  دیگری  دلیل  را  خارجی  سفرهای 
افزودند:  و  دانستند  ایران  ملت  شدن 
راه  ابتدای  در  هنوز  اسالمی  جمهوری 
واالست  آرمانهای  و  اهداف  به  دستیابی 
دادن  نشان  و  حرکت  از  مقدار  همین  اما 
استقالل، ایستادگی و عزم راسخ نیز دلهای 

ملتها را به خود جذب کرده است. 
بر  تأکید  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
قدرت  با  نورانی  راه  این  دادن  ادامه  لزوم 
روزافزون،  معنوی  و  مادی  آمادگی  و 
این  ما  به  قرآن  درس  کردند:  خاطرنشان 
است که در مقابل دشمنی ها باید با یاری 
جستن از خداوند، استقامت و پایداری کرد، 

زیرا خدا و هدایت الهی همراه ما است. 
ما  اگر  تأکید کردند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
حفظ  را  خود  راسخ  عزم  و  ایمان  انگیزه، 
کار  به  به درستی  را  تدبیر  و  عقل  و  کنیم 
ببندیم، بر تدابیر همه جانبه دشمنان فائق 
که  برخی  تصور  برخالف  و  آمد  خواهیم 
همه  شده ایم،  محاصره  می کنند،  خیال 

دشمنان را به خاک خواهیم نشاند. 
آینده  به  نسبت  من  کردند:  تأکید  ایشان 
هیچ نگرانی ندارم و معتقدم به توفیق الهی، 
فردای کشور از امروز آن، بسیار بهتر خواهد 

بود. 
اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
نماینده  سعیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
با تبریک دهه  ولی فقیه در سپاه پاسداران 
امامت و والیت، رویکرد فرماندهان و مسئوالن 
سپاه و بسیج را تداوم گفتمان امام و رهبری 
خواند و گفت: سپاه همه ظرفیت های خود 
و  ها  مأموریت  و  وظایف  به  عمل  برای  را 
برافراشته نگه داشتن پرچم تمدن ساز انقالب 

اسالمی به کار خواهد گرفت. 
فرمانده  همچنین سردار سرلشکر جعفری 
برای  سپاه  گفت:  گزارشی  در  سپاه  کل 
ظرفیت های  حفظ  بر  خود  رسالت  انجام 
در  قدرت  اسالمی، گسترش سطح  انقالب 
آرمان های  تحقق  به  کمک  اسالم،  جهان 
اشرافی گری،  مظاهر  با  مبارزه  و  انقالب 

فساد، تبعیض و وادادگی تمرکز دارد. 
راهبرد  اساس  افزود:  جعفری  سرلشکر 
و حفظ  معنویت  ارتقای  بازدارندگی سپاه، 

روحیه انقالبی در همه سطوح است. 
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه نمی گذاریم 
نفوذ  برای  آمریکا  خباثت آلود  طرح های 
تاکید  یابد،  تحقق  نظام  استحاله  و 
و  ریشه ها  باشید  داشته  اطمینان  کرد: 
بخواهد  که  خبیثه ای  سرشاخه های شجره 
نفوذ  کشور  در  را  آمریکا  سیاست های 
اسالمی  انقالب  و  شد  خواهد  قطع  دهد، 
کل  فرمانده  هدایت های  و  حمایت ها  با 
تکوین خود  از مرحله سوم  عبور  برای  قوا 

پاسداری می شود. 

رهبر معظم انقالب:

بیاعتمادیبهآمریکانتیجهعقالنیتناشیازفکروتجربهاست

سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و دومین نشست 
خبری خود با خبرنگاران در باره موضوعات مختلف از 
جمله تالش این قوه برای کاهش آمار زندانیان، واقعه 
کهریزک، پرونده سعید مرتضوی، مجرمان حقوق های 
نجومی، تعیین هیاتی برای پرونده شهرداری و دادگاه 

حمله به سفارت عربستان سخن گفت. 
المسلمین  و  االسالم  حجت  زمان،  گزارش  به 
غالمحسین محسنی اژه ای دیروز در صد و دومین 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه، تصریح کرد: 
زندانیان به چند دسته تقسیم می شوند که یک گروه 
از آنان محکومین قطعی هستند که در حال تحمل 
افرادی هستند که  کیفر خود هستند، گروه دیگر 
حبس آنها تمام شده است، اما به علت عدم توانایی 
در پرداخت جزای نقدی در زندان هستند که قانون 
پیش بینی کرده است هر روز زندان مقداری از جزای 
نقدی آنها کاهش دهد که این مدت کمتر از پنج 

سال است.
محسنی اژه ای افزود: گروه دیگری از زندانیان افرادی 
هستند که به دلیل عدم توانایی در رد مال در زندان 
مانده اند و گروه دیگر کسانی هستند که به بازداشت 

موقت محکوم شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: افرادی در زندان 
حضور دارند که برای آنها قرار کفالت و یا وثیقه صادر 
شده است، اما نتوانسته اند کفیل و یا وثیقه الزم را 
تشکیل  را  زیادی  افراد  گروه  این  که  کنند  فراهم 
می دهند و تعداد آنها از محکومین قطعی بیشتر است.

وی ادامه داد: در قانون جدید پیش بینی شده است 
کسانی که می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند 
آزاد شوند؛ به عنوان مثال کسانی که به 10 سال 
حبس محکوم شده اند با سپری کردن نصف مدت 
محکومیت و داشتن شرایط الزم می توانند آزاد شوند 
و کسانی که محکومیت آنها کمتر از 10 سال است 
با تحمل یک سوم مدت حبس می توانند آزاد شوند. 

حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای گفت: در 
دستور رئیس قوه قضائیه که در تاریخ 23 شهریور 
ماه امسال ابالغ شد به دادستان ها دستور داده شد تا 
جایی که الزامی وجود ندارد شخصی به زندان نرود 
و یا حداقل زندان برای وی در نظر گرفته شود و 
اگر زمینه آزادی وجود داشته باشد بالفاصله شخص 

آزاد شود، همچنین طرح استفاده از پابند و دستبند 
آمار  کاهش  برای  پایلوت  صورت  به  الکترونیک 

زندانیان در چندین استان در حال اجرا است.
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: در ابالغیه جدید 
رئیس قوه قضائیه به دادستان ها تاکید شده است، 
کسانی که می توانند کفیل معرفی کنند زمینه برای 
آنها فراهم شود؛ به عنوان مثال اگر الزم باشد شخصی 
چندین بار با بیرون تماس تلفنی داشته باشد زمینه 
آن فراهم شود و اگر فردی به پرداخت وثیقه محکوم 
شود و وثیقه وی بعد از وقت اداری فراهم شود، حتما 

دادستان کشیک در محل حضور داشته باشد.
وی در ابتدای نشست خبری، ضمن اعالم این خبر 
انواع  که در شهریورماه 3 هزار و ۸93کیلو گرم از 
مواد مخدر در کشور کشف شده است، بیان داشت: 
کشف این مقدار از مواد مخدر نشان می دهد که در 
کشورهای همجوار میزان زیادی مواد مخدر تولید 
می شود که این مقدار از آن، در کشور ما کشف شده 
است که تنها هزار و 42۵ کیلو از مواد کشف شده به 

هروئین تعلق دارد.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت 
دیوان  در  ایران  محکومیت  و  کرسنت  پرونده 
بین المللی الهه و صدور حکم برای افراد حاضر در 
این پرونده گفت: این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر 
شده البته آنها درخواست اعمال ماده 477 را در این 
پرونده داده اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال 
ماده 477 را داده اند، اجرای این حکم آغاز نشده است.

محسنی  اژه ای در ادامه با بیان این موضوع که10 
هزار مالباخته پرونده نگین غرب تعیین تکلیف شدند، 
درباره انتقاد شکات پرونده نگین غرب و عدم ورود به 
دادگاه به این شکات گفت: اینکه وکالی این شکات 

را به دادگاه راه ندهند چنین چیزی صحت ندارد.
وی افزود: تاکنون 1۵ هزار و 1۸۵ شاکی این پرونده 
هستند که از این تعداد حدود 10 هزار نفر تعیین 

تکلیف شدند و به آنها ملک یا پول نقد داده شده و 
یا اینکه در حال انتظار برای دریافت ملک و یا پول 

نقد هستند.
فعالیت  درخصوص  سؤالی  به  پاسخ  در  اژه ای 
شرکت های بازاریابی و همچنین داشتن مجوز برخی 
تجارت  و  معدن  وزات صنعت،  از  این شرکت ها  از 
گفت: شرکت هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مجوز فعالیت ندارند، طبق قانون برخورد 
با آنها الزم است، البته با فرض اینکه برخی از این 
شرکت ها مجوز داشته باشند و اقدام به وعده و وعید 
و فریب دهند، در صورتی که وعده  آنها خالف واقع و 
فراتر از مجوز آنها باشد، نوعی کالهبرداری محسوب 
شده و مدعی العموم می تواند به دلیل وجود ضرر و 

زیان، از آنها شکایت کند. 
محسنی اژه ای  یادآور شد:  اگر افرادی بدون مجوز 
تحت  حتما  باید  کرده اند  دریافت  را  مبالغ  این 
مجوز  با  هم  افرادی  به  اگر  گیرند  قرار  تعقیب 
پول هایی داده شده صحیح نیست و خالف عدل و 

مروت است و باید پول ها را برگرداند.

امالک  واگذاری  موضوع  درباره  اژه ای   محسنی 
مورد  در  گفت:  نیز  افراد  از  برخی  به  شهرداری 
شهرداری قبال دادستان کل کشور دو موضوع را 
خالفی  شهرداری  در  آیا  اینکه  یک  کرد  مطرح 
صورت گرفته یا خیر که دادستان کل کشور هم 
مسئول بررسی این موضوع شده است. اگر خالفی 
هم در شهرداری صورت گرفته باشد برای بررسی 
آن اغماض نمی شود. موضوع دوم این که دادستان 
کل کشور هیاتی را تعیین کردند تا این موضوع 
را بررسی کنند. اگر در میان این موضوع نشریه 
ای وارد شود و تخلفی کند با آن برخورد می شود. 
سایت  فالن  از  متهم  فالن  که  داشتیم  هم  قبال 
که  هاشمی  مهدی  مانند  کرده  نشریه شکایت  و 
از برخی سایت ها و روزنامه ها شکایت کرد. این 
موضوع که هر کسی به خود اجازه دهد مطالب 

راست و دروغی را منتشر کند صحیح نیست.
وی تاکید کرد:  اگر هیاتی که این موضوع را بررسی 
می کند به این رسید که تخلفی در شهرداری صورت 
گرفته قوه قضاییه از لحاظ جنبه عمومی به موضوع 

ورود پیدا می کند.
محسنی اژه ای  یادآور شد: برخی از سایت ها که 
در زمان بررسی این موضوع فیلتر شدند هیچ ربطی 
به موضوع شهرداری ندارند زیرا با موضوع شهرداری 
همزمان شد؛ مانند خبرگزاری موج، زیرا فیلتر این 
خبرگزاری هیچ ارتباطی به شهرداری نداشت و این 

پرونده شاکی خصوصی داشت.
سعید  عذرخواهی  درباره  قضاییه  قوه  سخنگوی 
مرتضوی درخصوص وقایع کهریزک گفت: ما ملتزم 
به نیت او از نوشتن این نامه نیستیم و منتظر هستیم 

بدانیم دادگاه در مورد پرونده او چه نظری می دهد.
نامه  مورد  در  خبرنگاری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
کهریزک  وقایع  درباره  که  مرتضوی  سعید  اخیر 
عذرخواهی کرده است، گفت: در سال ۸۸ کسانی 
تحریک کردند  را  و ضوابط مردم  قانون  برخالف 
اموال  به  خسارت  و  مردم  شدن  کشته  سبب  و 
عمومی شدند که این امر باعث شد همه حکومت 
به  را  مجرمین  از  بخشی  و  شود  وارد  قدرت  با 
ای  این مسئله عده  در  نباید  و  برساند  مجارزات 

بدنبال تطهیر مجرمین این فتنه باشند.
نام  به  تلخی  واقعه  حادثه  آن  در  داد:  ادامه  وی 
کهریزک به وجود آمد و نظام پس از اطالع از آن، 
برخورد جدی کرد و همه انها را از آنجا منتقل کرد 
و کسانی که پیرامون این قضیه متهم بودند را تحت 
تعقیب قرارداد و پرونده را بررسی و بخشی از پرونده 

را تا مجازات قصاص پیش برد. 
محسنی اژه ای در ادامه افزود: واقعه کهریزک خالف 
قانون و جرم بود مقامات قضایی اقدام به موقع کردند 

و هیچ کوتاهی در این زمینه انجام نشد.
وی در مورد اظهارات سعید مرتضوی در نامه اخیر 
نامه  این  از نوشتن  او  نیت  به  خود گفت:ما ملتزم 
مورد  در  دادگاه  بدانیم  هستیم  منتظر  و  نیستیم 

پرونده او چه نظری می دهد.
سعید  کرد:  تاکید  قضاییه  قوه  رئیس  اول  معاون 
مرتضوی در همه بخش های اتهامی تبرئه نشده بود 

و در برخی از موارد محکوم شده بود.
در  مرتضوی  سعید  پرونده  گفت:  ای  اژه  محسنی 
دادگاه انتظامی قضات در همان روزهای اول مطرح 

شد که این دادگاه از همان زمان وی را تعلیق کرد. 

محسنی اژه ای: واقعه کهریزک خالف قانون بود
تعیین هیاتی برای پرونده شهرداری



دوشنبه 29 شهریور 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 33324
اخبار

در قلم برخي، حاشیه نگاري موج مي زند

اخالِق رسانه اي؛ سیري چند؟ 
é  فرزانه یوسفیان

سرویسم،  دبیر  خبرنگارم،  چیست؟  شغلت 
سردبیرم، سرپرستم، مدیر مسئولم و کسي که 
از تو سوال پرسیده، از پاسخي که مي شنود سر 
ذوق مي آید. چه شغِل جالبي، چقدر هیجان 
در حرفه ات وجود دارد و تو بادي در غبغب 

خود مي اندازي و سخنش را تایید مي کني. 
همیشه گفته اند اصحاب رسانه دو چشم تیزبین دارند و دو چشم 
دیگر قرض مي کنند تا بتوانند معضالت و مشکالت جامعه را مشاهده 
کنند و در مسیر گره گشایي این مشکالت واسطه اي شوند بین مردم 
و مسئوالن و با بیرون کشیدن مو از ماست، راست را از دروغ تشخیص 

دهند و حق را به حقدار برسانند. 
کلمات خام و رها بر روي کاغذ مي نشینند و این هنِر خبرنگار است 
که چگونه قلم را در دست بچرخاند که نه حقي ضایع شود و نه 
درشتي نوشته، دلي را بیازارد. خبرنگار قاضي نیست، اما در بسیاري 
صادر  حکمي  چنان  خود  ي  کوبنده  قلم  با  خبري،  هاي  نشست 

مي کند که هزاران اعتراض نیز کفایت نمي کند. 
 اینها روي خوش داستان است، قلم محترم است درست،  رسانه 
رکن چهارم دموکراسي محسوب مي شود باز هم درست، اما به ناحق 
نوشتن خبر و تشویش اذهان عمومي و نوشتن هاي بي پایه و اساس و 
مملو از احساسات و اعتقادات شخصي کجاي حرفه ي ناب خبرنگاري 
جاي مي گیرد؟ که متاسفانه برخي از خبرنگاران این شیوه را دنبال 

مي کنند. 
شاهد در دادگاه قسم مي خورد، قاضي براي قضاوِت درست و بدون 
شائبه قسم نامه اش را امضاء مي کند، مهندس فناوري اطالعات و 
شبکه در حین آموزش هک، قسم مي خورد که از تخصصش در 
مسیر درست بهره بجوید، پس خبرنگار در کدام جلسه پاي تعهدنامه  
کاري و اخالقي حرفه ي خود را امضاء مي کند! کدام قسم نامه را 
امضاء کرده که قبل از پرس و جوهاي حرفه اي، خبري را تنها بر پایه  

شواهد و دانسته هاي خود منتشر نکند تا آتشي را افروخته نسازد. 
برخي توصیفي مي نویسند، اما نه توصیف هایي که در جلسه بوده، 
بلکه وصف اتفاق هایي که به مذاق وي خوش آمده و نکوهش رفتار، 
سخن و حتي طرز لباس پوشیدن افرادي که آزادانه در جلسه اي 
شرکت کرده اند. گویي پیامبري باید بکنند و زشتي و زیبایي را آن ها 
هستند که مي دانند و تنها قلمشان است که با تندي و شکستگي 
خاصي مرز سیاه و سفید را مشخص مي کند و دیگران را کج فهماني 

عنوان مي کنند که تا قیاِم قیامت به راه راست هدایت نمي شوند. 
اگر قرار بر این است که هر چه از ذهن و فکر خبرنگار مي گذرد همراه 
با چاشني فردي نگري همراه باشد و بدون در نظر گرفتن اخالق 
رسانه اي منتشر و در گروه هاي مختلف فضاي مجازي به اشتراک 
گذاشته شود، خبرنگار با یک فرد کم سواِد شایعه پراکن چه تفاوتي 
دارد؟ چشم بینا و گوش شنواي جامعه، مالک منفعت طلبي و اشاعه 
طرز فکر خویش نیست، بلکه عصاره اي است از تمام خواسته ها و 

مطالبات مردم با هر کیش و آئیني. 
با سر زبان افتادن نام، مشهور نمي شویم، شاید چند صباحي احترام 
ببینیم که گمان مي کنم آن هم به دلیل ترس از زبان و قلممان باشد، 
اما هنگامي که همه جا حضور داشته باشیم و در هر محفل و مجلسي 
سخنوري کنیم، به همان سرعت که محبوب شده ایم، با سرعتي دو 
برابر محو مي شویم، شاید حضور فیزیکي داشته باشیم، اما دیگر 
کسي برایمان تره هم خورد نمي کند. در هر حرفه و شغلي کسي در 
ذهن همگان به عنوان فرد اخالق باقي مانده که کمترین حاشیه را 
همراه با نگه داشتن رتبه ي حرفه اي در کارنامه ي خود ثبت کند. 
به فوتبالیست ها و هنرپیشه هاي سینما، تئاتر و تلویزیون بیاندیشید. 
کساني ماندگارند که کم حاشیه و مصمم مسیر کاري خود را ادامه 

داده اند و در یادها باقي ماندند. 
از راستي و کجي است. چه خبرنگاران،  دنیاي خبر دنیایي مملو 
سردبیران و مدیران مسئولي که با صداقت در نوشتار خود همواره 
سکاِن رسانه را در دست گرفته اند تا از مسیر درست خبر دور نشوند 
از  زباِن گویاي مردم و مطالبه  نهایي خود که همان  به رسالت  و 
مسئوالن ذیربط است، برسند. مطبوعات، خبرگزاري ها و سایت هاي 
مختلف خبري سکوي ارتقاي فرهنِگ عمومي و رهایي از شایعه و 
قضاوت نابجاست. به قلم که بدان در کتاِب آسماني مان نیز قسم داده 

شده احترام بگذاریم و آن را به پشیزي نفروشیم. 
 

برنامه ریزی دختر صدام برای رسیدن به قدرت 

دختر صدام حسین قصد دارد با برنامه ریزی تازه ای برای انتخابات 
آتی عراق کاندیدا شود. 

به گزارش ایسنا، دختر بزرگ صدام دیکتاتور معدوم عراق قصد دارد 
انتخابات سال 1397  ائتالف جدید قبایلی، برای  با راه اندازی یک 

مجلس این کشور نامزد شود. 
روزنامه بحرینی »نیوز آو بحرین« درگزارشی در این خصوص نوشت: 
رغد صدام که 4۸ سال سن دارد، در حال حاضر در اردن زندگی 
می کند، اما پس از تصویب قانون جنجالی عفو عمومی در مجلس 

عراق، می تواند به کشورش بازگردد. 
خاندان سلطنتی اردن چند سال پیش درخواست وزارت خارجه عراق 

برای استرداد رغد و دیگر چهره های رژیم صدام به بغداد را رد کرد. 

برگزاری جلسات دو شیفته 
کمیسیون تلفیق برنامه ششم 

برنامه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
از  کمیسیون  این  جلسات  که  گفت  ششم 
برگزار  شیفت  دو  صورت  به  آینده  یکشنبه 

خواهد شد. 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  خدابخشی  محمد 
این  رئیسه   دیروزهیأت  جلسه  به  اشاره  با 
کمیسیون  جلسات  کرد:  اظهار  کمیسیون 
مجدد  آغاز  با  همزمان  ششم  برنامه  تلفیق 
تعطیالت  از  بعد  مجلس  علنی  جلسات 
دو  صورت  به  و  یکشنبه  روز  از  تابستانی 

شیفت برگزار خواهد شد. 
رئیسه  هیأت  دیروز  جلسه  در  افزود:   وی 
کمیسیون تلفیق مقرر شد افتتاحیه نشست 
هم اندیشی برنامه ششم شنبه سوم مهرماه 
با حضور رئیس مجلس و با سخنرانی رئیس 
کمیسیون تلفیق و روسای سازمان برنامه و 

بودجه در ادوار گذشته برگزار شود. 
همایش  این  عصر  نوبت   در  وی  گفته  به 
اجتماعی  عنوان  با  تخصصی  پنل های  نیز 
و  اقتصادی  امور  عمومی،  امور  فرهنگی،  و 
زیربنایی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی 
حضور  با  ششم  برنامه  عملکرد  بر  نظارت  و 

صاحب نظران برگزار خواهد شد. 
 
 

بیانیه وزارت خارجه کوبا 
در مورد سفر روحانی به هاوانا 

کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  کوبا  خارجه  وزارت 
روحانی  حسن  دکتر  ایران،  رییس جمهور 
 20 تا   1۸ از  رسمی  دیدار  یک  منظور  به 

سپتامبر به کوبا سفر می کند. 
خارجه  وزارت  بیانیه   در  ایسنا،  گزارش  به 
در  ایران  رییس جمهور  است:  آمده  کوبا 
کاسترو،  رائول  با  کوبا  در  اقامتش  مدت 
و  دیدار  کشور  این  کنونی  رییس جمهور 

رایزنی خواهد کرد. 
که  است  آمده  بیانیه  این  در  هم چنین 
از  دیگر  تعدادی  با  ایران  رییس جمهور 
و  دیدار  التین  آمریکای  کشور  این  مقامات 

گفت وگو خواهد کرد.
سفر  جریان  در  می شود  پیش بینی 
بین  توافق نامه هایی  کوبا  به  رییس جمهور 
مقامات دو کشور به امضا برسد. پیش از این 
برخی از منابع ایرانی خبر داده بودند که این 
انتظار وجود دارد روحانی در جریان سفر به 
کوبا با فیدل کاسترو، رهبر انقالبی این کشور 

نیز رایزنی و گفت وگو کند. 
 
 

کاخ سفید از تروریست های 
داعش دفاع می کند 

حمالت  تشدید  با  کرد،  اعالم  روسیه 
شورشی ها و گروه های تروریستی در سوریه 
پس از اعالم آتش بس در این کشور اوضاع رو 

به وخامت گذاشته است. 
خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
اسپوتنیک، دولت مسکو واشنگتن را مسئول 
وخامت اوضاع در سوریه دانسته و اعالم کرد: 
دفاع  داعش  تروریست های  از  سفید  کاخ 

می کند. 
وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای 
جریان  در  واشنگتن  عملکرد  از  انتقاد  به 
آتش بس اخیر پرداخت. این بیانیه در واکنش 
به اقدام جنگنده های آمریکایی به هدف قرار 

دادن مواضع ارتش سوریه منتشر شد. 
در همین حال، ویکتور پوزنیخیر، ژنرال روس 
گفت: مسکو تمام تالش خود را به کار بسته 
آتش بس  نقض  از  سوریه  ارتش  نیروهای  تا 

جلوگیری کنند. 
روسی  ژنرال  دیگر  ساوچنگو،  والدیمیر 
خاطرنشان کرد که اقدامات آمریکا در سوریه 
باعث وخامت روزافزون اوضاع در این کشور 

می شود. 
گروه  حمله   ۵0 از  بیش  به  اشاره  با  روسیه 
های تروریستی و مخالف دولت در 24 ساعت 
در  اوضاع  شدن  وخیم تر  به  نسبت  گذشته، 

سوریه هشدار داده است. 
العالم،  شبکه  خبری  پایگاه  گزارش  به 
به  نبودن  وفادار  به  را  آمریکا  پوزنیخیر 
تعهداتش درباره آتش بس متهم کرد و گفت 
واشنگتن  آتش بس  شکست  صورت  در  که 

مسئول است. 
آمریکا  روسیه  نظامی  ارشد  مقام  یک  این 
در  را  خود  نقش  نتوانسته  که  کرد  متهم  را 
آتش بس شکننده در سوریه به خوبی ایفا کند. 

نیز  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
برخی از گروه های معارض مسلح را به سوء 
صفوف  بازسازی  برای  آتش بس  از  استفاده 
خود متهم کرد و گفت که ارتش سوریه به 
طور کامل متعهد به آتش بس است اما برخی 
از گروه های تروریستی از آن برای حمله سوء 

استفاده کردند. 
در  آتش بس  برقراری  که  کرد  تصریح  وی 
سوریه هدف مشترک مسکو و واشنگتن بوده 
است. پوتین ادامه داد: ما شاهد تالش برای 
ما  البته  تروریست ها هستیم.  قوای  بازسازی 
کامال به تعهداتمان پایبندیم؛ به خصوص که 
روسیه با ارتش سوریه به توافق رسیده است.  

یادداشتخبر

اد      امه از صفحه1
و  کرد  اشاره  منطقه  پیچیده  شرایط  به  وی 
گفت: امروز گروه های تکفیری در کشورهای 
بدون  زنند که  به کشتار می  اسالمی دست 
تردید راه اندازی این گروه ها با دو هدف انجام 
شده است. نخست این که اسالم رحمانی که 
به عنوان راهی نو برای آزادی انسان ها توسط 
ملت ایران به دنیا ارائه می شود، چهره خشن 
از آن نشان دهند و همزمان، با ایران هراسی، 

امنیت ایران را به مخاطره اندازند. 
معاون اول رییس جمهوری در ادامه این نکته 
را یادآور شد که به فضل خداوند امروز ایران 
امن ترین کشور منطقه است و سردار سلیمانی 
عزیز فرد شاخصی است که تمام ملت ایران و 

مسلمانان دنیا به او افتخار می کنند. 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رییس 
اقتصادی  های  تحریم  سابقه  به  همچنین 
آنها  و گفت:  اشاره کرد  ایران  علیه  دشمنان 
درآمدهای اصلی ایران )نفت( را نشانه رفته اند. 
با یک برنامه تنظیم شده اجازه صادرات بیش 
از یک میلیون بشکه نفت را به ایران ندادند و 
می خواستند آن را به صفر برسانند. حمل و 
نقل را تحریم کردند و محاصره دریایی برای 

ایران پیش بینی کرده بودند. 
جهانگیری ادامه داد: در این هنگام برخی سوء 
مدیریت های داخلی وجود داشت که نتیجه 
اقتصادی  سخت  شرایط  در  ایران  شد  این 
قرار گرفت اما در جبهه دیپلماسی کشور این 

توطئه ها خنثی شد. 
مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  ابالغ  به  وی 
شرایط  این  در  انقالب  معظم  رهبر  از سوی 
اشاره کرد و اظهارداشت: این سیاست ها تنها 
برای زمان تحریم نبود بلکه هدف این است 
که اقتصاد کشور در مقابل تکان های بیرونی 

مقاوم کند. 
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: بر 
این اساس باید اقتصاد کشور به ظرفیت های 
داخلی متبلور باشد که در همین راستا تجربه 

مدیریت 3۸ ساله بویژه در دوران دفاع مقدس 
تواند  می  پرنشاط  و  جوان  انسانی  نیروی  و 
نیازهای  باشیم  قادر  باید  ما  باشد.  کارآفرین 
داخلی کشور را تامین کنیم و حداقل کاالهای 

اساسی در کشور تولید شود. 
جهانگیری با تاکید بر توجه به ظرفیت های 
جغرافیایی کشور افزود: 1۵ کشور اطراف ایران 
است که برخی راه دریایی نداشته و چاره ای 
از این  ایران ندارند که می توان  از  جز عبور 

فرصت استفاده کرد. 
وی یکی دیگر از اهداف سیاست های اقتصادی 
مقامتی را برونگرایی ذکر و تصریح کرد: ما باید 
تولیدات خود را صادر و به بازارهای بین المللی 
ارائه کنیم، فناوری های روز دنیا را جذب و اگر 
نیازی به منابع خارجی داریم از آن استفاده کنیم. 
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد 
اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب 
اسالمی اقتصادی مردمی است، مردم باید در 
اقتصاد حرف آخر را بزنند، نقش ایفا کنند و 
کارها به آن ها واگذار شود تا استعدادشان را به 

کار بگیرند و تولید انجام شود. 
یک  مقاومتی  اقتصاد  داد:  ادامه  جهانگیری 
اقتصاد دانش بنیان و عدالت بنیان است. باید 
دولت و همه بخش های اقتصادی کشور به 

صحنه بیاییند تا اقتصاد مقاومتی متبلور شود. 
وی با یادآوری تاکیدات رهبر معظم انقالب در این 
زمینه گفت: ایشان فرمودند برنامه ششم و بودجه 

ساالنه باید متکی بر اقتصاد مقاومتی باشد. 
که  این  بیان  با  رییس جمهوری  اول  معاون 
نقش جهاد در عمران و آبادانی کشور بر کسی 
پوشیده نیست، تاکید کرد: جهاد در حوزه های 
مختلف نقش مهمی ایفا کرد و کار بزرگی در 

روستاها و آبادانی انجام داد. 
های  برگ  از  یکی  داد:  ادامه  جهانگیری 
زرین دفاع مقدس، نقش جهاد سازندگی در 
مهندسی رزمی دوران جنگ بود و این که تا 
چه حد توانستیم این نقش را به نسل فعلی 
منتقل کنیم، جای تردید وجود دارد و ضروری 

است که روز این موضوع متمرکز شویم. 
وی همچنین گفت: در سخنان امام )ره( به 
نقش جهاد در جنگ بسیار پرداخته شده است 
و امام )ره( از آنها بعنوان سنگرسازان بی سنگر 
تعبیر کرده اند و حتی گفتند که نقش جهاد 

کمتر از نقش نیروهای نظامی نبود. 
شد:  یادآور  جمهوری  رییس  اول  معاون 
یا  آبادانی  در  جهادسازندگی  دستاوردهای 
مهندسی جنگ و جبهه تنها به دلیل انقالبی 
بودن این نهاد نبود بلکه ناشی از تفکر و اعتقاد 

حاکم در جهاد و جهادگران بود. 
و  تفکر  مدیریت،  فرهنگ،  افزود:  جهانگیری 
بینش جهادی بود که می توانست بسیاری از 
ناممکن ها را ممکن و راه های دشوار را به 

خوبی طی کند. 
وی مدیریت جهادی را مدیریتی سالم، ایثارگر، 
نوآور  و  العمل،خالق  سریع  کوش،  سخت 
دانست و گفت: مدیریت جهادی فقط یک کار 
معمولی نیست، مدیریت جهادی در کالم امام 

)ره( ما می توانیم است. 
جهانگیری با بیان اینکه در سال 92، واردات 
بوده  تن  میلیون  به کشور حدود 6.7  گندم 
جهاد  وزارت  به  باید  داشت:  اظهار  است، 
جاری  سال  در  که  گفت  تبریک  کشاورزی 
به  داخلی  کشاورزان  از  گندم  خرید  میزان 

11.۵ میلیون تن رسیده است. 
به گفته وی، میزان تولید گندم در سال جاری 
14.۵ میلیون بوده که نه تنها ما را از واردات بی 
نیاز کرد بلکه می توانیم مازاد آن را صادر کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: گاهی 
اظهارنظرهای نادرستی انجام می شود مبنی بر 
اینکه سطح زیر کشت افزایش یافته که منجر 
به افزایش تولید گندم شده است اما باید بگویم 
که امسال نسبت به سال 92، 200 هزار هکتار 
سطح زیر کشت را کاهش دادیم تا در مصرف 
گندم  تولید  افزایش  شود؛  جویی  صرفه  آب 

ناشی از ارتقای بهره وری زمین است.
جهانگیری با اشاره به طرح ۵۵0 هزارهکتار 
کشاورزی در دشت خوزستان گفت: در سفر 
رهبر معظم انقالب به خوزستان این قول داده 
در  تا  کردند  موافقت  ایشان  که  است،  شده 
راستای اجرای این طرح، یک و نیم میلیارد 
دالر از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت 

قرار گیرد.
بسیار  ایران  در  اشتغال  ظرفیت  افزود:  وی 
باال است و باید کشور را توسعه دهیم، قدرت 
اقتصادی و رفاه مردم را باال ببریم و این کار با 

سرمایه گذاری و تولید ممکن است. 

جهانگیری:اقتصادکشوربهظرفیتهایداخلیمتبلورباشد

وزیر راه و شهرسازی گفت: مذاکره با ایرباس 
نیاز به تائید اوفک دارد و البته این تنها تقاضای 
تهران نیست، بلکه جامعه جهانی به دنبال این 

قرارداد است.
عباس آخوندی درحاشیه اجالس کاپا در جمع 
پروازهای  پیشرفت  میزان  درباره  خبرنگاران 
بین المللی گفت: حجم پروازها نسبت به دوره 
قبل و بعد از برجام، رشد 100 درصدی داشته و 
از ۵00 پرواز به بیش از هزار پرواز رسیده است 
که این افزایش پرواز به امنیت و اقتصادی بودن 

پرواز از آسمان ایران بازمی گردد. 
وزیر راه و شهرسازی درباره نهایی شدن قرارداد 
با ایرباس و چگونگی رفع موانع بانکی و مالی 
آن، افزود: این مذاکرات برای نهایی شدن به تائید 
اوفک نیاز دارد و نهایی شدن آن، تنها تقاضای 
تهران نیست؛ بلکه جامعه جهانی هم به دنبال 
آن است، همچنین مشکلی در رفع موانع مالی 
به محض  می توانیم  و  ندارد  وجود  بیمه ای  و 
موافقت این نهاد، سایر بخش های قرارداد را حل 

و فصل کنیم. 
وی تصریح کرد: نباید انتظار افشای مذاکرات 
را داشته باشید و وزارت راه و شهرسازی، تمام 
مخاطرات ممکن را پیش بینی کرده وسپس وارد 

مذاکره شده است. 
آخوندی درباره نتایج ورود ایرالین های خارجی 
به کشور و احتمال از دست دادن بازار از سوی 
ایرالین های داخلی افزود: صنعت هوانوردی، یک 
صنعت جهانی است و باید به رقابت بین المللی 

از  قطعا  و شهرسازی  راه  وزارت  باشد،  پایبند 
بنگاه های داخلی حمایت کامل می کند. 

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا 
ایرالین های دیگر هم می توانند از ضمانت دولتی 
برخوردار باشند و یا مذاکرات تنها برای تجهیز 
ناوگان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران است، 
ادامه داد: هم اکنون بوئینگ درحال مذاکره با 
همه ایرالین های داخلی است و این مذاکرات 
منحصر به هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
نیست. درباره تامین مالی هم، این تنها شرکتی 
از  نمی تواند  بودن  دولتی  دلیل  به  که  است 

خدمات صندوق توسعه ملی استفاده کند. 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تعداد 
ناوگان  تجهیز  برای  درخواستی  هواپیماهای 
هوایی گفت: در حال حاضر بیش از نیمی از 
ناوگان هوایی ایران پا به سن گذاشته است و 
وزارت راه و شهرسازی، بارها اعالم کرده است 
که برآورد 100 فروند هواپیما برای پروازهای 
استانی و برد کوتاه و حدود 400 فروند برای 
بردهای بلند و میانی نیازداریم که برای تهیه 
این تعداد هواپیما باید از حاال تا سال 1404 

سرمایه گذاری داشته باشیم . 
برای  پرواز  منع  درباره  همچنین  آخوندی 
بوئینگ 747 گفت: ایران بر اساس مقررات و 
استانداردهای بین المللی عمل می کند و اگر 
هواپیمایی قابل پرواز باشد، مانع نمی شویم؛ زیرا 
نمی توانیم به درخواست های خارج از استاندارد 

بین المللی پاسخ دهیم. 

و  تضعیف  مسلح  نیروهای  ارشد  سخنگوی 
فروپاشی دیواره دفاعی کشور را خواست دشمن 
دانست و گفت:  هرگز دچار خطای محاسباتی 
نمی شویم و بر قدرت دفاعی و تهاجمی خود 

برای مقابله با دشمن خواهیم افزود. 
جزایری  مسعود  سید  پاسدار  سرتیپ  سردار 
معاون ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی 
با اشاره به ضرورت افزایش سطح توانایی های 
دفاعی و نظامی کشور و توانمند سازی نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران اظهار کرد: قدرت 
افزایی دفاعی و تقویت توان مقابله با تهاجم حق 
مسلح، قطعی و خدشه ناپذیر کشورو نیروهای 
مسلح و حوزه صنعت دفاعی جمهوری اسالمی 
بوده و این ضرورت را از اولویت های خود دانسته 
و ملت اجازه هیچگونه محدودیت و ایستایی در 

این عرصه را نخواهد داد. 
جزایری افزود: تجربه هشت سال جنگ تحمیلی 
و حماسه بزرگ دفاع مقدس حاکی از آن است  
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  دشمنان  که 
ایران در هر مقطعی که در کشور ما احساس 
پیروزی کنند در تهاجم به ایران اسالمی به خود 

تردید راه نمی دهند. 
تصریح  مسلح  نیروهای  ارشد  سخنگوی 
کرد: چنانچه در سال ۵9 دشمنان برآوردی غیر 
از دستیابی به یک پیروزی سریع نظامی بر ایران 
می داشتند، هرگز به کشور ما حمله نمی کردند. 

وی گفت: با وجود ضعف های موجود آن روزها، 
مردم و رزمندگان ما از همه وجود خود مایه 
گذاشتند ودشمن را از سرزمین اسالمی بیرون 

راندند. 
رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور همچنین 
گفت: دفاع مقدس به ما آموخت باید هر چه 
بیشتر بر قدرت و توان خود بیفزاییم، به گونه ای 
که دشمنان بزرگ بشریت و در راس آنها آمریکا 
جهانخوار و دیگران از فکر هرگونه تهاجم به 
کشورمان صرف نظر کنند و در برخورد قهر 
آمیز و مقتدرانه ما با متجاوز کمترین تردیدی 

نداشته باشند. 
از عملی  اگر قدرت های سلطه گر  افزود:   وی 
اسالمی  میهن  به  نظامی  تهاجم  ساختن 

تروریستی  فتنه های  شعله های  و  بازمانده اند 
داعشی و سایرین توان عرض اندام در کشورمان 
را ندارند ناشی از اقتدار دفاعی و آمادگی  های 
نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی است و 
تردیدی نیست اگر دشمن در این زمینه اندکی 
احساس ضعف و عدم آمادگی می کرد بایستی 
هم اکنون در خیابان و محل زندگی و کسب 
و کار مردم در شهرهای کشور درگیر جنگ و 
جدال با مزدوران عاریتی آمریکا، تروریست ها 
صهیونیسم  و  استکبار  شبکه  جنایتکاران  و 

بین الملل می بودیم. 
سردار جزایری تضعیف و فروپاشی دیوراه های 
را خواست دشمن و  مستحکم دفاعی کشور 
امری غیر شرعی و خالف عقل خواند و تصریح 
کرد: آموزه های قرآن و تجارب تاریخی بیش از 
هر مقطع زمانی دیگر حکم می کند  تا دچار 
خطای محاسباتی و غفلت راهبردی نشویم و 
به تاسی از آیه شریفه » واعدوالهم مااستطعتم 
من قوه و من رباط الخیل ترهبون ...« بر قدرت 
دفاعی و تهاجمی خود برای مقابله با دشمنان 

بیافزاییم. 
معاون ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان 
کرد:  قدرت های سلطه گر و استکباری به ویژه 
آمریکا در حالی رویای ایستایی و تضعیف توان 
جمهوری  مسلح  نیروهای  تهاجمی  و  دفاعی 
اسالمی را درسر می پرورانند که توان نظامی 
را بیشترین تکیه گاه خود برای زورگویی به 
ملت ایران دانسته و همواره از روی میز بودن 

گزینه های نظامی سخن رانده اند. 
وی گفت: از پایان جنگ تحمیلی ) که با حمایت 
همه جانبه استکبار جهانی و آمریکای جهانخوار 
به وقوع پیوست( تا امروز همواره دشمنان ایران 
اسالمی به دنبال تضعیف پایه های قدرت نظامی 
کشورمان وآسیب رساندن به تمامیت ارضی این 
سرزمین بوده اند؛ به طوری که این سیاست ها و 
برنامه های خود را حتی کتمان هم نکرده اند و 
اکنون نیز این موضوع یکی از راهبردهای اصلی 
دشمن در مورد جمهوری اسالمی ایران به شمار 

می آید. 

سردارجزایری: 

تضعیف دیواره  دفاعی کشور خواست دشمن است 

دبیـر کمیسـیون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز 
کاالهـای  نیسـت  موافـق  می گویـد  قاطعانـه 
قاچـاق کشـف شـده  بـرای مصـرف در اختیـار 
حـق  هـم  آن هـا  چراکـه  گیـرد،  قـرار  فقـرا 
اسـتفاده از کاالی اسـتاندارد و سـالم را دارنـد. 
از سـوی دیگر اگر سـالمت کاالیی محرز شـده 
باشـد، بـرای صـادرات آن  برنامه ریزی می شـود 
ولـی هرگز بـه دلیـل اخاللی کـه کاالی قاچاق 
در اقتصـاد ایجـاد می کنـد بـه چرخـه مصـرف 

بازنخواهنـد گشـت. 
علی اکبر پور احمدنژاد در گفت وگو با ایسنا، در 
پاسخ به این انتقاد که  عده ای معتقدند مسئوالن 
انهدام  به جای  قاچاق کاال می توانند  با  مبارزه 
کاالهای قاچاق آن ها را از طریق اعطا به اقشار 
برگردانند،  مصرف  چرخه  به  جامعه  فرودست 
به  بهداشت  بیان کرد: قطعا کاالیی که وزارت 
عنوان نهاد متولی تضمین کننده سالمت جامعه 
اصالت سالمت آن را احراز نمی کند، محلی برای 
توزیع ندارد. اگر از بعد اقتصادی نیز افراد جامعه 
را به فقیر و غنی تقسیم کنیم، فقرا هم عضوی 

از جامعه هستند و وقتی کاالیی قابلیت مصرف 
ندارد بین فقیر و غنی تفکیکی وجود ندارد و 

نباید توسط فقرا مصرف شود. 
وی ادامه داد: از سوی دیگر در نظر بگیرید با 
کاالی قاچاق نیز مانند هر امر دیگری متناسب 
که  همانطور  مثال  می شود.  برخورد  قانون  با 
اتوبان  قانون سرعت مجاز حرکت در  می دانید 
را 120 کیلومتر در ساعت تعیین کرده است. 
حاال اگر عده ای دوست داشته باشند در اتوبان 
با سرعت 1۵0 کیلومتر در ساعت حرکت کنند 
پلیس مطابق قانون با آن ها برخورد خواهد کرد. 
گذار،  قانون  تعریف  طبق  نیز  قاچاق  حوزه  در 
را  داخل کشور  در  عرضه  مجال  قاچاق  کاالی 
حتی در صورت تائید اصالت سالمت ندارد. دلیل 
این موضوع هم این است که یکی از مهم ترین 

اقتصادی  ساختار  تنظیم  دولتی،  هر  تکالیف 
را  کشور  اقتصادی  ساختار  نیز  قاچاق  و  است 

دچار خلل می کند. 
پور احمدنژاد همچنین بیان کرد: نحوه برخورد 
با انواع کاالی قاچاق با قانون گذار است و در بعد 
کاالهای مصرفی نیز این حق با وزرات بهدداشت 
وزارت  اگر  که  کرده  تاکید  گذار  قانون  است. 
می توان  کرد  اصالت  تائید  را  کاالیی  بهداشت 
آن ها را صادر کرد که البته بیش از 99.9 درصد 
بهداشت  وزارت  کاالهای سالمت محور توسط 

تائید نمی شوند، چراکه اغلب ریسک پذیرند. 
نمی توانیم  و  نباید  داد:  ادامه  احمدنژاد  پور 
کاالهایی را که در سالمت آن ها تشکیک وجود 
دارد به اقشار فرودست جامعه بدهیم. این اقشار 
ببرند. ضمن  بهره  از کاالهای سالمت  باید  نیز 

اینکه اگر مثال یک میوه آفت دار توسط یک نفر 
مصرف شود، به دنبال آن صدها  فقیر و غنی 
عقل  هیچ  را  موضوع  این  که  می شوند  گرفتار 

سلیمی قبول نخواهد کرد. 
او همچنین تصریح کرد: در بعضی از مسائل که 
تبعات فراگیری داشته، نگاه احساساتی محلی از 
اعراب ندارد و درخواست می شود مردم نسبت 
انواع  انهدام  درباره  مسئوالن  که  تصمیمی  به 
کاالی مصرفی می گیرند، اعتماد کنند. چون اگر 
بهداشت  وزارت  که  باشد  داشته  وجود  کاالیی 
اصالت مصرف آن را تائید کند ما مجال صادرات 

آن را تامین خواهیم کرد. 
در  ارز  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  دبیر کمیسیون 
زمان کشف  از  معموال  انتقاد که  این  به  پاسخ 
کاال تا تعیین تکلیفی آن زمان زیادی می گذر 

که به موجب آن کاال قابلیت مصرف خود را از 
دست می دهد، بیان کرد: کاالهایی که به تازگی 
کشف   139۵ سال  در  همگی  شده اند،  انهدام 
شده اند ولی تاریخ مصرف اقالم آن ها همچنان 
برای  ما  نظر  مورد  مولفه   ولی  است.  باقی 
تصمیم گیری فقط تاریخ مصرف نیست. اکنون 
قوطی های کنسروی وجود دارند که داخل آن 
دیده نمی شود و تاریخ مصرف بسیاری از آن ها 
مربوط به سه سال آینده است ولی هیچ اعتباری 
وجود ندارد که شرایط الزم برای حمل و نقل 

آن ها در دمای مناسب و... لحاظ شده باشد. 
وی تصریح کرد: باید نسبت به مسائل تخصصی، 
کلی نگر بود نه بخشی نگر. اگر اکنون رسانه ها و 
مجموعه مردم نسبت به این موضوعات دغدغه 
چون  دارد،  بیشتری  دغدغه  حاکمیت  دارند، 
امحاء می شوند،  که  کاالهایی  به جای  می داند 
باید نیاز جامعه بر طرف شود ولی اگر قرار باشد 
همین کاالها در نظر سالمت اخالل ایجاد کند، 
امنیت  و  در سالمت  ایجاد خالل  به  را  انهدام 

روانی افراد جامعه ترجیح می دهیم. 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال توضیح داد:

چرا کاالهای قاچاق را نباید بین فقرا توزیع کرد؟ 

آخوندی خبرداد؛

قرارداد ایرباس همچنان منتظر تائید اوفک 
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عدم  ریاست جنبش  و  میزبانی  شرایطی  در  ایران 
تعهد را به عهده گرفت که به سبب برخی مواضع 
در  هایی  تردید  دولت،  زمان  آن  های  سیاست  و 
میان برخی اعضا ایجاد شده بود، که مبادا تهران با 

مواضعش سایرین را به دردسر بیندازد.
پیش از آن که ایران ریاست جنبش عدم تعهد را 
داشتند،  هایی  تردید  اعضا  برخی  بگیرد،  به عهده 
به  را  جنلش  خود  غربی  ضد  مواضع  با  ایران  که 
به  ایران  طرفانه  بی  عملکرد  ولی  بیندازد  دردسر 
تحمیل  یا  انقالب  قصد  تهران  که  کرد  ثابت  اعضا 

نظرات خود را ندارد.
عدم  جنبش  رییس  و  میزبان   91 سال  در  ایران 
تعهد شد و عمال این ریاست توسط دولت یازدهم 
و  همبستگی  حفظ  ضمن  توانست  که  شد  اعمال 
صرف  را  جنبش  توان  جنبش،  درون  در  وحدت 

انجام وظایف محتوای اش کند.
یکی از کارهایی که برای جنبش عدم تعهد تعریف 
کشورهای  با  مذاکره  و  مواضع  هماهنگی  شده، 
توسعه یافته است. یعنی جنبش باید در وهله اول 
در  خود  اعضای  بین  در  مواضع  هماهنگی  برای 
همه موضوعات تالش کند، به استثنای موضوعات 
وظایف  چارچوب شرح  در  که  تجاری  و  اقتصادی 

گروه 77 است.
ای  رئیس دوره  با محوریت  این تالش که  حاصل 
جنبش انجام می گیرد، در سند نهایی نشستهای 

سران و وزرای خارجه منعکس می شود. 
بودد  کرده  نگران  را  اعضا  برخی  هم  همین  شاید 
نمونه  و  توانست رییسی خوب  یازدهم  ولی دولت 

برای این جنبش باشد.
تالش  را  خود  وظیفه  جنبش  بعد،  مرحله  در 
توسط  که  داده  قرار  مواضع  این  پیشبرد  برای 
دفتر هماهنگی جنبش در سازمان ملل متحد در 
نیویورک تحت ریاست سفیر کشور رئیس جنبش 
و گروههای کاری تخصصی جنبش در این سازمان 

انجام می شود. 
ایران  ریاست  ساله   4 دوره  طی  هماهنگی  دفتر 
و  جنبش  اعضای  مواضع  هماهنگی  دار  عهده 
مذاکره با کشورهای توسعه یافته در ارکان سازمان 

ملل بوده است.
ملل  سازمان  نهاد  یک  اساسا  تعهد  عدم  جنبش 
محور است. به این معنی که عمده فعالیت های آن 
در داخل سیستم ملل متحد و عمدتا در نیویورک 

انجام می شود.
** کارهایی که ایران کرد

 139۵ تا   1391 های  سال  از  مجموع  در  ایران 
سال  یک  یعنی  بود،  تعهد  عدم  جنبش  رییس 
بیشتر از مدت زمان تعیین شده در قوانین نم. آن 

هم به دلیل اماده نبودن میزبان بعدی؛ ونزوئال.
اقدامات  وار  فهرست  آید گزارش  در پی می  انچه 

ایران در این چهار سال است.
میزبانی شانزدهمین اجالس سران  1- کسب 

جنبش عدم تعهد و برگزاری آن:
چهاردهمین  جریان  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشورهای  تمایل  علیرغم  جنبش  سران  اجالس 
آمادگی  میزبانی،  کسب  به  قطر  جمله  از  دیگر 
سران  اجالس  شانزدهمین  برگزاری  برای  را  خود 
سال  برای  تعهد  عدم  جنبش  عضو  کشورهای 

1391 )2012 میالدی( اعالم کرد.
برای کسب ریاست سه ساله بر جنبش، دو اجالس 
وزرای خارجه جنبش پیرامون حقوق بشر و تنوع 
و  تهران  در   13۸6 سال  ماه  شهریور  در  فرهنگی 
عدم  جنبش  خارجه  وزرای  اجالس  پانزدهمین 
تعهد در مرداد ماه 13۸7 در تهران برگزار شد و 
متعاقب آن در پانزدهمین اجالس سران کشورهای 
الشیخ  در شرم  تیرماه 13۸۸  در  تعهد  عدم  عضو 
برای  ایران  اسالمی  جمهوری  پیشنهاد  مصر-   -
عدم  جنبش  سران  اجالس  شانزدهمین  میزبانی 
تعهد و برگزاری آن در سال 2012 میالدی )1391 

شمسی( با اجماع کامل به تصویب رسید. 

های  نمایندگی  کادر  تقویت   -2
خارج  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

از کشور: 
گذاری،  تأثیر  و  کارایی  افزایش  برای 
نیروهای  تعداد  امورخارجه  وزارت 
خود در نمایندگی های دائم جمهوری 
اسالمی ایران نزد سازمان ملل ملل در 

نیویورک و وین را افزایش داد. 
3- تشکیل کمیته راهبردی تحت 
عنوان کمیته ایده پردازی متشکل 
امور  وزارت  خبره  کارشناسان  از 

خارجه: 
چارچوب  در  پردازی  ایده  کمیته 
اجالس  محتوایی  دبیرخانه  ساختار 
سران مستقر در این وزارتخانه تأسیس 
جمع  کمیته  این  اصلی  وظیفه  شد. 
به  مربوط  های  ایده  بررسی  و  آوری 

تقویت جنبش عدم تعهد بود. 
امور  وزاری  نشست  برگزاری   -4
جنبش  فلسطین  کمیته  خارجه 

عدم تعهد: 
نشست وزیران امور خارجه کشورهای 
عضو کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد 

فلسطین  مردم  بحرانی  وضعیت  بررسی  منظور  به 
و  تیر  ماههای  در  اسرائیل  نظامی  تجاوز  متعاقب 
مرداد 1393 علیه جمعیت غیرنظامی فلسطین در 
نوار غزه و تخریب امکانات غیر نظامی در تاریخ 13 
مرداد 1393 در تهران برگزار شد. در این نشست 
بیانیه پایانی وزرای امورخارجه کمیته فلسطین به 

تصویب رسید.
کمیته  وزرای  نشست  پایانی  بیانیه  محورهای 

فلسطین جنبش عدم تعهد به قرار زیر است: 
- محکومیت شدید و قاطع جنایات رژیم اشغالگر 
صهیونیستی علیه مردم غزه و نابودی ساختمان ها 

و زیرساخت ها،
حمالت  شرط  بدون  و  فوری  توقف  درخواست   -

رژیم صهیونیستی،
- درخواست رفع فوری و بدون شرط محاصره غزه 

و بازگشایی فوری تمامی گذرگاه ها،
- تأکید بر ضرورت امداد رسانی فوری به مردم غزه 
بین  تخصصی  های  سازمان  همه  از  درخواست  و 

المللی برای ارسال کمکهای فوری،
- درخواست از شورای امنیت برای عمل به وظایف 
برای  المللی  بین  اجابت درخواست جامعه  و  خود 
برای  تصمیماتی  اتخاذ  و  بحران  این  به  رسیدگی 

توقف تهاجم رژیم صهیونیستی،
برای  کیفری  المللی  بین  دادگاه  از  درخواست   -
بشریت  علیه  و جنایات  با جنایات جنگی  برخورد 

که در فلسطین رخ می دهد،
از  بیش  وخیم  وضعیت  از  عمیق  نگرانی  اظهار   -
شش هزار زندانی فلسطینی و شکنجه آنها از جمله 
زنان و کودکان و درخواست آزادی فوری و بدون 

شرط آنها،
برای  بشر،  حقوق  شورای  تصمیم  از  استقبال   -
تحقیق مستقل بین المللی از نقض گسترده حقوق 
بشر در کل سرزمین های اشغالی به خصوص در 

غزه تحت محاصره،
- تأکید بر ضرورت ادامه جلسات و مشورت های 
جنبش عدم تعهد از طریق کمیته فلسطین و دفتر 
در  وضعیت  پیگیری  برای  نیویورک  در  هماهنگی 

غزه و پیگیری خواسته های این جلسه،
-اعالم حمایت بی قید و شرط از فلسطین و اعالم 
از  حمایت  و  فلسطین  مردم  از  کامل  همبستگی 
به  رسیدن  برای  آنها  طوالنی  و  )مقاومت(  نبرد 

خواسته های مشروع آنها.
5- برگزاری نشست وزرای علوم و فن آوری 

و نوآوری های جنبش عدم تعهد: 
ایران به عنوان کشوری پیشتاز  جمهوری اسالمی 
همچنین  و  نوین  های  فناوری  و  علوم  زمینه  در 

توسعه  در  نوین  های  آوری  فن  که  مهمی  نقش 
میزبان  دارد  توسعه  حال  در  کشورهای  پایدار 
و  فناوری  علوم،  وزاری  نشست  اولین  برگزاری 
نوآوری ها در تهران در تاریخ ۵-3 اسفند 1393در 

تهران شد. 
6- مشارکت فعال در هفدهمین اجالس وزرای 

امورخارجه جنبش عدم تعهد در الجزایر: 
دکتر محمد جواد ظریف در راس هیأتی در خرداد 
1393 در این اجالس شرکت کرد . پیش از این، 
جهت  ایران  ریاست  به  کارشناسی  نشست   3۸
برگزار  الجزایر  امورخارجه  وزرای  نشست  تدارک 

شده بود.
ایران  اسالمی  جمهوری  فعال  مشارکت   -7
در  تعهد  عدم  جنبش  راهبری  و  هدایت  در 

سازمانهای بین المللی: 
 7-1- اهم اقدامات دفتر هماهنگی عدم تعهد 

در سازمان ملل متحد در نیویورک: 
** برگزاری جلسات هماهنگی

**ارائه سخنرانی به نمایندگی از کشورهای عضو 
جنبش عدم تعهد

** مشارکت در جلسات مربوط به قطعنامه ها
** تصویب قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطی 

گرایی خشن
** فعالیت در مورد خلع سالح هسته ای

قطعنامه  تصویب  زمینه  این  در  رویداد  ترین  مهم 
پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران در زمینه خلع 
اساس سخنرانی  بر  که  قطعنامه  این  است.  سالح 
رئیس جمهوری دکتر روحانی به نمایندگی از 120 
نشست  اولین  در  تعهد  عدم  جنبش  عضو  کشور 
سالح  خلع  زمینه  در  عمومی  مجمع  رتبه  عالی 
سال  در  متحد  ملل  عمومی  مجمع  در  ای  هسته 
2013 تهیه شد در همان سال مورد تصویب مجمع 

عمومی ملل متحد قرار گرفت. 
سه پیشنهاد مندرج در این قطعنامه که به عنوان 
نقشه راه مناسبی برای تحقق جهانی عاری از سالح 
هسته ای مورد تمجید کشورها قرار گرفت عبارتند 

از:
- آغاز فوری مذاکرات جهت انعقاد یک کنوانسیون 
تولید،  کسب،  منع  منظور  به  جامع  المللی  بین 
توسعه، انباشت و استفاده از سالح های هسته ای و 

فراهم آوردن زمینه نابودی کامل آنها، 
- برگزاری کنفرانس عالی رتبه بین المللی در سال 

201۸ میالدی در زمینه خلع سالح هسته ای،
عنوان  به  سال  هر  سپتامبر   26 روز  نامگذاری   -
روز بین المللی امحای کامل سالح های هسته ای

** بیانیه جنبش عدم تعهد در خصوص رد نقض 

مصونیت دولت ها توسط امریکا
کشورهای  امورخارجه  وزرای  نشست  **برگزاری 

عضو جنبش عدم تعهد در حاشیه مجمع عمومی
** تشکیل جلسات تروئیکای جنبش عدم تعهد

**تشکیل جلسات تروئیکا با کشورها و گروه های 
مهم منطقه ای و بین المللی

طی دوره ریاست ایران تا کنون نشست های متعدد 
مشورتی بین تروئیکای جنبش با تروئیکای اتحادیه 
اروپایی  طرف  خواست  در  به  نیویورک  در  اروپا 
اتفاق  به  به عنوان رئیس  ایران  برگزار شده است. 
یعنی  تعهد  عدم  تروئیکای جنبش  دیگر  عضو  دو 
شرکت  مذاکرات  این  در  ونزوئال  و  مصر  سفرای 
کرده است. دستور کار این نشست ها شامل اوضاع 
از  عاری  منطقه  تشکیل  صلح،  حفظ  خاورمیانه، 
سالح هسته ای و دیگر سالح های کشتار جمعی 

در خاورمیانه است. 
7-2- هدایت و راهبری اقدامات جنبش عدم 
در  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  در  تعهد 

وین: 
دامنه کاری جنبش عدم تعهد در وین محدود به 
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  موضوعات  برخی 
است. فعالیت های کشورمان از آغاز دوران ریاست 

تا کنون شامل این موارد است:
- تهیه پیش نویس، مذاکره، تصویب و قرائت بیانیه 
آمیز  صلح  برنامه  از  حمایت  در  تعهد  عدم  های 
هسته ای کشورمان در نشست های فصلی شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و دو نشست 
را  بیانیه   1۸ جمعاَ  که  حکام  شورای  العاده  فوق 

شامل می گردد،
قرائت 17  و  تصویب  مذاکره،  نویس،  پیش  -تهیه 
از سوریه در نشست  تعهد در حمایت  بیانیه عدم 

های فصلی شورای حکام،
 ۵ قرائت  و  تصویب  مذاکره،  نویس،  پیش  -تهیه 
اجرای  ساالنه  گزارش  مورد  در  تعهد  عدم  بیانیه 

پادمان در نشست های فصلی شورای حکام،
 ۵ قرائت  و  تصویب  مذاکره،  نویس،  پیش  تهیه   -
بیانیه عدم تعهد در مورد اجرای پادمان آژانس در 

خاورمیانه،
- تهیه پیش نویس و مذاکره، تصویب و قرائت 2 
بیانیه عدم تعهد در مورد اجرای پادمان در سطح 

کشوری در سپتامبر 2013 و 2014،
 ۵ قرائت  و  تصویب  مذاکره،  نویس،  پیش  تهیه   -
بیانیه عدم تعهد در مورد توانمندی های هسته ای 

اسرائیل در کنفرانس عمومی ساالنه آژانس،
- توجیه منظم سفرای کشور های عدم تعهد طی 
نشست های عمومی عدم تعهد در خصوص آخرین 

که  کشورمان  ای  هسته  موضوع  تحوالت 
حدود 14 مورد را شامل می گردد،

سفرای  توسط  مالقات   14 انجام  ترتیب   -
ای  دوره  رؤسای  با  تعهد  عدم  تروئیکای 
نشست  برگزاری  آستانه  در  حکام  شورای 
های فصلی شورا به ریاست سفیر و نماینده 

دائم کشورمان در وین،
عدم  تروئیکای  سفرای  مالقات  ترتیب   -
اروپا  اتحادیه  تروئیکای  سفرای  با  تعهد 
دائم  نماینده  و  سفیر  ریاست  به  وین  در 
کشورمان در وین در مارس 2014 که برای 

نخستین بار صورت گرفت،
و  تعهد  عدم  مشترک  2جلسه  تنظیم   -
درخواست  به  عرب  اتحادیه  نمایندگان 
نمایندگان اتحادیه جهت مشورت در مورد 
قطعنامه توانمندی هسته ای اسرائیل قبل 
از کنفرانس های عمومی ساالنه آژانس در 

سال های 2013 و 2014،
ای  هسته  امنیت  به  مربوطه  بند  درج   -
در  تعهد  عدم  سران  نشست  پایانی  بیانیه 
های  کنفرانس  ای  هسته  امنیت  قطعنامه 
عمومی ساالنه آژانس در سال های 2012، 

2013 و 2014 که جمعاَ 3 مورد است،
- تهیه 3 سخنرانی جنبش عدم تعهد و قرائت آن 
در مراسم روز بین المللی امحاء سالح های هسته 

ای در مقر سازمان ملل متحد،
دستیار  و  تعهد  عدم  مشترک  جلسه   2 تنظیم   -
وزیر امورخارجه آمریکا در امور امنیت بین المللی و 
عدم اشاعه در حاشیه کنفرانس های عمومی ساالنه 
آژانس در سال های 2013 و 2014 به درخواست 

طرف آمریکایی،
رؤسای  با  تعهد  عدم  مشترک  3جلسه  تنظیم   -
معاهده  بازنگری  کنفرانس  مقدماتی  های  کمیته 
های  سال  در  ای  هسته  های  سالح  اشاعه  عدم 

2012، 2013 و 2014،
- برگزاری 3۵ جلسه گروه کاری عدم تعهد،

- برگزاری 20 جلسه عمومی سفرای عدم تعهد.
عدم  جنبش  تاریخ  طالیی  فصل  کتاب  انتشار   -
از سال  بیانیه های عدم تعهد  تعهد شامل تمامی 
از فعالیت های  2003 تا ژوئن 2012 در حمایت 

صلح آمیز هسته ای کشورمان،
- تهیه پیش نویس، مذاکره، تصویب و قرائت بیانیه 
های عدم تعهد در خصوص فعالیت های هسته ای 

ایران و برجام
قرائت  و  تصویب  مذاکره،  نویس،  پیش  تهیه   -
ای  های هسته  توانمندی  مورد  در  بیانیه  چندین 

اسرائیل در کنفرانس عمومی ساالنه آژانس،
7-3- اقدامات انجام شده از سوی ایران در 
در  منسجم  مواضع  اتخاذ  و  هماهنگی  ایجاد 
موضوعات مرتبط با سازمانهای بین المللی و 

تخصصی مستقر در ژنو: 
با  مرتبط  موضوعات  در  تعهد  عدم  گروه  -رهبری 

حقوق بشر در شورای حقوق بشر
-انجام اقدامات متنوع با استفاده از ظرفیت مرکز 

تنوع فرهنگی و حقوق بشر عدم تعهد 
در  تعهد  عدم  کشورهای  مواضع  کردن  -متحد 
ای  هسته  سالح  خلع  با  مرتبط  موضوعات  زمینه 

جهانی و کنوانسیون منع سالح های میکروبی 
کشورهای  منافع  از  دفاع  و  اصولی  مواضع  -اتخاذ 
عدم تعهد در سازمانهای تخصصی از جمله سازمان 

بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار و ...
-در خصوص اقدامات حقوق بشری عدم تعهد در 
دوره ریاست کشورمان می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
- معرفی و تصویب سه قطعنامه سنتی جنبش غیر 
متعهدها در شورای حقوق بشر از سوی این جنبش 

طی سال های 2012 تا 201۵ شامل:
- قطعنامه حق توسعه، 

- قطعنامه حقوق بشر و اقدامات قهری یکجانبه، 

در  المللی  بین  های  همکاری  تقویت  قطعنامه   -
زمینه حقوق بشر.

- انتصاب گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر با هدف 
یکجانبه  قهری  اقدات  و  ها  تحریم  اثرات  بررسی 
از  ارائه شده  بویژه بر زنان و کودکان در قطعنامه 
سوی کشورمان در نشست سپتامبر 2014 شورای 
و  گرفت  صورت  بار  اولین  برای  که  بشر  حقوق 
همراه  به  را  غرب  گروه  گسترده  و  زیاد  مقاومت 
زمان  در  که  بود  مهمی  ابتکارات  از جمله  داشت، 

ریاست کشورمان بر این جنبش صورت گرفت،
هیات  های  نشست  کلیه  در  فعال  نقش  ایفای   -
رئیسه شورای حقوق بشر ) متشکل از رئیس چهار 
نواب رئیس، روسای و هماهنگ گنندگان منطقه 
ای ( و تالش جهت تاثیر گذاری بر پویش تصمیم 
گیری هیات رئیسه در خصوص موضوعات حقوق 
بشری قبل از و بعد از هر یک از نشست های ساالنه 
ویژه،  های  رویه  انتخاب  زمینه  در  جمله  از  شورا 
موضوعات  از  برخی  و  رئیس  های  بیانیه  صدور 

سازمانی شورا. 
7-4- اقدامات انجام شده از سوی ایران در 
در  منسجم  مواضع  اتخاذ  و  هماهنگی  ایجاد 
موضوعات مرتبط با سازمانهای بین المللی و 

تخصصی مستقر در الهه: 
ورود  از  جلوگیری  و  اشتراکات  بر  تمرکز   -
های  مشورت  و  مباحث  به  اختالفی  موضوعات 

گروه، 
- توجه و اهمیت بخشیدن به اجماع گروه و تالش 

برای پاسداری از آن،
- حفظ وحدت و تمامیت گروه در صورت ورود یا 

طرح موضوعات اختالفی،
- برقرای و حفظ ارتباط مستمر با تمامی اعضاء. 

- مشارکت فعال در ایجاد انسجام بین جنبش عدم 
کنوانسیون  به  مربوط  موضوعات  مورد  در  تعهد 

سالح های شیمیایی
-مشارکت فعال جمهوری اسالمی ایران در تالش 
نابودی ذخایر  و  برای خلع سالح کامل شیمیایی 

این سالح های غیر انسانی 
- هماهنگی جلسات عدم تعهد جهت یکپارچگی 
مواضع مشترک در حمایت از قربانیان سالح های 

شیمیایی
ایجاد  بر  مبنی  کشورمان  پیشنهاد  حمایت   -
قربانیان سالح های  از  المللی حمایت  بین  شبکه 

شیمیایی
- حمایت از پیشنهاد کشورمان در مصوبه شورای 
اجرائی سازمان منع سالح های شیمیائی مبنی بر 
پاسداشت سالگرد بمباران سردشت و در خواست 

صدور پیام همدردی ساالنه
-برگزاری حدود 30 مالقات دو جانبه و چند جانبه 

با کشورهای عضو در سطح سفرا و کارشناسان
تهیه  برای  گروه  نشست   40 حدود  -برگزاری 
متون بیانیه ها، سخنرانی ها و اسناد جنبش برای 
نشستهای رسمی سازمان منع سالحهای شیمیایی

ارائه  -تهیه 16 متن بیانیه کشورهای عضو جهت 
کنفرانس  و  اجرایی  شورای  مختلف  نشستهای  به 

کشورهای عضو سازمان 
عضو  کشورهای  مواضع  به  مربوط  متن   ۸ -تهیه 
یازدهم  ماده  کامل  اجرای  خصوص  در  جنبش 

کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی
عضو  کشورهای  با  نشست   20 حدود  -برگزاری 
در  کارشناسان  و  سفرا  سطح  در  کنوانسیون 
ارتباط  در  عضو  کشورهای  واحد  مواضع  خصوص 
با موضوعات تخصصی مانند بازیگران غیر دولتی، 

اجرای ماده یازده کنوانسیون، آینده سازمان و ..
ج- مدیریت اجالس های عدم تعهد در زمینه تهیه 
هفدهمین  آتی  اجالس  نهایی  بیانیه  نویس  پیش 

نشست سران جنبش عدم تعهد در ونزوئال
با تنظیم این سند دفتر ریاست ایران بر اجالسیه 

هفدهم جنبش عدم تعهد بسته شد.

ایراندرریاست4سالهبرجنبشعدمتعهدچهکرد؟

آگهی

خواسته  به  زندیه  کاظم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  چگینی  خسرو  خواهان 
مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۵01 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف شهر تهران 
واقع در تهران چهارراه ولیعصر کوچه پشن – پالک 22 مجتمع  شماره 11 شورای 
حل اختالف استان تهران ارجاع و به کالسه 9۵099۸10۵01003۸6 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 9۵/۸/1۵ و ساعت 17:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/72827  دبیر شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف شهر تهران

آگهیموضوعماده3
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمان های فاقد 

سند رسمی
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  به  نظر 
آقای/ رای3002472-139۵-139۵/4/13تصرفات  برابر  فاقدسندرسمی 

کد  خرمشهر  از  صادره  شناسنامه  شماره  به  حبیب  فرزند  عثمانی  قاسم  خانم 
مربع  143/31متر  مساحت  به  ساختمان  یکباب  به  ملی174447۵441نسبت 
آقای  ازمالکیت  خروجی  اهواز  دو  پالک2690/23بخش  ششدانگ  از  قسمتی 
مزبورمراتب  برابرماده3قانون  لذا  گردیده  رای  صدور  به  منجر  زاده  منصورخزامی 
دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گردد تاهرکس نسبت به  
تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رامستقیما به اداره ثبت اسناد وامالک اهواز تسلیم 
و رسید دریافت نمایند ومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به 
اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض در موعد 

مقرر اداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول:139۵/6/29
تاریخ انتشار نوبت دوم:139۵/7/13

شماره م الف:)۵/2۵66(
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اهواز-شیخ زاده

آگهی
محمد  صادق  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  درجراید  منتشره  های  آگهی  پیرو 
شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  امینی 
9۵099710۵01001۵0 صادره از شعبه ۵01 در پرونده شماره 940۵49 محکوم 
به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون هشتصد هزار ریال بابت یک فقره سفته و مبلغ 
سیصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و خسرات تاخیر تادیه از تاریخ تنظیم 
دادخواست 94/۸/26 تا زمان پرداخت بدهی در حق محکوم علیه سعید بابائی و 
نسبت  دارید  مهلت  آگهی  این  انتشار  از  روز  ده  اید ظرف  دولتی شده  عشر  نیم 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
72825 م/الف دبیر شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف شهر تهران

آگهيمزایدهاموالغیرمنقول)نوبتاول(
آقاي  به طرفیت  بن  دادگستري شهرستان  اجرائي 940403  پرونده  با  رابطه  در 
فرهاد هاشمي علیه آقاي محمد حیدري اموال توقیف شده ذیل متعلق به آقاي 
از مبلغ کارشناسي زیر  از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده  محمد حیدري 
شروع و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد کند برنده مزایده شناخته خواهدشد 
و شرکت در جلسه مزایده براي عموم به استثناء مسئولین اجرا و اقرباي نسبي و 
سببي تا درجه سوم آزاد است تاریخ مزایده روز دوشنبه 139۵/07/0۵ ساعت 10/

ده صبح بوده که در محل اجراي احکام مدني دادگستري بن بر گزار میگردد و 
متقاضیان شرکت در جلسه مي توانند ۵ روز قبل از جلسه مزایده از طریق دفتر 
اجراء در رابطه با چگونگي و نحوه اجراي کسب تکلیف نمایند و خریدار بایستي 
حد اقل ده درصد بهاي اموال را  در همان جلسه تؤدیع و در ظرف ده روز باقي 
مانده بهاي اموال را پرداخت نماید در غیر این صورت سپرده تودیع کننده به نفع 
دولت ضبط وآگهي مجدد صادر خواهد شد.این آگهي ضمن الصاق در دایره اجراء 
در معابر عمومي و محل فروش الصاق میشود. مال مورد مزایده عبارت است از یک 
حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ قریه بن پالک 190 اصلي ثبت شده در دفتر 
اسنادرسمي شماره 70 به شماره 669 که مفروز نشده و فاقد پالک ثبتي مفروز 
مي باشد . ملک فوق با عرصه اي به مساحت 1691 متر مربع و محصور و داراي 
زیر بنایي به مساحت 136 متر مربع به صورت قدیمي ساز)ساختمان خشت و گل 
سقف تیر چوبي( و ۸۵ متر مربع به صورت دیوار آجري با طاق ضربي و قابل افراز 
و تقسیم است و داراي انشعابات آب و برق وگاز میباشد که تعداد 2۵ اصله درخت 
از شهرداري بن میزان 143/3 متر مربع  باشد وطبق استعالم  نیز دارا مي  مثمر 
عقب نشیني در ضلع جنوبي و ضلع شرقي دارد که پس از عقب نشیني مساحت 
ارزش ملک طبق نظریه کارشناسي  باشد و  ملک مذکور 1۵47/7 متر مربع مي 
291۵۸60000 ریال معادل 291۵۸6000 تومان )دویست و نود ویک میلیون و 

پانصد وهشتاد وشش هزار تومان(برآورد شده است.
فرمائید.        حاصل  تماس  زیر  تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالع  کسب  جهت 

09139۸6۵29۸ حیدري
رئیس و قاضي اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان بن-کرم شیخ پور

آگهی
رضا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جنوب  آرمان  پروتئین  شرکت  خواهان 
ایرانشاهی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی 
پورسینا-  روبروی خیابان  انقالب- خیابان قدس-  تهران- خیابان  در  واقع  تهران 
به کالسه 9۵099۸02290002۵0  و  ارجاع  تهران  مدنی  قضایی شهید  مجتمع 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/۸/1 و ساعت 11:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/72831  منشی دادگاه حقوقی شعبه 30 دادگاه عمومی
)حقوقی( مجتمع شهید مدنی تهران

درخواستگواهیحصروراثت
به  به شرح درخواست  دارای شناسنامه شماره 399  تالری  خانم طاهره جوالئی 
کالسه 9۵/1126/ ش از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که شادروان سید شریف قدمی ... مرزی به شماره شناسنامه 2۵4 در 
تاریخ 9۵/2/12 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند 

از عبارتست از:
1- متقاضی  همسر متوفی

پسر  از ساری  فرزند شریف ش ش 344 صادره  مرزی   ... قدمی  کمال  2- سید 
متوفی

3-  سید احمد قدمی ... مرزی فرزند شریف ش ش 3 صادره از ساری پسر متوفی
4- سید علی قدمی ... مرزی فرزند شریف ش ش 20۸1۵911۸9 صادره از ساری 

پسر متوفی
۵- سیده معصومه قدمی ... مرزی فرزند شریف ش ش 3 صادره از ساری دختر 

متوفی
6- سیده نساء قدمی ... مرزی فرزند شریف ش ش 4740 صادره از ساری دختر 

متوفی
... مرزی فرزند شریف ش ش 370 صادره از ساری دختر  7- سیده رقیه قدمی 

متوفی
از ساری دختر  فرزند شریف ش ش 4 صادره  مرزی   ... قدمی  فاطمه  ۸- سیده 

متوفی
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رضی

آگهیدرخواست
گواهیحصروراثت

آقای سعید عسگری فرزند علی بابا به شرح در خواستی که بشماره9۵/449/ش۸ 
این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که شادروان علی بابا عسگری فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 3423 صادره 
از گلو گاه در تاریخ 94/1/7 در اقا متگاه دائمی خود آمریکا فوت نموده و وراثه / 

حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
تولد  اکبر ش.ش 3۸۸۸ صادره ساری سال  پدر علی  نام  1 عفت کاشانی مطلق 

1320 نسبت با متوفی همسر 
2مسعود عسگری نام پدر علی بابا ش.ش ۸۸۸ صادره از تهران سال تولد 134۸ 

نسبت با متوفی فرزند 
3سعید عسگرینام پدر علی بابا ش.ش 9200 صادره تهران سال تولد 1343 نسبت 

با متوفی فرزند 
 1347 تولد  سال  تهران  صادره   333 بابا ش.ش  علی  پدر  نام  عسگری  4سپیده 

نسبت با متوفی فرزند 
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقد ماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
با شد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م.الف 950460 قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان بهشهر

آگهیابالغ
 )آگهی ابالغ معرفی داور(

عادل  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  یداله  فرزند  میرزایی  سمیه  خانم  خواهان 
دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  به خواسته طالق  فرزند کریم  قادر  محمد 
سنندج نموده که جهت رسیدگی به شعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان 
المکان بودن  سنندج ارجاع و به کالسه 9۵013۵ ثبت گردیده به علت مجهول 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 2557 مسئول  دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان سنندج 

آگهیابالغ
خواسته  به  سجادی  افشین  آقای  طرفیت  به  دادخواستی  کمانگر  گلزار  خواهان 
نموده که جهت  دادگاه های عمومی شهرستان سنندج  تقدیم  طالق درخواست 
به کالسه  و  ارجاع  اختالف شهرستان سنندج  به شعبه 9 شورای حل  رسیدگی 
94140۵ ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
م الف 2555 مسئول  دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان سنندج 
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تولدساالنه30هزارنوزاد
معلولدرکشور

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ساالنه 2۵ تا 
30 هزار نوزاد معلول در کشور بدنیا می آید که باید 

این آمار به حداقل کاهش یابد.
انوشیروان محسنی بندپی در آئین تودیع و معارفه 
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی با بیان اینکه باید 
معلوالن  برای  علمی  و  رفاهی  امکانات  بیشترین 
فراهم شود و این قشر جامعه از توانمندی های باالیی 
در کشور  معلول زایی  باید  اظهارکرد:  برخوردارند، 
کاهش یابد و به این منظور، مشاوره های ژنتیک قبل 

از ازدواج اجباری شده است.  
وی با بیان اینکه سال گذشته سه هزار و 3۸کودک 
ناشنوا و دارای عارضه شنوایی در کشور شناسایی 
در  خراسان شمالی  خوشبختانه  داد:  ادامه  شدند، 
بحث غربال گری شنوایی سنجی از میانگین کشوری 
باالتر است.محسنی بندپی با اشاره به اینکه بهزیستی 
تعهد کرده است تا میزان پوشش غربال گری شنوایی 
در نوزادان را به باالی 90 درصد برساند، افزود: این 
سازمان در تالش است تا میزان پوشش طرح تنبلی 

چشم نیز به باالی 90 درصد ارتقاء یابد.
وی تصریح کرد: سال گذشته مشکل شنوایی 303۸ 
نوزاد در طرح غربال گری شنوایی شناسایی شد و 
این کودکان برای ادامه درمان به مراکز تخصصی 

ارجاع داده شدند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از دیگر اقدامات موثر 
در اورژانس اجتماعی بهزیستی را مداخالت علمی 
و به هنگام و ارائه مشاوره و جلوگیری از خودکشی 

4400 نفر در کشور عنوان کرد.
محسنی بندپی همچنین چهار رویکرد پیشگیری از 
شیوع آسیب های اجتماعی و معلولیت، مداخالت به 
هنگام علمی، ارتقای خدمات توانبخشی و بهره مندی 
از ظرفیت های مردمی را از اهداف کاری تعیین شده 
در دولت تدبیر و امید در سازمان بهزیستی ذکر کرد.
از پایین  با گالیه   از سخنان خود  وی در بخشی 
بودن حقوق و مزایای کارکنان بهزیستی، اظهارکرد: 
حقوق و مزایای کارکنان بهزیستی در مقایسه با سایر 
دستگاه ها ناچیز و در رتبه های آخر است، البته در 
این  زمینه تعامل خوبی میان دولت و مجلس وجود 
دارد که امید است به بازنگری بر حقوق و مزایای 

کارکنان بهزیستی سرعت داده شود.
وی در ادامه سخنان خود انتصاب برادر نماینده مردم 
بجنورد در مجلس شورای اسالمی به سمت مدیرکل 
بهزیستی را بی ارتباط به روابط فامیلی عنوان کرد و 
یادآور شد: از سال گذشته گزینه بومی گزینی مطرح 
بوده و مدیرکل جدید از نیروهای توانمند در سازمان 

بهزیستی خراسان شمالی است. 
نماینده مردم بجنورد، گرمه و جاجرم، مانه و سملقان 
و راز و جرگالن در مجلس شورای اسالمی نیز ضمن 
اشاره به نیازمندی های خراسان شمالی در حوزه های 
مختلف، این استان را از جمله استان های آسیب پذیر 
کشور ذکر کرد و گفت: با توجه به  آمار و و جود 
آسیب های اجتماعی مختلف در خراسان شمالی، این 

استان نیازمند حمایت بیشتر است.

اجبارکتابفروشیهابرایخرید
»حلالمسائل«همراهباکتب

درسیتخلفاست

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد و رسانه های 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد: اجبار 
کتابفروشی ها برای خرید حل المسائل و نوشت افزار 
همراه با کتب درسی تخلف است، اولیاء مراتب را به 
ما گزارش دهند.لیدا نیک روش با بیان اینکه توزیع 
کتاب های درسی دانش آموزان متوسطه اول و دوم 
از 20 شهریور از طریق کتابفروشی ها آغاز شده است 
اظهار کرد: قیمت کتاب های درسی باید در معرض 
قرار  کتابفروشی ها  در  آموزان  دانش  و  اولیاء  دید 
بگیرد. همچنین اولیاء نباید وجهی بیش از قیمت 
پشت جلد پرداخت کنند.وی در پاسخ به شکایات 
اینکه برخی  بر  اولیاء مبنی  از سوی  مطرح شده 
کتابفروشی ها والدین را ناچار می کنند تا به همراه 
کتاب درسی، حل المسائل و کتاب کمک آموزشی 
دانش  نباید  کتابفروشی ها  کنند گفت:  خریداری 
بر کتب درسی  را مجاب کنند که عالوه  آموزان 
نوشت افزار یا حل المسائل خریداری کنند که این 
تخلف است و قطعا با آن برخورد می شود.مدیر کل 
نظارت بر نشر و توزیع مواد و رسانه های آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اگر کتابفروشی 
متخلف، طرف قرارداد با شرکت چاپ و نشر باشد 
فورا با آن کتابفروشی فسخ قرارداد می کنیم و اگر 
کتابفروشی متفرقه باشد از طریق تعزیرات و مراجع 
قانونی به شدت با آنها برخورد خواهد شد.نیک روش 
برخورد  مواردی  با چنین   اولیاء  اگر  کرد:  تاکید 
کردند و یا برای تهیه کتب با مشکالتی مواجه شدند 
می توانند با شماره های ۸۸۸2777۸ و ۸۸30۵۸60 

تماس گرفته و مراتب را گزارش دهند.

تولیدداروییبرایپیشگیریاز
نابیناییمادرزادی

متخصصان مدعی شدند دارویی تولید کرده اند که 
می تواند در درمان نوع پیشرونده ضعف بینایی و در 

نهایت جلوگیری از نابینایی مادرزادی موثر باشد.
 familial exudative«
یک   »»FEVR یا   »vitreoretinopathy
جهش ژنتیکی وراثتی است که از رشد مویرگ ها 
در اطراف شبکیه چشم جلوگیری کرده و موجب از 
دست رفتن بینایی به شکل پیشرونده یا حتی نابینایی 
مادرزادی می شود.این اختالل ژنتیکی عامل سهم قابل 
توجهی از نابینایی های مادرزادی است اما محققان 
دانشکده پزشکی »دالهاوزی« کانادا معتقدند با این 
دارو می توان از بروز نابینایی های مادرزادی جلوگیری 
کند.دکتر »کریس مستر« یکی از محققان این مطالعه 
نمونه های  روی  شده  انجام  بررسی های  در  گفت: 
حیوانات آزمایشگاهی به نتایج امیدوارکننده ای دست 
پیدا کرده ایم که درمان کننده مدل های حیوانی بوده 
است. اکنون به دنبال آن هستیم تا میزان دوز مطمئن 
دارو مشخص شود. این دارو می تواند شکل گیری 

مویرگ های اطراف شبکیه چشم را ترمیم کند.

اجارهای« »رحم
ناباروری  یکیازراههایدرمان

ناباروری یکی از مشکالتی است که این روزها حدود دو میلیون 
از  برخی  بنیان  و  می کنند  نرم  پنجه  و  دست  آن  با  ایرانی  زوج 
که  حالیست  در  این  است؛  کرده  مواجه  تهدید  با  را  خانواده ها 
است  اجاره ای  رحم  از  استفاده  ناباروری  درمان  راه های  از  یکی 

روبروست. چالش هایی  با  همواره  روش  این  کابربرد  که 
در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر 
را  موضوع  این  نباید  براینکه  تاکید  با  اجاره ای«   »رحم  باره 
بهزیستی  سازمان  حاضر  حال  در  گفت:  کنیم  رها  کشور  در 
اجاره ای  رحم  موضوع   در  سیاستگذاری  ابعاد  بررسی  برای  را 

کرده ام. مامور 
عواقب  و  ابعاد  تا  است  موظف  بهزیستی  کرد:  تصریح  ربیعی 
قرار دهد. بررسی  را مورد  این حوزه  اجتماعی سیاستگذاری در 
مهمی  مسئله  در  سیاستگذاری  و  ورود  برای  داد:  ادامه  وی 
فرهنگی،  اخالقی،  پیامدهای  تا  است  نیاز  اجاره ای،  رحم  چون 

گیرد. قرار  بررسی  مورد  دقت  به  آن  قانونی  و  اجتماعی 
آنکه  بر  تاکید  ضمن  همچنین  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر 
حاضر  حال  در  گفت:  شود  رها  کشور  در  نباید  مسئله  این 
فرهنگی،  اجتماعی،  ابعاد  به  رسیدگی  مسئول  بهزیستی 

است. کشور شده  در  موضوع  این  و حقوقی  اخالقی 
سازمان  به  شده  محول  ماموریت  خصوص  در  ربیعی  اعالم  پیرو 
رئیس  اجاره ای«؛  »رحم  ابعاد  بررسی  برای  کشور  بهزیستی 
حاضر  حال  در  مسئله  این  گفت:  به  کشور  بهزیستی  سازمان 
شده  داده  ارجاع  کشور  بهزیستی  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  به 
ابعاد  پیگیری  حال  در  بهزیستی  سازمان  معاونت  دو  این  و 
کشور  در  مسئله  این  قانونی  و  فرهنگی  اخالقی،  اجتماعی، 
خواهیم  اعالم  را  خود  بررسی های  نتایج  آینده  در  و  هستند 

کرد.
و  پزشکی  مسائل  به  موضع  این  در  بهزیستی  داد:  ادامه  وی 
مسئله  این  علمی  موارد  و  پژوهشگاه ها  به  مربوط  که  مواردی 
اما  هستند  نهادها  سایر  آنها  متولی  زیرا  نمی کند؛  ورود  است 
نیازمند دریافت  ناباروری را که  از زوجین  قصد داریم آن دسته 

کنیم. وارد  فرآیند  این  به  و  شناسایی  را  هستند  خدمات  این 

قیمتی؟ چه به ظاهر زیبایی

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با برشمردن 
فراورده های  از  استفاده  در  افراط  از  ناشی  موجود  آسیب های 
محصوالت  این  مصرف  به  نسبت  خواست  خانم ها  از  آرایشی، 

کنند. احتیاط 
سازمان  بهداشتی  و  آرایشی  اداره  رئیس  اسماعیلی،  مصطفی 
نهاد  عنوان  به  ما  که  است  درست  کرد:  اظهار  دارو  و  غذا 
بهداشتی  و  آرایشی  های  فراورده  واردات  و  تولید  بر  حاکمیتی 
در  خانم ها  از  برخی  که  کنیم  اذعان  باید  اما  داریم   نظارت 

می کنند. افراط  خود  صورت  آرایش 
یافته  افزایش  از رژ لب در خانم ها،  اینکه  استفاده  بیان  با  وی 
است، ادامه داد: واقعیت این است که این فراورده آرایشی مواد 
جیوه  کادیوم،  سرب،  سنگین  سمی  فلزات  همچون  زیادی  مضر 

دارد. در خود  آنتیموان  و 
های  ساعت  برای  لب  رژ  وقتی  کرد:  عنوان  مسوول  مقام  این 
ناخواسته و  باقی می ماند ممکن است به طور  طوالنی روی لب 
نتیجه  که  شود  بلعیده  غذایی،  مواد  آشامیدن  یا  خوردن  اثر  در 

است.  مواد سمی  با  بدن  تماس  آن 
لب  رژ  اولیه  مواد  عنوان  به   مذکور  عناصر  گفت:  اسماعیلی 
معمول  های  آالینده  از  که  است  رنگ  و  الکل  روغن،  موم،  ها، 

هستند. محیطی  زیست 
و  دارد  وجود  آرایشی  محصوالت  در  مضر  مواد  این  افزود:  وی 
می شود. مسمومیت  بروز  باعث  و  تجمع  بدن  در  زمان  مرور  به 
تصریح  دارو   و  غذا  سازمان  بهداشتی  و  آرایشی  اداره  رئیس 
هدف  با  آن  اما  نیست  لب  رژ  سازنده  جزء  سرب  گرچه  کرد: 
استفاده  ترکیباتش  در  قرمز  رنگ  تولید  رنگ،  کنندگی  تثبیت 
مربوط  قوانین  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  شود.اسماعیلی  می 
سمی  فلزات  غلظت  از  معینی  مجاز  حد  آرایشی  محصوالت  به 

است. نداده  ارائه  آرایشی  محصوالت  در  ناخالصی  عنوان  به  را 
میزان  که  است  این  بر  توجه  همواره  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
هر  به  هم  کادیوم   مصرف  10ppmنباشد؛  بیشتر  سرب 

است. ممنوع شده   آرایشی  مواد  در  مقداری 
مواد  این  حد  از  بیش  استفاده  همچنین  کرد:  تاکید  اسماعیلی 
فلزات  این  زیاد  تجمع  اثر  در  ها  انواع سرطان  موجب  می توانند 

در بدن شود.
وی بیان کرد: سرب می تواند از طریق مادر و از راه جفت وارد 
را  نارس  زایمان  و  جنین  مرگ  مانند  اثراتی  و  شود  جنین  بدن 

بیاورد. همراه  به 
شد  بیان  گفتگو  این  در  که   مطالبی  کرد:  تصریح  اسماعیلی 
که  نیست  اینگونه  و  است  بهداشت  و  سالمتی  منظر  از  صرفا 
آسیب  هایی،  گفته  چنین  از  ما  غرض  بکنند  تصور  ای  عده 
متولیان  مقوالت  این  که  است  اجتماعی  و  فرهنگی  شناسی  
گونه  هیچ  درکشورهایشان   که  غربی  محققان  اما  دارد؛  را  خود 
به  ندارند،  نمایی خانم ها وجود  و جلوه  آرایش  برای  محدودیتی 

رسیده اند. علمی  نتایج  این 

آموزان دانش به التحریر لوازم بن توزیع
برخوردار کم 

بن  اختصاص  از   7 منطقه  شهرداری  فرهنگی  اجتماعی  معاون 
این  برخوردار  کم  آموز  دانش   ۸00 به  التحریر  لوازم  خرید 

داد. خبر  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  با  همزمان  منطقه 
اقدامات  اهمیت  به  اشاره  با  حیدری  زمان،علی  پیام  گزارش  به 
و  فرهنگی  اجتماعی  معاونت  هماهنگی  با  گفت:  خیرخواهانه 
بین  التحریر  لوازم  های  کارت  بن   7 منطقه  پرورش  و  آموزش 

می شود. توزیع  برخوردار  کم  آموزان  دانش 
وی در ادامه از اجرای طرح اجتماع محور ارتقاء کیفیت زندگی 
بانوان و خانواده خبر داد و تصریح کرد: این طرح با هدف رصد 
آنان  های  اولویت  و  مسائل  شناسایی  و  خانواده  و  زنان  وضعیت 

اجرا می شود. در سطح محالت 
این طرح هدف  اجرای  در  یادآور شد:   7 منطقه  معاون شهردار 
معرض  در  خانواده های  و  بانوان  زندگی  کیفیت  ارتقاء  و  بهبود 
که  است  زنان  محلی  همیار  گروههای  طریق  از  فقر،  و  آسیب 
می  صورت  شهری  مدیریت  وظایف  و  ها  مأموریت  راستای  در 
مطالعات  محلی،  های  اندیشی  هم  از  آن  اجرای  برای  و  گیرد 
شود. می  گرفته  بهره  منابع  سایر  و  محله  هر  در  گرفته  صورت 

7، بسترسازی  بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 
محوریت  با  محله  در سطح  اجتماعی  های  همیاری  تداوم  جهت 
از  اجتماعی  سرمایه  افزایش  زندگی،  سبک  و  خانواده  خانه، 
محرومیت  جهت  در  همیار  بانوان  های  گروه  تشکیل  طریق 
جهت  بسترسازی  و  نیازمند  های  خانواده  فقر  کاهش  و  زدایی 
آنان  پایدارسازی  و  بانوان  اجتماعی  همیاری  گروه های  تشکیل 
در جهت بهبود وضعیت زنان و خانواده در سطح محله، از دیگر 

است. این طرح  اجرای  اهداف 

خبرخبر

که  خبری  نشست  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
به  شد  برگزار  مدارس  بازگشایی  مناسبت  به 
اقدامات انجام شده در این وزارتخانه اشاره کرد 
و از بازنشستگی 36 هزار فرهنگی و استخدام 

20 هزار نفر در این وزارتخانه خبر داد.
فانی  علی اصغر  زمان،  پیام  به گزارش خبرنگار 
که  خبری  نشست  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
جدید  تحصیلی  سال  آغاز  مناسبت  به  امروز 
برگزار  وزارتخانه  این  مرکزی  ساختمان  در 
دانش آموز،  میلیون   13.۵ داشت:  اظهار  شد، 
26 میلیون اولیای دانش آموزان و یک میلیون 
 40 از  بیش  آنها  جمع  که  معلم  و  فرهنگی 
ابتدای سال تحصیلی،  از  نفر می رسد،  میلیون 
افزود:  هستند.وی  پرورش  و  آموزش  مخاطب 
جشن  روز  شهریور   31 چهارشنبه  روز  امسال 
اول مهر، روز  شکوفه ها و غنچه هاست و چون 
تعطیل  پنج شنبه ها  مدارس،  و  است  پنج شنبه 
هستند، »سوم مهر« آغاز سال تحصیلی است 
که با حضور رئیس جمهور، مراسم سال تحصیلی 
پرورش  و  آموزش  می شود.وزیر  شروع  جدید 
بهمن  اواسط  از  بازگشایی مدارس  برای  گفت: 
و  کردیم  آغاز  را  مهر  پروژه  گذشته،  سال  ماه 
این کار در سطح وزارتخانه شروع شد و شورای 
پروژه مهر در استان ها و مناطق تمهید مقدمات 
ادامه  کردند.وی  دنبال  را  تحصیلی  سال  آغاز 
جدید  تحصیلی  سال  می شود  پیش بینی  داد: 
بیش از 13.۵ میلیون دانش آموز داشته باشیم؛ 
البته در حال حاضر در سامانه سناد، اطالعات 

12.۵ میلیون دانش آموز ثبت شده است.
 تحصیل 7 میلیون و 600 هزار دانش آموز 

در ابتدایی و 5 میلیون و 300 هزار 
دانش آموز در متوسطه

فانی افزود: امسال پیش بینی می کنیم که 700 
در  باشیم؛  داشته  دبستانی  پیش  نوآموز  هزار 
دوره ابتدایی 7 میلیون و 600 هزار دانش آموز، 
در دوره متوسطه اول و دوم ۵ میلیون و 300 
در  دانش آموز  هزار   73 و  آموز  دانش  هزار 

مدارس استثنایی خواهیم داشت.
هزار   107 در  دانش آموزان  اینکه  بیان  با  وی 

واحد آموزشی تحصیل می کنند، گفت: امسال 
134 میلیون جلد کتاب درسی در بیش از یک 
هزار عنوان جلد چاپ شده است و 947 هزار 
فرهنگی در آموزش و پرورش فعالیت می کنند.

 ورود 26 هزار نفر از فارغ التحصیالن 
دانشگاه فرهنگیان به مدارس از مهر امسال
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تألیف کتب 
کرد:  خاطرنشان  متوسطه  مقطع  در  جدید 
درس »انسان و محیط زیست«،» تفکر و سواد 
و  تولید«  کارگاه  و  »کارآفرینی  رسانه ای«، 
»انسان و سالمت« به عنوان دروس اضافه شده 
به متوسطه هستند که به میزان 2 ساعت برای 

هر درس پیش بینی شده است.
به  جدید  انسانی  نیروی  ورود  به  اشاره  با  وی 
از  نفر  هزار   26 امسال  گفت:  کشور  مدارس 
فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش 
در  آنها  نفر  هزار   13 که  می شوند  پرورش  و 
شد  خواهند  مشغول  متوسطه  و  ابتدایی  دوره 
اینکه 9 هزار نفر که قرار بود در بهمن  ضمن 
ماه  مهر  از  شوند،  فارغ التحصیل  امسال  ماه 
هزار   4 همچنین  شد؛  خواهند  مدارس  وارد 
سال  استخدامی  آزمون  در  که  افرادی  از  نفر 
گذشته پذیرفته شده و دوره یک ساله دانشگاه 
فرهنگیان سپری کردند نیز به نیروهای ورودی 

به مدارس اضافه می شوند.

 استخدام 20 هزار نفر
 در آموزش و پرورش

وزارتخانه  این  در  استخدام  خصوص  در  فانی 
طریق  از  نفر  هزار   10 امسال  داشت:  اظهار 
دانشگاه  در  و  شده اند  جذب  سراسری  کنکور 
تحصیل  رجایی  شهید  دانشگاه  و  فرهنگیان 
خواهند کرد که مراحل گزینش آنها انجام شده 
است و اسامی نهایی آنها به همراه نتایج کنکور 
سراسری توسط سازمان سنجش اعالم می شود.

از  امسال  نیز  نفر  هزار   10 کرد:  تصریح  وی 
طریق آزمون استخدامی و ماده 2۸ اساسنامه 
دانشگاه فرهنگیان پذیرش شده و دوره یک ساله 
آموزشی را طی خواهند کرد و از مهر ماه سال 

96 در آموزش و پرورش جذب می شوند. 

 پوشش 900 هزار دانش آموز در طرح 
شهاب در سال تحصیلی جدید

سال  از  شهاب  طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی 
هزار   134 ابتدا  در  گفت:  94ـ93  تحصیلی 
در  و  دادیم  قرار  پوشش  تحت  را  دانش آموز 
سال گذشته این عدد به 400 هزار نفر رسید 
که پیش بینی می کنیم در سال تحصیلی آینده 
داشته  شهاب  طرح  در  دانش آموز  هزار   900
96ـ9۵،  تحصیلی  سال  در  همچنین  و  باشیم 

استعدادهای  مدارس  در  دانش آموز  هزار   14۵
درخشان تحصیل می کنند.

توزیع  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
داشت:  اظهار  مختلف  بخش های  در  اعتبارات 
تومان  میلیارد   2۵ جدید  تحصیلی  سال  برای 
توزیع  مدارس  بین  آموزشی  سرانه  کمک 

می شود.

 بازنشستگی 36 هزار فرهنگی در 
سال جاری

زمان  خصوص  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
فرهنگیان  خدمت  پایان  پاداش  پرداخت 
 4۵00  ،9۵ سال  بودجه  در  گفت:  بازنشسته 
پایان  پاداش  پرداخت  برای  تومان  میلیارد 
پیش بینی  دولتی  دستگاه های  تمام  خدمت 
این  از  عمده ای  درصد  تقریبا  که  است  شده 

اعتبارات به آموزش و پرورش تعلق دارد.
زیادی  جلسات  و  مکاتبات  داد:  ادامه  وی 
و  شد  انجام  رئیس جمهور  بودجه  معاون  با 
شده  گذاشته  اختیارمان  در  خوبی  تخصیص 
است که در حال پیگیری از خزانه هستیم.فانی 
اینکه قبال گفته شد پاداش پایان  در خصوص 
پرداخت  پایان شهریور  تا  بازنشستگان  خدمت 
خواهد شد، اظهار داشت: اگر بنده قولی برای 
پرداخت پاداش پایان خدمت تا پایان شهریور 
از  که  است  قولی  و  دلیل صحبت ها  به  داده ام 
این  خزانه  امیدواریم  و  گرفته ام  دولت  سوی 
بتوانیم  تا  تخصیص را در اختیارمان قرار دهد 
به  مربوط  خدمت  پایان  پاداش  زودتر  چه  هر 

سال 93 و 94 را پرداخت کنیم.
و  آموزش  در  نفر  هزار   36 امسال  افزود:  فانی 
پرورش بازنشسته می شوند که در برخی مناطق 
برخی  داشتیم  درخواست  نیازمان  خاطر  به 
هزار   9 گذشته  سال  در  که  بمانند  فرهنگیان 
داشتند  بازنشستگی  شرایط  که  کسانی  از  نفر 

در سیستم ماندند و کمک کردند.
وی تصریح کرد: پاداش پایان خدمت فرهنگیان 
تومان  میلیارد   1۵00 حدود   94 سال  برای 

است.

فانی در نشست خبری بازگشایی مدارس خبر داد؛

استخدام20هزارنفردرآموزشوپرورش

اسامیموادغذاییبدونمجوز
اعالمشد

سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای اسامی برخی واحدهای 
بهداشتی  اسناد  دارای  یا  مجوز  بدون  غذایی  مواد  تولید 

جعلی را اعالم کرد.
اطالعیه  این  اساس  بر  دارو،  و  غذا  از سازمان  به گزارش 
آب آلبالو با نام تجاری تری جویس، پیاز سرخ شده )غیر 
منجمد( صنایع غذایي خوش با نام تجاری کارنا، آبلیمو با 
نام تجاری فسا و آب معدني با نام تجاری هزاربند از جمله 

محصوالت غیرمجاز و تقلبی به شمار می آیند.
تخم  آبمیوه  و   tiara تجاری  نام  با  ژله  پودر  همچنین، 
جعل  دلیل  به  هم   KOLLYتجاری نام  با  شربتي 
فرآورده  ارزیابی  و  نظارت  کل  اداره  نظر  مورد  مستندات 
های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیر 

مجاز اعالم شد.
میالد،  تجاری  نام  با  آبنباتي  لواشک  به  اطالعیه  این  در 
کیک اسفنجي با نام تجاری تاپ رز، نمک و سماق بسته 
بندی  بسته  حبوبات  هیراد،  تجاری  نام  با  یکنفره  بندی 
شده با نام تجاری بلوچ آنیل و پشمک لقمه ای با روکش 
کاکائو با نام تجاری حاج اکبر تبریز به عنوان فرآورده های 

غیر مجاز و تقلبی اشاره شده است.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو از افرادی که محصوالت 
خواست  کنند،  می  مشاهده  عرضه  سطح  در  را  نامبرده 
پزشکی  علوم  های  دانشگاه  داروی  و  غذا  های  معاونت 
سراسر کشور را مطلع کنند تا نسبت به جمع آوری آنها 

اقدام شود.

برگزاریکرسیهایآزاداندیشیباموضوع
اقتصادمقاومتی

محور   10 اینکه  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
اندیشی  آزاد  کرسی های  برای  مقاومتی  اقتصاد  خصوص  در 
کشور  دبیرستان های  به  گفت:  است،  شده  تدوین  مدارس  در 
را در مدارس  این مباحث  اول مهر،  از  پیشنهاد شده است که 
کفاش  زمان،حمیدرضا  پیام  خبرنگار  گزارش  بزنند.به  کلید 
نشست  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
خبری وزیر آموزش و پرورش که به مناسبت بازگشایی مدارس 
تعطیالت،  ساماندهی  کمیته  موضوع  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
است  شده  برگزار  کمیته  این  با  جلسه  چندین  داشت:  اظهار 
مدارس  تعطیالت  موضوع  برای  قاطعی  نتیجه  به  هنوز  و 
بگویم  می توانم  را  موضوع  این  فقط  افزود:  نرسیده ایم.وی 
و  سیاسی  تعطیالت  از  یک روز  حتی  نتوانسته اند  تاکنون  که 
برگزاری  خصوص  در  دهند.کفاش  کاهش  را  کشور  مذهبی 
برای  کرد:  خاطرنشان  مدارس  در  آزاداندیشی  کرسی های 
البرز  دبیرستان  دو  در  آزاداندیشی  کرسی های  نخست،  سال 
تدوین دستورالعمل های  از  برگزار شد و پس  تهران  و مطهری 
کرسی های  این  کشور،  استان   10 در  گذشته  سال  در  آن 
تمام  به  امسال  که  در تالش هستیم  و  برگزار شد  آزاداندیشی 
آموزش  وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  دهیم.معاون  تعمیم  کشور 
اقتصاد  خصوص  در  محور   10 اینکه  به  اشاره  با  پرورش  و 
مقاومتی برای کرسی های آزاد اندیشی در مدارس تدوین شده 
که  است  شده  پیشنهاد  کشور  دبیرستان های  به  گفت:  است، 
در  مقاومتی  اقتصاد  موضوعات  با  را  مباحث  این  مهر،  اول  از 

بزنند. کلید  مدارس 

قانونیشدنسقفپرداخت
بهپزشکان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در 
و  دارد  یک سقفی  پزشکان  دریافت های  دنیا  تمام 
کشور ما هم نباید از این موضوع مستثنی باشد اما 
این که کدام مرجع این سقف را مشخص کند که 

کمیسیون در حال بررسی است.
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو  حمزه ای  احمد 
مجلس اظهار داشت: برخی پزشکان در قسمت های 
جراحی و کلینیکی ده ها برابر بیشتر از اساتید خود 
دریافتی دارند برای همین در کمیسیون بهداشت به 

دنبال عادالنه کردن دریافتی ها هستیم.
سقف  تعیین  با  نمایندگان  اکنون  هم  افزود:  وی 
دستمزد موافق هستند اما تنها نباید شورای حقوق 
کاشناسان  باید  بلکه  کند  تعیین  را  آن  و دستمزد 
حوزه،  نمانیدگان مجلس، وزارت بهداشت با بررسی 

یک سقفی را تعیین کنند.
وی ادامه داد: قطعا با تعیین شیوه پرداخت و سقف، 
درآمد پزشکان کاهش پیدا می کند اما این به نفع 
کارانه  تفاوت  مشکل  چون  بود  خواهد  درمان  تیم 
قدم  یک  این  و  شود  می  پرستاران حل  با  پزشک 
پرستاری  خدمات  گذاری  تعرفه  قانون  اجرای  در 

خواهد بود.
عضـو کمیسـیون بهداشـت افـزود: در نظـر داریـم 
تعیین سـقف پرداخت پزشـکان را در برنامه ششـم 
قانونـی کنیـم تا در سـالهای بعد این مشـکل وجود 

نداشـته باشد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با 
امنیت  تامین  جامع  الیحه  بررسی  اینکه  بیان 
خود  نهایی  مراحل  خشونت  برابر  در  زنان 
تامین  الیحه  بررسی  گفت:  کند،  می  طی  را 
امنیت زنان در برابر خشونت را در ابعاد مختلف 
قانونی  و  حمایتی  حفاظتی،  بازدارنده،  مانند 
دستور  در  الیحه  مدنی  بخش  تقویت  بویژه  و 
اظهار  موالوردی  داده ایم.شهیندخت  قرار  کار 
از قوانین مدنی و مجازات  پاره ای  کرد: اصالح 
اسالمی و سایر قوانینی که به نوعی مربوط به 
حوزه زنان و خانواده است مانند آئین دادرسی 
کیفری و آئین دادرسی مدنی و قانون حمایت 
از خانواده را هم همزمان پیگیر هستیم . قانون 
اینکه به تازگی به  با وجود  از خانواده  حمایت 
اجرا درآمده نقاط قوت و ضعف آن در حال بروز 
است. کارگروه حقوقی معاونت نیز فعال شده و 
در  ما  پژوهشی  و  حقوقی  تیم  در  قوانین  این 

حال بررسی است.

وی با اشاره به الیحه جامع تامین امنیت زنان 
در برابر خشونت گفت: اگر در کمیسیون لوایح 
زنان  از  صیانت  ملی  مرجع  تشکیل  پیشنهاد 
اکنون  رسید  می  تصویب  به  برابر خشونت  در 
این مرجع  با هماهنگی  برنامه ها  این  از  خیلی 
انجام می شد ولی بیرون از دولت بویژه از طرف 
فراکسیون زنان مجلس نهم با راه اندازی مرجع 

ملی صیانت مخالفت شد.
افزود:  زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون 
معتقد  فراکسیون  اعضای  اینکه  به  باتوجه 
کودک  حقوق  ملی  مرجع  که  همانگونه  بودند 
ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است،  
راه اندازی  پیشنهاد  با  نیز   زنان  امور  معاونت 
مرجع ملی صیانت از زنان، قصد فراهم کردن 
کنوانسیون  به  ایران  پیوستن  منظور  به  زمینه 
است،  زنان  علیه  تبعیض  اشکال  گونه  هر  رفع 
الحاق  از  پس  مراجع  گونه  این  که  حالی   در 
بر  ناظر  تا  باید تشکیل شوند  به کنوانسیون ها 

حسن اجرای مفاد آن باشند.
موضوع  این  لوایح  کمیسیون  در  گفت:  وی 
مطرح شد که چرا در مقوله خشونت علیه زنان 
تامین  الیحه  یکی  که  باشیم  داشته  سند  دو 
امنیت زنان و دیگری سند ملی امنیت زنان و 
کودکان در روابط اجتماعی )موضوع ماده 227 
قانون برنامه پنجم( است و پیشنهاد تلفیق این 

جز  به  شورا  اعضای  همه  و  شد  داده  سند  دو 
استقبال  آن  از  خانواده  و  زنان  امور  معاونت 
کردند. پس از بررسی های انجام شده که حدود 
حاصل  نتیجه  این  انجامید  طول  به  ماه  شش 
تلفیق نیست، چرا  قابل  با سند  شد که الیحه 
مرز  تا  و  است  راهبردی  سند  یک  دومی  که 
برنامه عملیاتی پیش رفته است و الیحه شکل 
دو  این  بنابراین  دارد  را  خود  خاص  ماهیت  و 

موضوع قابل تلفیق با یکدیگر نیست.
شرایط  این  در  اظهارکرد:  پایان  در  موالوردی 
الیحه تامین امنیت زنان را به یک تیم پژوهشی 
دوباره در  قضائی الیحه  تا بخش  دادیم  ارجاع 
آن گنجانده شود. چون ممکن است که تصویب 
بینجامد  به طول  تعزیرات  قانون  الیحه اصالح 
معاونت  پیشنهادی  ماده   10 اینکه  وجود  با  و 
قرار است در این الیحه گنجانده شود تصمیم 
به  را  مجازات ها  مانند  قضائی  بخش  گرفتیم 

الیحه تامین امنیت زنان اضافه کنیم.

الیحه تامین امنیت زنان در مرحله نهایی بررسی

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  مقام  قائم 
پزشکی گفت: تصادفات رانندگی و سوانح مهم 
ترین عامل عمر از دست رفته ایرانیان به شمار 

می آید.
یکمین  و  چهل  مراسم  در  حریرچی  ایرج 
سالن  در  کشور  اورژانس  تاسیس  سالگرد 
تصادفات  و  سوانح  افزود:  رازی  های  همایش 
سومین  میر،  و  مرگ  میزان  نظر  از  رانندگی 
این  به  توجه  با  اما  است  ایرانیان  مرگ  عامل 

تصادفات  و  سوانح  دیدگان  آسیب  بیشتر  که 
بیشترین  حوادث  این  هستند  جوان  رانندگی 
میزان عمر از دست رفته را از ایرانیان می گیرد. 
وی اضافه کرد: تصادفات رانندگی به سه عامل 
خودرو، راه و خطای انسانی مربوط می شود و 
این که در 2 دهه گذشته کیفیت  به  با توجه 
خودرو و وضعیت راه ها بهتر شده است میزان 
تصادفات رانندگی تا حدی کاهش یافته است 
به  و  داریم  فاصله  با وضعیت مطلوب  اما هنوز 
علت خطای انسانی، سرعت غیرمجاز و عوامل 
کشور  در  رانندگی  حوادث  میزان  هنوز  دیگر 
باالست. وی خاطرنشان کرد: خستگی، سرعت 
باال، رعایت نکردن فاصله با خودروهای مجاور، 
خوردن  غذا  و  همراه  تلفن  با  کردن  صحبت 

تصادفات  عوامل  جمله  از  رانندگی  هنگام 
رانندگی  جرایم  میزان  باید  و  است  رانندگی 

برای این خطاها افزایش یابد. 
رانندگی  جریمه  به  نمونه  عنوان  به  حریرچی 
در  همراه  تلفن  با  کردن  صحبت  با  همزمان 
میزان  گفت:  و  کرد  اشاره  انگلستان  کشور 
 9۵0 معادل  و  پوند   200 شده،  یاد  جریمه 
وزارت  در  مقام مسئول  این  است.  تومان  هزار 
همچنین  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
به هموطنان تاکید کرد که برای کاهش میزان 
حوادث رانندگی از وسایل حمل و نقل ایمن تر 

استفاده کنند. 
از  دیگری  بخش  در  بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
کشور  اورژانس  وضعیت  به  اشاره  با  سخنانش 

کشور،  اورژانس  ناوگان  توسعه  کرد:  اظهار 
ناوگان و  این  افزایش موتورهای آمبوالنس در 
جمله  از  هوایی  اورژانس  ناوگان  گسترش  نیز 
برنامه های وزارت بهداشت در این سازمان به 

شمار می آید.
وی اضافه کرد: هم اکنون 21 پایگاه اورژانس 
زودی هفت  به  و  است  فعال  در کشور  هوایی 

پایگاه هوایی دیگر راه اندازی می شود. 
حوادث  در  اصلی  مشکل  داد:  ادامه  حریرچی 
روستایی  های  جاده  در  حاضر  حال  رانندگی 
و فرعی است که بیشترین میزان مرگ و میر 
برای  و  دهد  می  رخ  مناطق  این  در  ها  جاده 
رسیدگی به آسیب دیدگان این حوادث راهی 

جز توسعه اورژانس هوایی نداریم. 

قائم مقام وزیر بهداشت:

تصادفاتسومینعاملمرگ
ومیرایرانیان
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قریب به یک سوم جمعیت کشور ایران را دانش آموزان، 
معلمان و مدیران و کارکنان ستادی و غیر ستادی 
آموزش و پرورش تشکیل می دهند . قابلیت چنین 
جمعیتی که به عنوان نیروی انسانی فعال می تواند در 
جهت رشد و توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و 
فرهنگی تاثیر گذار باشد بر هیچ کس پوشیده نیست . 
ولی تحقق این هدف در شرایط فعلی منوط به نهادینه 
شدن فرهنگ پژوهشی در بین جوانان و دانشجویان 
آینده ساز جامعه و به کارگیری دانش های پژوهش – 
محور و فناوریهای نوین توسط آنهاست. این مقاله ضمن 
بررسی راهکارهای پیشین نهاد آموزش و پرورش در 
این زمینه، پیشنهاد می کند با تغییر اساسی در ساختار 
نظام آموزشی و به کارگیری رویکرد پژوهش – محور 
در برنامه های درسی دانش آموزان، مدارس و معلمان 
کشور می توانند نقش تعیین کننده ای در اشاعه تفکر 
پژوهشی و پژوهشگری داشته و بدین ترتیب نیروی 
انسانی مورد نیاز آینده کشورمان را در جهت رشد و 

توسعه تامین نماید.
حس کنجکاوی و حقیقت جویی امری فطری است که 
در نهاد تک تک اعضای سالم نونهاالن جامعه به ودیعت 
نهاده شده است و می بایستی با فراهم آوردن شرایط 
مناسب به تدریج فعلیت یابد . بدیهی است این استعداد 
ذاتی ابتدائاً باید در محیط خانواده و آموزشگاه بروز یافته 
و شکوفا گردد و سپس در محیطهای سایر نهادهای 
اجتماعی نشوونما کند . اما در دنیای امروز نقش نظام 
آموزشی به دلیل تحوالت اقتصادی، علمی، فنی در این 
زمینه چشمگیر تر از سایر نهاد ها می باشد . نقش نظام 
آموزشی از آن جهت حائز اهمیت است که از قلمرو و 
دامنه شمول بسیار گسترده ای برخوردار بوده و مدت 
زمان نسبتا زیادی از اوقات مفید اعضای جامعه مشتمل 
بر نو نهاالن و کودکان و نوجوانان و جوانان را در بر 
می گیرد. البته نظام آموزشی صرفاً در برگیرنده دانش 
آموزان و معلمین و مدیران مدارس نیست بلکه ساختار 
سازمانی و بستری که اینگونه افراد در آن کار می کنند 
و قوانین و سیاست هایی که آنها را تحت تاثیر قرار می 

دهند نیز باید مد نظر باشد.
با نگاهی به نقش نظام آموزش و پرورش به عنوان 
تربیت کننده و آموزش دهنده سرمایه های انسانی 
خالق و پژوهشگر بایستی این سوال کلیدی و مهم را 
مطرح کرد که نظام آموزش و پرورش ما تا چه حد 

فراگیران را به این سمت سوق می دهد
در پاسخ می توان گفت : پژوهش و نو آوری در جامعه 
ای توسعه پیدا می کند که نظام آموزشی و فرهنگی، 
زمینه و بستر مناسبی برای آن را تدارک دیده باشد 
. بنابراین تحقیق را می توان در کنار آموزش یکی از 
اهداف بسیار مهم آموزش و پرورش دانست که باید 
مورد توجه قرار گیرد و به نظر می رسد که مدارس و 
معلمان در این میان دارای وظیفه بسیار مهم و حساسی 
هستند که  می توانند عالوه بر فعالیت های تحقیقاتی 
روح و انگیزه تحقیق و روش های درست پژوهش را در 

میان دانش آموزان نهادینه کنند .
1- نظام آموزشی هر کشور به عنوان یک نظام پویا و 
هدفمند، در تولید و رشد علمی  نقش بسزا و سازنده ای 
را ایفا می کند و در صدد افزایش تولید دانش می باشد. 
در عصر دانش و نو آوری که منبع اصلی رقابت اقتصاد 
جهانی است نظام آموزشی هر کشور در تالش است تا 
دانش تولید شده را در جهت افزایش نو آوری بر عهده 

گیرید. 
از آنجا که دانش آموزان منبع اصلی تولید دانش هستند 
و اصلی ترین دارایی ها به شمار می آیند، می بایست به 
شیوه مناسب بر دانش آنها مدیریت شود و تالش کرد 
دارایی های نهفته در ذهن آن ها کشف شود تا این گنج 
به دارایی های با ارزشی تبدیل گردد. برای کسب دانش 
صرفاً آموزش و حضور فیزیکی در مکان های آموزشی 
مهم نیست بلکه پژوهش و تحقیق هم می تواند بر 
علم و دانش بیافزاید. پژوهش عامل مهمی  در تولید 
دانش، دانایی و پیشرفت جامعه انسانی است و میزان 
پژوهش های انجام شده در هرجامعه شاخص توسعه 

یافتگی آن جامعه به حساب می آید.  
هدف تحقیق، کشف و گسترش دانش و در حقیقت 
راهی برای جستجوی آگاهی است. با تحقیق کردن 
است که به عرصه های جدید علم ودانش می توان پا 
نهاد و وارد عرصه های ناشناخته شد. تاسیس مدرسه 
نظامیه بغداد توسط خواجه نظام الملک و دارلفنون 
که در آن ها به تربیت پژوهشگر می پرداختند و وجود 
دانشمندانی چون مالصدرا، شیخ بهایی، گویای دیرینه 

بودن تاریخ پژوهش ایرانیان است. 
ولی در حال حاضر این طور به نظر می رسد که پژوهش 
نه تنها در کلیه مقاطع تحصیلی نادیده گرفته می شود 
بلکه در دانشگاه ها و آموزش عالی هم نقش کمرنگی 

دارد و تحقیق به معنای واقعی صورت نمی گیرد. 
سؤال این است که جایگاه پژوهش در نظام آموزشی 
ما چگونه است؟ و چه موانعی بر سر راه آن قرار دارد؟ 

العمر هستیم، که خود  مادام  یادگیری  دنبال  به  ما 
آموزش  و  وتربیت  تعلیم  رسالت  در  جدید  مسیری 
مدارس است. علم یک کاالی رایگان نیست که به طور 
طبیعی فراهم شود. علم کشف شخصی است، علم تنها 
به ذهن آماده خطور می کند و با تفکر، تفحص، کشف 
و تحقیق به وجود می آید. آموزش و پژوهش به هم 

پیوسته اند و به تولید علم می پردازند. 
با نهادینه کردن پژوهش در برنامه آموزش دانش آموزان 
از همان سال های اولیه تحصیل زمینه برای رشد و 
و  نوجوانی  در  نوآوری  و  خالقیت  بروز  شکوفایی، 
بزرگسالی فراهم می شود. توجه به پژوهش در دوران 
تحصیل منجر به تقویت، روحیه کنجکاوی و خالقیت 
در کودکان می شود )چطور اعتماد به نفس کودک را 
تقویت کنیم( و میل به دانستن در آنها افزایش می یابد 

و به کشف 
محیط اطراف خود می پردازند. به آنها چگونه اندیشیدن 
و چگونه فکر کردن  می آموزند و روحیه همکاری و 

مشورت در آن ها تقویت می شود. 
رویکرد  با  پرورش  و  آموزش  در  بنیادین  تحول   -2
پژوهش محور ایجاد شده است تا بتوان دانش آموزانی 
متفکر پژوهشگر و متخلق به اخالق اسالمی تربیت کرد 
منظور از رویکرد پژوهش مدار در آموزش و پرورش آن 
است که در همه سطوح و مقاطع آموزشی شیوه های 
تدریس به گونه ای باشد که دانش آموزان به مطالعه 
کتاب های درسی اکتفا نکرده و خود با بررسی منابع 
موجود در موضوعات درسی به گسترش دانش خود 

بپردازند. 
 در این رویکرد دانش آموزان چگونه آموختن را می 
آموزند و قادر خواهند بود که به شیوه های علمی دانش 
خود را توسعه بخشند. توسعه پایدار و همه جانبه در هر 
کشوری به نحو قابل توجهی در گرو گسترش کمی و 
کیفی فعالیت های پژوهشی آن کشور است . اگر نگاهی 
دراز مدت به امر پژوهش داشته باشیم  شاید مهمتر از 

انجام پژوهش در زمینه های گوناگون گسترش رویکرد 
پژوهش مداردرآموزش مقاطع تحصیلی باشد. دانش 
آموزان امروز پژوهشگران فردا هستند که با تالش خود 
می توانند به گسترش مرز های دانش بپردازند. آموزش 
موثر  روش های بهینه پژوهش ضامن موفقیت پژوهش 
گسترش  که  است  بدیهی  بود  خواهد  آینده  های 
پژوهش در گرو تعامل سازنده همه بخش های آموزشی 

و پژوهشی کشور است. 
توصیف وضعیت موجود 

تحقق ارزشهاي اخالقي در مدرسه در صورتي میسر 
است که معلمان و کارکنان مدرسه به این ارزشها معتقد 
بوده،مهارتهاي   الزم را براي تبدیل آنها به هدفهاي 
رفتاري کسب کرده باشند. بسیاري از مدیران و معلمان 
از این شکایت دارند که به رغم اندرزهاي اخالقي که 
در کتب درسي دانش آموزان گنجانیده شده است و 
سخناني که در خالل برنامه هاي صبحگاهي یا سایر 
مراسم مدرسه براي آنان ایراد مي شود و وجود اشعار و 
جمالت زیبایي که با خط خوش بر در و دیوار مدرسه 
براي جلب توجه شاگردان نوشته مي شود، رفتارهایي 
مانند تقلب،دروغگویي، بي اعتنایي به مقررات،خشنونت 
و پرخاشگري در بسیاري از مدارس مشاهده مي شود 
براي درگیریهاي  تفریح  از مدارس زنگ  برخي  . در 
شخصي دانش آموزان است و اگر دخالت بزرگساالن 
مدرسه نباشد، مسائل ارتباطي بچه ها مي تواند به 
خشونت و آسیب رساني به یکدیگر و به وسایل مدرسه 
منتهي گردد. این مربیان با آگاهي از اینکه مدرسه 
مهمترین محل پرورش دانش آموزان است مایلند نقش 
مثبتي در شکل دادن به شخصیت کودکان و نوجوانان 
داشته باشند، اما روشهاي سنتي رفتار و برخورد آنان با 
دانش آموزان پاسخگوي این نیاز نیست .آنان معموالً 
در مقابل مسائل انضباطي شاگردان سعي مي کنند با 
نصیحت، تشویق رفتار مناسب و یا صحبت در مورد 
رفتار  عواقب  متوجه  را  شاگردان  اخالقي،  ارزشهاي 
خود کنند . اما با کم اثر بودن این رفتار دلسرد و ناامید 
گشته و عاقبت ناچار مي شوند اعمال قدرت کنند و 
اخراج  نهایت  در  و  از کالس  با سرزنش،تنبیه،اخراج 
از مدرسه به رفتار نامناسب دانش آموزان بي انضباط 
خاتمه دهند .این نوع رفتار در بسیاري از موارد به ویژه 
در مناطق محروم، توسط برخي از اولیاء که در برقراري 

نظم و اخالق در خانه ناتوانند و تربیت 
انتظار  از مدرسه  یکسره  را  فرزندان خود  اخالقي   3
مال  »گوشتش  اصطالح  و  گردد  مي  تشویق  دارند، 
شما، استخوانش مال ما «اصطالح قدیمي و آشنا براي 

بسیاري از معلمان آن نواحي است . 
در حدیثي از حضرت علي )ع(چنین آمده است :اکره 
نفسک علي الفضایل فان الرذایل مطبوع علیها . با سعي 
و مجاهده فضایئل را به نفس سرکش خود تحمیل کن 
و برخالف میل و رغبتش او را به پاکي و نیکي وادار نما 
؛زیرا خواهش طبیعي و رغبت نفساني بشر به شهوات 
ناروا و رذایل اخالقي است و قبول فضایل و ملکات پاک 
بر خالف تمایالت فطري نفس است )ماهنامه تربیت، 
1370،ص 44 (. جان دیویي درباره ي تربیت اخالقي 
مي گوید :»به طور کلي موضوع تربیت اخالقي وابسته 
به موضوع معرفت است .ایجاد عادات و انگیزه هاي 
اخالقي مناسب، مستلزم شناختن این عادات و انگیزه 
هاست .درآموزشگاه باید دانش را به موارد و مصادیق 
علمي خود پیوند داد و اینگونه پیوندهاست که میزان 
سودمندي دانش را تعیین مي کند .پس مهمترین 
مسئله تربیت اخالقي، مسئله رابطه دانش و اخالق 
است .اگر دانشي که از درسهاي مدرسه بر مي خیزد 
در شخصیت مؤثر نیفتد،تعلیم و تربیت متضمن نتیجه 
ي اخالقي نخواهد بود . وقتي که دانش به رشد اخالقي 
شوند  مي  متوسل  انضباطي  روشهاي  و  مخصوص 
.درچنین موردي دانش، وجهي نظري به خود مي گیرد 
و اخالق به صورت فضیلت هاي انتزاعي در مي آید «. 
  پژوهش چیست و پژوهشگر کیست؟                     
 در دنیای امروز، دانایی یکی از محور ها و شاخص های 
اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می رود. 
سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطالعات 
و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع 
علمی موثق وابسته است. دانسته های ما یا با مطالعه 
منابع اطالعاتی موجود و یا بنا به پژوهش هایی که خود 
انجام می دهیم، به دست می آید. اگر این دانسته ها بر 
پایه نتایج پژوهش های قبلی باشد، در واقع به مصرف 
و  مشاهدات  بر  مبتنی  اگر  و  پرداخته ایم  اطالعات 
تحلیل های جاری باشد، تالش ما به تولید اطالعات 
منجر شده است؛ بنابراین، منبع اصلی تولید اطالعات 
و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت  های پژوهشی 
است که انجام می گیرد. پژوهش در هر موضوع، به هر 
گونه و در هر سطحی که انجام شود، تالشی منسجم 
و نظام  مند در راستای توسعه دانش موجود درباره 
موضوع هایی است که با آنها سروکار داریم. پژوهش 
کوششی است برای یافتن بهترین راهکار های ممکن 

برای حل مشکالت موجود در عرصه های زندگی. 
همچنین، پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به 
 شناختی روشن تر از مفاهیم پیرامون ماست. در مجموع 

پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن 
به  که  شخصی  است.  آیندگان  برای  تازه  افق های 
شیوه های گوناگون پژوهش می  کند، پژوهشگر )محقق( 
نامیده می شود. پژوهشگر فردی است که با روش های 
علمی، در صدد رسیدن به  شناختی تازه از مسائل و 
مفاهیم گوناگون است. او با استفاده از ابزارهای گوناگون 
به مشاهده دقیق تر و عمیق تر پدیده های پیرامون خود 

می پردازد. پژوهشگر با نگاهی نقادانه 
برای  و  می نگرد  پیرامون خود  به  موشکافانه  و   -  4
رفع مشکالت جامعه وارائه بهترین راهکارهای عملی، 

اطالعات موثقی دراختیارمتولیان امور می گذارد 
. علی دالور، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، پژوهش را 
بحث و گفت و گو در زمینه فرایند عام در معارف بشری 
می خواند.  آنچه در همه تعاریف فوق مشترک است، سه 

ویژگی است که عبارت است از:         
-فرایندی بودن پژوهش 

-نظم و استمرار در انجام فعالیت 
-کشف حقیقت یا افزایش آگاهی 

ویژگی سوم به خوبی هدف غایی هر فعالیت پژوهشی و 
جهت آن را مشخص می کند. پژوهش می باید با هدف 
»کشف حقیقت « صورت پذیرد و در صورتی که این 

هدف تحقق نیابد، کار پژوهشی ابتر است.      
 بنابراین تحقیق و پژوهش فرایندی وقت گیر و زمان بر 
شکیبایی  و  صبر  نیازمند  چیز  هر  از  بیش  و  است 
مسئوالن و پژوهشگران است. در پژوهش معموال نقاط 
ضعف وقوت موضوع یا یک محصول بررسی یا کارکرد 
یک سازمان و نهاد ارزیابی می شود و بر مبنای نتایج به 
دست آمده از آن پژوهش، می توان برای کارآیی بیشتر 
آن نهاد یا آن تولیدات و موضوع ها برنامه ریزی کرد و 

راهکار ارائه داد. 
ابزار پژوهش: 

مختلف  مقاطع  در  دانش آموز  براي  پژوهش  معموالً 
تحصیلي لذت بخش است. دانش آموز، مطالب و مراحل 
پژوهش را فراموش نمي کند و آن مطالب شالوده ذهني 
– فکري او را تغییر مي دهد و موجب ارتقاي علمي  او 
مي شود. دانش آموز را باید طوري آموزش داد که وقتي 
به هدف رسید، از تالش بازنماند و تنها براي رسیدن به 
نتیجه و پاداش تالش نکند. باید فرآیند تالش مدنظر 
قرار گیرد و تاکید بر فرآیند باشد، نه نتیجه. اگر طرح 
اجراي  باشد،  کلي  طرح  یک  مدارس،  در  پژوهش 
پژوهش باید تمام مدارس را دربرگیرد و زماني این طرح 
موفق مي شود که ابزار کارآمد آن، در دسترس باشد. 

بنابراین ابزار پژوهشي مناسب عبارتند از: 
- مربي راهنماي متخصص 

- منابع موردنیاز براي مطالعه بیشتر 
۵ - آزمایشگاه و ابزار ضروري      

 تقویت روحیه پرسشگری در دانش آموزان 
  در کودکان پرسش کردن آغاز تفکر و آگاهی است. 
بسیاری از صاحب نظران تعلیم و تربیت عقیده دارند، 
پرسش خوب و درست، نصف پاسخ است. برخی نیز 
معتقدند، پایه و اساس هر اکتشافی، یک پرسش اساسی 
و بنیادی است .پرسشگری از جمله مهارت های مؤثری 
است که راه به پاسخ و یقین می برد و نهادینه کردن 
این رسم نکو، به معنای دست گیری مخاطبان برای 
رسیدن به سر منزل مقصود در جاده ی تعلیم و تربیت 

است. 
هم سؤال از علم خیزد هم جواب 

همچو خار و گل که از خاک است و آب 
مهارت  به  را  فرزندانمان  بتوانیم  ما  اگر  راستی  به 
پرسشگری مجهز کنیم و به آن ها بیاموزیم که طرح 
پرسش، کلید دست یابی به پاسخ های بزرگ است، راه 
پر پیچ و خم آموختن را برایشان هموار کرده ایم. زیرا 
داشتن پرسش، به واقع مجهز کردن ایشان به  چراغی 
است که با آن می توانند کوره راه های نادانستن را 
آسوده تر در نوردند. پرسش چراغی است در دست 
دانش آموزان برای عبور از کوچه های تاریک نادانی 
تا رسیدن به صبح روشن دانایی. این اعتبار تا بدان جا 
رسیده است که منزلت آدمیان را به پرسش هایی می 
دانند که در دل و دیده اش موج می زند، نه فقط پاسخ 
هایی که در ذهن دارد! بنابراین، این حکمت مشهورکه 
»عالج دانایی پرسش است«، جای بسی تأمل دارد. واژه 
ی »عالج« در حکمت فوق به معنای راه چاره است. 
بدین مفهوم که چاره ی دانایی، پرسش کردن است. 
بنابراین باید »پرسید« تا به کامروایی »دانستن« رسید. 

 تالش جهان در محقق بار آوردن دانش آموزان: 
پیشرفت علوم روان شناسي در جوامع پیشرفته دنیا، 
استعدادهاي نهان کودکان را به منظور رشد و پرورش 
افراد کارآمد براي جامعه ي فردا، امري ضروري و الزم 
مي داند. براي دستیابي به این امر، باید هرگونه فشار یا 
مانع را از سر راه کودک برداشته و همه ي  امکانات را 
براي به دست آوردن تجربیات سودمند کودک آماده 
کنیم. کودک به جست و جو در اطرافش مي پردازد 
و هر چه بزرگتر مي شود، دایره ي این جست و جو، 
وسیع تر شده و بینش او، اکتسابي مي شود. در چنین 
فضاي آموزشي اي، کودک، پژوهش را از ابتدا با کنش و 
واکنش هاي مناسب مي آموزد و در آغاز ورود به فضاي 
مدرسه نیز بیش از آنکه به حفظ مطالبي غیر قابل 

لمس، درک و فهم دست بزند، به عادت گذشته جست 
و جو مي کند و همه چیز را بي واسطه  یاد مي گیرد. 

6 - رابطه پژوهش وتوسعه کشور                
بدون  کشور  هر  فرهنگی  و  صنعتی  علمی،  توسعه 
همراه  موفقیت چندانی  با  پژوهش  امر  به  پرداختن 

نخواهد بود. در واقع پژوهش
 موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می شود. 
حتی اگر نشانه هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی 
پژوهشی رخ دهد آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد 
بود و نمی تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین، 
پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار 
توسعه به شمار می آید. همچنین، به کاربستن نتایج 
پژوهش های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکار ها 
منجر  نظر  مورد  زمینه های  در  معمول  روش های  و 

می شود. 
توسعه پژوهش در کشور به چه عواملی بستگی دارد؟        
 عوامل متعددی در توسعه پژوهش دخالت دارند که به 

اختصار به سه بخش تقسیم می شود : 
- عوامل سخت افزاری

-  عوامل نرم افزاری
-  نیروی انسانی 

نیروی انسانی همان پژوهشگرانی اند که با دانش و 
نرم  و  افزاری  سخت  امکانات  می توانند  خود  تالش 

افزاری را به خدمت 
و  تدوین  را  گوناگون  پژوهشی  طرح های  و  گرفته 
اجراکنند. عالوه براین، توسعه آتی پژوهش در هر کشور 
مبتنی بر گسترش رویکرد پژوهش مدار در آموزش آن 
کشور است که از سطح آموزش ابتدایی آغاز شده و تا 

پایان تحصیالت دانشگاهی استمرار می یابد. 
  نقش پژوهش در تصمیم گیری های کالن               

یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه 
یافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصوال هر نوع 
پیشرفت و توسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی 
دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته، در نتیجه 
سرمایه گذاری در بخش پژوهش است. حجم وسیع 
پژوهش های علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی 
گویای این واقعیت است. کشورهای پیشرفته صنعتی 
بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را به سرمایه 
گذاری در امور پژوهشی و تحقیقاتی اختصاص داده اند. 
به گفته کار شناسان، این رقم برای کشورهای صنعتی 
۵ درصد است، حال آنکه در ایران این رقم حدود نیم   
درصد است. بنابراین پژوهش می تواندجلوی بسیاری از 
دوباره کاری ها، اتالف وقت و بودجه را بگیرد. هر قدر 
موضوعی بزرگتر و بااهمیت تر باشد نیاز به پژوهش برای 
تصمیم گیری درباره اجرای آن بیشتر است. این کار، 
ریسک تصمیم و اجرا را به حداقل می رساند. برای برنامه 
ریزی بلند مدت نیز نیاز به تحقیقات بیشتر است. در 
صورتی که  برنامه ریزی فاقد پشتوانه تحقیقاتی باشد و 

  به طور همه جانبه پیش از آغاز مورد 
و  اجرا  در  یقین  به  باشد،  نگرفته  قرار  بررسی   -  7
عملیاتی شدن با مشکل روبه روخواهد شد. از این رو 
می توان گفت پژوهش به ویژه در تصمیم گیری های 
کالن نقش عمده ای دارد. از همین روست که بسیاری، 
پژوهش را » حلقه مفقوده توسعه « یا » سنگ زیر بنای 

توسعه « می نامند. 
پژوهش، گام نخست برای حمایت از تولید 

ملی  و اقتصاد مقاومتی            
با  رهبری  معظم  مقام  که  است  دهه  یک  از  بیش   
درایت و نکته سنجی خاص خود، برای هر سال نامی 
ویژه انتخاب می کنندکه این نامگذاری ها، جهت حرکت 
جمله  از  کشور  مختلف  سطوح  فعاالن  و  مسئولین 
بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مشخص 
می کند. در همین زمینه، سال 139۵ به عنوان سال 
» سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل« نامگذاری شد؛ 
عنوانی که در یک نگاه ژرف، می تواند موجبات شکوفایی 
هرچه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم سازد.  به مانند هر 
سال، اکنون هم، به منظور تحقق شعار تعیین شده، 
ابتدا می بایست الزامات اولیه فرایند پیش رو را سنجیده 
و سپس در پی اجرایی کردن اهداف خود باشیم. به نظر 
می رسد در زمینه تقویت و بهبود تولید ملی، )با یک 
دید وسیع که با دورنمایی بزرگ نظیر صادرات گسترده 
محصوالت ایرانی شکل می گیرد( پژوهش، اقدام نخست 
است. امروزه ضرورت و اهمیت پژوهش بر هیچ کس 
پوشیده نیست. تا چند دهه پیش، پژوهش و روش های 
تحصیلی  رشته های  در  گرایش  یک  عنوان  به  آن 
گوناگون مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان بود 
و آنان که شیفته پژوهش به معنای کشف حقایق و 
ارائه دانش نو بودند، در دانشگاه های معتبر جهان این 
گرایش را فرا گرفتند. با پیشرفت روزافزون این علم در 
دهه های اخیر، روش های پژوهش پیشین پاسخگوی 
نیازهای فرهیختگان نبود. لذا روش های پژوهش به یک 
رشته علمی با تعریف خاص خودنمایی کردند و دنیای 
پژوهش زیبایی های خود را هرچه بیشتر نمایان کرد.          
با نگاهی به سابقه پژوهش و کار پژوهشی در ایران، 
این حوزه، جایگاه  خواهیم دانست که کشورمان در 
مناسبی ندارد. توجه به آمار تعداد محققان کشور، سهم 

بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهش، تعداد مراکز 
تحقیقاتی و... در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، نشان 
از لزوم تدبیر هرچه بیشتر مسئوالن در این باره دارد.

متاسفانه در ایران، فرهنگ پژوهش برخالف فرهنگ 
آموزش، گسترش نیافته و نهادینه نشده است. اما فارغ 
از این نقاط ضعف در زمینه مسائل پژوهشی، آنچه در 
این بحث حائز اهمیت است، استفاده مفید و موثر از 
ظرفیت های موجود تحقیقاتی کشور به منظور انجام 
اقدامات مدبرانه در بهبود تولید ملی در کشور است. 
ادامه  یا  آغاز  در  یا کالن،  تولید کننده خرد  اگر یک 
پژوهشی  ظرفیت های  همین  از  خود،  تولید  فرآیند 
موجود استفاده کرده و تصمیمات خود را بر پایه نتایج 
از کارهای پژوهشی قرار دهد، اگر مسئوالن  حاصل 
حوزه اعتباری بانک ها، پیش از اعطای تسهیالت به 
تولیدکنندگان، هدایت منابع مالی خود را منوط به 
نتایج کار پژوهشگران در پایش و ارزیابی مستمر صنایع 

و تولیدات 
۸ - مرتبط با آن بانک کنند، اگر مسئوالن وزارتخانه های 
»جهاد کشاورزی«، »صنعت، معدن و تجارت«، »کار و 
امور اجتماعی« تصمیمات مربوط به نحوه به کارگیری 
مبتنی  را  و...(  سرمایه  )کار،  موجود  تولید  عوامل 
برعملیات پژوهشی اتخاذ کنند، آنگاه با فرض تامین 
سایر الزامات مربوط به ارتقای تولید ملی، نتایج مطلوبی 
حاصل خواهد شد؛ بنابراین تولید ملی، اهداف واالی 

خود را لمس خواهد کرد.     
موانع پژوهش و تحقیق در آموزش و پرورش 
   حتي در بهترین نظام هاي آموزشي جهان و در 
کامل ترین و پیشرفته ترین مدارس موجود، روال کار 
روزانه مدارس، از نیازهاي جامعه فاصله دارد، تالش ها 
و کوشش ها معموالً بهنگام نیست و در قالب ضرورت 
آنجا  از  نارسایي ها  هاي گذشته صورت مي گیرد.این 
ناشي مي شودکه تحول اجتماعي معموالً سریع، ضربتي 
واجتناب  ناپذیراست و در مقابل، برنامه ریزي آموزش و 
پرورش، بر پژوهش و شناخت مسائل و چاره جویي آن 
بنیاد مي شود.« بنابراین موانعي که در سرراه پژوهش 
و تحقیق در مدارس قرار دارد،در موارد ذیل خالصه 

مي شود : 
1( برنامه هاي درسي مدارس معموالً خشک و غیرقابل 

انعطاف است.  
2( منابع موردنیاز براي مطالعه در دسترس دانش آموزان 

نیست. 
3( معلم راهنماي آگاه پژوهشي در مدارس وجود ندارد. 
4( در برنامه هفتگي مدارس، ساعتي به عنوان »ساعت 

پژوهش« وجود ندارد.  
۵( ارتباط بین دانش آموزان و کتابخانه مدارس بسیار 
کم است. شاید دانش آموز در هفته  یک بار هم موفق 

نشود از کتابخانه، کتاب تهیه کند. 
با موضوعات کتب درسي منطبق  منابع موجود   )6

نیست.   
پژوهش در سطح یاد گیرندگان از جمله بنیادی ترین و 
کمترین سطح از پژوهش و در عرصه آموزش و پرورش 
به شمار می رود که بسیار مورد غفلت قرار گرفته است.، 
رشد علم محصول کارهای پژوهشی است و کّمیت 
وکیفیت تحقیقات علمی و پژوهشی در هر جامعه ای 

زمینه ساز توسعه و پیشرفت آن جامعه است. 
  به گفته منوچهر فرهنگ، پژوهشگر و اقتصاددان؛ این 
پژوهش است که تمدن بشری را ایجادکرد و دایره نفوذ 
انسان را در کاینات گسترش داد. اگر انسان امروز قادر 
به رفتن به فضاست، این موفقیت حاصل چیزی جز 
پژوهش نیست. پژوهش مهمترین راه کشف و رفع 

مشکالت کشور است.         
موانع 

و بااهمیت  معلمان  و  مدیران   برخی  نبودن   آگاه 
 روش هاي پژوهش 

- تشکیل کارگاه آموزشي ویژه مدیران و معلمان
- ارسال پیام هاي پژوهشي به صورت ماهانه به مدارس 
- کمبود وقت برخی مدیران ومعلمان عدم توجه آنان 

به پژوهش 
- عدم ثبت نام برخی مدیران و معلمان در کارگاه 

نیازسنجي     
آشنانبودن معلمان باروش صحیح تحقیق و پژوهش 
و  تحقیق)عادي  روش  آموزشي  کارگاه  برگزاري   -

بسیجي(   
- حضور معلمین در خارج از ساعات موظفي 

برتر  پژوهشي  هاي  فعالیت  از  معلمان  نبودن  آگاه 
دانش آموزان ومعلمین 

هزینه بربودن اجراي طرح هاي پژوهشي 
راهکارها و ایجاد فرصت

   طراحي وبالگ پژوهشي   
-  رایزني با معاون پژوهشي اداره ومدیر پژوهشسرا 

- نبودن بودجه ویژه پژوهش در مدارس   
محدود بودن  فراخوان هاي پژوهشي دانش آموزي 

-   تشکیل گروه های هم اندیشی در زمینه نیاز سنجی 
فراخوان های علمی پژوهشی 

- تشکیل کارگروه داوری در آموزش و پرورش ناحیه  
-  فعال کردن شورای علمی پژوهشی کانون بسیج 

فرهنگیان 
- برگزاری سه فراخوان دانش آموزي 

های  پایگاه  پژوهشی  علمی  هسته  کردن  فعال   -
بسیج   

بکارنگرفتن نتایج حاصل از تحقیقات دانش آموزان 
- تهیه پمفلت از خالصه پژوهش هاي انجام شده 
دروبالگ  ها  آن  دادن  قرار  و  مدارس   به  وارسال 

مذکور 
نتایج  کاربردی  ش  ارز  از  مدارس  آگاهی  عدم   -

طرح ها در امور آموزشگاه 
نبود نگرش جدي مسئولین نسبت به ایجاد روحیه 

پرسشگري در دانش آموزان 
-    حضور در جلسه شورای معاونین اداره 

پرورش  و  پژوهش  معاونین  با  ارتباط مستمر     -
اداره 

-   تشکیل جلسه با شورای محالت شهرداري 
هماهنگ نشدن تمامی اعضای شورای محالت که 

منجر به عدم موفقیت شد 
اداره  مسئولین  از  برخی  به  دسترسی  در  سختی 

بدلیل مشغله کاری   
اجرای راه حل هاي انتخابي 

به  نسبت  مسئولین  نگرش  ارتقاء  اول:  مرحله   *
فعالیت های پژوهشی مدارس )تأمین پشتوانه های 

اداری، مالی و علمی  (: 
مرحله دوم: کاربردی نمودن فعالیت های پژوهشی 

در میان دانش آموزان 
آزاد معلم آموزش و  تهیه و تنظیم:مریم خسروی 

پروش شهرستانهای استان تهران

فرصتهاوتهدیدهایاقدامپژوهی
درآموزشوپرورش

اسرارناخنهایخوشفرموزیبا
مهمو  )موجودی  زیبا  دستهایی  داشتن 
برداشتن  برای خانمها( مشروط  غیرقابالغماض 

ناخنهاییزیباست.
توصیه های ما، چند نکتۀ مراقبتی منظم:

مو،  مانند  هم  ناخن   : ناخن  ساختار  یادآوری   
مادهای  است.  شده  تشکیل  الیههایکـراتین  از 
که باعث استحکام وسختی نـاخن میشود.رشد 
قرار  درریشهاش  کـه  قـالبی  تـوسط  نـاخـن 
دارد، تضمین شده است. ناخنهای دستسریعتر 
از ناخنهای پا رشد میکنند.)چیزی حدود3 تا 4 
میلیمتر در ماه(نکتۀ جالب این که،رشد ناخنهای 
دست«فعال« سریعتر است، یعنی اگر فرد راست 
دست باشد، ناخنهای دست راست رشد بیشتری 

از ناخنهای دست چپ دارند. 
 قواعد اصلی برای داشتن ناخنهای خوش فرم 

از  یا بدتر  1(بهتر است به جای سوهان آهنی، 
آن، قیچی که به ناخنها آسیب میزند، از سوهان 

مقوایی استفاده کنید.
پایی  )سنگ  پا  سنگ  از  هفته،  در  بار  2(یک 
استفاده  باشید(  داشته  دست  برای  مخصوص 
کنید، این کار باعث از بین رفتن خطوط ناخن 
میشود و ناخنهایی که به طور طبیعی درخشان 
میکند.همچنین،  تضمین  برایتان  را  شدهاند، 
ناخنها،  روی  بر  مغذی  روغنهای  مالیدن  با 

مرطوبشان کنید.
3(در آخر، با تکهای از چوب شمشاد، پوستههای 
ناخنهایتان  تا  بزنید  کنار  را  زاید  و  شده  کنده 

رشدی سالم داشته باشند.
 الک زدن

-قبل از الک زدن، در زیر الک از الیهای محافظ 
ناخنهایتان  این صورت،  غیر  در  کنید.  استفاده 

سست میشود و یا رنگشان به زردی میگراید.
-برای پاک کردن الک، از حاللهای مالیم، بدون 
آستن )خشک کننده( استفاده کنید. بدون توقف 
و پشت سرهم ناخنهایتان را الک نزنید. بگذارید 
بین دو بار الک زدن، چند روز ناخنهایتان تنفس 

کنند.
- توجه به ناخنهای  حساس وشکننده

و  خوب  باید  تغذیهتان  یک:  شمارۀ  -قانون   
ویتامینها  و  آمینه  اسیدهای  باشد.  مناسب 
برای داشتن ناخنهایی سالم و محکم ضروریاند 
کمک  مخصوص  غذایی  مکملهای  از  )میتوانید 

بگیرید.(
دستکشهای  از  استفاده  با  دو:  شمارۀ  قانون    
خانگی هنگام ظرف شستن، باغبانی و استفاده 
ناخنهایتان  از  کردن،  مرطوب  برای  کرم  از 
محافظت کنید. اغلب محصوالتی که مخصوص 
تغذیۀ پوست و  برای  دستها هستند، هم زمان 
ناخن طراحی و پیش بینی شدهاند، از این کرمها 
استفاده کنید. هر روز، این کرمها را بر روی سطح 

ناخنهایتان بمالید.
مدیر آموزشگاه میالنا - قدسی اشراقی

گوناگون

استحکاماستخوانبندیبدنباخوردن
روزانهپیاز

از پیاز به عنوان یک داروی ضدعفونی کننده استفاده 
می شود. مالیدن آب پیاز به صورت از ایجاد لکه ها 
جلوگیری می کند و از مخلوط آب پیاز و عسل می 
توان به عنوان یک کرم ضد چروک استفاده کرد. 
پیاز سرشار از ویتامین C، کلسیم، منیزیم، فسفر، 
پتاسیم، سدیم، گوگرد و اسید فولیک و مقدار کمی 
آهن، مس و روی است که تاکنون تحقیقات زیادی 

برای اثبات خواص آن صورت گرفته است.
استخوان  پوکی  از  پیشگیری  در  پیاز  خوردن 
کاهش  از  جلوگیری  با  پیاز  که  چرا  است؛  مؤثر 
مواد معدنی به ویژه کلسیم موجود در سلول های 
استخوانی از بروز پوکی استخوان جلوگیری می کند. 
پژوهشگران دانشگاه برن سوئیس، ترکیبی در پیاز 
شناسایی کرده اند که از کاهش حجم استخوان و 
پوکی آن جلوگیری می کند. این ماده در پیشگیری 
در کاهش نیافتن مواد مصرفی به ویژه کلیه سلول 

های استخوانی تأثیر زیادی دارد.
پیاز، قند خون و کلسترول را پایین می آورد، بوی 
آن میکروب های مضر را از بین می برد، قند خون 
را کاهش می دهد، از ابتال به سکته جلوگیری می 
کند، قلب را فعال می کند و کلسترول را کاهش 
می دهد، گردش خون را تقویت می کند، به سبب 
داشتن آنتی اکسیدان، تنش و نگرانی را از بین می 
برد، الیاف غذایی آن دستگاه هاضمه را تقویت می 
کند، پیاز از سرطان ریه جلوگیری می کند چون 
مواد شیمیایی موجود در پیاز خطر ابتال به سرطان 
ریه را کاهش می دهد، مواد فالونوید از دچار شدن 
به انواع بیماری ها جلوگیری می کند و به وفور در 
پیاز یافت می شود، پیاز برای پوست بسیار مفید 
است، زیرا خون را تصفیه می کند و در نتیجه رنگ 

چهره زیبا تر و جذاب تر می شود.
رشد  افزایش  باعث  گوگرد  داشتن  دلیل  به  پیاز 
موهای سر می شود. پیاز به دلیل داشتن آهک، 
دندانها را محکم می کند و باعث استحکام استخوان 
در  پیاز  خوردن  بنابراین  شود.  می  بدن  بندی 
کودکان مبتال به نرمی استخوان و سالمندان مفید 

است.
اگر سرما خورده اید، چند پیاز را برش داده و در 
نقاط مختلف خانه قرار دهید. پیاز مانند یک دستگاه 
تصفیه هوا از ابتالی سایر اعضای خانواده به این 
بیماری جلوگیری خواهد کرد. همچنین اگر خارج 
خانه غذا می خورید، پیاز را همراه آن مصرف کنید، 
زیرا ماده ای در پیاز وجود دارد که از مسمومیت 
غذایی حاصل از خوردن گوشت مانده جلوگیری 

می کند.
گفتنی است، خوردن نصف پیاز متوسط در روز 
30 درصد از مقدار کلسترول بد خون را کاهش 
می دهد و به جای آن باعث افزایش کلسترول خوب 
خون می شود پیاز منبع غنی نوعی اکسیدان است 
که از بروز سرطان در افراد جلوگیری می کند. این 
گیاه خوراکی از بیماری آب مروارید در چشم نیز 
جلوگیری می کند و بنابراین مصرف آن به افراد 

مسن توصیه می شود.

سالمتوتغذیه
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حصروراثت
خواهان حصروراثت فاطمه صامتی فرزند محمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت 
شده به کالسه 9۵099۸10۵0700419 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهری شرفخانی راد در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1- فاطمه صامتی به 
متوفی  با  نسبت  تهران  از  تولد13۵0/۵/29 صادره  تاریخ  شماره شناسنامه 2۵47 
تولد1369/1/2۵  تاریخ  کدملی 0011۸03۸00  شماره  به  صامتی  2-شیما  دختر 
صادره از تهران نسبت با متوفی دختر 3-فرزانه صامتی به شماره شناسنامه 1023 
تاریخ تولد 3 /13۵3/2 صادره از تهران نسبت با متوفی دختر4- محمدعلی صامتی به 
شماره شناسنامه 11101 تاریخ تولد 1360/11/24 صادره از تهران نسبت با متوفی 
پسر ۵- مهدی صامتی به شماره شناسنامه 2760 تاریخ تولد 13۵7/4/29 صادره از 
تهران نسبت با متوفی پسر 6- احمدرضا صامتی به شماره شناسنامه 6۸92 تاریخ 
تولد 1362/6/17 صادره از تهران نسبت با متوفی پسر 7- محمد صامتی به شماره 
شناسنامه 32 تاریخ تولد 132۵/2/9 صادره از تهران نسبت با متوفی همسر و مرحوم 
با استناد  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  ورثه دیگری ندارد و 
به ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
110/72837 دبیر شعبه 507 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف شهر تهران

آگهی
به خواسته  نصیری  زهره  به طرفیت خوانده  دادخواستی  نوروزی  مهدی  خواهان 
به فک پالک خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  الزام  دستور موقت و 
دادگاه عمومی حقوقی  به شعبه 30  نموده که جهت رسیدگی  تهران  شهرستان 
مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در تهران- خیابان انقالب- خیابان قدس- 
به کالسه  و  ارجاع  تهران  مدنی  قضایی شهید  مجتمع  پورسینا-  خیابان  روبروی 
ساعت  و   9۵/۸/1 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۵099۸022900062۸
9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
110/72833 منشی دادگاه حقوقی شعبه 30 دادگاه عمومی
)حقوقی( مجتمع شهید مدنی تهران

آگهی
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی   1663 ثبت  شماره  به  مرغک  شرکت  خواهان 
خواسته  تامین  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  میرزائی  عباس  سید 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
دادگاه عمومی حقوقی  به شعبه 30  نموده که جهت رسیدگی  تهران  شهرستان 
مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در تهران- خیابان انقالب- خیابان قدس- 
به کالسه  و  ارجاع  تهران  مدنی  قضایی شهید  مجتمع  پورسینا-  خیابان  روبروی 
ساعت  و   9۵/۸/1 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۵099۸0229000۵37
10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
110/72835  منشی دادگاه حقوقی شعبه 30 دادگاه 
عمومی)حقوقی( مجتمع شهید مدنی تهران

آگهیابالغ
خواهان مرتضی اسماعیلی دادخواستی بطرفیت خواندگان حسین صفری و مهدی 
و  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  کوبائی  اسالمی 
دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  خواسته  تامین  و  دادرسی  خسارت  مطالبه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران خیابان 
شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی  ارجاع و به 
کالسه 9۵099۸0227000233 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  9۵/0۸/1۵ 
و ساعت 09:30 تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواستی و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/71218 منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران- روزبه فرشید زاده

آگهیمفقودی
انتظامی  برگ سبز و سند مادر سواری دوو اسپرو 2000 مدل 1394 به شماره 
ایران ۸2-۵37ج76 به شماره موتور 2۵03۵627 و به شماره شاسی 716032 به 

نام یاسر اسماعیل تبار فوکالئی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بابل

مفقودی
 برگ سبز خودردو سواری پژو40۵ جی ال ایکس آی وشماره شهر بانی 72-4۸9ق22 
۸90۸09AK4CA01NAAMو شماره موتور 124۸9002771و شماره شاسی

مفقود گردیده، فاقد اعتبار است . 
بهشهر 

اگهیمفقودی
پالک  شماره  به  روغنی  سفید   ۸۸ مدل   i  1600 پیکان  وانت  کمپانی  سند 
76۵م77 ایران 72 به شماره شاسی naaa36aa09g۸1۵209 و شماره موتور 

114۸707۵۵۸9 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری وانت پیکان مدل 1393 به شماره شهربانی 72- 1۵4ق77شماره 
NAAAمفقود   36  AAXEG شاسی  70۸۸2۵  11۸شماره   p موتور01210۵6 

بهشهر گردیده، فاقد اعتبار است .

آگهیمفقودی
سند کمپانی و برگ سبز وانت نیسان مدل 13۸4 به شماره انتظامی ایران 72-

۵6۵م47 به شماره موتور 294744 و به شماره شاسی D9029۸ مفقود گردیده 
بابلو فاقد اعتبار است.

مفقودی
 برگ سبز زانتیا مدل ۸0 با شماره شهربانی 191ص12ایران ۸2با شماره موتور 
از درجه  s 1۵122۸0101493 مفقود گردیده و  303032341و شماره شاسی 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهیمفقودی
به  ایران ۸2-۵66ج3۵  انتظامی  به شماره  پیکان مدل 13۸0  برگ سبز سواری 
شماره موتور 1112۸014۵09 و به شماره شاسی ۸0411917 به نام هادی شیخ 

االسالمی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بابل

آگهیمفقودی
سند کمپانی سواری پژو206 مدل 13۸1 به شماره انتظامی ایران ۸2-264ل27 
به شماره موتور 10FSE33۸41۸ و به شماره شاسی IN۸16164۸4 به نام ناصر 

ذبیحیان مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بابل

مسابقات قهرمانی نوجوانان فوتبال آسیا – 2016 هند

تساوی نوجوانان ایران با امارات 
دیدار دو تیم ایران و امارات در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی 

فوتبال نوجوانان آسیا با تساوی یک بر یک به پایان رسید. 
مسابقات  گروهی  مرحله  از  دیدار  دومین  در  ایسنا،  گزارش  به 
گوا  شهر  در  هند  میزبانی  که  آسیا  فوتبال  نوجوانان  قهرمانی 
لعل  »جواهر  ورزشگاه  در  درحالی  ایران  ملی  تیم  برگزار  شد، 
نهرو« به مصاف امارات رفت که هر دو تیم در نخستین بازی 
خود توانستند با نتایج مشابه 3 بر 2 عربستان و هند را شکست 
دادند و تیم پیروز در این بازی تا حد زیادی حضورش در مرحله 

بعد را قطعی می کرد. 

دو تیم در نیمه نخست با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند 
ابتدا  اما در نیمه دوم و پس از صحبت های سرمربیان دو تیم، 
ایران در دقیقه 4۸ و سپس امارات در دقیقه ۵2 گلزنی کردند تا 

این بازی با تساوی یک بر یک به پایان برسد. 
تک گل ایران را در این بازی را علیرضا اسدآبادی به ثمر رساند. 

او در بازی نخست هم برای ایران گلزنی کرده بود. 
با این نتیجه هر دو تیم چهار امتیازی شدند اما امارات به خاطر 
قانون کارت زرد و قرمز کمتر در صدر جدول قرار گرفت تا تکلیف 
تیم های صعود کننده به مرحله بعد به بازی پایانی کشیده شود. 

با ترکیب معراج اسماعیلی، سعید  بازی  ایران در این  تیم ملی 
طاها  محمدپور،  عارف  اسماعیل زاده،  حسین  امیر  آهنی، 
نامداری،  وحید  شریفی،  محمد  مرادی،  خدا  امیر  شریعتی، 
قادری  محمد   ،)46 اسدآبادی  )علیرضا  غبیشاوی   محمدرضا 
)یونس دلفی 74( و اللهیار صیاد به سرمربیگری عباس چمنیان 

وارد زمین شد. 
بازی بعدی دو تیم روز چهارشنبه 31 شهریور برگزار می شود و 

ایران با هند و امارات با عربستان دیدار می کنند. 
 
 

شناگر بالروس پر مدال ترین ورزشکار پارالمپیک  

ایهار بوکی از بالورس که در آخرین مسابقه خود در شنای 100 
به  طال  مدال   6 کسب  با  رسید،  قهرمانی  به  پشت  کرال  متر 

مدال آورترین ورزشکار پارالمپیکی ریو 2016 تبدیل شد. 

به  گزارش  ایسنا و به نقل از Inside the games، بوکی 22 
ساله توانست در فینال شنای 100 متر کرال پشت، رکورد ۵6 
ثانیه و 6۸ صدم ثانیه را از خود بر جای بگذارد. او به صورت کلی 

در این بازی ها هفت مدال کسب کرد. 
به غیر از 6 مدال طال، او یک مدال برنز در شنای 100 متر کرال 

سینه نیز به دست آورد. 
باره گفت : در حال  حاضر حس سبکی دارم زیرا  این  بوکی در 
تالش زیادی برای به دست آوردن این مدال ها کردم. خوشحالم 
که توانستم این نتایج را در مسابقات بگیرم و قوی باشم. همه 
می  مسابقه  باید  روز  هر  تقریبا  بود.  بسیار سخت  روز   10 این 
دادم. تنها می خواستم به میدان مسابقه بروم و به نتایجی برسم 

که توانایی اش را داشتم. 
بوکـی در حـال  حاضر 11 قهرمانـی در پارالمپیـک دارد. این در 
حالـی اسـت کـه او تنهـا در دو دوره پارالمپیـک شـرکت کـرده 
اسـت. او در پارالمپیـک 2012 لنـدن پنـج مـدال طـال و یـک 

نقـره کسـب کرد.  

قهرمانی ایران 
در والیبال نظامیان جهان 

تیم والیبال ایران قهرمان مسابقه های نظامیان 
جهان شد. 

به گزارش ایسنا، در فینال مسابقه های والیبال 
نظامیان جهان، تیم والیبال ایران دیروز در تهران 
به مصاف کره جنوبی رفت و با پیروزی برابر این 

تیم قهرمان این رقابت ها شد. 
تیم ایران در سه ست پیاپی و با نتایج 21-2۵، 
27-2۵ و 2۵-21 برابر حریف خود به برتری 
دور  در  ایران  تیم  در  نفرزاده  شاگردان  رسید. 
گروهی این رقابت ها نیز یک بار کره جنوبی را 

شکست داده بودند. 
در دیدار رده بندی این رقابت ها هم تیم چین 
با شکست حریف خود موفق به کسب عنوان 
سومی این رقابت ها شد.  این رقابت ها به میزبانی 

خانه والیبال تهران برگزار شد. 

یک ایرانی سرمربی وردربرمن شد 

الکساندر نوری، بازیکن سابق تیم جوانان ایران 
به عنوان سرمربی موقت وردربرمن انتخاب شد. 

از کیکر، وردربرمن  به  گزارش  ایسنا  و  به نقل 
نهایت  در  و  داشت  نمایش ضعیفی  فصل  این 
ویکتور  تا  شدند  متقاعد  باشگاه  مسئوالن 
اسکریپنیک، سرمربی این تیم را بعد از سومین 
شکست پیاپی در رقابت های بوندسلیگا از سمت 

خود  بر کنار کند. 
وردربرمن بعد از شکست سنگین چهار بر یک 
شد،  متحمل  شنبه  که  گالدباخ  مونشن  برابر 
بدون امتیاز از سه دیدار در قعر جدول بوندسلیگا 
قرار گرفت. آنها همچنین با شکست برابر تیمی 
از دسته پایین تر از جام حذفی آلمان نیز کنار 

رفته بودند. 
در نهایت مسئوالن باشگاه وردربرمن با برکناری 
ویکتور اسکریپنیک، الکساندر نوری را به عنوان 

سرمربی جدید خود انتخاب کرد. 
نوری به عنوان  مربی موقت هدایت وردربرمن 
را پذیرفته است. او پیش از این مربی زیر 23 
سابقه  نوری  الکساندر  بود.   تیم  این  ساله های 
بازی برای تیم جوانان ایران را تا سال 2002 در 
کارنامه خود دارد و از سال 2011 کار مربیگری 

را در فوتبال آلمان آغاز کرد. 
 

انتقاد سامپائولی از خط حمله سویا 

از عملکرد خط حمله  انتقاد  به  سرمربی سویا 
تیمش پرداخت و از کسب تساوی برابر ایبار ابراز 

نارضایتی کرد. 
به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
EFE، سویا در هفته چهارم اللیگا در خانه ایبار 
به میدان رفت و با تساوی یک بر یک متوقف شد. 

خورخه سامپائولی از عملکرد شاگردانش راضی 
نیست و خشمگین به نظر می رسد. سرمربی 
آرژانتینی سویا در نشست خبری بعد از بازی 
گفت: نتوانستیم از برتری عددی خود استفاده 
کنیم. به راحتی می توانستیم در این دیدار به 
استفاده  هایمان  فرصت  از  اما  برسیم  پیروزی 
نکردیم. بسیار ناراحتم که دو امتیاز حساس را 
در خط حمله عملکرد خوبی  دادیم.  از دست 
نداشتیم. این درحالی بود که بازی هجومی را 

در دستور کار خود قرار داده بودیم. 
می  داد:  ادامه  همچنین  سویا  سرمربی 
ظاهر  این  از  بهتر  حمله  خط  در  توانستیم 
کردیم،  می  باز  باالتری  تمرکز  با  اگر  شویم. 
بدون شک اکنون پیروز بازی بودیم. با وجود 
اینکه دو امتیاز از دست دادیم اما باید سر خود 
را باال بگیریم چراکه خوب بازی کردیم. دیدار 
بعدی ما برابر رئال بتیس است و از حاال باید 

به این بازی فکر کنیم. 
سویا با این تک امتیازی که به دست آورد، هشت 
امتیازی شد و در رده پنجم جدول رده بندی 
قرار گرفت. شاگردان سامپائولی با پیروزی در این 
دیدار خارج از خانه می توانستند موقتا به صدر 

صعود کنند اما قدر این فرصت را ندانستند. 

خبرخبر

بسیاری از رسانه های معتبر جهان به مرگ 
گلبارنژاد  بهمن  شوکه کننده  و  ناگهانی 
ایران  ملی  تیم  پاراالمپیکی  دوچرخه سوار 

در جریان المیپک ریو پرداختند. 
دلخراش  حادثه  اشاره  با  گاردین  نشریه 
که  ساله   4۸ گلبارنژاد  بهمن  برای 
رقابت های  در  ایران  دوچرخه سوار  تنها 
 پاراالمپیک بود، نوشت: این حادثه در جاده 
شیب  که   »The Vista Chinesa«
ایرانی  این دوچرخه سوار  برای  زیادی دارد 
در  و  گذشته  ماه  در  که  جایی  داد؛  روی 
یک  برای  نیز  المپیک  رقابت های  جریان 
دوچرخه سوار هلندی حادثه ساز شده بود. 

از  نقل  به  ادامه  در  انگلیسی  نشریه  این 
بین المللی  کمیته  رییس  کریون«  »فیلیپ 
المپیک نوشت: »همه خانواده پاراالمپیک 
از بروز این حادثه تراژیک غمگین است و 
موفق  و  بازی های خوب  بر  تلخ  اتفاق  این 
خبری  این  انداخت.  سایه  ریو  پاراالمیک 

پاراالمپیک  و جنبش  ورزش  برای  غمگین 
هم  خانواده،  با  ما  دعای  و  قلب  و  است 
ایران  مردم  کل  و  گلبارنژاد  تیمی های 

است.« 
گاردین همچنین از آغاز تحقیق و بررسی 

برای علل وقوع این حادثه خبر داد. 
شبکه تلویزیونی »سی ان ان« آمریکا نیز در 
ایرانی  دوچرخه سوار  این  مرگ  به  خبری 
»بهمن  نوشت:  و  پرداخت  ماجرا  شرح  و 
لندن   2012 المپیک  در  که  گلبارنژاد 

خوردن  زمین  از  پس  داشت  حضور  نیز 
درمان هایی در محل دریافت کرد اما در راه 
انتقال به بیمارستان به سبب ایست قبلی 

درگذشت. 
ادامه  در  نیز  انگلیس  میل«  »دیلی  نشریه 
جاده  کرد:  عنوان  حادثه  این  توضیح 
 »The Vista Chinesa« کوهستانی
برگزاری  محل  المپیک  رقابت های  در 
رقابت های  جاده های  جزو  اما  بود  مسابقه 

پاراالمپیک نبوده است. 
دیلی میل همچنین از نیمه برافراشته شدن 
دهکده  در  ایران  اسالمی  جمهوری  پرچم 
بازی های المپیک به سبب درگذشت بهمن 

گلبارنژاد خبر داد. 
»تلگراف«،  نیوز«،  »یاهو  بی سی«،  »بی 
ژورنال«  »وال استریت  و  »ای بی سی« 
در  خبری  رسانه های  دیگر  جمله  از 
به خبر درگذشت  بودند که  سراسر جهان 
دوچرخه سوار پاراالمپیکی ایران پرداختند. 

بازتابمرگدلخراشدوچرخهسوارایرانیدررسانههایجهان

رقابت های  نقره  مدال  علی پور  رضا 
سنگنوردی قهرمانی جهان در فرانسه را 

کسب کرد. 
مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی پاریس 
از 24 تا 2۸ شهریور ماه در حال برگزاری 

است. 
 ۵3 از  ورزشکار   ۵33 مسابقات  این  در 
رقابت ها  این  دارند.  حضور  جهان  کشور 
در سه رشته لید، بولدر و سرعت برگزار 
این رقابت ها  می شود. همچنین در کنار 
معلوالن بعد از کالس بندی در مواد خود با 

هم به رقابت پرداختند. 
هفت  با  ایران  سنگنوردی  ملی  تیم 

ملی پوش در این رقابت ها حضور دارد. 
علی برات زاده در ماده بولدر، رضا علی پور 
در سرعت، الناز رکابی در لید و بولدر و 
فرناز اسماعیل زاده در سرعت نمایندگان 

ایران در این رقابت ها هستند. 
و  پهناور  بهنام خلجی، مهدی  همچنین 
معلول  نمایندگان  حسینی  میرزا  حسن 

ایرانی در این رقابت ها هستند. 
در نهایت تنها رضا علی پور موفق شد مدال 

نقره این رقابت ها را کسب کند. 
علی پور در مرحله مقدماتی مسیر A را در 
مرحله زمان گیری با رکورد 6.1۵ و مسیر 
B را در مرحله زمان گیری با رکورد ۵.96 
صعود  بعد  مرحله  به  و  رساند  پایان  به 
کرد. او با این زمان برترین رکورد مرحله 
مقدماتی را به ثبت رساند و در مرحله بعد 
نیز با پیروزی بر رقبای اوکراینی و ایتالیایی 

به فینال مسابقات رسید. 
رقیب  لهستان  از  دزینسکی  مارچین 
علی پور در فینال بود و در نهایت مارچین 
دزینسکی با زمان ۵.۸3 مدال طال، رضا 
الکساندر  و  نقره  مدال   7.37 علی پور 

سیکوف برنز این رقابت ها را کسب کرد. 
همچنین در این رقابت ها که در دو ماده 
بولدرینگ مردان و لید بانوان برگزار شد، 
علی برات زاده در گروه دوم مردان با عنوان 
دوازدهمی از صعود به مرحله بعد بازماند. 

در  رکابی  الناز  بانوان  لید  بخش  در 
دومرحله از مسابقات با امتیاز +27 و +32 
و کسب رتبه 23 در گروه خود به کار خود 

پایان داد. 
همچنین فرناز اسماعیل زاده مسیر A را 
 B در زمان 9.91 صعود کرد و در مسیر
به دلیل سرخوردن کسب رکورد نکرد و 
در نهایت با ثبت رکورد 9.91 در جایگاه 
22 رده بندی شد و از صعود به مرحله بعد 

باز ماند. 
مسابقات  مقدماتی  و  نخست  مرحله  در 
رده  در  که  جهان  قهرمانی  سنگنوردی 
ایران  نماینده  سه  حضور  با  و  معلولین 
برگزار شد، در کالس AL2 حسن میرزا 
حسینی در گروه 1۵ نفره خود در رتبه 
هشتم مقدماتی نخست قرار گرفت و در 
کالس RP3 بهنام خلجی پنجم و مهدی 
نخست  روز  در  مقدماتی  هفتم  پهناور 

شدند. 
با کسب عناوین  نهایت  رقابت ها در  این 
بهنام  هشتمی  و  پهناور  مهدی  پنجم 
خلجی در کالس RP3 و عنوان هفتمی 
حسن میرزاحسینی در کالس AL2 به 
از  کشورمان  ورزشکاران  و  رسید  پایان 

صعود به فینال این رقابت ها بازماندند. 
علی پور دو سال قبل در خیخون اسپانیا به 

عنوان سوم و مدال برنز دست یافت. 
معلول  نماینده  خلجی  بهنام  همچنین 
به  خیخون  در  قبل  سال  دو  کشورمان 

مدال برنز دست یافته بود. 

تیـم فوتبال پنـج نفره ایران با شکسـت 
مقابـل برزیـل به عنـوان نایـب قهرمانی 
پانزدهمیـن دوره بازی هـای پارالمپیک 

دسـت پیدا کرد. 
بـه گـزارش ایسـنا از ریـو، تیـم فوتبال 
پنـج نفـره ایـران در بـازی پایانـی ایـن 
تنیـس  ورزشـگاه  در  کـه  رقابت هـا 
المپیـک پـارک برگـزار شـد بـا نتیجـه 
یـک بـر صفـر مقابـل میزبـان رقابت ها، 
ادوار  تمـام  قهرمـان  کـه  برزیـل 
پارالمپیـک هـم هسـت شکسـت خورد 

بازمانـد.  از کسـب مـدال طـال  و 
نکتـه قابـل توجـه و نویدبخـش بـرای 
فوتبـال پنـج نفـره ایـران این اسـت که 
ایـن نخسـتین مـدال فوتبالیسـت های 
پارالمپیـک  در  کشـورمان  نابینـای 
محسـوب می شـود و پـس از موفقیـت 
پاراآسـیایی  بازی هـای  در  تیـم  ایـن 
بـه  امیداوارانـه  می تـوان  اینچئـون، 
آینـده ایـن رشـته در کشـور نـگاه کرد. 

تیـم ایـران با ترکیـب میثم شـجاعیان، 
امیـر پوررضـوی، حسـین رجـب پـور، 
بهـزاد زادعلـی اصغـر و احمدرضـا شـاه 
حسـینی از سـوی جـواد فلفلـی مقابـل 

برزیـل صف آرایـی کـرد. 
تماشـاگران  حمایـت  از  کـه  برزیـل 
خـودی بهـره می بـرد در دقیقـه 12 از 

رسـید.  گل  بـه  ریکاردینیـو  سـوی 
در ابتـدای نیمـه دوم زادعلـی اصغـر به 
دلیـل آسـیب دیدگی جـای خـود را بـه 
صـادق رحیمی داد. دقایقی بعد رسـول 
باصـری بـه جـای رجب پـور وارد میدان 
شـد تـا نتیجـه بـه سـود ایـران عـوض 
شـود. زادعلـی اصغـر در دقیقـه 36 بار 

دیگـر بـه میـدان فراخوانده شـد. 

تیـم فوتبـال نابینایـان ایـران در ادامـه 
بـازی قابـل قبولـی از خـود بـر جـای 
موقعیت هـای  کـه  هرچنـد  گذاشـت 
خطرنـاک برزیلی هـای میزبـان بیشـتر 
بـود بـا ایـن حال بـازی با همـان نتیجه 

یـک بـر صفر بـه پایـان رسـید. 
ذکـر این نکته الزم و ضروری اسـت که 
تیـم ملی فوتبـال نابینایان ایـران تحت 
تاثیـر مـرگ نابهنـگام بهمـن گلبارنژاد، 
تنهـا دوچرخه سـوار پارالمپیکـی ایران، 

قرار داشـت. 
23 مـدال کسب شـده از سـوی ایران تا 

پایـان روز دهم به شـرح زیر اسـت: 
طـال   2( جوانمـردی  سـاره  طـال: 
فرزیـن  مجیـد  تیرانـدازی(،  در 
خالونـدی  محمـد  )وزنه بـرداری(، 
رحیمـی  غالمرضـا  و  نیـزه(  )پرتـاب 
سـیامند  کمـان(،  بـا  )تیرانـدازی 
رحمـان )وزنـه بـرداری( و زهـرا نعمتی 

کمـان(  بـا  )تیرانـدازی 
وزنـه(،  )پرتـاب  پاکبـاز  سـامان  نقـره: 
علیرضـا قلعه ناصـری )پرتاب دیسـک(، 
ریکـرو  )میکـس  رنجبـر  و  نعمتـی 
تیمی(، سـجاد محمدیـان )پرتاب وزنه( 
و عبـدا... حیـدری )پرتاب نیزه(، سـجاد 
حامـد  نیـزه(،  )پرتـاب  پرسـت  نیـک 
امیـری )پرتـاب وزنـه(، فوتبـال هفـت 

نفـره، فوتبـال پنـج نفـره 
 1۵00 )دوی  نصیـری  پیمـان  برنـز: 
)تیرانـدازی  رنجبـر  ابراهیـم  متـر(، 
)وزنـه  زاده  صـادق  علـی  کمـان(،  بـا 
)پرتـاب  عظیمـی  اسـدا...  بـرداری(، 
وزنـه(، جـواد حردانـی )پرتـاب نیـزه(، 
محسـن کائیدی )پرتاب نیـزه( و جاوید 

وزنـه(  )پرتـاب  شـکیب  احسـانی 

تیم فوتبال پنج نفره ایران نایب قهرمان شد  علی پور نایب قهرمان سنگنوردی جهان شد 
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برگزاریاولینجلسهکمیتهحفاظتفنی
وبهداشتکارتاکسیرانياراك

تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل  علینقی پور  رضا 
شهرداری اراک عنوان کرد: تشکیل واحد HSE در 
شهرداری اراک و به تبع آن تشکیل کمیته مزبور در 
سازمان های تابعه یکی از اقدامات مهم در شهرداری 
اراک می باشد که هدف اصلی آن تأمین و حفظ 

سالمت و بهداشت کارکنان می باشد.
تاکسیرانی  سازمان  اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی 
تاکسی  و  تاکسی، کمکی  راننده  از 4000  بیش 
موقت تحت پوشش خود دارد و این قشر روزانه 
با افراد بسیاری در سطح شهر برخورد دارند، رعایت 
و اجرای دقیق موارد بهداشت و ایمنی کار در این 
قشر الزامی می باشد و امیدواریم بتوانیم با همکاری 
و  بروشور  توزیع  تاکسیرانی در خصوص  سازمان 
پوسترهای آموزشی اهمیت و رعایت بهداشت را در 

بین همشهریان نهادینه نمائیم

اجرایفازاولشبکهسیمیبهکابل
درشهرکرد

نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
برق استان چهارمحال و بختیاری مدیر عامل این 
شرکت گفت: عملیات تبدیل شبکه سیمی به کابل 
خودنگهدار هوایی آغاز و فاز اول آن در شهرکرد در 
حال انجام است. مهندس سید روزبه هاشمی افزود: 
فاز اول بهینه سازی شبکه های فشار ضعیف در 
شهرکرد و سامان با 62 هزار متر در حال انجام است. 
وی کاهش میزان تلفات و هدررفت انرژی،بهبود 
ولتاژ مشترکین،کاهش خاموشی های بی برنامه،زیبا 
سازی شهر و ارتقاء مبلمان شهری،کاهش خطرات 
احتمالی ناشی از برخورد با شبکه و رضایتمندی 
مشترکین را از مزیت های اجرای این طرح عنوان 
کرد و گفت: با اجرای طرح کابل های خودنگهدار 
هوایی، شاخه بری درختان به منظور جلوگیری از 
تلفات و خاموشی های احتمالی به حداقل خواهد 
رسید.  مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
جلوگیری از سرقت شبکه های سیمی در مناطق 
دوردست استان و به حداقل رساندن امکان استفاده 
از انرژی به صورت غیر مجاز را از دیگر مزایای اجرای 
این طرح بیان و خاطر نشان کرد احتمال برخورد 
افراد و اجسام با شبکه های سیمی به مراتب بیشتر 
از شبکه های اجرا شده با کابل خودنگهدار است و 
این یعنی میزان خطرات احتمالی شبکه های فشار 
ضعیف به حداقل خواهد رسید.  مهندس هاشمی 
انجام این پروژه در استان را طی 4 فاز در شهرکرد، 
و  کیار  و  کوهرنگ،اردل  و  بن،فارسان  و  سامان 
بروجن و لردگان در مجموع به طول 14۵ هزار 
متر اعالم و اعتبار هزینه شده برای تبدیل شبکه 
سیمی به کابل خودنگهدار هوایی درمناطق شهری 

و روستایی استان را 4۵ میلیارد ریال برآورد کرد. 

بازدیدمسووالنالبرزیازپروژهبزرگراهشمالی
شهردار کرج در بازدید از مراحل اجرایی پروژه بزرگراه شمالی شهر 
کرج تاکید کرد: حتی یک متر مکعب از مصالح سنگی که در این 
محل  در  بلکه  شود  نمی  خارج  طرح  از  شود،  می  استخراج  پروژه 

دیگری از عملیات اجرایی پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، روند احداث 
بزرگراه شمالی شهر از سوی مسئوالن ارشد شهری و استانی از جمله 
کمیسیون  رئیس  ترابری،  و  راه  کل  مدیر  استاندار،  عمرانی  معاون 
قرار  بازدید  مورد  این کالنشهر  و شهردار  عمران شورای شهر کرج 
گرفت و ضمن آن توضیحاتی مبنی بر سابقه اجرا، کیفیت طرح و 
اظهار  خصوص  این  در  ترکاشوند  شد.علی  ارائه  آن  پیشرفت  روند 
داشت: برخی افراد مدعی این نکته شده اند که با احداث طرح بخش 
اعظمی از مصالح از جمله سنگ های جدا شده از کوه و خاک ناشی 
از خاکبرداری، از منطقه و شهر خارج می شود و محل دپوی آنها را 
مورد سوال قرار می دهند؛ این در حالی است که طبق برنامه ریزی 
که برای اجرای پروژه انجام گرفته، تمامی این مصالح در محل دیگری 

از پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.
ترکاشوند با تاکید بر اینکه احداث بزرگراه شمالی یک هدف بسیار 
مهم و بزرگ برای شهر کرج، استان البرز و حتی تعداد زیادی از استان 
های کشور که البرز در مسیر آنها قرار دارد به شمار می آید، اذعان 
داشت: مسئوالن و مردم به خاطر دارند که در سال های اخیر طرح ها 
و گزینه های مختلفی برای رفع یا کاهش حجم ترافیک اتوبان تهران- 
کرج- قزوین مطرح شده که هیچ یک نتوانسته بودند به نتیجه برسند.

وی از جمله این طرح ها و گزینه ها را زیرگذر کردن یا دوطبقه کردن 
اتوبان عنوان کرد و ادامه داد: در نهایت یکی از بهترین گزینه های 
کاهش ترافیک، احداث رینگ های شمالی و جنوبی شهر کرج بود که 
این طرح در دوره سوم شورا پیگیری و مصوب شده بود اما در حد 

مصوبه باقی ماند.

صرفهجویي100مترمکعبآببرساعت
درناحیهانرژيوسیاالت  

سیاالت  و  انرژي  درناحیه  پروژه  یک  اجراي  با  اصفهان:  بهادری- 
فوالد مبارکه و استفاده از پسابهاي کم کیفیت واحدهاي نیروگاه و 
فوالدسازي و بکارگیري  آنها درخنکسازي سرباره هاي مذاب کوره 
هاي قوس الکتریکي فوالدسازي، بیش از 100 متر مکعب بر ساعت 

در مصرف آب صنعتي صرفه جویي شد. 
مدیر ناحیه انرژي و سیاالت با اعالم این خبر افزود: کاهش متوسط 
بارش نزوالت آسماني در سالهاي گذشته و کاهش میزان ذخایر آب 
برداشت آب در منطقه فالت مرکزي  افزایش  تقاضاي  و  پشت سد 
ایران، مدیریت منابع موجود و تأمین آب با کیفیت و کمیت مورد نیاز 
شرب، صنعت و کشاورزي یکي از چالش هاي اصلي پیش رو است، 
بدین منظور فوالد مبارکه همواره با اجراي پروژه هاي متعدد در جهت 
اقدامات مؤثري را در این خصوص صورت داده  کاهش مصرف آب 
است.  وي در ادامه به راه حل هاي انجام شده براي رهایي از چالش 
هاي مذکور اشاره نمود و گفت:  صنایع بزرگ از جمله شرکت فوالد 
مبارکه تمامي تالش خود را در جهت کاهش مصرف آب در فرآیندها 
مدنظر قراردادهاند. پروژههاي کاهش مصارف ویژه در خطوط تولید، 
بهینهسازي مصارف و استفاده از آبهاي با کیفیت پایین در خطوطي 
که نیاز به آب صنعتي تازه ندارند براي رسیدن به تولید با حداقل 

وابستگي به آب از جمله این پروژه ها است.

خبر خبر

دارویی  علوم  تخصصی  کتب  نمایشگاه  اولین 
پژوهش  و  تحقیق  عرصه  در  تازه  امیدی  که 
دانشجویان در حوضه سالمت محسوب می شود، 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار زمان و به نقل از روابط عمومی 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تهران، در 
این نمایشگاه دکتر مهرشاد کاظمی، مشاور عالی 
مدیرکل و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نمایشگاه  نخستین  برگزاری  درباره  تهران  شهر 
و  پزشکی  داوریی،  علوم  کتاب های  تخصصی 
دانشگاهی اظهار کرد: این نمایشگاه همزمان با 
دومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته 
)ایران فارما( از 24 تا 26 شهریو رماه با عرضه بیش 
از دو هزار عنوان کتاب از سوی 19 ناشر برگزار 

شد.
فعاالن  فرهنگی  سطح  ارتقاء  به  توجه  کاظمی 
عرصه صنعت داروسازی کشور همچنین تسهیل 
دسترسی دانشجویان، متخصصان و عالقه مندان 
و  دارویی  علوم  خاص  کتاب های  به  حوزه  این 
پزشکی را از اهداف برپایی این نمایشگاه دانسته و 
گفت:گردهم آمدن ناشران تخصصی حوزه پزشکی 
و سالمت در کنارهم و در فضایی محدود تر نسبت 
به نمایشگاه های معمول کتاب که هر ساله برگزار 

می شود، فرصتی را فراهم می کند تا دانشجویان 
بر  تحصیلی جدید عالوه  آغاز سال  به  توجه  با 
آشنایی با تازه های نشر، کتاب های مورد نیاز خود 

را تهیه کنند.
این مسوول با اشاره به اینکه نخستین نمایشگاه 
فارما(،  )ایران  وابسته  صنایع  و  دارو  بین المللی 
صرفا به عنوان یک نمایشگاه دارویی و با رویکرد 
توجه به جنبه های فناوری و اقتصادی برگزار شد، 

نمایشگاه  دومین  سیاست گذاری  شورای  افزود: 
بین المللی دارو و صنایع وابسته به  منظور افزایش 
سطح علمی، فرهنگی و همچنین ارتقاء جایگاه 
نمایشگاه، نخستین نمایشگاه کتاب های تخصصی 
مرتبط با علوم دارویی و پزشکی را برگزار کرد تا 
برگزاری این نمایشگاه زمینه های ارتباط نزدیک تر 
محققان، صنعتگران و عالقه مندان را فراهم کند.

و  فرهنگ  اداره  رئیس  و  مدیرکل  عالی  مشاور 

ارشاد اسالمی شهر تهران درباره استقبال ناشران 
از نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب های علوم 
دارویی، پزشکی و دانشگاهی اظهار کرد: با توجه 
به وجه تخصصی این نمایشگاه، به نظر می رسد 
یکی از مهم ترین چالش های این دوره، ناآشنایی 

ناشران با نحوه برگزاری نمایشگاه کتاب است.
کتاب های  نمایشگاه  برگزاری  گفت:  کاظمی 
تخصصی علوم داوریی، پزشکی و دانشگاهی پیش  
از این سابقه نداشته است .وی افزود :تعداد ناشران 
تخصصی حوزه دارو چندان زیاد نیست بنابراین 
حدود ۵00 متر برای برگزاری این نمایشگاه در 
نظر گرفته شد اما عرضه بیش از دو هزار عنوان 

کتاب نشان از استقبال ناشران دارد.
گفتنی است؛ ایران فارما نمایشگاه تخصصی است 
که به طور مستقل از طرف سندیکا برای بار دوم 
در مصلی تهران برگزار می شود. این نمایشگاه 
یکی از بهترین محل ها برای نمایش رشد صنعت 
داروسازی کشور است که امسال برای نخستین 
بار جهت ارتقا سطح علمی و فرهنگی محققان 
برای  مناسبی  فرصت  همچنین  دانشجویان،  و 
ناشران علوم پزشکی و دارویی در آستانه شروع 
ترم تحصیلی دانشگاه،موقعیت خرید آسان و ارزان 

کتاب از سوی دانشجویان را نیز ایجاد کرد 

اولیننمایشگاهکتبتخصصیعلومداروییبرگزارشد

دادنامه
پرونده کالسه 94099۸0213201342 شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی خواهان 
خانم مولود تقی کاشانی م.پ ابراهیم خواندگان 1- دادستان عمومی انقالب تهران 
2-خانم محبوبه مرندی  3- آقای ابوالفضل مرندی خواسته ها 1- افراز ملک 2- 
دستور فروش ملک مشاع رای دادگاه آقای مولود تقی کاشانی تقاضای فروش ملک 
مشاع تحت پالک ثبتی 10942 فرعی از 239۸ اصلی واقع در بخش 10 تهران را 
عنوان خواسته خویش مرقوم و دادخواستی بطرفیت خانم محبوبه  مرندی و آقای 
ابوالفضل مرندی و دادستان عمومی و انقالب  تهران تنظیم و با این توضیح تقدیم 
دادگاه نموده ما ملک و شریک مشاعی ملک فوق می باشیم که با مراجعه به اداره 
اینک خواستار فروش آن و  اتخاذ گردیده است  افراز  قابلیت  ثبت تصمیمی عدم 
تقسیم وجو.ه حاصله بین اصحاب دعوی می باشیم دادگاه با عنایت به پاسخ شماره 
2۸90 مورخ 9۵/06/02 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب غرب تهران کارشناسی 
به شماره 110/241 مورخ 9۵/03/17 موصن مانده از اعتراض متدایین درخواست 
خواهان را قابل اجابت دانسته مستندا به ماده 4 قانون افراز و فروش امالک مشاع 
مصوب 22 آبان 13۵7 و مواد 9و10 آیین نامه آن قانون دستور فروش پالک فوق 
الذکر را با عنایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی و تقسیم وجوه حاصل از فروش 

را بین اصحاب دعوا صادر و اعالم میدارد دستور صادره غیابی قطعی است.
110/71213 رییس شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهیابالغ
خواهان حسین صنایعی دادخواستی بطرفیت خوانده رسول لطفی قره شیران به 
خواسته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران 
قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   19 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
خیابان  تقاطع  قرنی  سپهبد  شهید  خیابان  تهران  در  واقع  تهران  بهشتی  شهید 
سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی  ارجاع و به کالسه 9۵099۸0227900290 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  9۵/0۸/12 و ساعت 10:00 تعیین شده است 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواستی 

و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/71216 منشی دادگاه حقوقی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران-جالل اکبری

آگهی
تقدیمی  دادخواست  شرح  به   3۸31 شناسنامه  شماره  به  قنبری  نصراله  آقای 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   9۵0۵۵6/6۵9 کالسه  به 
چنین توضیح داده که شادروان کبری آبادی به شماره شناسنامه 694 در تاریخ 
94/04/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
قنبری کد ملی 004۵4۸1660 .ت 36/11/20 صادره  به 1-یداله  منحضر است 
از تهران نسبت با متوفی پسر متوفی 2- نصر اله قنبری کد ملی 004۵620962 
قنبری  زهره  متوفی 3-  پسر  متوفی  با  نسبت  تهران  از  ت.ت 39/10/01 صادره 
کدملی 004۵۸6474۸ ت.ت 4۵/02/23 صادره از تهران نسبت با متوفی دختر 
متوفی 4-فاطمه قنبری کدملی 00۵62۸3113 ت.ت 49/02/02 صادره از تهران 
ت.ت   004۵4172۵3 کدملی  قنبری  عذرا   -۵ متوفی  دختر  متوفی  با  نسبت 
3۵/0۵/01 صادره از تهران نسبت با متوفی دختر متوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از ترایخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
110/71210 رئیس شعبه 651 شورای حل اختالف منطقه 14 تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9۵099۸0202300022 شعبه 2۵3 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 

خانواده  یک تهران  تصمیم نهایی  شماره 9۵0997020230071۵
خواهان  خانم معصومه  بهرمند فرزند عظیم  

خوانده  داود ملک پور فرزند فرمان 
خواسته  طالق به درخواست زوجه 

رای دادگاه 
در خصوص دادخواست معصومه بهره مند  فرزند عظیم  بطرفیت  داود ملک پور  
فرزند فرمان بخواسته صدور حکم  طالق  با توجه به محتویات  پرونده  و سند 
نکاحیه  ثبتی که حکایت  از وجود علقه  زوجیت  بین طرفین  از تاریخ 60/7/19 
را دارد  و دادخواست تقدیمی  و اظهارات خواهان که بیان  داشت  خوانده مدت 
چندسال وی زا ترک  کرده است  و در این  مدت نفقه  وی را پرداخت  ننموده 
است  و از مکان  زندگی وی اطالع ندارد و لذا در عسر و حرج  بسر میبرد  و 
خواهان طالق  است  که برای اثبات  ادعای خویش  به اظهارات گواهان  استناد 
نموده است  که دادگاه  از گواهانخواهان من جمله فرزند طرفین  جداگانه تحقیق  
نموده است  که حاکی از صدق  اظهارات خواهان بوده  با توجه  به اینکه خوانده 
علیرغم  ابالغ مکرر از طریق نشر آگهی در دادگاه  حاضر نشده  و دفاعی  ایراد 
ننموده و تالش دادگاه  و داوران نیز جهت  انصراف  خواهان از خواسته  موثر واقع 
نشده است  وجود عسرو حرج  در زندگی خواهان   را محرز دانسته  و با استناد مواد 
1130و1143و1144و114۵ از قانون مدنی و مواد 27 و تبصره  ماده 3۵ از قانون 
حمایت خانواده  خوانده را ملزم به  مطلقه نمودن خواهان میباشد  نوع طالق  بائن 
یائسه است و زوجین فرزند مشمول  حضانت ندارند در صورت  عدم حضور خوانده 
جهت اجرای صیغه  طالق  سر دفتر طالق نمایندگی  در اجرا و ثبت  واقعه  رادارد  
اعتبار دادنامه مذکور  تا 6 ماه پس از قطعیت  آن است  رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی  در این شعبه و پس از  آن ظرف 20 روز  قابل 

تجدیدنظر  خواهی در محاکم تجدیدنظر  استان  تهران میباشد 
110/70651 رئیس  شعبه 253 دادگاه خانواده یک تهران 

آگهیابالغ
خواهان زهرا جعفری دادخواستی بطرفیت خوانده حسین حاجی زاده رود پشتی 
به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 
بابت..... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران 
بهشتی   شهید  قضایی  مجتمع  سمیه  خیابان  تقاطع  قرنی  سپهبد  شهید  خیابان 
ارجاع و به کالسه 94099۸02279006۵0 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
9۵/0۸/01 و ساعت 09:30 تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواستی و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/71223 منشی دادگاه حقوقی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران-جالل اکبری

آگهیابالغ
خواهان ناصر قاسم زاده دادخواستی بطرفیت خوانده ابوالقاسم قاسمی ساوجبالغی 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه  و مطالبه وجه بابت........ تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران واقع در تهران خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه 
مجتمع قضایی شهید بهشتی  ارجاع و به کالسه 9۵099۸02227900274 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  9۵/0۸/12 و ساعت 09:30 تعیین شده است بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواستی و ضمائم 

را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/71226 منشی دادگاه حقوقی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران-جالل اکبری

آگهیابالغ
و  فرد  شایسته  رضا  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  منش  افشاری  محبوبه  خواهان 
علیرضا عضدی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به اخذ پایان 
کار و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و تسلیم مبیع تحویل مورد معامله مالی 
غیر منقول و مطالبه خسارت دادرسی و الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران خیابان شهید 
سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی  ارجاع و به کالسه 
9۵099۸022۸00029۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  9۵/09/01 و ساعت 
09:30 تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواستی و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
110/71220 منشی دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران-جامعی

مفقودی
اینجانب مرتضی یزدی امیری مالک خودرو سواری پژو 40۵ جی ال ایکس آی به 
شماره شهربانی 72-4۸9ق22 و شماره موتور 124۸9002771و شماره شاسی 
رونوشت  ضای  تقا  فروش  اسناد  فقدان  ۸90۸09AK4CA01NAAMبعلت 
المثنی اسناد مذکور را نموده است .لذا چنانچه هر کس ادعایی در موردخودروی 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
انقضای مهلت  از  بدیهی است پس   . نماید  پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . 
بهشهر 

آگهی اصالحی اختصاصی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

 و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
هیأت   1392/02/19 139260316007004391مورخ  شماره  رأی  برابر  رسمی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی درخواست  فرزند  روانسر  از  به شماره شناسنامه 16۵ صادره  ویسی  رمضان 
به قولنامه عادی خریداری خود و صدور سند مالکیت نموده است که  رسیدگی 
فوق الذکر  قانون  موضوع  هیئت  به  و  تشکیل   91/200 کالسه  تحت  نیز  پرونده 
قانون و ماده  به ماده 3  برابر رأی فوق مستنداً  از رسیدگی  ارجاع و هیئت پس 
13 آیین نامه قانون مزبور رأی به صدور سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه را 
به مساحت /-1۸۵/39 متر مربع به نام آقای رمضان ویسی از پالک...فرعی از ۵3 
اصلی روانسر واقع در بخش 12 کرمانشاه))----(( واقع در روانسر خیابان کامیاران 
به  نموده و اصل ملک متعلق  آباد کوچه آسو3 که رستم ویسی خریداری  صالح 
صالح ویسی احد از فرزندان زارع صاحب نسق به نام فتحعلی پرمو می باشد صادر 
نموده است که در آگهی قبلی اشتباه منتشر شده و لذا مراتب یک نوبت به فاصله 
یک ماه آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند، لذا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسرتاریخ انتشار 9۵/06/29

اگهیرونوشتحصروراثت
شرح  به   11۵۵7/3730۵01۸79 شماره  شناسنامه   دارای  زارعی  نظام  اقای 
حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه9۵0322ش۸  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان زلیخا شیری بشناسنامه 1313/7/1-64 
در تاریخ 1394/12/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین افوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1- نظام زارعی ش ش 11۵۵7 ت ت 13۵4/1/12 ک 

م 9-3730۵01۸7 )فرزند ذکور متوفی(
)فرزند   3۸۵9464991 م  ک   1336/۵/2 ت  ت   161 ش  ش  عارف  محمد   -2

ذکور متوفی(
3- ناصر زارعی ش ش 162 ت ت 1340/6/1 ک م 3۸۵946۵007 )فرزند ذکور 

متوفی(
4- منصور زارعی ش ش ۵۸ ت ت 1347/۵/20 ک م 7-3۸۵994۸71 )فرزند 

ذکور متوفی(
۵- زاهد زارعی ش ش 23۵ ت ت 13۵1/۵/10 ک م 2-3۸۵946۵73 )فرزند 

ذکور متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی  ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او می باشد ازتاریخ نخستین آگهی ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 2556 رئیس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

متنآگهی
به  منصور  صیاد  ستار  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شاه  دولت  ناصر  خواهان 
خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
)ره(  خمینی  امام  مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۸ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم اباد خیابان امام )ره(میدان عدالت دادگستری کل 
استان لرستان ارجاع و به کالسه 9۵099۸6693100166 ثبت گردیده که وقت 
علت مجهول  به  است  تعیین شده  و ساعت 09:00  آن 139۵/0۸/04  رسیدگی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – خدیجه ترکارانی.

آگهیاحضارمتهم
مجد  دهقانی  نبات  گل  آقای  موضوع شکایت  مراد  علی  فرزند  مرادی  علی  آقای 
فرزند رمضان به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منجر به ایراد جرح تحت تعقیب 
می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری نراتب در روزنامه آگهی گردد نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه حاضر گردد 

در صوت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میرحسینی.

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل ۸0 با شماره شهربانی 769م13ایران ۸2و شماره موتور 002۸7241و 

شماره شاسی s14122۸07۵3194مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهیاحضارمتهم
دادیاری  نهم  شعبه   9۵10406611002۸۵9 شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای اشکان علی حسینی فرد فرزند 
جهانگیر به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب می باشد به تجویز 
ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است  ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در 
این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید صورت عدم حضور درمهلت تعیین شده 

تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور.

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
ربابه واثقی امیری فرزند غالمرضا به شرح درخواستی که به شماره 9۵/79۵/12این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
از بابل  غالمرضا واثقی امیری فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 3329 صادره 
در تاریخ 27/7/93در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند 
1.خدیجه واثقی امیری فرزند غالمرضا متولد 1337شماره ملی 20634710۸۸فرزند 
2.رقیه واثقی امیری فرزند غالمرضا متولد 134۵شماره ملی 2060۵227۸۸فرزند 
3.فرزانه واثقی امیرب فرزند غالمرضا متولد 13۵4ش ملی 2060۵۵937۵فرزند 

4. سکینه واثقی امیری فرزند غالمرضا متولد 1347ش ملی 2060۵۵937۵فرزند 
۵. معصومه واثقی امیری فرزند غالمرضا متولد1342ش ملی 20634۸39۸1فرزند  
6. فرشته واثقی امیری فرزند غالمرضا متولد 1340 ش ملی 2060۵41646فرزند
7. ربابه واثقی امیری فرزند غالمرضا متولد 103۵0 ش ملی 20616921۵1فرزند

والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهس ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد
قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف خیری زاده

بزرگترین  تبریز،  دو  منطقه  از سوی شهرداری 
سپتیک ذخیره آب برای حفظ و نگهداری اصولی 
از فضاهای سبز شهری، بهسازی و ساماندهی شد. 
مهندس رسول موسائی شهردار منطقه با اعالم این 
مطلب گفت: با تالش خادمین حوزه معاونت فنی 
و عمرانی این شهرداری، بزرگترین سپتیک ذخیره 
سازی آب در حجم 3 هزار و 200 مترمکعب در 

ابتدای شادباد، بهسازی و ساماندهی گردید.
شهردار منطقه دو با عنوان اینکه این سپتیک 
مدت های مدیدی بالاستفاده رها شده و به صورت 
متروکه باقی مانده بود افزود: بهسازی و بازسازی 
آن، برای ذخیره سازی در حجم بسیار باالی آب 

در حفظ و نگهداری اصولی فضای سبز حوزه ائل 
گلی بعنوان مهمترین تفرجگاه کالنشهر تبریز که 
مورد توجه گردشگران و مسافرین این کهن شهر 

می باشد، تاثیر بسزایی خواهد داشت.
مهندس رسول موسائی از احداث 2 سپتیک دیگر 
اظهار  و  خبرداد  دو  منطقه  شهرداری  سوی  از 
نیز  اباصالح  پارک  و  یاغچیان  پارک  در  داشت: 
به منظور نگهداری آب برای آبیاری فضای سبز 
2 سپتیک هر کدام در حجم ۵00 متر مکعب 
احداث شده و این منطقه با به ثمر رساندن شبکه 
عنوان  به  میرزا  عباس  پارک  ای  قطره  آبیاری 
در  تبریز  کالنشهر  سبز  فضای  مهمانپذیرترین 

2۵0 هکتار مساحت به منظور 
فضای  از  مناسب  نگهداری 
سبز درختکاری شده آن که 
با به کارگیری بالغ بر 1۸ هزار 
نهال سازگار با آب و هوای این 
شهر در پارک عباس میرزا به 
انجام رسیده؛ شهرداری منطقه 
و  گسترش  حفظ،  برای  دو 
سبز  فضاهای  سرانه  افزایش 
اساسی  های  گام  شهری، 

برداشته است. 
تالشگران حوزه فضای سبز شهرداری منطقه دو 
تبریز و با ادامه عملیات کاشت گل های زیبای 
پائیزه، فرش گل های سطح حوزه این منطقه، 
مزین به گل های پاییز الوان و زیبای طالیی رنگ 
شد در ادامه عملیات کاشت گل های پائیزه داودی 
و کلم زینتی در مسیرها و پارک های سطح حوزه 
این  حوزه  سطح  های  گل  فرش  دو،  منطقه 
شهرداری با جایگزینی گل های پائیزه در میدان 
بزرگ ائل گلی و در ورودی جاده باسمنج؛ این 
فرش گل ها به رنگ های زیبا و الوان پاییزی 

درآمد.
در سطح حوزه شهرداری منطقه دو تبریز و در 

ادامه عملیات کاشت گل و گیاه، تاکنون 40 هزار 
بوته گل داودی الوان و کلم زینتی در میادین جاده 
ائل گلی، بلوار آزادی، لوپ های میدان افالک نما 
و... کاشت گردیده است. شهرداری منطقه دو برای 
عملیات کاشت پائیزه معابر و مسیرها، از 90 هزار 

بوته گل استفاده خواهد کرد.
با توجه به نزدیکی به ماه مهر و گشایش مدارس 
و دانشگاه ها عالوه بر کاشت پائیزه مسیرهای این 
شهرداری به منظور تلطیف روحیه تالشگران علم 
و دانش، 2۸ پارک موجود منطقه اعم از پارک 
تبریزی،  صائب  جنگلی  پارک  پایداری،  شمیم 
پلیس پرواز و ... نیز مزین به بوته گل های پائیزه 

می شود. 

بهسازیوساماندهیبزرگترینسپتیکذخیرهآبازسویشهرداریمنطقهدوتبریز
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طراحیسیستمبرقوکنترلدودستگاه
گنتریکریندربندرامامخمینی)ره(

   
سیستم برق و کنترل دو دستگاه گنتری کرین 
)جرثقیل استراتژیک ویژه تخلیه و بارگیری کانتینر( 
در منطقه ی ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( با 
بهره گیری از توان و تخصص منابع داخلی طراحی 

و به روز رسانی گردید. 
فنی  واحد  سرپرست  عمومی،  روابط  گزارش  به 
استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  نگهداری  و 
از  صیانت  و  حفظ  لزوم  به  اشاره  با  خوزستان 
دریانوردی  و  بنادر  استراتژیک سازمان  تجهیزات 
اظهار داشت: به منظور افزایش راندمان و ضریب 
این دو دستگاه جرثقیل استراتژیک ویژه  ایمنی 
تخلیه و بارگیری کانتینر که نقش مهمی در ارائه 
خدمات تخلیه و بارگیری کاالها به مشتریان دارد، 
این دو  و کنترل  برق  ارتقای سیستم  و  طراحی 
تجهیز با بهره گیری از توان و تخصص منابع داخلی 

در دستور کار این واحد قرار گرفت.
با اشاره به مشکالت  ادامه  مهندس رضا زاده در 
مرتبط با عدم تأمین قطعات یدکی این جرثقیل 
ها  اظهار داشت: در راستای عمل به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، بازطراحی سیستم  برق و کنترل 
این تجهیزات استراتژیک اهمیت دو چندانی پیدا 
نمود، که سرانجام به دست متخصصان داخلی واحد 
فنی و نگهداری این امر با تازه ترین فناورهای روز 
جهان طی مدت 1۸ ماه به اتمام رسیده و این دو 

دستگاه در مدار بهره برداری مجدد قرار گرفتند. 

آبرسانیبه50روستادردلفان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان 
 ۵0 به  آبرسانی  عملیات  حاضر  حال  در  گفت: 

روستای شهرستان دلفان در دست اقدام است.
لرستان،  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط 
علیرضا کاکاوند افزود: این شرکت توجه ویژه ای به 
روستاهای فاقد آب شرب دلفان دارد به نحوی که 
امسال بیشترین اعتبار به این شهرستان اختصاص 
ترین  عمده  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  داده 
مشکالت آبرسانی به روستاهای لرستان در دلفان 
است، اظهار کرد: از 4۸ روستای باالی 20 خانوار 
فاقد آب در سطح استان 24 روستا مربوط به این 

شهرستان می باشد.
وی افزود: وضعیت شهرستان دلفان از نظر آب های 
زیر زمینی متغیر و متفاوت است، به گونه ایی که 
در شرق این شهرستان،منطقه برخوردار از نظر آب 
زیرزمینی بسیار غنی است و آب شهر نورآباد از چاه 

های حفر شده این منطقه تامین می شود.
کاکاوند ادامه داد: در قسمت غربی شهرستان و در 
بخش کاکاوند و میربگ منابع آب زیرزمینی بسیار 
ضعیف و محدود است به طوری که منابع آب شرب 
این روستاها از طریق چشمه ها تامین می شود که 

با وقوع خشکسالی از بین می روند.

3نمایشازشمیراناتبهجشنوارهتئاتراستانتهران
راهیافتند

»چرخ بازیگر«، »پشت شیشه ها«و »بیست و چهار » نام 3 نمایشی است 
که از شهرستان شمیرانات به بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان تهران 

راه یافتند.
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
شمیرانات ایرج افشاری اصل مسئول انجمن نمایش این شهرستان طی 
گفتگویی اعالم کرد: گروه نمایشی بارانا  به سرپرستی خانم  مرجانه نعمتی 
نمایش چرخ بازیگر به نویسندگی امیر سمامی در فرهنگسرای رازی 
ورامین و گروه نمایشی جم به سرپرستی اینجانب نمایش پشت شیشه ها 
به نویسندگی محمد جرمشیر و کارگردانی سید امیر موسوی از3 تا 7مهر 

ماه در مجتمع فرهنگی هنری کوثر دماوند اجرا خواهند داشت.
وی همچنین گفت: مجتمع فرهنگی هنری آفرینش شهرستان فیروزکوه 
هم میزبان گروه نمایشی ماهان به سرپرستی و کارگردانی محمد خالقی و 

شاهد اجرای نمایش بیست و چهار خواهد بود.
این پژوهشگر و استاد تئاتر در ادامه تصریح کرد: طی بازبینی نمایش ها 
که در 1۸ شهریورماه صورت گرفت 3 نمایش از شهرستان شمیرانات برای 
بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان تهران پذیرفته شدند که از سوم تا 
هفتم مهرماه به روی صحنه خواهند رفت و در نهایت روز پنجشنبه هفتم 

مهرماه مراسم اختتامیه برگزار و برگزیدگان اعالم خواهند شد.

تاکیدوتوجهبهپروژههايمنظرشهري
هرمزگان

استان  شهري  منظر  و  سیما  کیفي  ارتقاء  کمیته  جلسه  سومین 
هرمزگان با دستور »بررسي پروژه هاي تجاري واقع در منطقه سرریگ 

بندرعباس« برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی هرمزگان، دکتر ابراهیم رستم 
گورانی سرپرست مدیریت شهرسازي و معماري در این ارتباط گفت: 
موقعیت این پروژه در شهر بندرعباس و محله سرریگ واقع شده که 
در یک طبقه تجاري و 2 طبقه مسکوني در زمیني با مساحت هاي 
6۵4 و 13۸1 مترمربع است که در شمال و جنوب معبر 10 متري 
قرار گرفته اند. به گفته وی، این پروژه در پهنه  درصد 31 )گردشگري 
و گذران اوقات فراغت( در طرح راهبردي ساختاري شهر بندرعباس 

واقع شده است.
وی ادامه داد، ایده کلي کار توجه به اصول کلي معماري بومي ایران، 
همچون طاق و قوس ها، پر و خالي و  خط آسمان است. همچنین به 
مسائل بومي منطقه مانند سایه اندازي، بازشوها، رنگ و... نیز پرداخته 

شده است.
گوراني با اشاره به اهمیت وجود چنین فضاهایي در بافت محالت به 
عنوان نوعي مرکز محله، اذعان داشت:  از این پس در راستاي احیاء 
معماري ایراني- اسالمي، کلیه طرح هاي مربوط به احداث پروژه هاي 
شاخص در سطح شهرهاي استان در کمیته سیما و منظر شهري مطرح 

و بررسي خواهند شد.
وی گفت: توجه به پروژه هاي سیما و منظر شهري باید از حوزه مدیران 
شهري و شهرداران بصورت جدي پیگیري شود، که این پروژه ها از 
آنجاییکه نقش مهمي در سیما و منظر شهري ایفا مي نمایند، ضرورت 
دارد که در این کمیته بررسي، تصویب و جهت اجرا به شهرداریها ابالغ 

گردد.
گفتنی است، پس از بحث و بررسي موضوع توسط اعضاي کمیته، پروژه 

ها به تصویب رسید.

خبر خبر

منطقۀ  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
آسفالت  و  معابر  بهسازی  عملیات  تبریز،  یک 
ریزی خیابان نگین پارک توسط معاونت فنی 
و عمرانی این منطقۀ به منظور خدمت رسانی 
بیشتر به شهروندان عزیز و بستر سازی توسعه 
و رونق منطقه ای و حمایت از مقوله سرمایه 
کالن  سیاستهای  اجرای  راستای  در  گذاری 
طرح  قالب  در  یک  منطقۀ  شهرداری  عمرانی 

اقدام و عمل به مراحل اجرا درآمد.
عملیات  گفت:  تبریز  یک  منطقۀ  شهردار 
بهسازی  پارک،  نگین  آسفالت خیابان  عمرانی 
جزء  محالت  مرمت  و  اصالح  و  ها  راه  پیاده 
برنامه های معاونت فنی و عمرانی منطقه بوده 

و مرحلۀ اجرائی آن به اتمام رسید.
دکتر یوسفی، ایجاد آرامش و تردد روان و بستر 
اصلیترین  را  ای  منطقه  رونق  و  توسعه  سازی 
هدف اجرای طرح بهسازی معابر سطح منطقه 
طرح  قالب  در  یک  منطقه  شهرداری  توسط 

اقدام و عمل عنوان نمود.

شهردار منطقۀ یک تبریز در پایان از استمرار 
و  روسازی  پیاده  اجرای  و  عمرانی  خدمات 
اولویت  اساس  بر  منطقه  معابر سطح  بهسازی 
بندی کار شناسی و نظارت مستمر و دقیق بر 
بسترسازی  و  نموده  تصریح  عمرانی  طرحهای 
دنبال خواهد  به  را  ای  منطقه  رونق  و  توسعه 

داشت.
یک  منطقۀ  شهردار  یوسفی  مهدی  دکتر 
والیت  هفته  ویژه  های  برنامه  شروع  از  تبریز 
راستای  در  گفت:  و  داد  خبر  منطقه  این  در 
اجرای سیاست های کالن شهرداری در حوزۀ 
فرهنگی و مذهبی، ویژه برنامه کاروان غدیر و 

اجرای برنامه های نمایش خیابانی و بازسازی 
جنگهای  برگزاری  همچنین  و  غدیر  واقعه 
شادی و اتوبوس سالمت در سطح منطقه یک 

برگزار می گردد یک در این منطقه می باشد.
شهردار منطقۀ یک تبریز در ادامه با اشاره به 
و  فرهنگ غدیر  تبیین  و  اهمیت هفته والیت 
آذین  و  مناسبتی  فضاسازی  پذیری،  والیت 
متناسب عید  المان های  و  بنر  و نصب  بندی 
مذهبی  و  سخنرانی  جلسات  برگزاری  غدیر، 
در  مناسبتی  های  برنامه  اجرای  همچنین  و 
تداوم برنامه های ویژه فرهنگ سازی و تبیین 
مورد  را  منطقه  سطح  در  اسالمی  ارزشهای 

تاکید قرار دادند.
شایان ذکر است طرحهای فرهنگی و مذهبی 
و  فرهنگی  معاونت  سوی  از  والیت  درهفته 
شهید  فرهنگسرای  در  منطقه  این  اجتماعی 
در  اجرا  به  منطقه  این  و سطح حوزه  بهشتی 
آمده و با استقبال پر شوری از سوی عالقمندان 

در طول هفته برگزار می شود.

شهردار منطقۀ یک تبریز خبر داد:

عملیاتبهسازیمعابروخیابانهاینگینپاركدرراستای»اقداموعمل«

آگهيدعوتمجمععموميفوقالعاده)نوبتسوم(
تعاوني مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگیران سازمان تامین اجتماعي کرج

باتوجه به اینکه جلسه مورخ 1395/06/28 منتفی شد بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا محترم تعاوني 
مذکور می رساند جلسه مجمع عمومي فوق العاده )نوبت سوم ( شرکت تعاوني یاد شده راس ساعت 10 
صبح روز شنبه مورخ 1395/07/10 در محل پروژه 452 واحدی تعاوني مسکن شماره 2 کانون کارگران 
بازنشسته و مستمري بگیران سازمان تامین اجتماعي کرج واقع در شهر جدید هشتگرد، فاز 7، قطعه 64 

تشکیل مي گردد.
لذا از اعضاي محترم تعاونی دعوت میشود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

ضمنا یادآوري مي گردد: 1- در صورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نباشد می تواند حق 
حضور و اعمال راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ کس 
نمیتواند نمایندگي بیش از سه عضو را بپذیرد. و هر شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد داشت. اضافه 
مي شود برگه هاي نمایندگی مزبور با امضاي اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاوني معتبر خواهد بود بدین 
منظور عضو متقاضي براي اعطاي نمایندگي باید حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهي به 
همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاوني و کارت شناسایي معتبر در محل 
دفتر تعاوني حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضي و اهلیت نماینده، برگه نمایندگي مربوطه 

توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود به مجمع عمومي براي نمایده صادر گردد.
2- تصمیماتي که در مجمع با رعایت ضوابط و مقررات اتخاذ میگردد براي کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب 

و مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.
3- این مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد یافت.

دستور جلسه: 1- طرح و تصویب ماده )21( اساسنامه کاهش تعداد اعضا هیات مدیره از 5 نفر اصلي به 3 
نفر اصلي و از 3 نفر علي البدل به 2 نفر علي البدل

هیات مدیره 

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهیموضوعماده3

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
رسمی برابر رای شماره139۵603310۵۵0022۵9هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
آقای مسلم دهقان  مالکانه بالمعارض متقاضی  حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات 
به  ساختمان  باب  یک  90۵2درششدانگ  شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  نیری 
اصلی  از69  از پالک611فرعی  مساحت 116/۵0مترمربع   مفروز و مجزی شده 
واقع در  نظرآباد  خریداری از مالک رسمی آقای حجت اله خرمن بیز محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

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

آگهیموضوعماده3
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
رسمی برابر رای شماره1394603310۵۵007۵73هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  شرکت مزرعه صدف 
به شماره ثبت 4631۸ شناسه ملی 1010091۵440درششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 439۵4/۸۵مترمربع   مفروز و مجزی شده از پالک 
2۸ اصلی واقع در  حسن آباد  خریداری از مالک رسمی شرکت مزرعه صدف خود 
متقاضی موضوع سند شماره ۸1994 مورخ 61/10/22 دفترخانه 1۵ کرج محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهیمزایده
هفت سیر مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ شماره 4 فرعی از 4۵ اصل بخش 
11 ذیل شماره بازداشتی 1243به مساحت کل 1۸090هجده هزارو نود متر مربع 
مورد ثبت شماره 4706در صفحه 219دفتر 33 دفاتر بخش 11آمل حوزه ثبت 
ملک آمل مالک آقای ولی ا... قلی زاده مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و 
عیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 262022سری سال بابت طلبکاری 
است  گردیده  قید  سندمالکیت  و  ثبتی  پرونده  و  بازداشتی  دفتر  در  فوق  پرونده 
به شرح صورت مجلس محلی مورخه 20/12/94کارشناسی رسمی پالک فوق با 
حدود مشخصات شماال به صورت خط منکسر اول به طول 70/96متر مرزی به 
نهر زراعتی و دوم به طول ۵0/۵2متر مرزی است به نهر زراعتی که راه عبور است 
و شرقا به صورت خط منکسر ۵0/107متر مرزی است به نهر زراعتی که و جنوبا 
به طول 22۵ متر مرزی است به حریم جاده سرخرودو غربا به طول 10/104متر 
و  با سند مطابقت دارد  نهر زراعتی که حدود زمین  به  ۵0/107متر مرزی است 
کاربردی قطعه زمین در حال حاضر در وضع موجود کشاورزی می باشد ملک در 
تصرف مالک بوده مدارکی در خصوص بیمه بودن پالک موصوف ارائه نشده است 
لذا هشت سیر مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک 4 فرعی از 4۵ اصلی 
و  میلیون  نودوسه  مبلغ 336/333/393ریال سیصدو  به  ارزیابی شده   11 بخش 
اجرایی کالسه  پرونده  بابت  ریال  و شش  و سیصدو سی  هزار  و سه  سیصدوسی 
9400643به طلبکاری امیر احسانی آمل از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
هفده آبان ماه هزارو سیصدو نود وپنج 17/۸/9۵در محل اجرای ثبت اسنادآمل از 
طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدافروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
اب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
تا  و غیره  و عوارض شهرداری  مالیاتی  بدهی های  نیز  و  باشد  آنها  دارای  مزایده 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مستردخواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از 
تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد تاریخ انتشار آگهی مزایده 

روز چهر شنبه 2۸/7/9۵

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم زهرا راشدی نام پدر نصرت اله  دارای شماره شناسنامه 2 به شرح دادخواست 
به کالسه 17۸/9۵/ح/2 از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خانم زهرا خاتون آقا بیگی  به شماره شناسنامه ۸7در 
وورثه   گذشته  در  طالقان  شهرستان  در  خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ134۸/3/1۵ 
شماره    1293 متولد  بیگی  آقا  نوابه  1-خانم  از:  است  عبارت  وی  الفوت  حین 

شناسنامه ۸9 صادره از طالقان نسبت  دختر متوفی
2-خانم زهرا راشدی متولد 1331 شماره شناسنامه 2 صادره از ساوجبالغ نسبت  

خواهر زاده متوفی
مبلغ سی  از  بیش  مالیاتی  نامه  اظهار  متوفی طبق  الفوت  ترک حین  ما  و چون 
میلیون ریال می باشد با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را  مطابق 
بند اخر ماده 364 امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر میگردد.
 دبیر شورای حل اختالف دو شهرستان طالقان 

اگهی
نظر به اینکه آقای محمود خجسته فرزند باباعلی به اتهام خیانت در امانت و فروش 
و  تعقیب هستند  پرونده 9۵0192تحت  به شماره  دادسرا  این  از طرف  غیر  مال 
ابالغ احضاریه به علت نامعلوم بودن محل اقامت نامبرده ناممکن گردیده به این 
وسیله در اجرای ماده 174 ق آ د ک مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بابل جهت 
وکیل  نفر  داشتن یک  به همراه  و حق  اتهام خویش حاضر شوید  به  پاسخگویی 
دادگستری را دارا می باشید در صورت عدم حضور پس از یک ماه تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد
دادیاری شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب بابل امیر محمد فیروزجایی

متنآگهی

علی  فرزند  سورشجانی  حیدری  النساء  خیر  خانم  وراثت  رونوشت حصر  خواهان 
در  شعبه  این  از   9۵030۸ کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به 
خواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا حیدری 
سورشجانی به شماره شناسنامه 23 در مورخ 139۵/01/16 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 
1- محمد رضاحیدری سورشجانی ش ش 1۵1 فرزند متوفی

2 – ابراهیم حیدری سورشجانی ش ش 17 فرزند متوفی
3 – قاسم حیدری سورشجانی ش ش 271  فرزند متوفی

4 – سهیال حیدری سورشجانی ش ش  30۸0 فرزند متوفی
۵ – سمیه حیدری سورشجانی ش ش 2۵6  فرزند متوفی
6 – مریم حیدری سورشجانی ش ش 146۸  فرزند متوفی
7 – خیر النساء حیدری سورشجانی ش ش ۵ همسرمتوفی

تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  مزبور  در خواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد ازتاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان –غفور عباسپور

اصالحیه
امضاي  با  رسیده  بچاپ  تاریخ 9۵/6/27  در  که  الف  با شماره 3۸۸0۸4/م  آگهي 

دادیار شعبه 7 دادسراي ناحیه 1۸ تهر ان صحیح مي باشد 

آگهی
 ) السالم  سابق  علیه  امام رضا   امید )صندوق مهر  خواهان  صندوق کارآفرینی 
موسسه دولتی  دادخواستی به طرفیت خوانده  عزیز اله یاوری  وجهانجو  جعفری 
و عسگر عبدی راد  به خواسته  مطالبه  خسارت تاخیر تادیه و مطالبه  وجه بابت 
... و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که 
جهت رسیدگی به شعبه 1۵4دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی 
مجتمع  ابوذر جنوبی  –خیابان  محالتی  _بزرگراه شهید  تهران  در  واقع   تهران  
شهید محالتی  ارجاع  و به کالسه 9۵099۸0231900121  ثبت گردیده که و 
وقت رسیدگی آن  139۵/۸/11 ساعت 9/30 تعیین شده است  به علت مجهول  
المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  
دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک 
نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی 
و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/40653    مدیر  شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید محالتی  تهران

ابالغیه
 ابالغ شونده  شرکت  سازه پیکر قرن  به شماره ثبت  1622۵۸ با مدیریت  عاملی 

اقای سروش و نمایندگی  اقای رمضان عسگری 
نسبت  شما  بطرفیت  طهرانی   صابر  مرتضی  خواهی   تجدیدنظر  خصوص   در 
تجدیدنظر  دادخواست   بدینوسیله   این شعبه   از  دادنامه شماره 9۵00221  به 
خواهی  به شما ابالغ میشود  مقتضی است  حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی  
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چمانچه  پاسخی دارید  ظرف ده  روز 
پس از رویت  اخطاریه  به این دادگاه اعالم نمایید  یا به دادگاه  تحویل دهید واال 

پرونده با همین کیفیت  به تجدیدنظر  ارسال میگردد
110/70654  مدیر شعبه 148  دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی شهید  محالتی تهران 

آگهی
خواهان   رسول آگاهی  فرد دادخواستی به طرفیت خوانده  رضا نجفی    به خواسته   
دستور موقت  و الزام  به فک پالک  خودرو  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  
به شعبه 1۵4دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  نموده  که جهت رسیدگی 
ابوذر  –خیابان  محالتی  شهید  _بزرگراه  تهران  در  واقع   تهران   محالتی  شهید 
جنوبی مجتمع شهید محالتی  ارجاع  و به کالسه 9۵099۸02319002۸2  ثبت 
گردیده که و وقت رسیدگی آن  139۵/۸/10 ساعت 9/30 تعیین شده است  به 
علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده 
پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
جهت  فوق  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم   و  دادخواست  دوم  خود.نسخه  کامل 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/40652    مدیر  شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید محالتی  تهران

آگهیمفقودی
13۸6به  مدل  زرشکی  قرمز  12۵رنگ  نامی  سیکلت  موتور  سند 
تنه  CE0234603شماره  موتور  646۵4/۵67شماره  پالک  شماره 
شماره  به  ا...  حیات  فرزند  پروین  حاجتی  نام  12۵A۸602162***NBEبه 
شناسنامه ۵06محل صدور بهبهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 شهرستان باغملک

آگهیمفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 206 مدل 13۸۵ به شماره انتظامی ایران 
11-412و69 به شماره موتور 130۸۵019303 و به شماره شاسی 10۸46792 

بابلبه نام فری ناز میری مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

متنآگهی

متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جو  احمدی  مجتبی  شاکی   / خواهان 
سکینه ملکشاهی و محمد ملکشاهی و حمید ملکشاهی و مریم ملکشاهی و مجید 
ملکشاهی و علی ملکشاهی و احمد ملکشاهی و حجت اله ملکشاهی و محمدرضا 
به  ملکشاهی  و محمدعلی  ملکشاهی  و هوشنگ  ملکشاهی  معصومه  و  ملکشاهی 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی 
آباد  آباد واقع در خرم  چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
و   139۵/0۸/0۸ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۵099۸6610400390
ساعت 0۸:1۵ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش. 

متنآگهی
طرفیت  به  دادخواستی  وند  سپه  شهاب  خواهان 
مطالبه  خواسته  به  رغیوه  دراجی  عادل  خوانده 
عمومی  های  دادگاه  9تقدیم  ماده  طلب  بابت  وجه 
رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
قدوسی  مجتمع  اختالف  حل  شورای   1 شعبه  به 
امام  خیابان  اباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان 
لرستان  استان  کل  دادگستری  عدالت  )ره(میدان 
ثبت   9۵099۸66901001۸1 کالسه  به  و  ارجاع 
و   139۵/0۸/0۸ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین  ساعت10:00 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای 
حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد –
اسماعیل فالح نژاد 

بهادری- اصفهان: وزیر راه وشهرسازی در سفر 
یک روزه به استان اصفهان ضمن بازدید از چند 
پروژه راهسازی، عملیات اجرایی قطعه 1 و 2 

پروژه عظیم آزاد راه شرق اصفهان را کلید زد.
علی  و  وشهرسازی  راه  وزیر  آخوندی  عباس 
در  اجتماعی  ورفاه  کار  تعاون٬  وزیر  ربیعی 
با حضور  اصفهان  به  ورود خود  اولیه  ساعات 
 2 و   1 قطعه  اجرایی  عملیات  آغاز  آیین  در 
راه  آزاد  این  احداث  اصفهان٬  شرق  کنارگذر 

بطول 63 کیلومتر را کلید زدند.
این آزاد راه از کیلومتر 3۸ آزادراه اصفهان– 
نطنز و بطول 93 کیلومتر آغاز و تا محدوده 
راه  پلیس  راهی  سه  در  واقع  الشتر  گردنه 
پروژه  این  شود.  می  ختم  مبارکه  اصفهان– 
در  بازنشستگی کشوری  مشارکت صندوق  با 
برای قطعه 1 و 2 آن  حال احداث است که 

با  بطول 63 کیلومتر، مبلغ قرارداد مشارکت 
سرمایه گذار 3300 میلیارد ریال است.

در اجرای این پروژه با 6 باند رفت و برگشت 
بیش از 10 تقاطع غیر همسطح اجرا خواهد 
شد که از مهمترین آنها تقاطع غیر همسطح 
اتوبان اصفهان– نطنز است که اجرا شده است. 
عباس آخوندی با اشاره به سوابق احداث این 
سال  از  پروژه  ابر  این  داشت:  اظهار  راه  آزاد 
۸2 شروع شد و مدتی پیشرفت خوبی داشت 
ولی بدالیل مختلف در سال 90 متوقف شد 
و  مالی  حقوقی٬  مشکالت  تمامی  رفع  با  و 

با  شده  انجام  توافق  با  خوشبختانه  مهندسی 
 70 سهم  با  و  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
بخش  درصد   30 و  خصوصی  بخش  درصد 
دولتی، این پروژه امروز با مصوبه هیات وزیران 

آغاز بکار خواهد کرد.
با احداث  وزیر راه وشهرسازی گفت: همزمان 
این آزاد راه٬ آزاد راه اصفهان – شیراز نیز بطول 
در  مطلوبی  بسیار  سرعت  با  و  کیلومتر   240
حال انجام است که امید است هر دو پروژه آزاد 
راه شرق اصفهان و آزاد راه اصفهان– شیراز تا 
دوسال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد. 

این دو آزاد راه 330 کیلومتر است که می تواند 
به عنوان کریدور شمال به جنوب کشور و در 
بحث حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از 

تصادفات منجر به فوت ایفای نقش نماید.
دکتر آخوندی در خصوص جاده های کشور 
کنار  راه  معماری  مفهوم  متاسفانه  گفت: 
گذاشته شده و تنها به راه به عنوان یک کف 
تمامی  در  است  الزم  و  شود   می  نگاه  سیاه 
مطلوب  معماری  دارای  راه  های کشور  جاده 
باشد و منظر نزدیک ودور راه به گونه ای زیبا 
پیمانکاران  از  راستا  این  در  و  شود  طراحی 
سازی  جاده  در  را  راه  معماری  میرود  انتظار 
به عنوان یک اصل در نظر بگیرند چرا که هر 
چه جاده زیباتر و چشم نوازتر باشد خستگی 
اثر  ایمنی  افزایش  در  و  کاهش  را  راننده 

مستقیم دارد. 

اجرایپروژهآزادراهشرقاصفهانوقطار
سریعالسیراصفهان–قم–تهران
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آگهیحصروراثت
آقای حسن صمدوند کردلری دارای شناسنامه شماره 7 بشرح دادخواست به کالسه 
9۵/700679 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حاجعلی صمدوند کردلری بشناسنامه 474 در تاریخ 9۵/۵/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به 

پنج فرزند ذکور و چهار فرزند اناث بنامهای ذیل:
1-حسن صمدوند کردلری فرزند حاجعلی : پسر متوفی

2- حسین صمدوند کردلری فرزند حاجعلی: پسر متوفی 
3- محمدعلی صمدوند کردلری فرزند حاجعلی پسر متوفی 

4- محمود صمدوند کردلری فرزند حاجعلی: پسر متوفی 
۵- حمید صمدوند کردلری فرزند حاجعلی: پسر متوفی 

6- خدیجه صمدوند کردلری فرزند حاجعلی: دختر متوفی 
7- طیبه صمدوند کردلری فرزند حاجعلی: دختر متوفی

۸- طاهره صمدوند کردلری فرزند حاجعلی: دختر متوفی
9- معصومه صمدوند کردلری فرزند حاجعلی: دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه 

آگهیقانونتعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه(

هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب بشرح زیر 
به  دسترسی  عدم  جهت  به  و  تایید  را  اشخاص  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات 
مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم 
گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب 
به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان  در دو نوبت 
حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف 
مدت دو ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت 
اسناد و امالک میاندوآب تسلیم نموده و باید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت اسناد دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. در غیر 
اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف بر اساس مدلول رای صادره در 
حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تقاضای    9۵/0۵/12 مورخه   139۵6031300600۵10۵ شماره  1-رای 
حیدررضا زاده قره ورن مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 
قسمتی از پالک 4 اصلی بخش 7 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب خریداری شده 
از  حدیقه مروتی پرونده هیات 6۸73-91 به مساحت 3۸2/0۵ مترمربع که 

برای آن پالک 4017فرعی معین شده است. م الف:29
خیري-رییس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 

تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 9۵/06/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : دو شنبه 9۵/06/29

آگهی ثبتی
تاسیسشرکت

 با مسئولیت محدود کمک شنوا تجهیز آتروپاتگان در تاریخ 139۵/6/27 به شماره 
تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت   14006177262 ملی  شناسه  به   16401 ثبت 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عمومی آگهی می گردد.
-موضوع شرکت: ارائه خدمات مربوط به وسائل و تجهیزات کمک شنوایی مانند 
سمعک، لوازم جانبی، قطعات و محافظ صوتی، وسایل قالب سازی، ساخت سمعک 
و .... ارائه خدمات مربوط به قالب های ضد صوت برای مراکز صنعتی و قالب های 
ضد آب و محافظ های شنوایی، واردات و صادرات کاال، در صورت ضرورت قانونی 
بوده و ثبت موضوع فعالیت  از اخذ مجوزهای الزم  انجام موضوعات فعالیت پس 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
-مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

سقراط  مجتمع  خانباباخان  کوچه  سرداران  خیابان  ارومیه  شرکت:  اصلی  -مرکز 
طبقه 1 واحد 2 کدپستی ۵7137361۵4

-سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال نقدی می باشد.
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء : سمیع دارای ۵00/000 ریال سهم الشرکه، 
شهال میرزاده دارای 460/000 ریال سهم الشرکه، کامران احمدی دارای 40/000 

ریال سهم الشرکه می باشند.
-اولین مدیران شرکت: خانم شهال میرزاده به شماره ملی 63900344۵۸ به سمت 
عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای سمیع یوسفی به شماره ملی 2۸90042243 به 

سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب شدند.
-دارندگان حق امضا: اوراق عادی و اداری شرکت به تنهایی با امضای آقای سمیع 

یوسفی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
-اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

آگهیثبتی
 نام برج سازان ایمن رسا گلوگاه تاسیس شرکت سهامی خاص برج سازان ایمن رسا 
گلوگاه در تاریخ 139۵/4/9 با شماره ثبت 497 و شناسه ملی 1400۵936۵61 ثبت 
شده آقای فرهاد موجرلو به سمت مدیر عامل ورئیس هیات مدیره ) با کد ملی و شماره 

همراه 21۸0۸310۸0( و شماره همراه 091260۵91۵6انتخاب گردید . 
هیات مدیره شرکت 

آگهیرونوشتحصروراثت
آقای محمد داستانگو دارای شماره شناسنامه: 3۵03   فرزند: یزدان  متولد: 13۵2  صادره 
از شهریار  به شرح دادخواست و به کالسه 4۵4/2/9۵  ازاین شورا درخواست حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان یزدان داستانگو فرزند علی به شناسنامه شماره 
333  در تاریخ 139۵/۵/4 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی 

عبارتند از... 
1- محمد داستانگو                  فرزند: یزدان           ش.ش: 3۵03                 پسرمتوفی 
2- احمد داستانگو                  فرزند: یزدان             ش.ش: 639                  پسر متوفی 
3- مریم داستانگو                  فرزند: یزدان               ش.ش: 92۸         دختر متوفی 
4- اعظم داستانگو                  فرزند: یزدان                ش.ش: 399۵               دختر 

متوفی 
۵- آذر واقفی موید                فرزند: نایبعلی مرحوم    ش.ش: 7۵4                   همسر 

متوفی
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی و یا وصیتنامهای متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.  ابالغ گواهی الزم صادر خواهد 

شد. م/الف 1221 
حوزه دوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

مفقودی
برگ سبز خودرو وانت نیسان 2400 به شماره پالک 72-ق ۵71۵1 و شماره موتور 

0012۵۵33و شماره شاسی 2۵917c00مفقود گردیده، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

رکوردشکنیمصرفبرقباوجودکاهشدما

پیک مصرف برق روزانه با افزایش قابل توجه ۸ هزار و 63۵ مگاواتی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 44 هزار و 6۸4 مگاوات رسید.

با ثبت رکورد  بر اساس این گزارش، پیک مصرف برق روز یکشنبه 
44 هزار و 6۸4 مگاوات و افزایش قابل توجه ۸ هزار و 63۵ مگاواتی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شد.
همچنین پیک مصرف برق در همین زمان در مقایسه با روز گذشته 
که رقمی معادل 39 هزار و ۵77 مگاوات گزارش شده است، ۵ هزار 

و 107 مگاوات افزایش داشته است.
در این روز کل مبادالت روزانه برق یک هزار 97۵ مگاوات گزارش 
شد، که یک هزار و 4۵6 مگاوات آن صادر و ۵19 مگاوات آن وارد 

شده است.
 7۸7 و  هزار   2 معادل  روز  این  در  نیروگاهی  ذخیره  است،  گفتنی 
مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز 2 هزار و ۵9۵ 

مگاوات کاهش نشان می دهد.
آمارهای وزارت نیرو نشان می دهد که مصرف برق صنایع در همین 

روز برابر با 4 هزار و 166 مگاوات گزارش شده است.

پتروشیمیمبینواردمدارتولیدشد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی مبین گفت: این مجتمع ساعت 1۵ روز 
چهارشنبه به طور کامل در مدار تولید قرار گرفت.

بخار،  برق،  مشکل  شدن  برطرف  به  باتوجه  افزود:  سبزکار  جمشید 
اکسیژن، نتیروژن، ازت و آب شیرین کن همه واحدهای پتروشیمی 

مبین به سرویس درآمده است.
روند  تولید  مختلف  های  بخش  شدن  مدار  وارد  با  یادآورشد:  وی 

فعالیت در پتروشیمی مبین به حالت طبیعی در آمده است.
اضافه کرد: حادثه آتش سوزی  پتروشیمی مبین  مدیرعامل شرکت 
ظهر چهارشنبه هفته گذشته خارج از پتروشیمی مبین و در خط لوله 

تامین سوخت و خوراک گاز رخ داده بود.
وی گفت: با به سرویس آمدن واحدهای مختلف اکنون در حال تامین 

یوتیلیتی مجتمع های فاز یک عسلویه هستیم.
آتش سوزی در ایستگاه تقلیل فشار پتروشیمی مبین ظهر چهارشنبه 

)24 شهریورماه( رخ داد.
شرکت پتروشیمی مبین )سهامی عام( به عنوان تولیدکننده سرویس 
های جانبی، تأمین کننده آب، برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن و هوای 
فشرده و تصفیه کننده پساب های صنعتی مجتمع های پتروشیمی 

منطقه پارس جنوبی )عسلویه( فعالیت می کند.
صنایع  ملی  شرکت  در   1379 سال  در  مبین  پتروشیمی  شرکت 
پتروشیمی ایران تصویب و به نام شرکت پتروشیمی مبین ساخته و 
در شهریور 1393 با نماد »مبین« به فهرست شرکت های بازار دوم 

بورس اوراق بهادار تهران وارد شد.
پتروشیمی  به شرکت صنایع  متعلق  این شرکت  درصد سهام   100
خلیج فارس )هلدینگ خلیج فارس( بود که در تاریخ اردیبهشت 94، 

هفت درصد آن در بازار بورس عرضه شد.

حجم بارش های کشور به 240 میلیمتر رسید

مهرماه  ابتدای  از  کشور  های  بارش  حجم  کرد:  اعالم  نیرو  وزارت 
 240 به  ماه(  شهریور   24( گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  تا  پارسال 
آبی 94- 1393 رشد 23  با سال  میلیمتر رسید که در همسنجی 

درصدی نشان می دهد.
از ابتدای سال آبی 9۵ – 1394 )مهرماه پارسال( تا 24 شهریور ماه 
امسال، میزان بارش به 240 میلیمتر رسید، درحالی که حوضه آبریز 

مرزی شرق کمترین میزان را به خود اختصاص داد. 
برپایه این گزارش، حوضه آبریز دریای خزر با ۵06 میلیمتر بارندگی 
بیشترین و حوضه آبریز مرزی شرق با 9۵ میلی متر، کمترین بارش 

را در کشور به خود اختصاص داده است.
در  و  درصد   14 پارسال  با  همسنجی  در  خزر  دریای  آبریز  حوضه 
همسنجی با متوسط درازمدت 22 درصد افزایش بارش داشته است.

همسنجی  در  نیز  شرق  مرزی  آبریز  حوضه  افزاید:  می  گزارش  این 
با پارسال 12 درصد افزایش و نسبت به متوسط درازمدت 9 درصد 

کاهش نشان می دهد.
حوضه های آبریز خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، قره قوم 
و فالت مرکزی نیز به ترتیب با ۵۸، سه، 31 و دو درصد، حایز رتبه 

های دوم تا پنجم در حجم بارش های کشور بوده اند.
بر مبنای این گزارش، بیشترین تغییرات بارندگی ایستگاهی نسبت 
به درازمدت ) دوره دراز مدت 4۸ ساله ( در »رحمت آباد ریگان« 
بم واقع در استان کرمان با 3۸۵ درصد افزایش و الرستان در استان 

فارس با 100 درصد کاهش بوده است.
به گزارش ایرنا، بر مبنای اعالم وزارت نیرو دو هفته پیش ) 13 لغایت 
نیمه  های  استان  برخی  به  بارشی  سامانه  ورود  با  و   ) شهریور   19

شمالی، دو میلیمتر بارندگی در سطح کشور به ثبت رسید.

با بازگشایی فاینانس چینی ها؛

ظرفیتتولیدبرقایران
450مگاواتافزایشیافت

 
وزیر نیرو با اشاره به مشارکت ۸۵ درصدی مالی 
نیروگاه  و  سد  ساخت  در  چینی  شرکت  یک 
رودبار لرستان، اعالم کرد: این پروژه با فاینانس 

چینی به بهره برداری رسید. 
مذاکرات  با  همزمان  گزارش،  این  اساس  بر 
کره  و  آلمانی  شرکت های  با  ایران  گسترده 
به  چینی ها  اعتباری  خط  بازگشایی  با  جنوبی 
نیروگاه  و  سد  ساخت  فاینانس  تامین  منظور 

رودبار لرستان، آب گیری از این سد آغاز شد.
و  ایران  نیرو  وزارت  بین  که  توافقی  اساس  بر 
شرکت CGTC چین انجام گرفته مقرر شده 
از منابع مالی مورد  است که حدود ۸۵ درصد 
نیاز طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سد و 
اعتباری  خط  طریق  از  لرستان  رودبار  نیروگاه 

چین تامین شود.
حمید چیت چیان وزیر نیرو با تایید مشارکت 
نیروگاه  و  سد  ساخت  پروژه  در  چینی  شرکت 
رودبار لرستان، گفته است: اگر تنها با تکیه بر 
منابع مالی داخلی این پروژه را انجام می دادیم 
با  اما  می کشید  طول  دیگر  سال  چند  شاید 
در  اخیر  سال  دو  یکی  در  که  گشایش هایی 
قادریم  شده  ایجاد  خارجی  سیاست  حوزه 
بسیار ساده تر به جذب سرمایه گذاری خارجی و 
ارتباط محکم با همپیمانان خارجیمان بپردازیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: امروز 
کشور  توسعه  روند  ها  گشایش  این  به  واسطه 
جذب  با  می توانیم  و  گرفته  بیشتری  شتاب 
چندین  همزمان  به طور  خارجی  سرمایه های 

پروژه خود را سرانجام برسانیم.
دو  شامل  رودبار  برق  نیروگاه  مهر،  گزارش  به 
واحد 22۵ مگاواتی بوده که در مجموع حدود 
کشور  شده  نصب  ظرفیت  به  را  مگاوات   4۵0

اضافه خواهد کرد.
سد رودبار لرستان چهارمین سدی است که در 
طول سه سال گذشته تاکنون آبگیری می شود 
و یک سد دیگر در حال عملیات اجرایی و سد 
بختیاریهم در حال مطالعات اولیه بوده که پیش 
بینی می شود با احداث آن 7۵0 مگاوات دیگر 
به ظرفیت نصب شده برق کشور افزوده می شود.

تاکیدعمانبراجرایطرح
وارداتگازازایران

اجرای  هزینه  افزایش  رغم  به  عمان  دولت 
ایران،  اسالمی  جمهوری  از  گاز  واردات  طرح 
تهران  با  مشترک  های  همکاری  پیشبرد  بر 

و به سرانجام رساندن این پروژه تاکید کرد.
تاکید  عمان  نفت  در شرکت  مطلع  منبع  یک 
کرد، اجرای این طرح متوقف نشده و بر اساس 
تنها  و عمان،  ایران  میان مسئوالن  رایزنی ها 

بخشی از هزینه ها افزایش یافته است.
مقام  این  کویت،  القبس  روزنامه  نوشته  به 
مخالفت  از  پس  کرد:  تاکید  عمانی  مسئول 
اجرای  در  مشارکت  با  عربی  متحده  امارات 
این طرح و عبور خط لوله انتقال گاز از خاک 
مقرر  مسقط  و  تهران  مذاکرات  در  امارات، 
این  اجرای  افزایش نسبی هزینه،  به رغم  شد 
میلیارد  نیم  و  یک  الی  یک  ارزش  به  پروژه 

دالر ادامه یابد.
عمل  به  های  توافق  اساس  ›بر  افزود:  وی 
عمق  در  گاز  لوله  خط  جدید  طرح  در  آمده، 
یکهزار متری دریا احداث خواهد شد و امکان 
گاز  مکعب  فوت  میلیارد  یک  روزانه  صادرات 

به عمان را فراهم می کند.«
دارای  کشورهای  بزرگترین  از  یکی  ایران 

ذخایر گازی دنیا است.
خواهد  اجازه  عمان  به  لوله  خط  این  احداث 
نیاز داخلی و  تأمین  برای  ایران  از گاز  تا  داد 
نیز صادرات به بازارهای جهانی استفاده کند.
را  ای  نامه  توافق  کشور  دو   ،2013 سال  در 
زمانی  دوره  در  عمان  به  گاز  انتقال  بر  مبنی 
امضا  دالر  میلیارد   60 ارزش  به  و  ساله   2۵
کردند به طوری که برای 1۵ سال روزانه 2۸ 
میلیون مترمکعب گاز ایران از طریق یک خط 

لوله به عمان صادر می شود.
تحمیل تحریم های ظالمانه بر ایران مانعی بر 
لغو  از  پس  و  بود  پروژه  این  اجرای  پیشرفت 
گذشته  میالدی  ژانویه  ماه  در  که  ها  تحریم 
کلید  دوباره  طرح  این  اجرای  گرفت  صورت 

خورد. 

کوتاهازانرژی نفتدرجهان

نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
جنوب با بیان این که الگوی جدید قراردادهای 
اقتصاد  نفتی کاماًل در راستای سیاست های 
قراردادها موجب  این  است، گفت:  مقاومتی 

رونق و شکوفایی اقتصادی خواهند شد. 
الگوی  اصالح  به  اشاره  با  عالی پور  بیژن 
 IPC به  موسوم  نفتی  قراردادهای  جدید 
نظرات  شنیدن  برای  نفت  وزیر  کرد:  اظهار 
در  دیدگاهی  هر  با  مسئوالن  و  کارشناسان 
خصوص این قراردادها اعالم آمادگی کرد و 
اکنون این قراردادها اصالح و در کمیسیون 
تلفیق نیز بررسی و در نهایت به دولت ابالغ 

شدند.

وی افزود: ایرادات اعالم شده نسبت به الگوی 
جدید قراردادهای نفتی از سوی دفتر مقام 
این  مجری  شدند.  اصالح  رهبری،  معظم 
بر  نظارت  و  خارجی  شرکت های  قراردادها 
شرکت  عهده  بر  مذکور  قراردادهای  اجرای 
زیرمجموعه  شرکت های  با  ایران  نفت  ملی 

آن است.
عالی پور تصریح کرد: مدت زمان الگوی جدید 
قراردادهای نفتی موسوم به IPC نامحدود 
نوع  به  بستگی  بلکه  نیست  سقف  بدون  یا 
میدان نفتی دارد. جزئیات این قراردادها نیز 
دولت  سیاست  طبق  و  بماند  محرمانه  باید 

محرمانه می ماند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

الگوی جدید قراردادهای نفتی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد:  
چندنرخی بودن بنزین منجر به تخلف و نادیده 
گرفتن مقررات خواهد شد ضمن این که کنترل 

از طریق دستگاه نظارتی امکان پذیر نیست.
تشریح  و  ارزیابی  ضمن  قره خانی،  اسدا... 
خصوص  در  انرژی  کمیسیون  اخیر  مصوبه 
رای نیاوردن حذف کارت سوخت و تک نرخی 
به  موارد  این  از  یک  هر  گفت:  بنزین  ماندن 
قرار  بررسی  مورد  کمیسیون  در  جداگانه  طور 
گرفت و نمایندگانی از مرکز پژوهش ها، دیوان 
مطرح  را  خود  نظرات  هم  دولت  و  محاسبات 

کردند.
وی تصریح کرد:  نهایتا بر اساس استدالل هایی 
کمیسیون  در  مخالف  و  موافق  نمایندگان  که 
و همچنین  کارت سوخت  مطرح کردند حذف 
تک نرخی ماندن بنزین رای نیاورد و نهایتا به 
کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون 
بودجه  قانون  اصالحیه  بررسی  در   اصلی 

سال 9۵ ارجاع شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد:  
بودجه  قانون  در  که  آنچه  اساس  بر  واقع  در 
فعال مصوب است، کارت سوخت باقی می ماند، 
و سهمیه برای خودروها در نظر گرفته می شود.
جایی  هر  داده  نشان  تجربه  کرد:   اظهار  وی 
نخواهیم  را  مثبتی  نتایج  شود  انجام  تغییر  که 
بنزین  بودن  چندنرخی  نمونه  عنوان  به  داشت 
تخلف  شرایط  این  در  اما  کردیم  تجربه  هم  را 
خواهد  وجود  بسیار  مقررات  گرفتن  نادیده  و 
دستگاههای  طریق  از  هم  کنترل  و  داشت 

نظارتی امکان پذیر نیست.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
است،  دولت  نظر  مد  که  آنچه  کرد:   اظهار 
شود،  منجر  تخلف  از  پیشگیری  به  می تواند 
وارداتی  بنزین  فعلی  شرایط  در  که  این  ضمن 
به صورت زیاد انجام نمی شود. تنها 10 درصد 

بنزین وارداتی است.

به  و  برداری شد  بهره  مدار  وارد  روز شنبه  از عصر  مبین  پتروشیمی 
مدار آوردن یک به یک واحدهایی که بیش از 3 روز تعطیل بوده اند 
اما  اند  شده  مدار  وارد  پتروشیمی  واحد   13 تمامی  اکنون  شد.  آغاز 

مشکل اصلی آلودگی هوای عسلویه است.
بروز  با  ماه(  شهریور   24( چهارشنبه  روز  صبح  تسنیم،  گزارش  به   
نشتی و انفجار گاز در یکی از خطوط انتقال گاز به پتروشیمی مبین، 
تمامی  یوتیلیتی  و  خدمات  کننده  تأمین  که  پتروشیمی  واحد  این 
واحدهای پتروشیمی واقع شده در عسلویه است، از مدار بهره برداری 

خارج شد.
واقع شده  پتروشیمی  مجتمع   13 تولید،  مدار  از  واحد  این  با خروج 
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه( از مدار بهره برداری 
خارج شدند. خروج این واحدها از مدار تولید موجب شد تا گاز ارسالی 
از  مخلوطی  و  شده  سپرده  ها  مشعل  به  مستقیم  صورت  به  آنها  به 
دودی  با  همراه  کربنات ها  دیگر  و  دی اکسیدکربن  مونوکسیدکربن، 

سیاه رنگ وارد هوای عسلویه شود.
بیش از 3 روز سوختن این گاز در هوا موجب شد تا روز شنبه شرایط 
غیرعادی هوا در عسلویه اعالم شود. با انجام تعمیرات روی خط صدمه 
بهره  وارد مدار  روز شنبه  از عصر  پتروشیمی مبین  گاز،  انتقال  دیده 
برداری شد و به مدار آوردن یک به یک واحدهایی که بیش از 3 روز 
تعطیل بوده اند آغاز شد. اکنون تمامی 13 واحد پتروشیمی وارد مدار 

شده اند اما مشکل اصلی آلودگی هوای عسلویه است.
اگرچه از صبح دیروز، کاهش غلظت آالینده ها در هوا گزارش شد اما 
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس کارگروه ویژه مخاطرات زیست 
حادثه  این  محیطی  زیست  صدمات  جزئیات  تا  شد  تشکیل  محیطی 

را بررسی کند.
های  آالینده  میزان  از  گزارشی  ارائه  کارگروه،  این  تشکیل  از  هدف 
پتروشیمی  های  مجتمع  در  گاز  ناقص  سوختن  اثر  در  شده  منتشر 
منطقه اعالم شده و قرار است طی سه روز آینده این موضوع از سوی 
پتروشیمی های یاد شده بررسی و نتایج آن به همراه نظرات اصالحی 
بهداشت،  ایمنی،  مدیریت  به  مشابه  حوادث  تکرار  از  جلوگیری  برای 
محیط زیست،پدافند غیر عامل و مدیریت بحران سازمان منطقه ویژه 

پارس ارسال  شود.

13واحدپتروشیمیبهمدارتولیدبازگشتندبنزینچندنرخیتخلفوسوءاستفادههایزیادیبهدنبالدارد

آب وفاضالب  شرکت  برنامه ریزی  معاون 
واگذاری  جای  به  تا  داد  پیشنهاد  کشور 
شهرداری ها  به  آب  توزیع  مسئولیت 
شرکت های  ساختار  بازسازی  و  اصالح 
مدیریت  اعمال  هدف  با  آب وفاضالب 
شهرداری ها و شورای شهر در مدیریت آب 

بگیرد. صورت 
در  که  طرحی  به  اشاره  با  قانع  علی اصغر 
آب  توزیع  مسئولیت  واگذاری  برای  دولت 
بررسی  دست  در  شهرداری ها  به  شهری 
که   1369 سال  از  قبل  گفت:  است، 
فاضالب  و  آب  شرکت های  تشکیل  قانون 
شهرها،  در  آب  توزیع  متولی  شود،  تصویب 
در  این  بر  عالوه  بودند  شهرداری  ها 

آب  گری  تصدی  بحث  نیز   13۵۵ سال 
نیز  دیگری  وزارت  خانه  برای  فاضالب  و 
تشکیل  تصویب  با  نهایت  در  که  شد  مطرح 
 1369 سال  در  فاضالب  و  آب  شرکت های 
نیرو  وزارت  به  آب  های  مسئولیت  کلیه 
تمرکز  واسطه  به  وی،  گفته  شد.به  واگذار 
فاضالب  و  آب  شرکت های  و  نیرو  وزارت 
رشد خوبی در صنعت آب صورت گرفت. به 
طوری که هم از نظر فنی و مهندسی و هم 
فعالیت های  شاهد  سازمانی  شعور  نظر  از 

بودیم. فاضالب  و  خوب آب 
ایجاد  اول  دهه  در  اینکه  بیان  با  وی 
به  مسئله  این  آب وفاضالب  شرکت های 
تصویب  کرد:  اظهار  می شد،  دیده  وفاضالب وضوح  آب  شرکت های  تشکیل  قانون 

بود.  صنعت  این  ارتقا  برای  عطفی  نقطه 
مسئولیت  واگذاری  زمان  در  که  موضوعی 

نمی شد. دیده  شهرداری ها  به 

پیشنهادتازهآبفادرمورداحتمالواگذاریتوزیعآببهشهرداریها

قرارداد  اصلی  طرف  اتم  روس  دولتی  شرکت 
خود  کاری  محورهای  بوشهر،  نیروگاه  ساخت 
را در ایران اعالم کرد که مهم ترین آن برنامه 
هسته  نیروگاه  سوم  و  دوم  واحدهای  ساخت 

ای است.

به گزارش ایرنا، روس اتم روز یکشنبه در پایگاه 
در  اکنون  شرکت  این  که  نوشت  خود  خبری 
حال ساخت 36 بلوک نیروگاهی در کشورهای 
که  است  روسیه  در  واحد  هشت  و  مختلف 
شامل برنامه واحدهای جدید نیروگاه هسته ای 

بوشهر نیز می شود. 
20 شهریور ماه کلنگ ساخت واحدهای دوم و 
سوم نیروگاه هسته ای بوشهر با حضور هیات 
روسی به ریاست سرگئی کریینکو رئیس روس 

اتم به زمین زده شد.
سال  تا  شرکت  این  کاری  افق  در  همچنین 

دیگر  اتمی  نیروگاه  بلوک   ۸0 ساخت   2030
گنجانده  جهان  کشورهای  دیگر  و  روسیه  در 

شده است.
غنی  بازار  درصد  اینکه 40  اعالم  با  اتم  روس 
سوخت  تولید  درصد   17 و  اورانیوم  سازی 
هسته ای جهان را در اختیار دارد، افزوده است: 
ارسال سوخت هسته ای و اجزای آن نیز یکی 
طرف  با  روسی  شرکت  این  همکاری  ابعاد  از 

ایرانی است.
تحویل محصوالت و ارائه خدمات رادیو اکتیوی 
ساخت  برنامه  ها،  فناوری  ترین  پیشرفته  با 

نیروگاه هسته ای با مسئولیت اجرای شرکت 
تعمیر،  در  همکاری  و  اکسپورت  استروی  اتم 
نگهداری و مدرن سازی از فعالیت های روس 

اتم در ایران اعالم شده است.
برپایه این گزارش، روس اتم در برگیرنده 260 
شرکت به عنوان زیر مجموعه و همکار با 400 
هزار کارشناس و کارمند در 40 کشور جهان 
فعالیت می کند و ارزش قراردادهای کنونی آن 
باشد که حدود 72  می  میلیار دالر  نیز 110 
روسیه  از  خارج  های  طرح  به  مربوط  درصد 

است.

محورهایکاریروس

اتمدرایراناعالمشد
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درخواست200میلیوندالریحجتیبرایاحیای
اراضیخوزستان

طرح  این  برای  پول  دالر  میلیارد  گفت:1.۵  نصر  جهاد  مدیرعامل 
اختصاص داده شده است که اکنون 700 میلیون دالر آن پرداخت 
برای  میلیون دالر دیگر  نیز حجتی درخواست 200  امروز  و  شده 
تکمیل آن کرده است.یدا... شمایلی گفت: 3۵ سال قبل در عملیات 
شکست حصر آبادان راننده بلدوزر بودم و عملیات به گونه ای سخت 
بود که مجبور بودیم در شب عملیات در میدان مین معبر باز کنیم 
احیای  طرح  به  می خوریم.وی  خودی ها  از  جاها  خیلی  امروز  اما 
اراضی استان خوزستان به عنوان بزرگترین پروژه تاریخ کشاورزی 
ایران یاد کرد و گفت: با مجوز مقام معظم رهبری 1.۵ میلیارد دالر 
پول برای این طرح اختصاص دادند که اکنون 700 میلیون دالر آن 
پرداخت شده و امروز نیز آقای حجتی درخواست 200 میلیون دالر 
دیگر کرده است.به گزارش تسنیم، مدیرعامل جهاد نصر با اشاره به 
جزئیات اجرای طرح احیای اراضی خوزستان، تصریح کرد: در فاز 
اول 312 هزار هکتار از اراضی احیا خواهد شد که تاکنون 213 هزار 
هکتار یعنی 69 درصد آن انجام شده و تا سال 96 این فاز به پایان 
خواهد رسید. در فاز دوم نیز با مشکل آب روبه رو بودیم که موضوع 

حل شده است.
 

 فناوری و ارتباطات
آیفون7بهایرانآمد

که  گرفت  صورت  شرایطی  در  روزشنبه  ایران  به   7 آیفون  ورود 
قیمت های موجود دارای حبابی به مراتب فراتر از حد انتظار بوده 
و دائم در نوسان هستند.کمتر از دو هفته از رونمایی از محصوالت 
جدید برند آمریکایی اپل می گذرد و در این مدت پای گوشی های 
جدید این برند با قیمتی دو برابری به ایران باز شده است. معموال 
محصوالت اپل در بدو ورود به بازار ایران قیمتی حبابی دارند اما این 
بار شرایط به گونه| ی است که حتی فعاالن بازار و مسئوالن صنف 

نیز از قیمت های اعالمی شوکه شده اند.
 

 حمل ونقل
حمایتدولتازهمهایرالینهایکساناست

این وزارتخانه هیچ یک  برای  این که  بیان  با  راه و شهرسازی  وزیر 
با یکدیگر تفاوتی ندارد، اظهار کرد: در طول ماه های  ایرالین ها  از 
توانسته اند  ایرانی  هواپیمایی  شرکت های  تمامی  تقریبا  گذشته 
مذاکراتی را برای خرید هواپیما با شرکت های خارجی آغاز کنند.

ایرالین های  از  دولت  حمایت  چگونگی  درباره ی  آخوندی  عباس 
و  خود  توان  حد  در  دولت  که  کردیم  اعالم  ما  گفت:  غیردولتی، 
البته به شرط آنکه دخالت مستقیم در این حوزه به شمار نیاید، از 
کلیه ایرالین ها حمایت خواهد کرد. این شامل تمامی شرکت های 
و  دولتی ها  میان  فرقی  هیچ  بین  این  در  و  می شود  هواپیمایی 

غیردولتی ها وجود ندارد.
 

ورود2200واگنباریدرسالجدید
معاون شرکت راه آهن جمهوری اسالمی گفت: قرار است تا پایان 
این  ناوگان ریلی کشور شود که  باری وارد  سالجاری 2200 واگن 
واگن ها مربوط به شرکت های خصوصی است.بابک احمدی به مهر 
جمهوری  آهن  راه  شرکت  در  که  کالنی  برنامه  به  باتوجه   : گفت 
ناوگان  ایران تعریف شده است، ۵ هزاردستگاه واگن وارد  اسالمی 
ریلی کشور می شود که برای اجرای این طرح، سه شرکت داخلی 
با یک شرکت روس مشارکت دارند.وی ادامه داد: ساخت این واگن 
به عهده  آن  تامین سرمایه  اما  انجام می شود  ها در داخل کشور 

طرف روس است. 
 

 سکه و دالر
نرخسکهدوبارهبرمدارصعود  

بررسی بازار آزاد روز گذشته  تهران حکایت از صعود قیمت انواع سکه 
دارد؛ ضمن اینکه نرخ برخی از ارزها هم با تغییر قیمت جزئی مواجه 
بوده است.قیمت انواع سکه هم در بازار آزاد تهران با افزایش مواجه بود. 
بر اساس آخرین گزارشات قیمتی از بازار سکه، هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با 300 تومان افزایش، سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم با 1000 تومان افزایش، نیم سکه با 1000 تومان افزایش، ربع 
سکه با 1000 تومان افزایش و سکه یک گرمی هم با 1000 تومان 
افزایش قیمت مواجه بود.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید یک میلیون و112 هزار و 900 تومان، هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم یک میلیون و 112 هزار تومان، نیم سکه ۵6۸هزار 
تومان، ربع سکه 29۸ هزار تومان و سکه یک گرمی 1۸6 هزار تومان 
است. هر اونس طال در بازارهای جهانی به قیمت 1311 دالر و هر گرم 
طالی 1۸ عیار با قیمت 113 هزار و ۵41 تومان معامله می شود.قیمت 
هر دالر 3۵60 تومان، یورو 3996 تومان، پوند 4690 تومان، درهم 

امارات 974 تومان و لیر ترکیه 1217 تومان است.
 بانک 

تقدیرازرئیسادارهکلروابطعمومیبانکسپه
به  روابط عمومی  در  حرفه ای گرایی  کنفرانس  چهارمین  تندیس 
سید علی جاللی نظری مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط 
روابط  جایگاه  ارتقای  جهت  در  تالش  پاس  به  سپه  بانک  عمومی 
بانک سپه:  اطالع رسانی  پایگاه  اهدا شد.به گزارش  عمومی کشور 
تندیس در کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی و در  این 
جمع فعاالن و مدیران حوزه روابط عمومی در 13 شهریور 9۵ به 
مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه اهدا 
بانک سپه  عمومی  روابط  اداره کل  که  است  بار  شد.این چندمین 

مورد تقدیر قرار می گیرد.
 

آغازفعالیتسوپرمارکتمالیپارسیان
بانک  این  مالی  اندازی سوپرمارکت  ازراه  پارسیان  بانک  مدیرعامل 
سرمایه  خدمات  انواع  ارائه  و  مرکزی  شعبه  جدید  درساختمان 
مشتریان  سامانه  افتتاح  و  سوپرمارکت  این  در  صرافی  تا  گذاری 
پارسیان،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  خبرداد.به  پارسیان  حقوقی 
شعبه  جدید  ساختمان  افتتاح  درمراسم  پرویزیان  دکترکورش 
مرکزی ضمن تبریک به تمام همکاران و مجموعه بانک پارسیان و 
تبریک اعیاد قربان و غدیر و سالروز تاسیس بانک پارسیان، گفت: 
این دارایی مردم، ملت،سپرده گذاران و سهامداران است و باید از 
ظرفیت های موجودآن به نحو شایسته ای در جهت رونق اقتصاد و 
تولید کشور و خدمت به همشهری های عزیزمان در تهران و مردم و 

مشتریان عزیزمان استفاده شود.

افزایش14.5درصدیتولید
شمشفوالد

مردادماه،  در  کشور  فوالد  شمش  تولید  میزان 
14.۵ درصد و در مدت ۵ ماه سال جاری بیش از 
۵ درصد رشد یافت.شرکت های فوالد ساز کشور 
طی مردادماه، یک میلیون و ۵27 هزار و 463 
تن فوالد خام تولید کردند. اما این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته، یک میلیون و 333 هزار و 
فوالدی  شرکت های  تولید  بود.میزان  تن   31۸
و  میلیون  نیز 7  مرداد  پایان  تا  فروردین  ماه  از 
۵۸۸ هزار و 41 تن بود که نسبت به آمار مدت 
و  هزار  و 206  میلیون   7( گذشته  سال  مشابه 
146 تن(، ۵.3 درصد رشد نشان می دهد.در این 
میان، شرکت های بزرگ فوالد ساز شامل »فوالد 
مبارکه« 2 میلیون و 2۸۸ هزار و ۵04 تن، »فوالد 
خوزستان« یک میلیون و 477 هزار و 442 تن، 
»ذوب آهن اصفهان« یک میلیون و 4۸ هزار و 
و 302  هزار  هرمزگان« 43۸  »فوالد  تن،   4۸7
تن، »سبا« 2۸9 هزار و 161تن، »فوالد خراسان« 
242 هزار و ۵0 تن، »فوالد آلیاژی ایران« 1۵4 
هزار و 334 تن و نیز »گروه ملی صنعتی فوالد 
ایران« 22 هزار و 161 تن فوالد خام تولید کردند.
عالوه بر این ۵ ماه نخست سال جاری، 6 میلیون 
و 720هزار و 1۸ تن انواع محصوالت فوالدی در 
تولید  میزان  با  مقایسه  تولید شد که در  کشور 
مدت مشابه سال 94 )6میلیون و ۸31 هزار و 
494 تن(، حاکی از کاهش حدود 1.6 درصدی 

است.
 

شکرارزانمیشود

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان 
قیمت  تخلیه  و  حمل  هزینه  احتساب  با  اینکه 
هر کیلوگرم شکر در بسته های ۵0 کیلویی در 
عمده فروشی ها 3 هزار تومان است، گفت: با آغاز 
تولید داخلی، شکر به زودی ارزان می شود.محمد 
آقاطاهر به فارس گفت: عرضه شکر در بورس کاال 
با قیمت 2 هزار و ۵20 تا 2 هزار و 62۵ تومان 
هزینه  و  کرایه  به  توجه  با  که  می گیرد  صورت 
تخلیه بار این قیمت برای عمده فروش افزایش 
می یابد.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران 
افزود: بنابراین با توجه به هزینه تخلیه و کرایه بار، 
خرید هر کیلو شکر بیش از 2600 تومان برای 
داشت:  اظهار  می شود.وی  تمام  عمده فروشی ها 
با احتساب هزینه های مذکور هر کیلو شکر در 
به  فروشی ها  عمده   در  کیلویی   ۵0 کیسه های 
طاهر  می  شود.آقا  عرضه  تومان  هزار   3 قیمت 
با بیان اینکه خرید در بورس در تناژ باال انجام 
می شود، گفت: حتی اگر هم عرضه در تناژ کم 
صورت گیرد، با توجه به پرداخت مالیات خرید 
از بورس برای خریدار خرد صرفه اقتصادی ندارد.
وی در مورد اعالم آمادگی بورس کاال برای عرضه 
حتی یک تن شکر به متقاضیان گفت: امیدوارم 
با این کار خرده فروش ها بصورت مستقیم بتوانند 
کاالی مورد نیاز خود را از بورس کاال تهیه کنند و 

قیمت شکر کاهش یابد..
 

 بازار سرمایه
گزینهبرتربرایتامینمالی
وپوششریسکتجاری

مدیر عامل بورس کاال گفت: در افق چشم انداز به 
مرجع قیمت گذاری کاالهای اساسی برای فعاالن 
بازار تبدیل شویم و یکی از گزینه های اولویت 
پوشش  و  مالی  تامین  برای  تولیدکنندگان  دار 
کاالی  بورس  عامل  باشیم.مدیر  تجاری  ریسک 
ایران گفت: در سال ۸2 طبق مفاد قانون برنامه 
سوم توسعه مقرر شد، به سمت خصوصی سازی 
شرکت ها حرکت کنیم، اما شرکت هایی که نظام 
از خصوصی  بعد  بود،  آنها دولتی  قیمت گذاری 
شدن نمی توانستد کاالی خود را بر مبنای قیمت 
گذاری دولتی عرضه کنند، به همین دلیل بهترین 
بورس  محصوالت،  قیمت  کشف  برای  سازوکار 
کاال بود.حامد سلطانی نژاد افزود: به همین دلیل 
با بروز سیستم مبتنی بر عرضه و تقاضا براساس 
ساختاری که در بورس کاالی ایران تعریف شد، 
شدند  گذاری  قیمت  عادالنه  بستری  در  کاالها 
و مجالی برای شرکتها فراهم شد که به سمت 

خصوصی شدن حرکت کنند.
 

کار و رفاه

آخرینآماربیکاری2میلیون
و500هزارنفر  

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اعالم این خبر که آمارهای مرکز آمار ایران برای 
اعالم تعداد بیکاران و شاغالن کشور مالک و معیار 
میلیون   2 بررسی ها  آخرین  طبق  گفت:  است،  
داریم.عیسی  کشور  در  بیکار  نفر  هزار   ۵00 و 
منصوری در پاسخ به این سؤال که آخرین آمار 
بیکاران کشور چه میزان است و اینکه چه مرجعی 
برای اعالم تعداد بیکاران و شاغالن برای وزارت 
کار رسمیت دارد، اظهار داشت:  طبق آخرین آمار 
2 میلیون و ۵00 هزار نفر بیکار در کشور وجود 
دارد و مرجع رسمی نیز آمارهای مرکز آمار ایران 
انتقادات درباره باال  است.وی در پاسخ به برخی 
بودن نرخ بیکاری در کشور به فارس گفت : اگر 
برای  را  منابعی  و  مراجع  کشور  در  کارشناسان 
ارائه  دارند، رسماً  بیکاران در کشور  تعداد  اعالم 
کنند تا روند آن از جنبه های مختلف مورد بررسی 
قرار گیرد در حالی که آمارهای اعالمی از سوی 
برخی افراد تک جنبه ای است و پکیج کلی برای 

تحلیل آمار را نمی بینند.

خبر خبر

مریم بهنام راد - کاهش شدید تولید در برخی 
واحدهای صنعتی کشور، باعث بروز مشکالتی در 
شهرستان ها و بیکاری تعداد قابل توجهی از شاغالن 
شده است. مهم ترین دغدغه واحدهای تولیدی فعال 
در شهرک های صنعتی، فقدان حمایت مسئوالن 
از آن ها است نه تنها عده ای از مسئوالن گره از کار 
فعالیت  بهبود  روند  در  بلکه  نمی کنند  باز  آن ها 
این واحدها سنگ اندازی هم می کنند. متاسفانه 
شعارهای  وجود  با  و  گذشته  سال  چندین  طی 
تولیدکنند گان و  از  چشمگیر در زمینه حمایت 
ایجاد چتر حمایتی از ایجادکنندگان اشتغال شاهد 
که  بودیم  زمینه  این  در  زیادی  وعده های  خلف 
جای بسی تاسف دارد.از جمله این موارد می توان 
به عدم پرداخت وام های کم بهره اشاره کرد که 
از  عمده ای  بخش  می توانست  تحقق  در صورت 
مشکالت موجود را مرتفع ساخته و موتور محرکه 
چرخه اقتصادی کشورمان باشد. کمبود نقدینگی، 
فقدان بازار، ناتوانی در تأمین مواد اولیه، اختالف 
شرکا و مسائل مدیریتی و نداشتن توجیه اقتصادی 
از مهم ترین علل تعطیلی واحدهای صنعتی  است.و 
از سوی دیگر راه اندازی واحدهای صنعتی راکد، 
خوشه های  توسعه  نیمه تمام،  واحدهای  تکمیل 
کسب وکار و تکمیل حلقه های تولید را از مهم ترین 

برنامه های شرکت شهرک های صنعتی بود.
  شناسایی مشکالت تا رسیدن به برنامه ها....

براي حل مشکالت صنعت و شهرک هاي صنعتي 
باید ابتدا مشکالت را شناسایي کرد. مدیران صنعت 
مشکالت  اساسي رادر رکود فعلي بخش صنعت 
تغییر  و  سیاسي  مقامات  دارند.جا به جایي  بیان 
مدیریت ها، تغییر سالیق مدیران جدید، بالتکلیفي 
مدیراني که منتظر تعویض هستند و نبود اطمینان 
از اجراي پروژه هاي مصوب قبلي که اثرات شدیدي 
در سازمان دهي امور گذاشته است، اولین مشکل 
صنایع کشور است. همچنین  اجراي کامل قوانین 
برنامه با تردید همراه است، در حالي که اجراي همه 
ابعاد قانون همراه با سند چشم انداز توسعه 20 ساله 
کشور مورد درخواست بخش صنعت است و در غیر 
این  صورت، یک نوع بي برنامگي به کشور و نهادهاي 

اقتصادي تحمیل مي شود.
 فاصله جدی ساختارهای تولید با تعاریف پایه 

اقتصادی
با دیدن وضعیت  دردناک در بخش شهر کهای 
صنعتی نمی توان به اقتصاد و تولید کشور خوش 
بین بود .به طور حتم تنها دولت ها، وزارت صنایع 
اصلی   مقصر  صنعتی  شهرکهای  مدیران  یا  و 
کشور  یک  صنعت  فضای  در  آنچه  نیستند،زیرا 
اتفاق می افتد معلول تمامی شاخصهای اقتصادی 
است و آنچه در اقتصاد ایران قطعیت دارد ان است 
که متاسفانه ساختارهای تولید در ایران با تعاریف 
پایه اقتصادی فاصله جدی دارد.چراکه  بسیاری از 
اقتصادی  واحدهای صنعتی در کشور ما توجیه 
نداشته اند انچه تا امروز انها را سرپا نگهداشته است 
تالش صنعتگران و نقش تولید بر اقتصاد کشور بوده  
و دولت باید توجیه اقتصادی را بر مبنای تشویق 
با محوریت  و هدایت صنعت به سمت تولیدات 
درست  اجرای  با  بتوان  دهد.شاید  قرار  صادرات 
چنین شروطی برای تصویب طرحهای صنعتی در 
آینده نزدیک چهره شهرکهای صنعتی را از خانه 
های اشباح به چشم اندازی از رونق فعالیت های 

مولد اقتصادی تغییر دهیم.
پدیده ای  چنین  وقوع  ببینیم  است  بهتر  حال 
در شهرک های صنعتی و به خطر افتادن صنایع 
کوچک و متوسط چه انعکاسی در میان نمایندگان 
مجلس به عنوان قانون گذاران کشور داشته و از 
نگاه آنان وضعیت شهرک ها و واحدهای صنعتی 
چگونه است؟محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس،ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع 
ومعادن مجلس، محمد حسین حسین زاده عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس، رحیم زارع عضو دیگر 
موسوي  مجلس، سید ناصر  اقتصادی  کمیسیون 
به  مجلس  اقتصادي  کمیسیون  عضو  الرگاني 
عنوان وکالی مردم در خانه ملت نظرات، انتقادات 

و پیشنهاداتی در رابطه با وضعیت شهرک های 
صنعتی و نحوه برخورد با مشکالت موجود بیان 

داشتند که در ذیل می خوانیم .
ضعف در خطوط اعتباری

  عزیزی  می گوید: بهترین مکان برای ایجاد راندمان 
شهرک های  در  صنعتی  واحدهای  باال،تمرکز 
تعطیلی  صنعتی  شهرک های  در  است.  صنعتی 
این مشکل در  در واحدها بیشتر دیده می شود. 
واحدهای خارج از شهرک های صنعتی هم وجود 
دارد. یک بخش از مشکالت مربوط به نقدینگی 
است و بخش دیگر آن مربوط به کاهش تقاضا و 
دسترسی به مواد اولیه و مسائل دیگری ناشی از 
عقب افتادگی های فنی و تکنولوژیکی و مشکالت 
مدیریتی است. این موارد دست به دست هم داده 
که صنعت ما حال و روز خوبی نداشته باشد و به 
شکل افزایش موجودی انبار کاالهای تولید شده 
و اخراج کارگران و عقب افتادن قسط های بانکی 

شود..
در  رکود  از  خروج  اصلی  کارهای  راه  درباره  او 
شهرک های صنعتی بیان می کند: دولت باید تالش 
خود را برای تحریک تقاضا بیشتر کند و خطوط 
اعتباری را برای واردکنندگان کاالهای ایرانی در 
خارج را در نظر بگیرد و در داخل هم تسهیالتی را 

برای خریدن کاالهای داخلی منظور کند..
صحبت از حمایت از مشکالت قانونی واحدهای 
به  قانون  قسمت های  از  بعضی  است.  صنعتی 
گونه ای است که کار به ضرر کارفرما است و باید 
بیشتر تالش کنیم که قوانین اصالح شود و منافع 
کارفرما و کارگر هر دو در کنار همدیگر دیده شوند. 
باید برای کارفرما این مشوق را ایجاد کنیم تا به 
سمت تکنولوژی های کاربر حرکت کند تا اشتغال 

بیشتری در جامعه ایجاد شود.
رکود کمر تولید را خم کرد

ملکی می گوید: ما با یک پدیده ای در چندسال اخیر 
روبه رو شدیم که این پدیده رکود تورمی بود دولت 
شاید توانست مشکل تورم را حل کند اما متاسفانه 
همزمان با کاهش تورم رکود افزایش پیدا کرد و 
واحدهای تولیدی ما به تدریج تعطیل شدند.باید 
سازوکاری را به گونه ای طراحی کرد که بتوانیم 
رکود را به رونق اقتصادی تبدیل کنیم. تبدیل رکود 
به رونق اقتصادی برای رونق دادن به بازار و تولید 
و افزایش صادرات است.در اینجا وظیفه دولت این 
است که تالش کنند تا صادرات را تقویت کند و 
همزمان با صادرات تولید را افزایش دهد، با این کار 
بنگاه های تولیدی ما از رکود خارج می شوند.باید 
مواد اولیه به اندازه کافی در اختیار تولید کنندگان 
قرار گیرد و مسیرهای تامین مواد اولیه تقویت شود 
و به موسسات خدمات رسانی در فضای تولید مانند 
ادارات مالیاتی و بیمه امکانات الزم در اختار آنها قرار 
گیرد و همکاری به گونه ای باشد که کمترین وقت 
برای تولید کننده به هدر رود.دولت باید نقدینگی 
مورد نیاز را به صورت تسهیالت مناسب در اختیار 
تولیدکنندگان قرار دهد. اگر این کارها انجام شود 
از رکود خارج می شویم و به ظرفیت های تولیدی 
گذشته برمی گردیم و مشکل بیکاری و تعطیلی 

کارخانجات هم حل خواهد شد.

 کمبود نقدینگی بزرگترین مشکل تولید  
همچنین حسین زاده  می گوید: در صنعت چند 
مشکل اساسی وجود دارد؛ یکی از این مشکالت 
نقدینگی است. بعضی از صنایع ما با دو یا پنج 
میلیارد تومان از رکود بیرون می آیند اما بعضی از 
آنها با مدیریت های جدیدی که در بخش دولتی 
انجام شد با مشکالت بیشتری مواجه شده اند.وقتی 
قراردارند  تعطیلی  آستانه  بزرگ در  کارخانه های 
بیکار شدند،بعضی ها  کارگران  آن  به موجب  که 
از این کارخانه ها بدهی هایی به بانک دارند که در 
این بخش دولت به خوبی کار نکرد که طلب های 
بانکی داده شود و از بحران خارج شوند.مشکل دیگر 
قطع بیمه و گاز و برق و مالیات است که دست به 
دست هم داد و مشکالتی برای مجموعه صنعت 
ایجاد کرد. در حال حاضر بیشترکارخانه های ما و 
واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی 
تعطیل هستند ..  دولت باید در این زمینه تدبیری 
و  دهد  تنفسی  کارخانه ها  این  به  تا  بیندیشد 
حمایتشان کند تا از این رکود و بحران خارج شوند.
کاهش نرخ سود تسهیالت برای جبران خسارت 
های وارد شده به تولید واز سوی دیگرقفل شدن 
تا  صنعتی  های  شهرک  در  صنعتی  واحدهای 
حدودی راهگشا باشد .از سوی دیگر تامین مواد 
اولیه جهت تولید از دیگر راهکاری است که نباید 

بدون تدبیر از کنار آن گذشت .
 توزیع و تولید بر اساس نیاز نیست

زارع  در همین مورد می گوید:حمایتی که می توان 
است  این  کرد  ایجاد  صنعتی  شهرک های  برای 
در  امکانات  و  تسهیالت  برای سرمایه گذاران  که 
اختیار گذاشت و به نوعی معافیت هایی برایشان 
منظور کرد. آن چه که ما با آن رو به رو هستیم 
باید  که  است  تمام  نیمه  صنعتی  شهرک های 
حمایت شوند و این حمایت در کوتاهترین زمان 
توزیع  نظر می رسد  به  مهم  آن چه  انجام شود. 
ناعادالنه شهرک های صنعتی و واحدهای صنعتی 
ها  منطقه   نیازهای  براساس  توزیع  این  و  است 
نیست.آن چه که در شهرک های صنعتی بسیار 
مهم به نظر می رسد سرمایه در گردش و نقدینگی 
است که اگر در این جهت حمایتی حاصل شود، 
در توسعه اقتصادی کشوری و استانی اشتغال زایی 

صورت می گیرد.
سکوت بر فضای شهرک های صنعتی حاکم است

الرگاني با ابراز تاسف از مشکالتي که شهرک هاي 
صنعتي کشور دارند مي گوید: متاسفانه اکنون هیچ 
بخشي از صنایع کشور نیست که روي خوش ببیند. 
صنایع کشور با واردات بي رویه و کمبود نقدینگي 
رو به رو بودند اما با اجراي غلط هدفمندي یارانه ها 
و نادیده گرفتن سهم تولید، رمق جزیي که براي 
صنعتگران مانده بود هم در حال از بین رفتن است. 
یک  و  نیست  محدود  صنایع  مشکالت  چه  اگر 
مشکل سراسري است، اما مشکالت و چالش هاي 
بخش  ویژه  به  مختلف  بخش هاي  در  بسیاري 
صنعت وجود دارد. در حال حاضر حدود 40 درصد 
این واحد ها به حالت نیمه تعطیل درآمده اند.در 
حال حاضر کدام  شهرک صنعتي به معناي واقعی 
مشغول به فعالیت است .چراکه خبری از  سوله هاي 

بزرگ و کارخانه هاي فعال و حتی  سروصداي ناشي 
از چرخش چرخ های تولید وحضور جدي کارگران 
وتولید کاالي با کیفیت دیده نمی شود . متاسفانه 
اکنون خبري از این چیزها نیست یا اگر هم باشد 
بسیار کم رنگ است. امروزه شهرک هاي صنعتي 
بیانگر فضایي ساکت با فعالیت نامناسب است . 
اگر شهرک هاي صنعتي کشورمان به اندازه کافي 
فعال بود، امروزه نگران تحریم ها نبودیم بلکه باید 
نگران این بودیم که چگونه کاالهاي با کیفیتي 
بازارهاي  در  مي کردیم  تولید  کشورمان  در  که 
جهاني بفروشیم. اینکه در هر گوشه از کشور یک 
شهرک صنعتي بسازیم و بدون آنکه به فعال شدن 
این شهرک ها فکر کنیم، در فکر ساخت شهرک 
جدید دیگري باشیم فایده ندارد. فعالیت و پویایي 
بخش صنعت کشور به یک تصمیم جدي نیاز دارد 
و مشکالت موجود در بخش واحد هاي صنعتي و 

اشتغال کشور باید حل شود.
چه خبر از برنامه راهبردی وزارت صنعت ؟

بخش خصوصی همچنان چشم به اجرای برنامه 
های نوین در راستای تحقق برنامه های توسعه 
تولید دوخته است .راهبرد توسعه صنعتی پس از 
1۵ سال برای افق 1404 از سوی وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت در تیر ماه 1394 نهایی و منتشر  
شد. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه براي دوره 
معین از سال 13۸9 الي 1394  مجري مي باشد 
و به طور اصولي   وزارت صنعت معدن و تجارت 
مي بایستي در ابتداي سال  اجراي برنامه پنجم 
توسعه... به موجب ماده ) 1۵0 (  قاون برنامه با 
هماهنگي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور   
نسبت به ارایه برنامه راهبردي اقدام مي نمود  . 
تقریبا هفت ماه مانده به پایان  سال 1394 سند 
انتشار  تجارت  و  معدن  صنعت  راهبردي  برنامه 
مد  را  افق 1404  برنامه  این  .اکنون  است  یافته 
نظر دارد.رضا جاللی کارشناس صنعتی، از ضعف 
های قانونی و خالهای موجود بر سر ارتقای صنعت  
گفت وی با اشاره به برنامه راهبردی صنعت معدن 
و تجارت،برلزوم اجرای صحیح این برنامه تاکید 
داشت وی در این بخش به چکیده ای از برنامه 
راهبردی صنعت معدن و تجارت پرداخت که در 

ادامه می خوانیم.
 نقش بخش خصوصی درایفای برنامه

- بنابر گزارش ارایه شده تهیه کنندگان این برنامه 
برنامه هاي  از  بررسي تطبیقي برخي  به  نسبت 
کشور دیگر را مطالعه نموده از جمله   ؛ بررسي 
تطبیقي با راه حل هاي پیشنهادي صاحب نظران، 
، هند،   استرالیا، سنگاپور   ، ترکیه  صنعت غذاي 
مالزي ، تایوان  و.. و همچنین  بررسی تطبیقی با 
چشم انداز 1404 ،بررسی تطبیقی با قانون برنامه 

پنجم توسعه...، را انجام داده اند
- اهم چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت

1 -  سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه 
ثابت کل

2 - کاهش سهم بهره وری کل عوامل در رشد 
صنعتی

3 - اتکا بسیار باالی رشد تولیدات صنعتی به بازار 
مصرف داخلی

4 - قابلیت نفوذ پایین در بازارهای خارجی به دلیل 
سیاست های ارزی نامناسب و فقدان روابط مطلوب

بین المللی
 ۵ - پایین بودن زمینه های توسعه ی قابلیت های 

فناوری روزآمد
نقش  و  انحصاری  . حاکمیت ساختار شبه   -  6
محدود بخش خصوصی در بنگاه های نسبتاً بزرگ

 7 -  سست شدن نسبی زنجیر های تأمین و عدم 
توازن منطقه ای

 ۸ - . نامناسب بودن فضای کسب و کار و رقابت 
پذیری و در نتیجه عدم جذابیت سرمایه گذاری 

خارجی
محصوالت  کیفیت  نسبی  بودن  پایین   -  9  
تولیدی و ضعف در برخورداری از استانداردهای 

بین المللی

  گزارش زمان از واردات و کمبود نقدینگی که تولید و صنعت  را نشانه رفته  است!

مقصرخاموشیصنایعچهکسیاست؟

اختیار  در  بهاء  اجاره  قیمت گذاری  قدرت 
مالکان است و البته بنگاه های امالک نیز از این 

قاعده تبعیت می کنند.
کمیسیون  رییس  کوچی  رضایی  محمدرضا 
عمران مجلس به  ایسنا گفت: قابل پیش بینی 
بانکی  نرخ سود سپرده های  با کاهش  بود که 

مردم  یابد.نماینده  افزایش  بهاء  اجاره  نرخ 
نه  گذشته  در  شد:  یادآور  مجلس  در  جهرم 
که  پیشی  پول  با  صاحبخانه ها  دور  چندان 
از  یا  را   پول  این  می گرفتند،  مستاجران  از 
جریان  به  بازار  در  آشنایان  و  دوستان  طریق 
سپرده گذاری  بانک ها  در  یا  می انداختند 

می کردند،  دریافت  که  سودی  از  و  می کردند 
تشدید  با  اما  می کردند  معاش  امرار 
نابسامانی های اقتصادی و کاهش حاشیه سود 
سود  نرخ  تدریجی  کاهش  و  سو  یک  از  بازار 
دریافت  به  دیگر  سوی  از  بانکی  سپرده های 

اجاره بهاء رغبت بیشتری پیدا کرده اند.

مالکانباکاهش
سودسپردههابهدریافتاجاره

بهاءراغبشدهاند

سازمان  نمایندگی های  امور  دفتر  کل  مدیر 
توسعه تجارت ایران از در دستور کار قرار گرفتن 
تاسیس مراکز تجاری در خارج از ایران خبر داد.

رضا عباسقلی با بیان اینکه تاسیس مراکز تجاری 
اولویت های  از  یکی  عنوان  به  ایران  از  در خارج 
مهم در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: 
نمایشگاه های  تجاری،  مراکز  این  در  است  قرار 
توسط  ایرانی  کاالهای  عرضه  منظور  به  دائمی 
اولویت  و  گیرد  قرار  مدنظر  بازرگانان  و  تجار 
تاسیس این مراکز نیز کشورهای همسایه و نیز 

کشورهای آفریقایی است.
برنامه ریزی  با  اتفاق  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نیز  و  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  همکاری  و 
خواهد  انجام  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
ایران  تجارت  توسعه  سازمان  کرد:  عنوان  شد، 

بخش  فعالیت  منظور  به  را  الزم  مجوزهای 
خصوصی در زمینه تاسیس مراکز تجاری خارج 
با  نیز  بخش خصوصی  و  می کند  صادر  ایران  از 
است  موظف  مختلف  گذاری های  سرمایه  انجام 
در چارچوب خاص و تعیین شده ای گام بردارد.

سازمان  نمایندگی های  امور  دفتر  کل  مدیر 
توسعه تجارت ایران با اعالم کشورهای هدفی که 
قرار است در آن ها مراکز تجاری توسط ایرانی ها 
تاسیس شود،به ایسنا  گفت: کشورهای همسایه 
و نیز کشورهای آفریقایی مدنظر ما قرار گرفته اند. 
پاکستان،  قزاقستان،  عمان،  آذربایجان،  ترکیه، 
افغانستان، عراق و ارمنستان از جمله کشورهای 
آفریقای جنوبی  و  غنا  نیجریه،  کنیا،  و  همسایه 
منظور  به  مدنظر  آفریقایی  کشورهای  جمله  از 

تاسیس مراکز تجاری هستند. .

 ۸.9 تورم  از  حکایت  دولت  گزارشهای 
درصدی در تابستان دارد اما در این میان، 
مسکن،  را  تابستانی  تورم  اصلی  بازیگران 
و  خوراکی ها  سایر سوخت ها،  و  برق  آب، 
تشکیل  درمان  و  بهداشت  و  آشامیدنی ها 

می دهند.
تورم تابستان)12ماهه منتهی به شهریور( 
امور  وزارت  پیش بینی های  اساس  بر 
رسیده  درصد   ۸.7 به  دارایی  و  اقتصادی 
تورم  از  کمتر  درصد   0.2 یعنی  است، 
امسال.  مردادماه  منتهی  ماهه  دوازده 
حال دولت علیرغم اینکه وعده خود برای 
به  اما  است،  کرده  عملی  را  تورم  کاهش 
شاخص هایی  برخی  مراقب  باید  هرحال 
به  امسال،  شهریورماه  در  که  باشد  هم 
بهای  افزایش  دارندگان  باالترین  جمع 
تورم  اصلی  بازیگران  پیوسته اند.اکنون 
و  برق  را مسکن، آب،  امسال  تابستان  در 
سایر سوخت ها، خوراکی ها و آشامیدنی ها 
و بهداشت و درمان تشکیل می دهند، در 
حالیکه بهار امسال، بیشترین تاثیر بر نرخ 
شاخص بهای مصرف کننده را مسکن، آب، 
و درمان  بهداشت  و سایر سوخت ها،  برق 
و حمل و نقل تشکیل می دادند؛ حال اما 
خوراکی ها و آشامیدنی ها مهمان ناخوانده 
نرخ  بر  اثرگذاران  میان  در  تابستان  فصل 
هستند.بر  مصرف کننده  بهای  شاخص 
اساس گزارشات رسمی دولت، در تابستان 
امسال سهم هر یک از بخش های مسکن، 

آب، برق، گاز و سایر سوخت ها در افزایش 
بهای مصرف کننده 30.2 درصد،  شاخص 
درصد،  آشامیدنی ها27.6  و  خوراکی ها 
حمل  درصد،   10.1 درمان  و  بهداشت 
 ۵.2 کفش  و  پوشاک  درصد،   7.7 نقل  و 
درصد، کاال و خدمات متفرقه ۵.1درصد، 
تحصیل 3.7 درصد، اثاث، لوازم و خدمات 
مورد استفاده در خانه 3.4 درصد، تفریح 
رستوران  2.۵درصد،  فرهنگی  خدمات  و 
درصد   0.6 ارتباطات  درصد،   2.3 هتل  و 
است.تورم  بوده  درصد   0.۵ دخانیات  و 
تابستان  برای  کل  شاخص  برای  میانگین 
از  که  است  شده  پیش بینی  درصد   ۸.9
اجزای شاخص قیمت مصرف کننده  میان 
بیشترین میزان تورم متعلق به تحصیل با 
20.6 درصد و بهداشت و درمان با 17.2 
کمترین  اینکه  ضمن  است،  بوده  درصد 
 2.4 با  دخانیات  گروه  به  نرخ  این  میزان 
درصد و گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد 
خواهد  تعلق  درصد   4.7 با  خانه  نیاز 
داشت.در این میان دولت معتقد است که 
مهمترین عوامل کاهش نرخ تورم، کاهش 
تورم جهانی و انضباط مالی و پولی دولت، 
از بین رفتن اثر شوک های وارده به اقتصاد 
از جمله تالطم ارزی و اجرای هدفمندی 
جامعه  تورمی  انتظارات  تعدیل  یارانه ها، 
شامل ثبات سیاسی و اجرای برجام، ثبات 
در بازار مسکن و کاهش رشد بخش تقاضا 

در اقتصاد بوده است.

در دوازده ماهه منتهی به تابستان؛تاسیسمراکزتجاریخارجازایران12
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قائم  جدید  شهردار  معارفه  و  تودیع  مراسم 
استانی  و  شهرستانی  مسئوالن  حضور  با  شهر 

درسالن آمفی تئاتر شهرداری برگزار شد.
ا...  آیت  حضرت  حضور  با  مراسم   این  در 
مجلس  در  مازندران  مردم  نماینده  معلمی 
مردم  محترم  جمعه  امام  و  رهبری  خبرگان 
هماهنگی  معاون  نبیان  شهر،مهندس  قائم 
گرزین  دکتر  مازندران،  استاندار  عمرانی  امور 
مدیرکل فنی حرفه ای استان مازندران،مهندس 
شورای  اعضای  و  فرماندار،رئیس  محمدی 
قائم  شهرستان  ادارت  روسای  و  شهر  اسالمی 

شهر برگزار شد.
اسالمی  شورای  ریاست  گرجی  احمدی  جعفر 
معارفه  و  تودیع  اینکه  بیان  با  شهر  قائم  شهر 
سنت حسنه ای است، اظهار کرد: افرادی که در 
نظام جمهوری اسالمی ایران در رأس امور قرار 

می گیرند باید از تمام توان خود مایه بگذارند.
و  نظام  عطف  نقطه  مقدس،  دفاع  افزود:  وی 
است  مسیر  روشن کننده  و  قطب نما  ما  برای 
سنگین  را  امانت  بار  پذیرفتن،  مسؤولیت  و 

می کند و این سنگینی بر دوش مسؤوالن نظام 
است تا آن را به سر مقصد نهایی برسانند.

به  کرد:  تصریح  قائم شهر  شهر  شورای  رئیس 
اسالمی  جمهوری  نظام  شهدا،  خون  برکت 
اسالم  صدر  از  بعد  حکومت  نمونه ترین  ایران 
و  مسؤولیت  مسؤوالن،  برای  امر  این  و  است 
وظیفه مضاعفی را ایجاد می کند و باید از این 

فرصت الهی استفاده کرد.
این مسؤول به طوفان اخیر مازندران اشاره کرد 
بار دیگر جلوه  و گفت: در این حادثه، مدیران 
و  بخشیدند  عینیت  در شهر  را  و حماسه  ایثار 
حداقل  در  شد  سبب  اتحاد  و  وحدت رویه  این 
زمان ممکن شرایط شهر به وضعیت عادی خود 

بازگردد.
احمدی افزود: با وجود مضایق مالی و درآمدی 
براساس  و  شد  ساماندهی  درآمدها  شهرداری، 
وضعیت  از  آینده  سال  سه  ظرف  برنامه 
زیباسازی  سمت  به  و  آمده  بیرون  زیرسازی 
که  چرا  رفت  خواهیم  شهر  در  المان سازی  و 
اولویت نگاه شورا، توجه به زیرساخت ها بود و 

همین امر، بخش عمده ای از بودجه را به خود 
اختصاص داد.

برنامه های   95 سال  در  گفت:  پایان  در  وی 

چشم اندازی  و  داریم  اقدام  دست  در  خوبی 
حوزه های  در  شهری  مدیریت  قاب  در  ما  که 
برای رفاه  نوید روزهای خوش  مختلف دیدیم، 

مردم قائم شهر را به همراه دارد.
در ادامه حضرت آیت ا... معلمی  با بیان اینکه 
خدمت به مردم فرصت است و باید فرصت ها را 
غنیمت شمرد، اظهار کرد: شورای اسالمی شهر 
قائم شهر در انتخاب شهردار خوب عمل کرد و 

فرد مناسبی را برای مدیریت شهری برگزید.
وی افزود: شهردار قائم شهر ذخیره خوبی در داخل 
تشکیالت شهرداری بود و در این مدت کم کارهای 

خوب و ماندگاری از خود به جای گذاشته است.
فرصتی  غدیر  عید  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
است است که انسان خود را بازیابی و بازشناسی 
کند و بداند که در کجای کار قرار دارد، گفت: 
شود  ملحق  والیت  و  امامت  به  که  مدیری  هر 

زمینه موفقیتش فراهم می شود.
هماهنگی  معاون  نبیان  مهندس  ادامه  در 
اینکه  بیان  با  مازندران  استاندار  عمرانی  امور 
نظام  در  که  است  اتفاقی  خدمت رسانی 
قائم شهر  شهرستان  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
در حال انجام است، اظهار کرد: در هفته دولت 
زمانی  بازه  در  عمرانی  پروژه  پنج  سال جاری 

همکارانش  و  شهردار  تالش  با  ماه  سه  حدود 
رقم خورد.

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
مازندران  اخیر  طوفان  کرد:  تصریح  مازندران 
خسارت  بود  قائم شهر  در  آن  اصلی  کانون  که 
زیادی وارد و شهر را دچار چالش کرد و حضور 
و  بحران  مدیریت  ستاد  در  مسؤوالن  موقع  به 
به  مشکل  این  تا  شد  موجب  آنان  هماهنگی 

خوبی مدیریت شود.
تومان  میلیارد   9۸ حدود  اینکه  بیان  با  نبیان 
خسارات  جبران  برای  دولت  هیأت  در  اعتبار 
اظهار  شد،  مصوب  مازندران  در  اخیر  تندباد 
شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان  کرد: 
هر  اعتبارات  این  تا  کنند  تالش  باید  اسالمی 

چه زودتر تخصیص پیدا کند.
از  با هدایایی  و معارفه  تودیع  پایان مراسم  در 

سید علی حجازی و رضا رحیمی تقدیر شد.
خانواده  طرف  از  نفیسی  فرش  تابلو  همچنین 
رضا  به  مهدوی  جعفر  سرلشکر  شهید  خلبان 

رحیمی، شهردار جدید قائم شهر اهدا شد.

مراسم تودیع و معارفه شهردار قائمشهر انجام شد

بانک پاسارگاد برای نهمین سال متوالی و در راستای 
برتر  نفرات  از  خود،  اجتماعی  مسئولیت های  ایفای 
کنکور سراسری، در پنج گروه آزمایشی تجلیل به عمل 
آورد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، مراسم 
تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال1۳95، با 
حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران 
ارشد بانک پاسارگاد، هیأت امنا و استادان دانشگاه خاتم، 
جمعی از رییسان دانشگاه های کشور،  نفرات برتر آزمون 
سراسری سال 95 به همراه خانواده و همچنین جمعی 
از برترین های آزمون های سراسری سال های گذشته، 
برگزار  خاتم  دانشگاه  در  روز 2۷ شهریور 1۳95  در 
شد.در این مراسم،به نفرات اول در هر پنج رشته 25 
هزار سهم، نفرات دوم 1۷ هزار و 500 سهم و نفرات 
سوم 12 هزار و 500 هزار سهم بانک پاسارگاد اهدا شد. 
همچنین این عزیزان تا هر مقطعی که در داخل کشور 
ادامه ی تحصیل دهند بورسیه ی بانک خواهند بود و 
ماهانه مبلغی را دریافت خواهند کرد. به این ترتیب 
بانک  سهامداران  به  کشور  نخبگان  از  دیگر  جمعی 

پاسارگاد پیوستند.
بانک پاسارگاد پشتوانه ارتباط بهتردانشگاه

 با همه بخش ها 
دکتر صدیقی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و 
رییس سازمان امور دانشجویان، در این مراسم، دانشگاه 
غیردولتی  دانشگاه های  از  جدیدی  تجربه  را  خاتم 
بانک  مثل  غیردولتی  بخش  از  بزرگی  پشتوانه ی  با 
پاسارگاد خواند و اظهار داشت: این بانک پشتوانه خوبی 
برای ارتباط بهتر دانشگاه با بخش خدمات، صنعت، 
کشاورزی و ... است.وی اظهار امیدواری کرد که دانشگاه 
خاتم مطابق با همان افقی که برای آن ترسیم شده 
است به پیش برود و کاری کیفی را در بحث تحصیالت 
عالیه ارائه دهد. وی همچنین اذعان داشت: تاکنون 
چیزی جز برنامه ریزی دقیق، آینده نگری مناسب، توجه 
به کیفیت و... در دانشگاه خاتم دیده نشده و کار کیفی 
مناسبی در این دانشگاه انجام شده است.معاون وزیر 
علوم با بیان این نکته که توسعه ی کمی در بحث های 
باید به توسعه کیفی  دانشگاهی دیگر کافی است و 
بیندیشیم، افزود: حضور بخش غیردولتی اگر با هدف 
ارتقای کیفیت در عرصه دانشگاهی باشد، مبارک است. 
وی با تأکید بر لزوم ورود بخش غیردولتی با ایده های 
جدید، تصریح کرد: خوشبختانه دانشگاه خاتم ایده های 
بخش  که  امیدواریم  و  کرده است  ارائه  را  جدیدی 
غیردولتی همچنان یاری گر بخش دولتی در زمینه ی 

توسعه ی علم و دانش در کشور باشد.
تالش برای درخشش نام ایران بر روی بال های 

بانک پاسارگاد در سراسر دنيا
دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رییس 
دانشگاه خاتم نیز ضمن تبریک و تهنیت به جوانان 
برگزیده ی کنکور سراسری و آرزوی موفقیت برای آن ها 
گفت: بانک پاسارگاد یک بانک دانش بنیان است که با 
همت فرهیختگان و جوانان در روز میالد امام رضا)ع(، 
فعالیت خود را آغاز کرد و پاسارگادیان در محضر آن 
بزرگوار عهد بستند که در خدمت مردم شریف ایران 
باشند.وی با بیان این نکته که بانک پاسارگاد با هدف های 

بلندی شروع به کار کرده است، اضافه کرد: این بانک 
امروز بانک اول کشور به لحاظ سرمایه پرداخت شده 
 است و هیچ پشتوانه ای هم از سوی دولت نداشته است.
وی با اشاره به روند انتخاب نام بانک پاسارگاد که از 
بین  1194نام و با صرف 524 نفر ساعت کار مستمر، با 
بهره گیری از نقطه نظرات بزرگان فرهنگ و ادب ایران، 
برگزیده شده است، افزود: فرهنگ ملی و مذهبی ما 
در بانک پاسارگاد همواره مورد توجه بوده است. تاریخ 
چند هزار ساله ی ایرانیان هرگز غیر توحیدی نبوده و 
فرهنگ سازمانی ویژه پاسارگاد، فرهنگ عمیقی است 
که پیشینه های علمی، فرهنگی و مذهبی قابل توجهی 
را  پاسارگاد  بانک  توفیقات  برخی  قاسمی  دارد.دکتر 
برشمرد و تصریح کرد: بنا بر روایت مراکز معتبر جهانی 
از قبیل بنکر و یورومانی، بانک پاسارگاد، بانک برتر 
جمهوری اسالمی ایران است و در بین 5۳5 موسسه  
مالی اسالمی نیز به عنوان بانک برتر اسالمی برگزیده 
شده است.وی در ادامه با تشکر و قدردانی از جوانان 
ایشان، اعضای هیئت علمی و هیئت  و خانواده های 
رییسه دانشگاه خاتم، اعضای هیئت مدیره بانک و دکتر 
صدیقی، معاونت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دکتر 
سهراب پور و استاد محقق داماد، اظهار داشت: ما در 
خدمت به علم و فرهنگ این مرز و بوم از هیچ تالشی 
فروگذار نکرده ایم و هیچ توقع و تعهدی از هیچ کدام از 
عزیزانی که حمایت  می شوند نداریم. 9سال است که از 
برگزیدگان کنکور سراسری حمایت می کنیم و اطمینان 
داریم که این عزیزان با دانش خود خدمتگزار جمهوری 

اسالمی ایران خواند بود.
رییس دانشگاه خاتم، به اهداف واالی این دانشگاه اشاره 
کرد و ادامه داد: من اطمینان دارم که ما از دانشگاه 
استنفورد عبور می کنیم چراکه به سرمایه ی انسانی 
بسیار نیرومند این کشور اتکا داریم. ایرانیان در دنیا 
سرآمد هستند و با توکل بر خدا، هیچ کاری برایشان 
غیر ممکن نیست. ما از یک سال و 9 ماه پیش، 40 نفر 
از نخبگان ایرانی که اغلب در دانشگاه های معتبر دنیا، 
استاد هستند دعوت کردیم و این عزیزان در 6 کارگروه 
بر روی پروژه هایی کار می کنند که اهداف بلند دانشگاه 

را محقق سازند.  ما امسال ۳ دوره مدرسه تابستانی 
)summer school( برگزار کردیم که در سه گروه 
»طراحی بازار«، »اقتصاد داده های حجیم« و »سیستم 
های سایبر- فیزیک« و توسط 19 نفر از استادان مطرح 
 Stanford،جمله از  جهان  معتبر  دانشگاه های  در 
 Oxford، MIT، Imperial College
Londonو ... به دانشجویان ارایه شد تا دانشجویان 
ما بدانند با علم روز دنیا فاصله ای ندارند. به گفته ی یکی 
از اساتید حاضر در این دوره ها، عبور از دانشگاه های 

برتر جهان برای ما که با این انگیزه اهدافمان را دنبال 
می کنیم آسان است و  عزیزان دانشجو و دانش پژوه ما 
باید قدر خود را بدانند و به فرهنگ غنی خود ببالند.وی 
با تأکید بر تمرکز روی اهداف و اقدام و عمل در راستای 
از  که  گذشته  سال  طی 4  در  افزود:  دانش  توسعه 
موسسه آموزش عالی به دانشگاه ارتقاء یافتیم، همواره پر 
شور و پرتالش برای ایجاد یک قطب علمی آموزشی در 
کشور تالش کرده ایم و در تمامی رشته های دانشگاهی 
بزرگترین سرمایه گذاری ها را انجام داده ایم؛ برای مثال 

در بحث معادن و صنایع معدنی، شرکت میدکو و در 
بحث مالی، بانک پاسارگاد و در بحث فناوری اطالعات و 
ارتباطات، بزرگترین شرکتICT کشور، شرکت فناپ 
را داریم که دانشجویان دانشگاه خاتم می توانند در این 
شرکت ها کارآموزی کنند و اظهار امیدواری کرد که 
دانشگاه خاتم، موفق ترین مدیران و  فارغ التحصیالن 
متخصصان کشور باشند.وی در پایان گفت: ما به تاریخ 
این ملت بزرگ مدیون هستیم و تالش می کنیم تا نام 
ایران بر روی بال های پاسارگاد در سراسر دنیا بدرخشد.

برگزیدگان کنکور سراسری، بهترین
 نخبگان کشور

دکتر محقق داماد، رییس هیئت امنای دانشگاه خاتم، 
برگزیدگان کنکور سراسری را بهترین نخبگان کشور 
خواند و افزود: ما به شما افتخار می کنیم و امیدواریم که 
نتیجه ی تالش شما، ارتقای سطح علم و دانش در کشور 
باشد.وی خطاب به برگزیدگان کنکور سراسری به آیه 
»ُقل َرِّبّ زِْدنِی ِعلًْما« اشاره کرد و ادامه داد: خداوند به 
پیامبر فرموده است که علی الدوام بگوید خدایا علم مرا 
زیاد کن. این دعایی است که خداوند به پیامبر خود 
آموخته و پیام اولیه این آیه آن است که علم یک امر 
قدسی است. علم از عالمی دیگر است، مادی نیست و 
مجرد است و دهنده ی علم منبع هستی، خداوند متعال 
است. حیات و شفای بیمار مستقیماً متصل خداوند 
از مواردی که واسطه بردار نیست، علم  است و یکی 
است و آنکه علم بیشتری دارد در اتصال بیشتری با 
خداوند است.رییس هیئت امنای دانشگاه خاتم، با بیان 
این نکته که دانشگاه خاتم در آینده کارهای بزرگی را 
انجام خواهد داد، یادآور شد: امیدواریم که این دانشگاه 
در تمامی رشته های علمی، گام های بزرگی را بردارد تا 

آیندگان نتایج درخشان آن را مشاهده کنند.
آینده ی بسيار خوبی در انتظار دانشگاه خاتم 

دکتر سهراب پور، رییس سابق دانشگاه صنعتی شریف 
و عضو هیات امنای دانشگاه خاتم، ضمن تبریک والدت 
امام هادی)ع( و عید والیت، از دکتر مجید قاسمی به 
خاطر عالقه ی ویژه و توجه شان به علم تشکر کردند 

و حمایت از نفرات برگزیده کنکور سراسری تا آخرین 
در  دقت  خاتم،  دانشگاه  تأسیس  تحصیلی،  مراحل 
کلیه ی امور آموزشی و پژوهشی و انتخاب نخبگان 
جهت عضویت در هیئت علمی این دانشگاه، مشورت 
با نخبگان بین المللی... را از نشانه های این حمایت ها 
برگزیده  نفرات  به  ادامه  در  بر شمرد.وی  توجه ها  و 
کنکور سراسری و خانواده هایشان که ایشان را تربیت 
کرده اند، تبریک گفت و افزود: دانشگاه استنفورد هم 
مانند دانشگاه خاتم با تالش افرادی آغاز شد که به کار 
خود ایمان داشتند. من پیش بینی می کنم که دانشگاه 
از  بسیاری  داشته باشد.  خوبی  بسیار  آینده ی  خاتم 
نخبگان بعد از دکتری به همین دانشگاه می آیند که 
هیئت علمی شوند.دکتر سهراب پور با اشاره به حدود 
40سال کار اجرایی و خدمت در حوزه های مختلف 
علمی و آموزشی از  دانشگاه شیراز تا دانشگاه صنعتی 
امروز  تا  ما  داد:  ادامه  نخبگان،  ملی  بنیاد  و  شریف 
پرچم علم و دانش  را به اینجا رسانده ایم و وقت آن 
است که پرچم را به دست جوانان بسپریم. توصیه ی 
من به نسل جوان این است که همیشه باید امیدوار 
باشند. علی رغم تمام سختی ها که در همه جا وجود 
ناامید شد. به یاد دارم در  نباید  دارد، به هیچ وجه 
صحبت با رییس یکی از بزرگترین دانشگاه های جهان 
به او گفتم که یأس از رحمت حق گناه کبیره است 
که در دین ما وجود دارد و ایشان با شگفتی گفت 
که این بسیار با ارزش است.وی در پایان تأکید کرد: 
تنها راه پیشرفت امید و کوشش است و راه دیگری 
وجود ندارد. راز موفقیت کشورها این است که جوانان 
کنند.دکتر  کوشش  و  تالش  و  باشند  داشته  امید 
داوود جهان سوز، از نخبگان برگزیده کنکور سراسری 
سال۸9، به نمایندگی از نفرات برگزیده کنکور که از 
سال ۸۷ مورد تقدیر و حمایت بانک پاسارگاد قرار 
گرفته اند، به سخنرانی پرداخت و گفت: از زمان ورود 
بود  ما  برای  پشتوانه ای  پاسارگاد  بانک  دانشگاه،  به 
و ما قدردان حمایت های مادی و معنوی این بانک 
و  آبادانی  برای  که  انسان هایی  قدر  باید  ما  هستیم. 
توسعه ی کشور تالش می کنند بدانیم.وی با اشاره به 
حمایت های بخش خصوصی از تحقیق و علم پژوهی 
متأسفانه  کرد:  عنوان  جهان،  کشورهای  سایر  در 
بخش خصوصی در کشور ما در زمینه ی دانشگاهی 
فعالیت کمی دارد و باید حرکاتی مانند حرکت بانک 
پاسارگاد ارج نهاده شود. از بین نفرات برگزیده ای که 
در این سال ها مورد حمایت قرار گرفته اند، تعدادی 
تعدادی  اما  بازگشته اند  و  رفته  اند  ایران  از  به خارج 
هم بازنگشته اند. بنیاد ملی نخبگان در این سال ها از 
افراد مستعد و توانمند کشور حمایت کرده، اما جا 
از کشور خارج  این سرمایه ها  دارد کمک کنیم که 
بمانند و به کشور خدمت کنند،  ایران  نشوند و در 
که این امر، مساعدت و همت مسئوالن را می طلبد.

جهان سوز در پایان خطاب به نخبگان تأکید کرد:در 
رابطه با ماندن در ایران یا رفتن، تصمیم با شماست، 
اما نه آن سوی مرز ها بهشت است و نه این سو جهنم؛ 
همه چیز به خودمان بستگی دارد، به شرط اینکه ایده 
داشته باشیم و خالقانه عمل کنیم و فراموش نکنیم 
که کارهای فوق العاده حاصل تالش های فوق العاده ی 

انسان های کوچک است.

برای نهمين سال متوالی و در راستای ایفای رسالت های اجتماعی؛

 بانک پاسارگاد از برگزیدگان کنکور سراسری تجلیل کرد

مراسم رونمایی از پوسترهای جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت و نشست خبر این رویداد سینمایی صبح دیروز 
با حضور همسر شهید سردار سیدحمید طباطبایی مهر، 
سردار جواد جباری مدیر عامل ببنیاد فرهنگی روایت، 
محمد خزاعی دبیر جشنواره و یزدان عشیری مدیر روابط 
عمومی و ارتباطات و تبلیغات جشنواره با همراهی و شرکت 
گسترده های رسانه های داخلی و خارجی در مرکز فرهنگی 

اسوه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، دبیر چهاردهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت در مراسم رونمایی از اقالم تبلیغاتی 
این رویداد سینمایی و ارزشی گفت: جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت در جهان پر هیاهوی جنگ و ظلم و بی 
عدالتی که اجازه انعکاس فریاد ها و صداهای مستقل را 
نمی دهد امکان و بستری می سازد برای دیده و شنیده 
شدن صداها و تفکرات مستقل و ضد سلطه. جشنواره 
فیلم مقاومت می تواند نقطه مقابل سینمای غرب و نظام 

سلطه باشد.
مراسم رونمایی از پوسترها و اقالم تبلیغاتی چهاردهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت یکشنبه 2۸ شهریور 
مراسم  این  ابتدای  در  شد.  برگزار  اسوه  تاالر  در  ماه- 
یزدان عشیری مدیر روابط عمومی این جشنواره گفت: 
جشنواره فیلم مقاومت امانت دار شهداست و در اولین 

آیین رسمی این رویداد افتخار داریم که میزبان همسر 
یکی از شهدای گرانقدر مدافع حرم هستیم. سردار جواد 
جباری عضو شورای سیاست گذاری جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت و محمد خزاعی دبیر چهاردهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت با اهدای لوحی از همسر شهید 
سیدحمید طباطبایی مهر از شهدای مدافع حرم تقدیر 

کردند.
در این مراسم محمد خزاعی دبیر جشنواره فیلم مقاومت 
این  دوره  چهاردهمین  فعالیت های  و  بخش ها  درباره 
رویداد سینمایی و ارزشی گفت: جشنواره فیلم مقاومت و 
رویدادهای مشابه همگی برای زنده نگه داشتن یاد دفاع 
مقدس است. اگرچه جنگ تمام شده اما مبارزه همچنان 
ادامه دارد و تنها جنس آن تغییر کرده است. جشنواره فیلم 
مقاومت از سال 62 در ایران به عنوان قدیمی ترین جشنواره 
انقالب پایه گذاری شده است. وی افزود: جشنواره ای که 
جدی تر به موضوعات دفاع مقدس و انقالب می پردازد 
و سی و چند سال از برگزاری آن به صورت دوساالنه 

می گذرد و از ۸ سال قبل در سطح بین المللی برگزار 
می شود و رویکرد آن با محوریت مقاومت تغییر مسیر داده 
است. چراکه احساس نیاز به این که باید در کشورهای 
همسو فعالیت داشته باشیم، باعث شد تا نام مقاومت به 
عنوان اسمی فراگیرتر برای این رویداد انتخاب شود. در واقع 

این جشنواره، رویدادی فرهنگی است.
دبیرجشنواره فیلم مقاومت خاطرنشان کرد: من مدعی پاتوق 
بودن جشنواره فیلم مقاومت برای فیلمسازان ضد سلطه 
نیستم. اما امیدواریم به این هدف برسیم و در سال های 

آینده به فضایی برسیم که این فیلمسازان جشنواره فیلم 
مقاومت را پایگاه خود بدانند. طی بررسی های انجام داده 
شده به این نتیجه رسیدیم حتی جشنواره مقاومت محوری 
در کشورهای دیگر وجود ندارد. حتی من با کشورهای 
همسایه این پیشنهاد را مطرح کردم که تکثر جشنواره های 
مقاومت را تجربه کنیم. زیرا پاتوق ایجاد کردن مستلزم 
فعالیت در سایر مرزها نیز هست. بنابراین باید برنامه 
ریزی کالن تری برای حمایت از جریان های فرهنگی ضد 
سلطه داشت. وی با اشاره به تفاوت های دوره چهاردهم 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با دوره های گذشته بیان 
کرد: برنامه های متنوعی در حوزه داخلی و خارجی را در 
چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در نظر 
گرفته ایم. به طور کلی 2900 اثر به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شده و 1۷1۷ اثر از 104 کشور جهان به دستمان 
رسیده است. این آمار قابل توجه است. از این نظر که 
موضوع مقاومت در فیلمسازی تنها به کشورهای همسایه 
محدود نمی شود. 294 اثر طی چند روز برگزاری جشنواره 

نمایش داده می شود. 61 اثر خارجی و بقیه ایرانی هستند. 
2۷ انیمیشن، 14 اثر سینمایی ویدئویی،12 مجموعه 
تلویزیونی، 20 فیلم، 5 انیمیشن سینمایی، ۳2 فیلم کوتاه، 
52 اثر مستند، 25 نماهنگ، 20 عنوان فیلم کوتاه و 22 
اثر در بخش جلوه گاه نور ویژه موضوع والدین شهدا نمایش 
داده می شود. 2۸ اثر مستند، 22 اثر پویانمایی نیز در بخش 
خارجی نشان داده خواهد شد. وی همچنین عنوان کرد: 
فراخوان جشنواره امسال فیلمسازی درباره پدران و مادران 
شهداست و اعالم کردیم ثبت و ضبط خاطرات این افراد در 
جشنواره مورد توجه است و 200 اثر از تهران و شهرستان 
به طور آماتور و غیر حرفه ای در اختیارمان گرفته است. 
همچنین در بخش قلم طالیی بالغ بر 40 رمانی که 
حضرت رهبری بر آن تقریض نوشته اند نیز  مورد داوری 
قرار می گیرند و امیدواریم فیلمنامه های اقتباسی از این 
آثار به مرحله تولید برسند. خزایی درباره مهمانان خارجی 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت نیز توضیح داد: ۳2 کشور 
جهان در بخش بین الملل در این جشنواره حاضرند. تعداد 
مهمانان خارجی ۷4 نفر هستند که از دوم مهر ماه به ایران 
می آیند.همچنین ما 20 کشور را میزبانی می کنیم که از 
نمایندگانی از کشورهای سوریه، عراق، لبنان، مراکش، کنیا، 
اندونزی، رمانی، فرانسه، امان، ایتالیا، کره جنوبی، اتریش، 

یمن، دانمارک و... در این رویداد شرکت خواهند کرد.

محمد خزاعی در نشست خبری جشنواره بين المللی فيلم مقاومت:

جشنواره فیلم مقاومت نقطه مقابل سینمای غرب و نظام سلطه


