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امنیت مهمترین 
خواسته مردم

ظریف:

سعودی ها مشروعیت خود را وابسته به حمایت آمریکا می دانند
سعودی ها  رفتار  گفت:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
حمایت  تا  می زنند  آتش  و  آب  به  که  است  چنین 
آمریکا را از دست ندهند و مدام با آنها البی می کنند 
چون مشروعیت خود را وابسته به حمایت امریکا می 

دانند.
از  جمعی  با  دیدار  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر   
ایرانیان مقیم آمریکا گفت: هر جا که ما باشیم چه 

در ایران و چه در آمریکا، قلبمان برای ایران می تپد.
 ظریف ادامه داد: به تصویر واقعی و غرورآفرینی که در 

مباحث علمی از ایران می بینم، افتخار می کنم.
وی با یادآوری امنیت در جمهوری اسالمی ایران، افزود: در حالی که دنیا نگران منطقه ما و آشوب و افراط و 

تندروی هایی است که بر جهان تاثیر خواهد گذاشت، اما ما در امنیت هستیم.

دیدار رییس مجلس سوریه  با الریجانی 

کلیه فروشی 
عملی زشت

راه اندازی مدارس 
هوشمند

وزیر دفاع خبر داد: رونمایی از ۳موشک برد بلند درآینده نزدیک

قدرت دفاعی کشور افزایش می یابد
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ورود رسمی کارت های اعتباری 
با هشدار به دارندگان

کارت های اعتباری سه رنگ جدید در حالی با حضور رئیس کل 
بانک مرکزی به شبکه بانکی وارد شد که سیف نسبت به نقد 
کردن این کارت ها به دارندگان هشدار داد که در صورتی که این 
اتفاق رخ دهد سوء پیشینه برای آنها در شبکه بانکی محسوب 
شده و ممکن است از امکانات بعدی در همین رابطه محروم شوند.

اختصاص 70 درصد از سبد 
انرژی کشور به گاز طبیعی

ساخت  برای  ما  گفت:  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
کنتورهای هوشمند با شرکت های کره ای و آلمانی قراردادهایی 
نیز  را  سنگین  و  مشخص  استاندارد  یک  و  کرده ایم  امضا  را 
باید  تولید می شود  کنتورهایی که  تضمین کرده ایم که حتماً 

مطابق استانداردهای روز باشد. 

نفت و انرژیاقتصادی

بازگشت سرمایه به بنگاه های کوچک و متوسط ادامه یابد؛

ارائه تسهیالت به 10هزار واحد صنعتی
گروه اقتصاد: در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه و صنایع اتاق ایران از بانک مرکزی و دولت 
خواست شد تا با توجه به تقاضای زیاد، پرداخت تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط تا پایان سال 

ادامه یابد.
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بلنـد غدیـر  بـرد  دفـاع گفـت: موشـک سـوخت جامـد  وزیـر 
و موشـک جامـد بـرد بلنـد بـا دقـت ثابـت سـجیل و موشـک 
خرمشـهر بـا بـرد بلند و قـدرت اصابت بـاال در آینـده نزدیک در 

خدمـت ملـت قـرار خواهـد گرفـت.

در جلسـه علنـی دیـروز مجلس شـورای اسـالمی سـردار دهقان 
وزیـر دفـاع بـه مناسـبت هفته دفاع مقـدس گزارشـی از وضعیت 

تـوان دفاعی کشـور ارائه داد.
وی در سـالروز عملیـات ثامن الحج گفـت: در عملیات ثامن الحج، 

دشـمنان نتوانسـتند آبـادان را در اختیـار گرفتـه و بـه سـمت 
اهـواز بیاینـد؛ عملیـات ثامـن بـا فرمان امـام خمینـی )ره( برای 
شکسـت حصـر آبـادان آغـاز شـد کـه سـرآغاز اسـتراتژی جدید 

در جنـگ بود.

»امام حسین )ع( در روز عاشورا به یاران خود فرمودند: هر کس حق مردم به گردن اوست با من کشته نشود.«

»اطـالعیـه«
é  با توجه به احتمال خطر برق گرفتگی از نصب هر گونه پالکارد، پوستر و... بر روی تجهیزات و تاسیسات

شبکه توزیع برق و همچنین در حریم آن پرهیز نمائید.
é  از برقراری انشعاب برق غیر مجاز و غیر اصولی خودداری نموده و در صورت نیاز به انشعاب برق به

نزدیکترین اداره برق مراجعه نمائید.
é  به منظور جلوگیری از وقوع برق گرفتگی از برپایی تکایا در حریم شبکه برق خودداری نموده و فاصله

ایمن از خطوط شبکه توزیع برق در حین عملیات داربست زنی را رعایت فرمایید.
é  با توجه به اینکه شبکه عمومی برق فاقد روکش می باشد و تماس مستقیم یا ورود به حریم آنها بسیار

خطرناک است لذا در هنگام حمل َعَلم و پرچم های عزاداری به ارتفاع خطوط شبکه هوایی برق توجه و 
فاصله ایمن از خطوط شبکه هوایی را رعایت فرمایید.

é   حتی المقدور از المپ های کم مصرف پربازده برای تامین روشنایی استفاده نمایید زیرا المپهای پرمصرف
حرارت زا بوده و در خیمه های عزاداری می توانند موجب بروز آتش سوزی شوند.

é  هیچگاه از پارچه، کاغذ، کارتن، قوطی های پالستیکی و سایر اشیاء مشابه جهت کم نور کردن المپ
استفاده ننمائید.

é  ،در سیم کشی داخل تکایا، فاصله مناسب سیم ها و کابلها را از اشیاء قابل اشتعال نظیر فرش، موکت
پرده و... رعایت نمائید. در صورت نیاز به سیم کشی، بهتر است اینکار توسط افراد متخصص و با ایجاد شیار 
در کف زمین انجام شود تا رفت و آمد عموم باعث ایراد آسیب به روکش سیم ها و برق گرفتگی افراد نشود.

é  .از فیوزهای دستکاری شده و غیر استاندارد به دلیل احتمال ایجاد حریق استفاده ننمایید
é .از برقراری انشعابات متعدد از یک پریز برق خودداری نمائید
é .در پایان مراسم عزاداری از خاموش بودن تمامی لوازم برقی موجود در محل اطمینان حاصل نمائید

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

شرکت توزعی نیروی ربق استان البرز
)سهامی خاص(

رییس دفتر رییس جمهور گفت: در موضوع برجام 
امروز  بودند،  ایران  مقابل  زمانی  که  اروپایی هایی 
همانند ایران به آمریکایی ها نقدهایی وارد می کنند.

و  جمهور  رییس  دفتر  رییس  نهاوندیان،  محمد 
در  حضور  با  دولت،  اطالع رسانی  شورای  رییس 
جزییات  تشریح  به  یک،  نگاه  تلویزیونی  برنامه 
کشورهای  به  جمهوری  ریاست  اخیر  سفرهای 
ونزوئال و کوبا و نیز سازمان ملل و دستاوردهای 

آن پرداخت.
رییس  اخیر  کرد: سفر  اظهار  ابتدا  در  نهاوندیان 
جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل با 3 سفر 
قبلی ایشان متفاوت بود. ابتدای این سفر با شرکت 
در جلسه جنبش عدم تعهد شروع شد، بعد به کوبا 
که یک کشور انقالبی است سفر کردند و در آخر 

وارد نیویورک شدند.
وی ادامه داد:  رییس جمهور در این سفر 24 دیدار 
داشتند که 9 تای آن از کشورهای اروپایی بود و 11 
تای دیگر از کشورهای آسیایی و آمریکای التین و 
همچنین کشورهای همسایه مانند پاکستان، ترکیه 
و عراق بود. در این سفرها و دیدارها نگاهی نهفته 
است که دیپلماسی ایران را در راستای گسترش 
روابط دیپلماسی نشان می دهد. این همان نکته ای 
است که به تازگی مقام معظم رهبری نیز به آن 
اشاره کردند که هرکسی که بخواهد با ایران دست 

دوستی بدهد ایران از آن استقبال می کند.
رییس دفتر رییس جمهور همچنین با اشاره به 
دستاوردهای نطق رییس جمهور در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد، گفت: نطق رییس جمهور 3 
بخش مختلف را دربر داشت. اول ایشان به مساله 
منطقه پرداختند و موضوع خشونت و ایدئولوژی 
نفرت را که توسط برخی کشورها دنبال می شود، 
طرح کردند. به طور مشخص با ذکر نام از کشور 
عربستان برای ترویج ایدئولوژی نفرت و برخورد 
سرکوب گرایانه با کشورهای همسایه یاد کردند و از 
رژیم صهیونیستی نیز به عنوان رژیمی آپارتاید نام 
بردند. نهاوندیان همچنین خاطرنشان کرد: با تدبیر 
دیپلمات های ما و با قدرت به وجود آمده از اقتصاد 
مقاومتی، امروزه در جایی ایستاده ایم که کشورهای 
دیگر در دیدار با ما از ما مشاوره می خواهند. در 
ما  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  که  شرایطی 
اسالمی  ایران  هستند  روبه رو  مشکالت جدی  با 

توانسته از شرایط سخت سربلند بیرون بیاید.
با  ارتباط  در  دولت  اطالع رسانی  شورای  رییس 
اعتراضات ایران به آمریکا در باب عدم اجرایی شدن 
برخی مفاد برجام، گفت: بانک های کوچک و بزرگ 
خارجی امروز در کشور ما شروع به فعالیت کرده اند. 
بسیاری از کشورها برای واردات و صادرات، ال سی 
باز می کنند؛ گفتنی است صادرات غیرنفتی ما هم 
نسبت به گذشته افزایش یافته و فروش نفت طی 
این چند ماه یک میلیون بشکه اضافه شده است اما 
مشکل آن جاست که بانک های بزرگ خارجی هنوز 

راغب به سرمایه گذاری در ایران نشده اند.
وی افزود: این مطلب توسط ایران پیگیری شده و 
نکته جالب آنجاست که امروز اروپایی ها با ما همنوا 
شده اند. اروپایی هایی که یک زمان طرف مقابل ما 
و با آمریکایی ها بودند امروز مثل ما به برخی رفتار 
آمریکایی ها معترض هستند. نهاوندیان همچنین 
خاطرنشان کرد: ایران از منظر جهانی امروز این 
موضع تحسین برانگیز را دارد که در مورد برجام 
به  ما  است.  بوده  پایبند  خود  تعهدات  همه  به 
امیدبخش بودن برجام و تناقض با آمریکا همزمان 
اشاره می کنیم. نهاوندیان در بخش دیگری از این 
گفت وگو با بیان این که کشورهای زیادی از رئیس 
جمهور ایران درخواست مالقات داشتند، گفت: قرار 
بود سفر ما به نیویورک سه روزه باشد یک روز در 
چهارشنبه دیدارها انجام شود، پنجشنبه نطق باشد 
و جمعه روز بازگشتمان باشد. به اصرار نماینده ما 
در سازمان ملل که گفتند درخواست مالقات ها 
زیاد شده از سه شنبه تا پنجشنبه دیدارها و مالقات 
ها برگزار شد، به طوری که وقتی رئیس جمهور 
به دیدار و گفت وگو داشتند چون  اصرار  فرانسه 
وقتی نبود ایشان ساعت 9 شب آمدند و در آن 
گفت وگو در مورد همکاری های مشترک و افزایش 

سرعت آن صحبت کردیم.
وی ادامه داد: ما همیشه برای کشورهای همسایه 
اولویت قائل بودیم حتی در این سفر هم دیدارهای 
خوبی با سه کشور عراق، ترکیه و پاکستان انجام 
شد. آقای اردوغان در این دیدار اشاراتی به کودتای 
ترکیه داشتند و گزارشی درباره شکل گیری عواقب 
و تبعات آن داشتند. قرار شد هر چه سریعتر دیدار 
دو جانبه دیگری میان ایران و ترکیه صورت بگیرد 
و از همین رو آقای ظریف در مسیر بازگشت به 

ایران سفری به ترکیه خواهند داشت.
رئیس دفتر رئیس جمهور به دیدار رئیس جمهور 
پاکستان نیز اشاره کرد و گفت: شما می دانید که 
پاکستان با مسائلی جدی از جمله بحران افغانستان 
و حضور طالبان روبرو بود، از طرف دیگر ما نیز با 
این کشور مسائل مرزی داشتیم اما به دنبال سفر 

و  مباحث  از  بسیاری  پاکستان  به  روحانی  آقای 
مشکالت طرح و حل و فصل شد. از نظر امنیتی و 
استراتژیکی و همچنین از لحاظ اقتصادی همکاری 

با پاکستان برای ما مهم است.
وی در ارتباط با کشور عراق نیز گفت: با کشور 
عراق هم مساله امنیتی و اقتصادی برای ما طرح 
می شود. رابطه ایران با عراق دارای منافع دو طرفه 
و پایدار است، به طور کلی ایران در تمام روابطش 
نهاوندیان خاطر  به دنبال منافع دو طرفه است. 
نشان کرد: دیدارهای بسیار موفقی نیز با کشورهای 
آسیایی نظیر ژاپن، چین و هند داشتیم که نشان 
می دهد ما در ماه های آینده از لحاظ اقتصادی و 

تعامل ماه های شلوغ و مثبتی را خواهیم داشت.
در بخش دیگری از این گفت و گو رئیس دفتر 
رئیس جمهور با بیان اینکه برای ما بازتاب های 
است،  کالمی  های  واکنش  از  ارزشمندتر  عملی 
به بد عهدی آمریکایی ها در برخی از مفاد برجام 
اشاره کرد و گفت: جلسه کمیسیون مشترک برجام 
تشکیل شد اما دو روز قبل از این جلسه آمریکایی 
ها با نوعی شتاب زدگی مجوز فروش هواپیمای 
ایرباس و کمتر از یک روز مجوز فروش هواپیمای 
بوئینگ را صادر کردند. این مساله ای است که 

بیش از 6 ماه طول کشید.
وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که بحث تحریم 
هواپیماها ربطی به تحریم هسته ای ندارد؛ اما این از 
توانمندی مذاکره کنندگان ایرانی بود که توانستند 
این بحث را در زمان برجام مطرح کنند؛ چرا که 
ایران در زمان تحریم ها صدمات زیادی از جانب 

صنعت هواپیمایی را تحمل کرد. 
نهاوندیان همچنین افزود: مجوزها صادر شده و قرار 
است طبق برنامه ای مشخص هواپیماها تحویل 
داده شوند اما این بدان معنا نیست که از طرف 
ما پیگیری ها صورت نگیرد. آخرین بهانه ای که 
آنها برای عدم صدور مجوز می آوردند این بود که 
با  قطعاتی در هواپیما مصرف دو گانه دارد و ما 

بحث های فنی مشکالت را برطرف کردیم.
اد      امه د      ر صفحه ۳

نهاوندیان: امروز اروپایی ها در مقابل آمریکا با ما هم صدا هستند

صفحه ۳

صفحه ۳

صفحه 11
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مسند االمام العسكري، ص 287

کالم  نور

امنیت مهمترین خواسته مردم

فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه امنیت 
مهمترین خواسته به حق مردم از پلیس به شمار 
می رود، افزود: مردم پشتیبانان واقعی پلیس در 

تأمین امنیت پایدار در کشور هستند.
به گزارش مهر، سردار  حسین اشتری در دیدار با 
آیت ا... مظاهری از مراجع عظام تقلید و رئیس حوزه 
علمیه استان اصفهان، افزود: وجود علما و روحانیون 
برجسته برکتی برای کشور و مردم به شمار می 
رود که از وجود آنها در تمامی ماموریت های محوله 

بهره مند می شویم.
نیروی  گرامیداشت  هفته  آغاز  به  اشاره  با  وی 
ناجا  هفته  طول  در  ساله  هر  گفت:  انتظامی، 
برنامه های متعددی از جمله دیدار با علما و مراجع 
تقلید پیش بینی شده که از محضر آنها بهره کافی 

و وافی می بریم.
فرمانده نیروی انتظامی، حجم زیاد ماموریت های 
محوله و توقعات زیاد مردم از این نیرو را یادآور شد 
و تاکید کرد: وجود بیش از هشت هزار کیلومتر مرز 
مشترک با کشورهای همسایه و همجوار که تامین 
؛خوشبختانه  است  سنگینی  وظیفه  آنها  امنیت 

توانسته ایم با تمام توان این مهم را محقق سازیم.
سردار اشتری با اشاره به اینکه مرزبانان همیشه بیدار 
با هوشیاری و لطف الهی توانسته اند امنیت خوبی را 
در مرزها برقرار کنند، افزود: با توجه به ناامنی های 
برخی از کشورهای همجوار، ایران اسالمی یکی از 

امن ترین کشورهای منطقه به شمار می رود.
وی، برخورد با معتادان متجاهر را یکی از اقدامات 
مهم ناجا طی سال های اخیر برشمرد و افزود: ۵۰ 
درصد سرقت های خرد توسط معتادان صورت می 
گیرد در حالیکه ۵۰ درصد از جمعیت زندانیان نیز 

مربوط به مواد مخدر است.
فرمانده ناجا با اشاره به راه اندازی قرارگاه مبارزه 
اقدام، سال  این  با  در سال ۹۳، گفت:  با سرقت 
گذشته شاهد کاهش چهار درصدی سرقت های 
به  اشاره  با  اشتری  بودیم. سردار  کشور  در  خرد 
به  مسروقه  اموال  استرداد  برای  سازکاری  ایجاد 
اموال  برای  کنیم  می  تالش  گفت:  مالباختگان، 
تا  کنیم  تهیه  شناسنامه  شده  کشف  مسروقه 

شناسایی اموال برای صاحبان آنها فراهم شود.

توسعه تعاونی ها از مصادیق 
برجسته اقتصاد مقاومتی

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاونی های  امور  معاون 
عمران  توسعه  تعاونی های  تشکیل  اجتماعی 
شهرستانی را یکی از برنامه های جدی دولت در 

حوزه تعاونی ها دانست.
به گزارش ایسنا، سید حمید کالنتری در یازدهمین 
کرمانشاه،  برتر  تعاونی های  از  تجلیل  جشنواره 
تشکیل تعاونی های توسعه عمران شهرستانی را 
ادمه  و  دانست  دولت  های جدی  برنامه  از  یکی 
داد: تقویت تعاونی های دهیاری، ساماندهی و ارتقاء 
عملکرد تعاونی های مصرف، بازسازی و اصالح امور 
تعاونی های مسکن و ... از دیگر برنامه های دولت 

برای ایجاد اشغال پایدار در حوزه تعاونی ها است.
وی در ادامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر 
توجه به اقتصاد مقاومتی، توسعه تعاونی ها را یکی از 

مصادیق برجسته اقتصاد مقاومتی دانست.
 به گفته این مسئول، تعاونی ها هم درون گرا هستند 
توسعه  را  مردمی  اقتصاد  هم  و  برون نگر  هم  و 

می دهند.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاونی های  امور  معاون 
اجتماعی با اشاره به عدالت بنیان بودن تعاونی ها، 
تصریح کرد: اگر بخواهیم عدالت اقتصادی را توسعه 

بدهیم، بهترین راه تقویت تعاونی ها است.
وی در ادامه به فلسفه وجود اتاق های تعاون هم 
اشاره کرد و افزود: تاق های تعاون به عنوان نهادهای 
مردمی و غیردولتی، هم بر بخش تعاون نظارت 
دارند و هم تعاون را مورد حمایت و پشتیبانی قرار 

می دهند.
به گفته او، دولت نیز به اتاق های تعاون توجه ویژه 
دارد و نمونه آن تشکیل تعاونی توسعه صادرات 
از  که  است  تعاون  اتاق  همکاری  با  کشور  غرب 
سیاست های اصلی دولت در بحش صادرات بود و 

اکنون نیز مشغول فعالیت است.
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روحانی:

گسترش و تعمیق روابط با آفریقا از اصول 
سیاست خارجی ایران است

رییس جمهوری در دیدار رییس مجلس نمایندگان کنیا، گسترش 
و تعمیق روابط با کشورهای آفریقایی و از جمله کنیا را از اصول 
 سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران دانست و تاکید کرد که 
تهران از ارتقاء سطح همکاری های تهران – نایروبی بویژه در  حوزه 

اقتصادی استقبال می کند. 
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در دیدار »موتوری 
دوست  جمهوری  کشورهای  از  کنیا  گفت:  ادناهون«  جاستین 
اسالمی ایران در آفریقا است و شرایط پس از برجام و لغو تحریمها، 
زمینه را برای توسعه همکاریهای دو کشور  بیش از پیش فراهم 

کرده است. 
روحانی به توانمندیهای جمهوری اسالمی ایران در حوزه خدمات 
است  آماده  تهران  اینکه  بیان  با  و  کرد  اشاره  مهندسی  و  فنی 
راهسازی،  نیرو،  با  ارتباط  در  کنیا  طرحهای  پیشبرد  و  اجرا   در 
سدسازی و حوزه های انرژی مشارکت کند ، گفت: دولت  کنیا 
با فراهم کردن تسهیالت الزم، شرایط را برای حضور  می تواند 

و سرمایه گذاری شرکتهای بخش خصوصی ایران هموارتر  سازد. 
رییس جمهوری همچنین تقویت ارتباط مراکز دانشگاهی ، علمی 
و فناوری ایران و کنیا در کنار گردشگری را ضروری خواند و  گفت: 
پارلمانها و تقویت بیشتر ارتباط میان دو ملت ، می تواند روابط دو 

کشور را بیش از پیش مستحکم سازد. 
دکتر روحانی در ادامه به موضوع تروریسم به عنوان یک معضل 
برای همه جهانیان در دوره کنونی اشاره کرد و با تاکید بر  ضرورت 
برخورد ریشه ای با این معضل ، گفت: ایران و کنیا در این حوزه 
المللی  بین  و  ای  با یکدیگر و در سطوح منطقه  توانند  نیز می 

همکاری کنند. 
تاکید کرد که  این دیدار  نیز در  نمایندگان کنیا  رییس مجلس 
کشورش مصمم به توسعه و ارتقاء سطح همکاری ها با جمهوری 
 اسالمی ایران در همه عرصه ها است و اجرای برجام این زمینه را 

بیش از پیش فراهم کرده است. 
 «موتوری جاستین ادناهون » گفت: ایران در حوزه های فنی و 
مهندسی پیشرفت های خوبی داشته است و دولت کنیا شرایط و 
 تسهیالت الزم را برای حضور شرکتهای ایرانی و مشارکت آنها در 

طرح های کنیا فراهم کرده و خواهد کرد. 

قانون انتخابات شوراها اصالح شد

عضو هیات رییسه کمیسیون شوراهای مجلس اظهار کرد: با اصالح قانون 
انتخابات شوراها در این کمیسیون امکان برگزاری هم زمان انتخابات شوراها 

و ریاست جمهوری فراهم شد.
اصغر سلیمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به جلسه ی دیروز کمیسیون 
شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در جلسه دیروز طرح اصالح موادی 
از قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی مورد بررسی و 
تصویب قرار گرفت و هیات های اجرایی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری 

به موجب آن یکی شد.
وی افزود:طرح استفساریه نحوه رسمیت یافتن جلسات هیات حل اختالف 
استان ها هم بررسی شد که در نهایت تشخیص کمیسیون در خصوص این 
استفساریه رسمیت جلسات حل اختالف استان ها با دو سوم اعضا یعنی 
۴نفر و قانونی بودن تصمیمات آن بود. نماینده سمیرم در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد دستور دیگری که دیروز در جلسه کمیسیون شوراها 
بررسی شد طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مقامات و مدیران بود که از 
سوی کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده بود و به عنوان کمیسیون فرعی در 

کمیسیون شوراها مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

زائران اربعین فریب روادید ارزان را نخورند

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: زائران اربعین فریب دسیسه 
دالل ها و شرکت های کالهبردار مبنی بر دریافت روادید و بیمه با قیمت 

اندک را نخورند.
به گزارش ایرنا، محسن نظافتی با بیان اینکه صدور روادید از دیروز آغاز شد، 
گفت: سقف تعهد بیمه زائران اربعین 1۹2 میلیون تومان است. وی درباره 
زمان آغاز صدور روادید)ویزا( و آخرین اخبار ثبت نام اربعین حسینی )ع( 
اظهار کرد: صدور روادید از امروز یکشنبه در چهار مرکز کنسولی و سفارت 
عراق در تهران، کرمانشاه، مشهد و اهواز آغاز شده و در نیمه مهر ماه نیز 12 

مرکز دیگر در سایر استان های کشور فعالیت خواهند کرد.
نظافتی یادآور شد: قرار بر این بود تا صدور روادید در روزهای گذشته 
خاطر  به  اما  گیرد  انجام  عراق  سفارت  و  کنسولی  مراکز  سوی  از 
تعطیالت عید قربان و عید غدیر این روند کمی به تعویق افتاده که 
امیدواریم هر چه زودتر اجرایی شود. نظافتی تصریح کرد: امسال روند 
برنامه ریزی  اعزام ها به گونه ای  نام نویسی، صدور روادید و حتی 
تا ازدحامی را در روزهای پایانی شاهد نباشیم و این روند در  شده 
برنامه ریزی ها می تواند به نظم بیشتر ورود و خروج زائران اربعین 

حسینی از کشور کمک کند.
وی ادامه داد: استقبال و نام نویسی متقاضیان آیین اربعین امسال بسیار 
مناسب بوده و شاهد رشد چشم گیر ثبت نام ها نسبت به سال های گذشته 
هستیم البته اوج ثبت نام ها از پایان دهه اول محرم شدت بیشتری می 
گیرد و پیش بینی می کنیم امسال حدود 2 میلیون نفر از کشورمان به 

این سفر اعزام شوند.
مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت داشتن روادید)ویزا( برای حضور در 
آیین اربعین الزامی دانست و گفت: متقاضیان سفر اربعین به هیچ عنوان 
نمی توانند بدون ویزا، بیمه و ثبت نام در سامانه سماح به عتبات عالیات 

عزیمت کنند.
نظافتی افزود: موضوع لغو روادید)ویزا( اربعین هرگز برای امسال عملیاتی 
نخواهد شد و به طور حتم کنترل های خروجی و ورودی در مرزهای عراق 

نسبت به سال های گذشته افزایش خواهد یافت.
وی یادآور شد: سالهای گذشته به سبب وجود ازدحام جمعیت در یکی از 
مرزها، بی نظمی هایی در کنترل خروجی برخی زائران ایجاد شد که البته 
برخورد قانونی با افراد بدون روادید در بازگشت صورت گرفت اما امسال 
تمامی تمهیدات برای جلوگیری از ازدحام در یک مرز خاص و یا در یک 

بازه زمانی مشخص گرفته خواهد شد.
مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه اجازه سفر اربعین به 
کسانی که در سامانه سماح ثبت نام نکرده اند داده نمی شود، گفت: تمامی 
کنترل ها، مشخص شدن دفاتر قانونی، صدور روادید، گروه بندیها، تاریخ 
اعزام و بازگشت، راهنمایی خروج از مرزها، بیمه زائران و خدمات پزشکی از 

طریق نام نویسی انجام می گیرد.
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رفتار  گفت:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
آتش  و  آب  به  که  است  چنین  سعودی ها 
می زنند تا حمایت آمریکا را از دست ندهند 
و مدام با آنها البی می کنند چون مشروعیت 

خود را وابسته به حمایت امریکا می دانند.
با  دیدار  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر   
جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا گفت: هر جا 
که ما باشیم چه در ایران و چه در آمریکا، 

قلبمان برای ایران می تپد.
و  واقعی  تصویر  به  داد:  ادامه  ظریف   
ایران  از  علمی  مباحث  در  که  غرورآفرینی 

می بینم، افتخار می کنم.
وی با یادآوری امنیت در جمهوری اسالمی 
ایران، افزود: در حالی که دنیا نگران منطقه ما 
و آشوب و افراط و تندروی هایی است که بر 
جهان تاثیر خواهد گذاشت، اما ما در امنیت 

هستیم.
رفتار  گفت:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
برخی از کشورهای منطقه مثل سعودی ها 
تا  می زنند  آتش  و  آب  به  که  است  چنین 
مدام  و  ندهند  دست  از  را  آمریکا  حمایت 
تمام  چون  کنند  می  البی  آمریکایی ها  با 

مشروعیت و حیات خود را وابسته به چتر 
حمایت آمریکا می دانند.

این  با  ما  اما مردم  ظریف خاطرنشان کرد: 
همه فشار و تهدید هرگز سر خم نکرده اند و 
دلیل آن این است که »مردم ایران« امنیت 

ما هستند و امنیت ما درون زا است.
به  سعودی ها  امثال  کرد:  خاطرنشان  وی 
تأمین  امنیت شان  تا  دارند  نیاز  خارجی ها 

ما  تفاوت  این  و  خودشان  مردم  نه  و  شود 
با آن هاست.

از  دیگر  دربخشی  کشورمان  خارجه  وزیر 
صحبت های خود افزود: خارجی ها می دانند اگر 
به آنها وابسته شویم ما را به کرنش وا می دارند 
و  علم  رای،  صحنه  در  مردم  حضور  اگر  اما 

اقتصاد باشد، هیچ تحریمی کارساز نیست.
ظریف ادامه داد: تحریم معیشت مردم را به 

مخاطره می اندازد اما نمی تواند مردم ایران را 
از آرمان ها و باورهای خود جدا کند.

تحریم ها  همان  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
باعث شده با وجود باال و پایین شدن قیمت 
نفت باز هم به رشد اقتصادی مثبت رسیدیم 
و این امر با وجود این است که آثار کامل 
به  آمریکایی ها  اعتیاد  به خاطر  را  برجام 

تحریم ندیده ایم.
وزیر امور خارجه گفت: باید با خودباوری و 
با وجود  به آینده ی بهتر تالش کنیم  امید 
اینکه شاید عقاید مختلفی داشته باشیم اما 

باید برای ایران قدم برداریم.
مردم  چشم  در  امروز  ایران  افزود:  ظریف 
منطقه و دنیا یک کوه است و کسی نباید 
ایرادها را به دیگران نشان  مدام ضعف ها و 

دهد.
وی در پایان تاکید کرد: این به این معنی 
نیست که ضعف ها را نبینیم و فراموش کنیم 
ولی باید واقع نگر باشیم با این همه سالحی 
که کشورهای منطقه می خرند چرا امنیتی 
و  ندارند  دموکراسی  چون  ندارند؟  ما  مثل 

مردم با آنها نیستند.

ظریف:

سعودی ها مشروعیت خود را وابسته به حمایت آمریکا می دانند

با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رییس 
از  می تواند  دانش  تولید  تاکیدبراینکه 
کارهای اساسی باشد،تصریح کرد: حتی 
امروز میدان سوریه و عراق در میارزه با 
تروریست ها نیز رقابتی برای تولید دانش 

می تواند باشد.
سرلشگر محمد باقری دیروز در مراسم 
آغاز سال تحصیلی در دانشگاه عالی دفاع 
به اهمیت کاربرد علم در  اشاره  با  ملی 
مبارزه با تروریست ها در عراق و سوریه 
افزود:امروز پهپادهایی با برد بلند مقری را 

در حد یک متر مربع مورد شناسایی و هدف قرار می دهند که 
علم آن در اختیار یکی دو کشور است، روس ها هم به شدت به 
دنبال کمک ما برای دستیابی به علم این پهپادها هستند؛ البته 
امریکایی ها هم از این دانش برخوردار و اسرایلی ها به واسطه 

امریکا از این دستاورد برخوردار شده اند.
حماسه  جنبه  از  مقدس  دفاع  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
آفرینی دیده می شود، اما از جنبه علمی هم می توان آن را 
بررسی کرد، یادآورشد: دفاع مقدس از جنبه های مختلف 
قابل بررسی است و یک جنبه آن تولید علم و ایجاد دانش 
برای آینده بود.بعد از دفاع مقدس که وارد رشته جغرافیا 
شدم و مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم عمق علمی که 
در عملیات والفجر٨ بدست آمد و حدرد 1۵ گردان از آن 
رودخانه عبور کرد تا االن در هیچ جای دنیا تجربه نشده و 
علم آن هم وجود ندارد. این تجربه حاصل هشتصد عملیات 
میدانی  اطالعات  مقطع  آن  در  بود.  غواصان  شناسایی 
زمان  اطالعات،  این  تحلیل  از  پس  و  می شد  جمع آوری 

دقیق عملیات مشخص شد.
باید تجارب علمی دوران  اینکه  به  اشاره  با  باقری  سرلشکر 

شود  تدریس  و  تدوین  مقدس  دفاع 
خاطرنشان کرد: دانشگاه عالی دفاع ملی 
جایگاه  که  باشد  مفید  می تواند  زمانی 
پیدا  نظامیان  بین  در  بخوبی  را  خود 
کند. وظیفه ما آموزش و مهارت افزایی 

در سطوح راهبردی است.
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رییس 
دفاع  عالی  دانشگاه  گفت:  همچنین 
که  باشد  مفید  می تواند  زمانی  ملی 
جایگاه خود را بخوبی در بین نظامیان 
پیدا کند. ما قرار است در این دانشگاه 
نحوه پژوهش و یافتن راه حل برای مشکالت خود را بیاموزیم 
دانشگاه  روبروی  مثل  نباشیم  گرایی  دنبال مدرک  بنابراین 
تهران که پایان نامه به فروش می رسد ما به دنبال این مسیر 

نباشیم.
وی تاکید کرد: ستاد کل، ستاد ارتش و ستاد سپاه جزیره های 
جدا از هم نیستند و باید در یک صف و و در سطوح های مورد 
نظر حرکت کنند تا به هدف نهایی برسیم. من به معاونان ستاد 
کل نیروهای مسلح عرض کرده ام که طرح های خود را برای 

پژوهش و اداره امور علمی در دانشگاه دفاع ملی ارائه کنند.
باقری با بیان اینکه باید از دوباره کاری و موازی کاری در 
کارهای صورت گرفته خودداری کنیم، افزود: دانشگاه باید 
دائما به روز باشد و دچار تکرار ناکارامدها و تاریخ گذشته 
نباشیم. اینها نیاز به طرح دارد و دانشگاه این طرح را آماده 
کند ستادکل هم برنامه های خود را بدهد تا به هدف برسم.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان خاطرنشان کرد: رشد 
کمی دانشجو یا پژوهش هدف ما نیست بلکه هدف ما مساله 
یابی و حل مشکالت و پشتیبانی از نیروهای مسلح است در این 

راستا باید کمبود منابع پژوهشی خود را برطف کنیم.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری امنیت حاکم 
در مرزها را موجب افتخار نظام اعالم کرد.

گلپایگانی،  محمدی  محمد  االسالم  حجت 
آیین  در  انقالب  معظم  رهبر  دفتر  رئیس 
به صورت  که  برکت  بنیاد  های  پروژه  افتتاح 
ویدیو کنفرانس در مراسم شرکت کرد با بیان 
افتخار  موجب  مرزها  در  حاکم  امنیت  اینکه 
شبانه  تالش  با  مرزبانان  گفت:  است  نظام 
مرزها  به  استکبار  نفوذ  از  اند  توانسته  روزی 

جلوگیری کنند که این جای قدر دانی دارد.
وی گفت: تاکنون 27 مدرسه بنیاد برکت در 
آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده است  
افتتاح می شود که  باب دیگر  نیز ٨  امروز  و 
امید است مناطق محروم کشور بیشتر مدنظر 

مسوالن کشور قرار گیرد.
توسعه  و  تجهیز  نوسازی،  مدیرکل  همچنین 
مدارس اذربایجان غربی در این مراسم گفت: 
کالس   1۳۰۰ با  برکت  بنیاد  مدرسه   2۰۰
معظم  مقام  هدیه  کشور  سراسر  در  درس 
رهبری به دانش آموزان مناطق محروم است 
که ٨ باب از این مدارس سهم آذربایجان غربی 

است.
وی ادامه داد: این ٨ مدرسه بامساحت بالغ بر 
۳هزار ۳۵٨ متر مربع  و با اعتبار بالغ بر ۳۰ 
میلیارد ریال در شهرستان های ارومیه، تکاب، 
نقده، شاهین دژ، سلماس، بوکان و ماکو  به 

مرحله بهره برداری رسیده است.

رئیسدفترمقاممعظمرهبری:

امنیت حاکم در مرزها 
موجب افتخار نظام است

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به حضور 
المندب  باب  تنگه  منطقه  در  ایران  ملوانان 
در  دریایی  نیروی  جوانان  امروز  کرد:  اظهار 
کیلومتری   2۵۰۰ فاصله  در  و  عدن  خلیج 
خلیج فارس مشغول فعالیت هستند تا چرخه 

اقتصاد کشور سالم بماند.
دیروز  از  بعد  سیاری  حبیب ا...  دریادار  امیر 
دفاع  در همایش مردمی گرامیداشت هفته 
تا  خرمشهر  در  »دفاع  عنوان  با  که  مقدس 
فرهنگسرای  در  مکران«  سواحل  توسعه 
گلستان برگزار شد، با اشاره به ثمرات هشت 
و  شهدا  رشادت های  و  مقدس  دفاع  سال 
جانبازان جنگ تحمیلی اظهار کرد: همانطور 
که مشاهده می کنیم امروز در شرایطی که 
پیرامون کشور ما کشورهایی هستند که از 
امنیت کافی برخوردار نیستند و هنگامی که 
بیرون می روند  از خانه شان  مردمشان صبح 
لطف  با  امروز  نیست.  مشخص  بازگشتشان 
خدا و همت همه مردم  و نیز نیروهای مسلح 

امنیت پایداری در کشور برقرار است.
امنیت  قدردان  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
امروز کشور باشیم، به توطئه ها و دسیسه های 
دشمن در جریان پیروزی انقالب اسالمی و 
انقالب  پیروزی  از  پس  سال های  هم چنین 
انقالب  از  پس  کرد:  نشان  خاطر  و  اشاره 

اسالمی دشمن اقدام به ایجاد ناامنی در کشور 
آن هم با دسیسه اختالفات قومی و مذهبی 
کرد اما همان هنگام جوانان از اقصی نقاط 
کشور به محل های نفوذ دشمن رفتند و به 

مقابله با آن ها ایستادند.
اضافه  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده  سیاری 
کرد: دشمن با مواجهه با چنین رشادت هایی 
باز هم اقدام به توطئه علیه کشور کرد و هشت 
سال جنگ تحمیلی را راه انداخت اما مجددا 
نیز در مواجهه با رشادت های سربازان و مردم 
کشور در مقابله ایران اسالمی سر تعظیم فرود 

آورد و ما پیروز میدان شدیم.
وی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه 
تا زمانی که مردم و نیروهای مسلح با انسجام 
و اتحاد دست در دست هم در کشور زندگی 
کنند امنیت برقرار است، اظهار کرد: ما هر 
ساله هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم تا 
بگوییم با خون شهدا پیروز شده ایم و باید راه 

آن ها را ادامه داده و در خط والیت بمانیم.
به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی دریایی ارتش 
ماموریت  دو  به  خود  صحبت های  ادامه  در 
تامین  گفت:  و  کرد  اشاره  نیرو  این  اصلی 

امنیت در آب های متعلق به جمهوری اسالمی 
ایران نخستین ماموریت نیروی دریایی است؛ 
امروز با اقتدار تمام تحرکات دشمن را رصد 
می کنیم و اجازه نداده و نمی دهیم که هیچ 

کسی به آب های ما نزدیک شود.
باب  تنگه  در  دریایی  نیروی  حضور  وی 
المندب را ماموریت دیگر این نیرو عنوان و 
خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش ازیک 
سوم تجارت جهان از تنگه باب المندب انجام 
می شود و با توجه به اینکه نود درصد صادرات 
و  است  دریا  به  وابسته  کشورها  واردات  و 
وابسته  دریا  به  نیز  ایران  اقتصاد  هم چنین 
است، به دلیل آنکه کشتی های ما به واسطه 
حضور دزدان دریایی در خلیج عدن تهدید 
می شوند امروز جوانان نیروی دریایی ارتش 
در این خلیج و در فاصله 2۵۰۰ کیلومتری 
خلیج فارس مشغول فعالیت هستند تا چرخه 

اقتصاد کشور سالم بماند.
فاصله های  در  دریایی  نیروی  افزود:  سیاری 
سه هزار و پنج هزار کیلومتری کشور امنیت 
را برای کشور فراهم می کند. وی در پایان با 
تاکید بر اینکه از هیچ تهدیدی هراس نداریم 
دفاع  در  داریم  بدن  در  جان  تا  کرد:  اظهار 
از مرزهای آبی و منابع و منافع آبی کشور 

می ایستیم و از کشور حفاظت می کنیم.

دریادارسیاری:

اجازه نمی دهیم هیچ کسی به آب های ایران نزدیک شود

سرلشکرباقری:

روس ها دنبال کسب دانش تولید پهپاد از ایران هستند

تجارت خارجی ایران در نیمه اول امسال از مرز ۴2 
صادرات 21.7  گذشت،  دالر  میلیون  و 1۴  میلیارد 

میلیارد دالر و واردات 2۰.۳ میلیارد دالر شد.
تجارت خارجی ایران در نیمه اول امسال از مرز ۴2 
اساس  این  بر  گذشت.  دالر  میلیون   1۴ و  میلیارد 
صادرات غیرنفتی با ۵۵.۹۹ درصد افزایش نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، به 21 میلیارد و 7۰۶ میلیون 
دالر رسید؛ درحالیکه این رقم در سال گذشته، 2۰ 
میلیارد و ۴7٨ میلیون دالر بوده است. همچنین میزان 
و ۳۰٨  میلیارد  به 2۰  مدت،  این  در  کشور  واردات 
میلیون دالر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال، 
2.۶1 درصد کاهش را نشان می دهد. این آمار حکایت 

از آن دارد که تراز تجاری جمهوری اسالمی ایران در 
سال  جاری مثبت بوده است.

در این مدت، میعانات گازی با ۳ میلیارد و ۴۹۶ میلیون 
دالر، عمده ترین کاالی صادراتی کشورمان بود که البته 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 12.٨۵ کاهش 
داشته است. در این میان گازهای طبیعی مایع شده 
نیز، با یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون دالر در رتبه بعدی 
و  نفتی  گازهای  ترتیب  به  آن،  از  پس  و  دارد  قرار 
هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ٨۳۶ میلیون 
دالر، روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین با ۶٨٨ 
میلیون دالر و پروپان مایع شده با ۶۳۶ میلیون دالر 

قرار دارند.

همچنین در مدت یادشده، ٨ میلیارد و ۶۹٨ میلیون 
دالر انواع کاالی پتروشیمی صادر شد که در مقایسه 
نشان  رشد  درصد  قبل، 22.۴  سال  مشابه  مدت  با 
می دهد و این کاالها در میان سایر گروه های کاالیی 
بیشترین سهم از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به 
خود اختصاص داده اند؛ به  طوری که ۴۰.7 درصد از کل 
صادرات غیرنفتی کشورمان به پتروشیمی ها اختصاص 
دارد. سهم سایر کاالها به استثنای پتروشیمی و میعانات 
گازی از کل صادرات غیرنفتی کشورمان در شش ماهه 
سال جاری ۴۳ و ٨2 صدم درصد بود. در این مدت 
۹ میلیارد و ۵12 میلیون دالر انواع کاال به استثنای 
میعانات گازی و پتروشیمی صادر شد. صادرات سایر 

کاالها هم در این مدت یک و ٨۴ صدم درصد رشد 
وارداتی طی شش ماهه نخست  اقالم عمده  داشت. 
ارزش  به  دامی  ذرت  شامل  ترتیب  به  سال 1۳۹۵ 
۵۵1 میلیون دالر، لوبیای سویا به ارزش ۵۰۳ میلیون 
دالر، برنج به ارزش ۴7٨ میلیون دالر، قطعات منفصله 
خودرو به ارزش ۴۳2 میلیون دالر و انواع وسایل نقلیه 

به ارزش ۳۵7 میلیون دالر بود.
چین همچنان بزرگ ترین خریدار کاالهای ایرانی است؛ 
به طوری که در شش ماهه ابتدایی سال جاری، حجم 
صادرات غیرنفتی کشورمان به چین به ۳ میلیارد و 
۹۹٨ میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته یک و ۹2 صدم درصد رشد داشته است.

کارنامه تجارت 

خارجی ایران 

در نیمه اول سال
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تالش مستمر پدافند هوایی برای آمادگی 
در دفاع از کشور

مراسـم صبحـگاه قـرارگاه پدافند هوایی خاتـم االنبیا)ص( با 
حضـور امیر سـرتیپ فـرزاد اسـماعیلی فرمانده ایـن قرارگاه 

دیروز برگزار شـد.
بـه گزارش ایسـنا - امیر سـرتیپ فـرزاد اسـماعیلی فرمانده 
قـرارگاه پدافنـد هوایـی خاتـم االنبیـا)ص( در ایـن مراسـم 
ضمـن تبریـک هفتـه دفـاع مقـدس، اظهار داشـت: هشـت 
و  حوزه هـا  خانـواده،  عنصـر  سـه  بـا  مقـدس  دفـاع  سـال 
دانشـگاه ها زنـده نگـه داشـته می شـود و اگـر سلحشـوری 
و صبـوری خانواده پیشکسـوتان هشـت سـال دفـاع مقدس 

نبـود، روح معنـوی رزمنـدگان تقویـت نمی شـد.
شـیطنت های  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  اسـماعیلی  امیـر 
بیگانـه در تحریـف سـخنان مسـئولین اظهـار  رسـانه های 
صحبتـی  نجومـی  حقوق هـای  مـورد  در  وقتـی  داشـت: 
می شـود تمـام مـردم مـا و دولـت از ایـن بحـث پریشـان 
خاطـر و آزرده هسـتند و بنابـر فرمایش مقـام معظم رهبری 
دولـت و همـه نهادهـای مرتبـط بـه جـد پیگیـر رفـع ایـن 

هسـتند. مسـائل 
فرمانـده قـرارگاه پدافنـد هوایی خاتـم االنبیـا)ص( در ادامه 
تصریـح کـرد: همـه مـا در نظام مقدس اسـالمی سـربازیم و 
بنابـر تدبیـر مقـام معظم رهبـری )مدظلـه العالی( همیشـه 
در صحنـه و آمـاده هسـتیم و در بخـش تجهیـزات، چـه در 
موشـک و تـوپ و رادار و چـه در بحـث آمادگـی نیـروی 

انسـانی پیشـتاز هسـتیم و حرفمـان برابـر عملمان اسـت.
اسـماعیلی تاکیـد کـرد: حـوزه دیپلماسـی میـدان بسـیار 
پیچیـده و گسـترده ای اسـت و قطعـا متولیـان ایـن امـر بـا 
تبعیـت از فرمایشـات مقـام معظـم رهبری)مدظلـه العالـی( 
نیروهـای  و  می کننـد  فراهـم  کشـور  بـرای  را  بهترین هـا 
نظامـی هـم بـا اقتـدار پشـتیبان تـالش گـران ایـن عرصـه 

خواهنـد بـود.
وی در پایـان افـزود: پدافنـد هوایـی بـه عنـوان خـط مقدم 
دفـاع از کشـور اسـت و بـه صـورت مسـتمر تـالش می کند 
تـا در همـه زمینه هـا اعـم از راداری، موشـکی، توپخانه ای و 
شـنود الکترونیکـی و دیگـر بخش هـا بـرای دفـاع از کشـور 

باشـد. آماده 

آغاز رزمایش پدافند پرتویی 
»حضرت روح ا...« در کاشان

سـخنگوی رزمایـش پدافنـد پرتویی از آغـاز ایـن رزمایش از 
دیـروز یک شـنبه خبـر داد.

بـه گـزارش ایسـنا، احمد جـوزی، دیـروز در نشسـت خبری 
ایـن رزمایش اظهار داشـت: رزمایش پدافنـد پرتویی حضرت 
روح ا... صبـح امروز سـاعت ۹ صبح آغاز شـد؛ این رزمایش در 
منطقـه عمومی کاشـان، نطنـز و آران و بیـدگل انجام خواهد 

. شد
وی افـزود: ایـن رزمایـش بـا توجـه بـه توانمندی های کشـور 
در حـوزه هسـته ای، یکـی از الزامـات برای مسـؤوالن کشـور 
بـا محوریـت پدافنـد غیـر عامـل دنبـال می شـود؛ در حـوزه 
هسـته ای کـه حوزه جدیدی اسـت بایـد آگاهی رسـانی هایی 
بـرای شـرایط خـاص انجـام شـود تـا مـردم در مواجهـه بـا 

حـوادث احتمالـی آمادگی داشـته باشـند.
سـخنگوی رزمایـش پدافنـد پرتویـی حضـرت روح ا... عنـوان 
کـرد: یکـی از چالش هـا در حـوزه هسـته ای در مواقـع خاص 
ایجـاد حالت هـای مختلف اسـت که اگـر آمادگـی الزم وجود 
نداشـته باشـد، از لحـاظ روانـی بـار منفـی بـر مـردم خواهد 

داشت.
وی بیـان کـرد: سـازمان پدافنـد غیرعامـل مسـؤولیت ارتقاء 
مقاومـت مردمـی در شـرایط بحرانـی در حـوزه پرتویـی در 
قـرارگاه پرتویی کاشـان را دنبال می کند؛ با سلسـله اقداماتی 
کـه ایـن سـازمان انجام می دهـد، می توانـد ایـن توانمندی را 

در مناطقـی که سـایت هسـته ای وجـود دارد ایجـاد کند.
سـازمان دهی  بـا  بایـد  منظـور  بدیـن  داد:  ادامـه  جـوزی 
ظرفیت هـای موجـود در منطقـه، سـاختاری بـرای مقابلـه با 

حـوادث احتمالـی و در شـرایط بحـران ایجـاد شـود.
وی بـا اشـاره بـه اهـداف ایـن رزمایـش عنـوان کـرد: ارتقای 
آمادگـی برای مقابلـه با تهدیدهای پرتویـی در مکان هایی که 
از نظـر هسـته ای مهم هسـتند، تقویت تـوان تصمیم گیری و 
ایجـاد هماهنگی بین دسـتگاه های نظامـی، انتظامی، امنیتی 

و اجرایـی از جملـه اهـداف این رزمایش اسـت.
سـخنگوی رزمایـش پدافنـد پرتویـی حضـرت روح ا... تصریح 
کـرد: ایـن رزمایش موجـب آمادگی و اعتماد به نفس بیشـتر 
در مواجهـه بـا شـرایط خـاص می شـود و پـس از پایـان ایـن 
رزمایـش بـا ارزیابـی اطالعـات بـه دسـت آمـده می توانیم به 
نقـاط ضعـف و قـوت خود در این حـوزه پی بـرده و در جهت 

برطـرف کـردن نقـاط ضعف عمـل کنیم.
وی در پایـان تأکیـد کـرد: ایـن رزمایـش در دو حلقـه ٨ و 
1۴ کیلومتری نسـبت به مجتمع غنی سـازی شـهید احمدی 
روشـن انجـام می شـود کـه بـا برقـراری ارتبـاط بیـن افـراد 
حاضـر در ایـن رزمایـش و بـا فرماندهی فرماندار شهرسـتان، 
آمادگـی برقـراری ارتباطـات که یکـی از اهداف ایـن رزمایش 

اسـت، تمرین می شـود.

انفجار انتحاری در غرب بغداد با ۳۵ کشته و زخمی

در انفجـار انتحـاری کـه تجمعـی را در منطقـه اسـکان در 
غـرب بغـداد، پایتخـت عـراق هـدف قـرار داد، هفـت تـن 

کشـته شـده و حـدود 2٨ تـن زخمـی شـدند.
بـه گـزارش ایسـنا، بـه نقـل از شـبکه خبـری روسـیا الیوم، 
در بیانیـه فرماندهـی عملیـات بغـداد آمـده اسـت: حملـه 
تروریسـتی از طریـق یک عامـل انتحاری صـورت گرفت که 

کمربنـد انفجـاری بـه خـود بسـته بود.
در ایـن بیانیـه آمـده اسـت، ایـن عامـل انتحـاری تجمعـی 
از شـهروندان را در ورودی دانشـکده المامـون در منطقـه 
قـرار داد کـه هفـت کشـته و 2٨ زخمـی  اسـکان هـدف 

گذاشـت. برجـای 
در همیـن حـال، گـروه تروریسـتی داعـش مسـئولیت ایـن 
بیشـتر  کـه  گرفـت  برعهـده  را  اسـکان  محلـه  در  حملـه 

می دهنـد. تشـکیل  شـیعیان  را  محلـه  ایـن  سـاکنان 
خبرگـزاری اعمـاق، وابسـته بـه داعـش گـزارش داد که این 

حملـه اعضایی از سـازمان شـیعی بـدر را هدف قـرار داد.

دیدار رییس مجلس سوریه
 با الریجانی 

رئیـس مجلـس نمایندگان سـوریه امروز با 
رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی دیـدار و 

گفت وگـو خواهـد کرد.
بـه گـزارش ایسـنا، هدیـه خلـف عبـاس 
کـه  سـوریه  نماینـدگان  مجلـس  رئیـس 
بـه دعـوت علـی الریجانـی به تهران سـفر 
کـرده امـروز بـا وی دیـدار خواهـد کـرد.

رئیـس مجلـس سـوریه در سـفر بـه تهران 
سیاسـی  و  پارلمانـی  مناسـبات  آخریـن 
قـرار   رایزنـی  مـورد  را  دمشـق  و  تهـران 

داد. خواهـد 

تصویب کلیات طرح شفاف سازی 
حقوق و دریافتی مدیران

مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون  سـخنگوی 
شـورای اسـالمی از تصویـب کلیـات طرح 
شفاف سـازی حقوق و دریافتـی مدیران در 

این کمیسـیون خبـر داد.
احـد آزادی خـواه در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
عنـوان کـرد: در جلسـه دیروز کمیسـیون، 
مـا بـه عنـوان کمیسـیون فرهنگـی طـرح 
شفاف سـازی حقـوق و دریافتـی مدیـران 
را بررسـی و کلیـات آن را تصویـب کردیم.

او ادامـه داد: در بخـش دیگـری از جلسـه 
نیـز فاطمـه ذوالقـدر و طیبه سیاوشـی که 
از طـرف کمیسـیون، کاروان پارالمپیـک را 
در سـفر ریـو همراهـی کردنـد گزارشـی 
رئیـس  و  دادنـد  ارائـه  را  خـود  سـفر  از 
در  نماینـدگان  تـالش  از  نیـز  کمیسـیون 

ایـن سـفر تقدیـر کـرد.
بـه گفته آزادی خـواه، کمیسـیون فرهنگی 
فرهنگـی  مختلـف  دسـتگاه های  تقاضـای 
را  کمیسـیون  صحـن  در  حضـور  بـرای 
برخـی  حضـور  بـا  و  کـرده  بررسـی  نیـز 
دسـتگاه ها در صحـن کمیسـیون فرهنگی 

موافقـت کردنـد.

ادعاهای ضد ایرانی وزیر خارجه 
امارات در سازمان ملل

وزیـر امـور خارجـه امـارات کـه کشـورش 
بـا حضـور در ائتـالف عربـی جنـگ یمـن 
موجـب کشـتار زنـان و کـودکان بسـیاری 
شـده اسـت ایـران را بـه  ایجـاد تنـش در 

منطقـه متهـم کـرد!
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری 
زایـد  بـن  عبـدا...  شـیخ  آسوشـیتدپرس،  
امـارات  خارجـه  امـور  وزیـر  آل نهیـان، 
متحده عربی روز شـنبه در نشسـت ساالنه 
وزیـران در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل 
در نیویـورک بـه طـرح اتهامـات بی اسـاس 
و خصمانـه خـود علیـه ایـران پرداخت و با 
ادعـای ایـن کـه ایـران باید از ایفـای نقش 
منفـی در منطقـه دسـت بـردارد، گفـت: 
کشـورهای منطقـه امیـدوار بودنـد توافـق 
و  ایـران  میـان  گذشـته  سـال  هسـته ای 
قدرت هـای جهانـی بـه تغییر رفتـار تهران 
منجـر شـود امـا تمـام ایـن امیدواری ها به 

سـرعت از بیـن رفـت.
او در ادامـه اظهـارات خصمانه خـود بدون 
پرداختـن بـه حقیقـت درباره نقـش برخی 
در  غـرب  و  منطقـه  عـرب  کشـورهای 
بی ثباتی هـا و جنگ هـای داخلـی در ایـن 
منطقـه مدعـی شـد که ایـران بـرای برهم 
زدن امنیـت در منطقـه تـالش می کنـد و 
دخالـت ایـن کشـور در امور داخلـی عراق 

تشـدید شـده است.
به گـزارش ایسـنا، این ادعاهای سـاختگی 
در حالـی مطـرح می شـود کـه اصلی تریـن 
عامـل بی ثباتـی و ناآرامـی در خاورمیانـه 
از  عـرب  کشـورهای  برخـی  دخالت هـای 
تالش هـای  و  سـعودی  عربسـتان  جملـه 
آن بـرای تسـلط و گسـترش نفـوذ خـود 
سیاسـت های  بعـالوه  و  منطقـه  در 
مداخله جویانـه آمریـکا در امور کشـورهای 

منطقـه اسـت.
این کشـورها تـالش می کنند تا بـا گرفتن 
ایـران و  بـه سـمت  اتهـام خـود  انگشـت 
مقصر جلـوه دادن کشـورمان توجه جامعه 
پـرده  پشـت  حقیقـت  از  را  بین الملـل 
جنگ هـا و بی ثباتی هـای منطقـه منحـرف 
کننـد تا بتواننـد به سیاسـت های تهاجمی 

و خصمانـه خـود ادامـه دهند.
خارجـه  امـور  وزیـر  ظریـف  محمدجـواد 
کشـورمان اخیـراً در پاسـخ بـه ادعاهـای 
دخالـت ایـران در امـور عـراق گفـت کـه 
تهـران آن گونـه کـه مقامـات عراقـی نیـز 
اعـالم کرده انـد، بنـا بـه خواسـت رسـمی 
عراقـی  نیروهـای  کنـار  در  عـراق  دولـت 
حضور مستشـاری دارد و به آن ها مشـاوره 

می دهـد.
وی تأکیـد کـرد کـه ایـران بـه عراقی هـا 
کمـک می کند تا با تروریسـم مبـارزه کند 
و تـا وقتـی کـه عراقی هـا در راه مبـارزه با 
تنهـا  نـه  می کننـد،  تـالش  تروریسـت ها 
ایـران بلکـه همه باید بـه عراقی هـا در این 

مبـارزات کمـک کنند.

خبرخبر

وزیر دفاع گفت: موشک سوخت جامد برد بلند 
ثابت  دقت  با  بلند  برد  جامد  موشک  و  غدیر 
سجیل و موشک خرمشهر با برد بلند و قدرت 
اصابت باال در آینده نزدیک در خدمت ملت قرار 

خواهد گرفت.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
هفته  مناسبت  به  دفاع  وزیر  دهقان  سردار 
دفاعی  توان  وضعیت  از  گزارشی  دفاع مقدس 

کشور ارائه داد.
در  گفت:  ثامن الحج  عملیات  سالروز  در  وی 
عملیات ثامن الحج، دشمنان نتوانستند آبادان را 
در اختیار گرفته و به سمت اهواز بیایند؛ عملیات 
ثامن با فرمان امام خمینی )ره( برای شکست 
حصر آبادان آغاز شد که سرآغاز استراتژی جدید 

در جنگ بود.
وزیر دفاع ادامه داد: بعد از سه روز از آغاز جنگ، 
برای  صدام  که  کردند  اعالم  جنگ  تحلیلگران 
دستیابی به اهداف خود ناموفق است؛ لذا ظرف 
یک هفته، استراتژی صدام از تهاجم شدید کوتاه 

مدت به جنگ فرسایشی بلندمدت تغییر کرد.
را  ایران  به  حمله  در  دشمن  استراتژی  دهقان، 
آنها،  خواسته های  برابر  در  ایران  ملت  تصمیم 
تن دادن به جنگ کوتاه مدت و بلندمدت خواند 
صدام،  به  کمک  از  آمریکایی ها  هدف  گفت:  و 
نیز  صدام  اما  بود  ایران  انقالب  کردن  خاموش 
اهداف مد نظر خود را داشت که شامل لغو قرارداد 
1۹7۵، تبدیل شدن به ژاندارم منطقه و جبران 

شرایط آسیب پذیر داخلی حکومت بعث بود.
تالش های  جنگ،  از  دوره  این  در  گفت:  وی 
دیگران برای ممانعت به پیروزی ملت ایران آغاز 
شد و صدام از نظر سیاسی، اقتصادی و اطالعاتی 
قرار  منطقه  و  غربی  کشورهای  حمایت  مورد 

گرفت.
فتح خرمشهر،  از  بعد  داشت:  اظهار  دفاع  وزیر 
متجاوز،  تنبیه  سیاست  با  اسالمی  جمهوری 
قصد  ما  کرد.  آغاز  را  گسترده ای  عملیات های 
داشتیم دنیا را به نقطه ای برسانیم که ناچار به 
شناسایی متجاوز و وادار کردن آن به پرداخت 

غرامت شود.
دهقان ادامه داد: ما جنگ را با موفقیت به پایان 
رساندیم چرا که دشمنان ما به اهداف خود دست 

نیافتند.
سال  هشت  دستاوردهای  تشریح  در  وی 
دفاع مقدس گفت: در دنیای پرآشوبی که قانون 
اسلحه،  و  زور  صاحبان  و  است  حاکم  جنگل 
می کنند،  تعریف  خود  برای  را  حقوق  همه 
که  کرد  ثابت  ما  به  دفاع مقدس  سال  هشت 
فرهنگ  انتخاب  عزتمندانه،  زیست  راه  تنها 

ایثار و شهادت است.
نهادهای  آموختیم  کرد:  تصریح  دفاع  وزیر 
بین المللی حامی کشورهای استکباری هستند 
باشد  داشته  انتظار  نمی تواند  ملتی  هیچ  و 
نهادهای بین المللی از آن حمایت کنند. آموختیم 
دموکراسی،  و  بشری  حقوق  زیبای  شعارهای 
ابزاری برای توجیه گری اقدامات تجاوزگرانه نظام 
سلطه است و ترور تروریست، ابزاری در دست 

صاحبان قدرت برای مقابله با اراده ملت هاست.
دهقان اظهار داشت: از هشت سال دفاع مقدس، 
آموختیم دشمن همواره بر موضع دشمنی خود 
قرار دارد و ابزار متناسب با موقعیت را استفاده 
می کند؛ مانند زور، دسیسه، توطئه، تالش برای 
ایجاد حفره هایی درون جامعه، تحقیر و توهین، 

تطمیع و حیله و لبخند.
وی گفت: در منطقه ما بی ثباتی فراگیری وجود 
دارد و تنها کشوری که عامل صلح و ثبات در 
منطقه است و امروز بیشترین تالش را برای ایجاد 
صلح در منطقه به کار گرفته و پیش قراول مقابله 
با جریان های تروریستی است ، جمهوری اسالمی 

ایران است.
وزیر دفاع خاطرنشان کرد: در حوزه دفاعی تنها 
عدم  پذیرفته ایم،  که  محدودکننده ای  عنصر 
ورود به عرصه تولید سالح های کشتار جمعی و 

شیمیایی است.
وی ادامه داد: کشور ما به لحاظ جغرافیایی و نظام 
حاکم در معرض تهدید دیگر کشورها قرار دارد و 
به همین دلیل در حوزه دفاع، از توسعه تجهیزات 

پدافندی غفلت نمی کند.
موشکی،  پدافند  حوزه  در  کرد:  تصریح  دهقان 
ایجاد محدودیت در قدرت  برای  هیچ عنصری 
نمی شناسیم و در جهت تقویت توان دفاعی خود 

با برنامه های اعالم شده حرکت می کنیم.

در  مدیریت  سازمان  تشکیل  از  همچنین  وی 
وزارتخانه  این  چابک سازی  برای  دفاع  وزارت 
خبر داد و گفت: تالش کردیم تمام سرمایه های 
پژوهشی کشور را در خدمت دفاع و توسعه ملی 

قرار دهیم.
وزیر دفاع ادامه داد: موازی کاری را حذف کردیم 
و  را محدود کرده  تحقیقاتی خود  پروژه های  و 
به ما  متمرکز در مواردی کردیم که می توانیم 
در  ما  برای  که  بدهد  را  فناوری  یا  و  محصول 
از  ایجاد کند.بیش  صحنه های درگیری، برتری 
۳۵ درصد از هزینه های قبل از سال ۹۰ را در 

عرصه تحقیق و تولید کاهش دادیم.
محدود  را  خود  تولیدی  برنامه های  گفت:  وی 
برای ما  بر مواردی کردیم که  کرده و متمرکز 
ایجاد بازدارندگی می کند. در این فرآیند، آنچه از 
اهمیت زیادی برخوردار بود؛ این بود که بتوانیم 
در کوتاه ترین بازه های زمانی، به باالترین حد از 
نیاز خود را در جهت تأمین امنیت ملی و ارتقای 

ضریب امنیتی کشور دست یابیم.
دهقان اظهار داشت: ما در حوزه تولید موشک در 
زمینه موشک های کروز، بالستیک سوخت جامد 
و مایع و موشک های پدافندی، حدی از توان را به 
لحاظ تولیدی داریم که قادریم هر بُرد، هر دقت 
و هر میزان تخریبی را با دقت اصابت، طراحی و 

ایجاد کنیم.
بُرد  موشک های  امروز  کرد:  تصریح  دفاع  وزیر 
بلند ما با دقت های زیر 1۰ متر می تواند اهداف 

متخاصم را مورد هدف قرار دهد.
بالستیک  موشک های  آینده  در  داد:  وعده  وی 
زمین به زمین خود را به گونه ای توسعه خواهیم 
داد که قادر باشد در دوردوست ها، اهداف دریایی 

را هم مورد اصابت قرار دهد.
دهقان خاطرنشان کرد: موشک های کروز زمین 

به دریا و آنهایی که از شناورها پرتاب می شوند، 
قادرند تمامی اهداف دریایی را در بردهای بلند 

مورد اصابت قرار دهند.
وزیر دفاع اظهار داشت: دیروز خط تولید موشک 
سوخت جامد تاکتیکی و نقطه زن ذوالفقار که ضد 
جمینگ است، فعال کردیم؛ تا پایان امسال سه 
محصول اساسی را در حوزه  موشکی که برتری و 
قدرت دفاعی ما را چندین برابر افزایش خواهد 

داد را به صحنه تولید خواهیم آورد.
وی ادامه داد: موشک سوخت جامد برد بلند غدیر 
و موشک جامد برد بلند با دقت ثابت سجیل و 
موشک خرمشهر  با برد بلند و قدرت اصابت باال، 
دستاوردهایی خواهد بود که در آینده نزدیک در 

خدمت ملت قرار خواهد گرفت.
خود  سخنرانی  از  دیگری  بخش  در  دهقان 
درخواست هایی را از مجلس مطرح کرد و اظهار 
داشت: نقش تعیین کننده مجلس در جهت اتخاذ 
مواضع انقالبی برای پیشبرد آرمان های انقالب 
ستودنی است؛ اقداماتی که در دوران دفاع مقدس، 
مجلس شورای اسالمی برای حمایت از ایثارگران 

انجام داد، بسیار مهم بود.
در  طبیعی  طور  به  داشت:  اظهار  دفاع  وزیر 
ساله،  پنج  برنامه های  و  سالیانه  بودجه های 
نمایندگان عنایت ویژه ای به بخش دفاع داشتند 
من،  مسئولیتی  دوره  در  است.  تقدیر  قابل  که 
آنچه از نمایندگان دیدیم، همراهی و دلسوزی در 
مباحث مربوط به امنیت ملی و کمک به توسعه 
بوده  دفاعی  عرصه  در  ملت  قدرت ساز  عناصر 
است. امیدواریم در برنامه ششم و بودجه سال 
بلندتری برای تقویت بنیه دفاعی  ۹۶ گام های 

کشور برداشته شود.
وی تصریح کرد: ما باید صنایع دفاعی مان را به 
گونه ای توسعه دهیم که ضمن تولید همه اقالم 
پدافندی و دفاعی، در راستای توسعه تولید اقالم 

تهاجمی نیز گام برداریم.
دهقان ادامه داد: ما نیاز به توسعه و نوسازی 
نیروی  نیاز داریم  ما  اقالم دفاعی خود داریم. 
ساحل  در  استقرار  لحاظ  به  را  خود  دریایی 
ناوگان های  و  ناوشکن ها  و  مکران  دریایی 

جدید، به روز کنیم.
وزیر دفاع اظهار داشت: ما نیاز داریم تحرک را 
در نیروی زمینی خود افزایش داده و در جهت 
توسعه سالح های زمینی که ما را قادر به مقابله با 

تحلیل های نوین می سازد، اقدام کنیم.
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی  ادامه  در 
اسالمی اظهار داشت: آقای دهقان بیانات مفیدی 
داشتند؛ ایشان از فرماندهان باسابقه دفاع مقدس 

هستند که امروز نیز از نظراتشان بهره بردیم.

وزیردفاعخبرداد:رونماییاز۳موشکبردبلنددرآیندهنزدیک

قدرت دفاعی کشور افزایش می یابد

خارجه  وزارت  سخنگوی 
در  ابوظبی  گفت:  کشورمان 
سنتی  نقش  اخیر  سال های 
بنفع  را  خود  محافظه کارانه 
افروز  جنگ  و  تندرو  بازیگران 
منطقه کنار گذاشته و به جای 
تنش ها،  کاهش  به  کمک 
مشوق عمیق تر شدن شکاف ها 
بوده  جنگ افروزی  گسترش  و 

است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت 
خارجه کشورمان در واکنش به 
اظهارات عبدا... بن زاید، وزیر خارجه امارات متحده عربی در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد، با رد اظهارات تکراری و بی اساس وی، اظهار کرد: تالش 
وزیر خارجه امارات برای فرافکنی و متهم کردن دیگران به بی ثبات کردن اوضاع 
منطقه در حالی صورت می گیرد که ابوظبی در سال های اخیر  نقش سنتی 
محافظه کارانه خود را به نفع بازیگران تندرو و جنگ افروز منطقه کنار گذاشته 
و به جای کمک به کاهش تنش ها، مشوق عمیق تر شدن شکاف ها و گسترش 

جنگ افروزی بوده است.
او افزود: جمهوری اسالمی ایران همواره بر این باور بوده و هست که  آن چه 
منطقه را در لبه پرتگاه مصائب و فجایع جبران ناپذیر قرار می دهد، سیاست های 

حمایتی از تروریسم تکفیری بوده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در پایان با اشاره این که جزایر سه گانه 
ایرانی جز الینفک قلمرو سرزمینی جمهوری اسالمی است افزود: تکرار ادعاهای 

بی اساس واقعیات تاریخی را تغییر نمی دهد.
قاسمی با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست های واقع بینانه و ضد خشونت و تروریسم 
از سوی تمامی کشورهای منطقه برای عبور از ناآرامی های کنونی، وزیر خارجه 
امارات را به واقع گرایی و اجتناب از تکرار اتهامات واهی و بی اساس توصیه کرد.

قدرت  محصول  را  امنیت  شهرسازی  و  راه  وزیر 
عرصه  در  امروز  که  دانست  ها  ملت  بازدارندگی 
هوایی، دریایی و جاده ای کشور خود را نشان داده 

است.
»عباس آخوندی« دیروزدر مراسم گرامیداشت سی 
و هشتمین سالگرد دفاع مقدس در وزارت راه و 
شهرسازی گفت: امروز ثبات ایران مدیون رشادت 
های غیورمردانی است که امنیت را برای ایران به 

وجود آورده اند. 
امنیت  بازدارندگی همواره  وی اضافه کرد: قدرت 
ملت ها را حفظ می کند و اگر امروز ناوگان تجاری 
ایران در دریاها به سالمت سیر می کنند به پشتوانه 
نیروی دریایی و مردانی است که از این مرز و بوم 

دفاع کنند. 
آخوندی گفت: اگر امروز شاهد امنیت در آسمان 
ایران هستیم و امن ترین آسمان منطقه را داریم، 
به سبب وجود مردانی است که از سرزمین خود 

دفاع می کنند.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: اگر شاهد امنیت 
در جاده ها و شبکه ریلی کشور هستیم باید قدردان 
بزرگمردانی باشیم که همه جانبه از سرزمین خود 
رزمی  آمادگی  از  ناشی  این،  و  کنند  می  دفاع 

نیروهای مسلح ماست. 
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت راه و شهرسازی 
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز در این مراسم 
گفت: در جنگ تحمیلی دو ابرقدرت جهان برای 
نابودی انقالب اسالمی ایران اتفاق نظر داشتند اما 
با رشادت و جوانمردی توانستیم اسالم و انقالب 

اسالمی را زنده نگه داریم. 

درصد   ۳۰ از  بیش  افزود:  افشاری«  »علیرضا 
کارکنان وزارت راه و شهرسازی را ایثارگران تشکیل 

می دهند. 
این  برجام  دستاورد  باالترین  کرد:  یادآوری  وی 
بود که مردم مطمئن شدند دشمن قابل اطمینان 
نیست و به تعهد خود پایبند نخواهد بود؛ زیرا آنها 
ابتدا به دنبال خلع سالح ما بودند، سپس مساله 
هسته ای را مطرح کردند اما امروز مسائل دفاعی را 

مطرح می کنند. 
ماه  دی  و ششم  بیست  شامگاه  ایرنا،  گزارش  به 
1۳۹۴ با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام(، اجرای تعهدات طرف 
های  تحریم  لغو  روند  یعنی   )۵+1 )گروه  مقابل 

هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

وزیر راه: امنیت، محصول قدرت 
بازدارندگی ملت هاست

اد      امه از صفحه1
وی خاطر نشان کرد که اروپایی ها نیز خواستار 
دستاوردهای  رسیدن  و  برجام  آثار  شدن  دیده 

اقتصادی این توافق نامه به ایران هستند.
مراودات  به  اشاره  با  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
بانکی ایران با دنیا پس از برجام گفت: تحریم های 
بانکی که قرار بود در برجام برداشته شود برطرف 
شده است، اما هیچ بانک بزرگی با توجه به وجود 
تحریم های اصلی آمریکا حاضر به حضور در ایران 
نیست. اعتراض سیاسی ما به آمریکا این بود که 
می گویند تحریم های هسته ای برداشته شده 
اما تحریم های اولیه باقی مانده و همین مساله 
باعث نگرانی بانک های بزرگ اروپایی می شود که 
نکند حضور آنها در ایران باعث جریمه شدنشان از 
سوی آمریکا شود. هم ایرانی ها هم اروپایی ها می 
خواهند که ریسک سیاسی مشارکت اقتصادی با 

ایران برداشته شود.
اتحادیه  ارتباط  عمده  تفاوت  شد:  یادآور  وی 
اروپا در قبل و بعد از برجام این است که دیگر 
این  برجام  توفیق  نگذارند.  ایران  علیه  تحریمی 
بود که همزمان با لغو تحریم شورای عالی امنیت 
تحریم های اروپا هم یا لغو شد و یا توقف پیدا کرد؛ 
از همین جهت است که می دانیم که اتحادیه اروپا 

االن برای کار با ایران بسیار خوش بین است البته 
ایران هم به صراحت اعالم کرده که به اقتصاد ایران 
نباید به چشم یک بازار نگاه کنید، به همین دلیل 
است که هر شرکت اروپایی که وارد ایران می شود 
باید هم سرمایه وهم تکنولوژی بیاورد و هم برای 

محصوالت ایرانی بازارگشایی کند.
بانک  که  سیاسی  ریسک  به  مجدادا  نهاوندیان 
های اروپایی را تهدید می کند اشاره کرد و گفت: 
انگلیسی ها پیشنهاد کردند که در جلسه ای بانک 
ایرانی  بانک های  با  اروپایی جمع شوند و  های 
ارتباط نزدیک تری پیدا کنند حتی رئیس جمهور 
انجمن  با  اروپایی دعوت کرد که ما  یک کشور 
بانکداران آنها وارد صحبت شویم. من افق پیش رو 

را برای همکاری ها مثبت ارزیابی می کنم.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه امروز هیچ 
کشوری نمی تواند فکر کند که سر ایران کاله 
گذاشته می شود گفت: امروز  همه در دنیا می 
دانند که تیم های سیاسی و اقتصادی ایران نه 
تنها دست کمی از خودشان ندارند بلکه با توجه 
به تجربه تحریم ها می توانند از آنها جلوتر باشند. 
امروز تیم های ایرانی بند به بند اقتصاد مقاومتی 

را مطالعه کرده و می دانند مسیرشان کجاست.
وی ادامه داد: امروز بدعهدی با ایران هزینه باالیی 

پیدا کرده است. آقای روحانی در نطق خود گفت 
که برجام یک سند بین دو کشور نیست؛ وقتی 
ضمیه به شورای امنیت شده تبدیل به یک معامله 

بین المللی شده است.
نهاوندیان در پاسخ به نگرانی برخی ها که عقیده 
دارند برجام با تغییر دولت آمریکا تضعیف خواهد 
شد گفت: برجام االن یک تعهد بین المللی است 
که در شورای عالی امنیت تصویب شده است. یکی 
از توفیقات برجام این بود که خود آژانس انرژی 
پرونده  در  موضوعی  دیگر  گوید  می  ای  هسته 
هسته ای ایران باقی نمانده است یعنی دیگر کسی 

به بهانه هسته ای نمی تواند ایران را تحریم کند.
رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر این موضوع 
نداریم گفت:  آمریکا مذاکره دو جانبه  با  ما  که 
بحثی که باعث شد با آمریکایی ها گفت و گو کنیم 
موضوع هسته ای است. تیم مذاکره کننده ما اجازه 
داشت در بحث هسته ای با آمریکا گفت و گو کند. 
دیوار بی اعتمادی بین ایران و آمریکا از پیش از 
انقالب ایجاد شده است؛ رهبری ما فرموده اند ما به 
خاطر سوابق آمریکایی ها موضع بی اعتمادی خود 

را با آنها حفظ می کنیم.
وی ادامه داد: فرصتی در برجام وجود داشت و دارد 
که ما رفتارهای آمریکایی ها را بسنجیم، ما مطابق 

رفتار آنها رفتار می کنیم. این موضع گیری ها در 
صحبت های مقام معظم رهبری و آقای روحانی 

آمده است.
اعتراض های  از  یکی  نهاوندیان همچنین گفت: 
ما به آمریکایی ها سیاست های نادرست و فاجعه 
بودند. در  بود که در منطقه پیش گرفته  باری 
۳۰ - ۴۰ سال گذشته ببینید تحریم های کدام 
کشور درست بوده است. در موضوع عراق، طالبان، 
جنگ ایران و بعثی ها همیشه پیش بینی ایرانی 
ها درست بوده و آمریکایی ها اشتباه کردند. افکار 
عمومی امروز می تواند در این باره قضاوت کند؛ 
درباره  ایندیپندت  ای در مجله  مقاله  تازگی  به 
مخالفت سنی ها با وهابیت به چاپ رسید که 
نشان می دهد ایران رویکرد فرقه گرایانه نداشته 

بلکه با تروریسم مخالفت می کرده است.

نهاوندیان: امروز اروپایی ها در مقابل آمریکا با ما هم صدا هستند

قاسمی: امارات مشوق 
جنگ افروزی شده است
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سه  طی  که  است  راهبردی  عنوان  مقاومتی«  »اقتصاد 
و  ها  سازی  تصمیم  از  بسیاری  سرفصل  گذشته  سال 
است؛  بوده  مسووالن  اقتصادی  های  ریزی  برنامه 
مسووالنی که در کنار بسیاری از مردم در سالیان دفاع 
مقاومت  از  موفق  و  کننده  خیره  های  تجربه  مقدس 
اقتصاد  اهداف  تحقق  برای  و  کرده  کسب  را  اقتصادی 

مقاومتی پشتگرم به اندوخته هایی ارزشمندند.
فشارهای  برابر  در  دفاع مقدس  دوره  در  اقتصاد کشور 
خود  از  نظیری  بی  مقاومت  خارجی  و  داخلی  فزاینده 
انتظار داشت کشوری که  نشان داد. شاید کمتر کسی 
از  ابعاد  در همه  و گسترده  انقالبی عمیق  از  تازگی  به 
ارتشی  برابر  در  بتواند  بود  برآورده  اقتصادی سر  جمله 
پشتگرم به انواع حمایت های منطقه ای و جهانی هشت 

سال جنگی بی امان و نابرابر را تاب آورد.
)از  عراق  بعثی  متجاوزان  علیه  نبرد  های  سال  طی 
1۳۵۹ تا 1۳۶7(، کاهش چشمگیر بهای نفت به ویژه 
از سال 1۳۶۴، افت صادرات و درآمدهای نفتی به دلیل 
دشواری های شرایط جنگی، هدف قرار گرفتن و ویرانی 
مراکز و زیر ساخت های اقتصادی و غیرنظامی، تشدید 
جنگ نفتکش ها در کنار تحریم های گسترده آمریکا و 

... اقتصاد ایران را زیر فشار سنگینی قرار داد. 
بر  را  بسیاری  از سوی دیگر، هزینه های دفاعی، فشار 
بودجه کشور تحمیل می کرد، به ویژه آنکه تحریم های 
قیمت  با  افزار  جنگ  بازار  به  دسترسی  امکان  ظالمانه 
و  بود  کرده  محدود  ایران  برای  را  المللی  بین  متعارف 
ایران مجبور بود برای تهیه سالح های دفاعی و حتی 
باالتری  بسیار  های  هزینه  افزارها  جنگ  یدکی  لوازم 
با  غربی  های  قدرت  که  بود  حالی  در  این  بپردازد.  را 
بعثی  رژیم  سخاوتمندانه  تجهیز  و  جانبه  همه  حمایت 
صدام حسین، تمام قد به هماوردی جمهوری اسالمی 

ایران آمده بودند. 
در چنین شرایطی که شمار زیادی از نیروهای جوان و 
نبرد شدند  از میهن راهی جبهه های  برای دفاع  مولد 
و به جای چرخاندن چرخ های اقتصاد، به حفظ امنیت 
میان  ملی  انسجام  نوعی  اندیشیدند،  بوم  و  مرز  این 
تا  گرفت  شکل  ایرانی  مردان  و  زنان  ها،  نسل  قشرها، 
اقتصاد کشور از پویایی و حرکت بازنایستد و رشادت و 
مبارزه نه فقط در میدان های جنگ، که در عرصه تولید 
و ترمیم هم جریان یافت. در این زمان بود که جلوه ای 

از مقاومت اقتصادی در ایران آشکار شد.
اقتصاد  یعنی  اقتصادی  مقاومت  با  متقارن  مفهوم 
های  سیاست  ابالغ  با  که  است  راهبردی  مقاومتی 
سران  به  رهبری  سوی  از   1۳۹2 بهمن  در  آن  کلی 
به  تبدیل  مصلحت،  تشخیص  مجمع  رییس  و  قوه  سه 
نقشه راهنمای حرکت رو جلو کشور شد؛ راهبردی که 
را  جنگ  دوره  موفق  های  تجربه  آگاهان،  از  بسیاری 
پشتوانه ای مناسب برای اجرایی سازی موفق آن برمی 

شمرند.
تحقق  نیازهای  ازپیش  یکی  که  جهادی«  »رویکرد 
اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، در دوره دفاع مقدس 
چنان  مردم  مختلف  قشرهای  میان  در  و  جامعه  در 
نیز  اقتصاد  هایی چون  بخش  در  که  بود  نهادینه شده 
بر  حاکم  شرایط  درک  با  مردم  یافت.  می  عملی  بروز 
کشور، خود را مانند سرنشینان یک کشتی می دانستند 
سالمت  ساحل  به  آن  رساندن  برای  اندازه  یک  به  که 
رمزهای  از  یکی  مردم،  همدلی  و  اتحاد  مسوولند. 

مقاومت موفق در برابر تنگناهای اقتصادی در آن سال 
ها بود. 

عنوان  به  قناعت  و  زیستی  ساده  های جنگ،  سال  در 
هدررفت  و  اسراف  از  مانع  فراگیر،  فرهنگی  و  ارزش 
رفع  و  تولید  باید صرف  که  رفت  می  شمار  به  منابعی 
گری  اشرافی  فرهنگ  شد.  می  کشور  اصلی  نیازهای 
که رهبری بارها از آن به عنوان آفتی برای اقتصاد نام 
برده، یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد 
مقاومتی با شعار اصالح الگوی مصرف، به دنبال احیای 
است.  جامعه  در  زیستی  ساده  فرهنگ  دیرینه  هنجار 
همچنین، صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور که 
در میان اصول اقتصاد مقاومتی به چشم می خورد، در 
دوره هشت ساله دفاع مقدس در میان اغلب مسووالن 

کشور اصلی تخلف ناپذیر به شمار می رفت. 
ضدارزش بودن اشرافی گری در میان مردم و مسووالن 
از  به نسبت سال های پیش  اقتصاد  در کنار کم آفتی 
انقالب و جنگ، زمینه های بروز فسادهای اقتصادی را 
تا حد قابل توجهی از میان برد. در دوره جنگ تحمیلی 
کردن  هزینه  آنچنانی،  اقتصادی  های  تدبیری  بی  از 
های بی حساب و کتاب، هدر دادن منابع کشور، رانت 
ابالغیه  نبود.  چندانی  خبر   ... و  خواری  ویژه  خواری، 
»ایجاد  دنبال  به  اما  مقاومتی  اقتصاد  مورد  در  رهبری 
از  و جلوگیری  آن  و سالم سازی  اقتصاد  شفاف سازی 
اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های 
اصالح  با  این مساله  است.   »  ... و  ارزی  تجاری،  پولی، 

زیرساخت های اقتصادی همپیوندی تنگاتنگی دارد. 
»درونزایی اقتصاد« و کاهش وابستگی به کشورهای دیگر-
از مولفه های اقتصاد مقاومتی است- در  که یکی دیگر 
تالش  از  و  داشت  زیادی  بسیار  نمودهای  جنگ،  زمان 
متخصصان و کارشناسان در ایجاد خودکفایی در بخش 
تا تالش مردان و زنان  اقتصادی  های مختلف نظامی و 
پشت جبهه برای تولید و تامین نیازهای رزمندگان پشت 
خاکریز گسترده بود. به عبارتی اشتغال مولدی که امروزه 
دفاع  دوره  در  گوید،  می  سخن  آن  از  مقاومتی  اقتصاد 

مقدس به باور عملی مردم و مسووالن تبدیل شده بود. 
زمان  اقتصاد  بازخوانی  گفت  توان  می  تفسیرها  این  با 
جنگ و احیای ارزش های اقتصادی جامعه در سالیان 
های  مولفه  اجرای  مسیر  کننده  هموار  مقدس،  دفاع 
اقتصاد مقاومتی است که اکنون برای بسیاری از مردم 

و مسووالن دیرآشنا شده است. 
کنیم.  می  تجربه  را  جنگ  از  متفاوتی  شرایط  امروز 
منطقه  ثبات  کانون  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
خاورمیانه از ظرفیت ها و توانمندی های بسیاری برای 
رشد و بالندگی اقتصادی برخوردار است. به ویژه آنکه به 
لطف توافق هسته ای، سایه سنگین بسیاری از تحریم 
از سر کشورمان کنار رفته و  المللی  بین  های ظالمانه 
با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای  ارتباط  درهای 
جهادی  فرهنگ  احیای  است.  شده  گشوده  رویمان  به 
که در میان مردم ما ریشه ای چند ده ساله دارد، تکیه 
بر توانمندی های داخلی، تالش برای جذب سرمایه و 
ایده  و  جوان  نیروهای  از  جویی  بهره  خارجی،  فناوری 
آفرین، شفاف سازی، اصالح زیرساخت های اقتصادی، 
کاهش وابستگی به نفت، تقویت بخش های تولیدی و 
... می تواند اقتصاد کشورمان را بیش از پیش در برابر 
فشار های خارجی مقاوم سازد و ثمره ای به نام اقتصاد 

مقاوم را به بار بنشاند.

ابالغ
به  به طرفیت خوانده/متهم حمیدعباسی   دادخواستی  احمدآبادی   نیکخواه  /شاکی سمیه  خواهان 
خواسته مطالبه وجه بابت...  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی 
واستماع شهادت شهود به شعبه ششم دادگاه  عمومی )حقوقی(  دادگستری شهرستان اسالمشهر 
واقع در اسالمشهر- بعدازمیدان نماز – خیابان شهیدصیاد شیرازی – مجتمع قضایی اسالمشهر ارجاع 
ساعت  و   1۳۹۵/۰٨/۰٨ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹٨2٨٨۵۶۰۰2۴1 کالسه  وبه 
۰۹:۰۰  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان/ شاکی 
و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنشار 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. ضمنا جهت دریافت مشخصات شهود به 

شعبه مراجعه نمایید . م/الف 1۳7۶ 
منشیدادگاهحقوقیشعبهششمدادگاهعمومی)حقوقی(دادگستریشهرستاناسالمشهر–زهراعربی

بارکد۴۰۳۳۵۶۴۶
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   22۳۶۹۹ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  الیس  پارس   
 1۰1۰2۶۴۹22۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹۵/۴/2  تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

آقای عبدالحسین یوسف نیا به شماره ملی ۶2۵۹٨77۰72 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای مرتضی یوسف نیا چایجان به شماره ملی 2۶1۹۹2٨۴۶1 به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق  بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و 
عقود اسالمی با امضا مدیر عامل )مرتضی یوسف نیا چایجان( همراه با مهر شرکت 

معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا انتخاب و تعیین سمت 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  مدیران  سمت  تعیین  مدیره  هیئت 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل 

دسترس میباشد.
۳۸۸۱۸۵/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیر
تجاری

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک کارشناسی ناپیوسته و ریز نمرات کاردانی فازغ التحصیلی سیده ندا بزرگ 
مقطع  در  بابل  از  صادره   ۳1۹ شناسنامه  شماره  به  نورالدین  سید  فرزند  زاده 
 – آزاد  دانشگاهی  واحد  از  کامپیوتر صادره  مهندسی  رشته  ناپیوسته  کارشناسی 
واحد ساری با شماره ٨۵1۰۵۳۳۴٨ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از 
یابنده تقاضامی شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری به نشانی 
:  ساری – کیلومتر 7 جاده دریا – مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری فارغ 

التحصیالن ارسال نماید 

آگهی مزایده اموال منقول 
بکالسه  اجرایی  پرونده  در خصوص  دارد  نظر  در  بابل  مدنی  احکام  اجرای  دایره 
۹۴2۵2۹له محمود جلیل نتاج و بطرفیت سید محمد رضا طوفانی یکسری اموال 

منقول به شرح 
1-سوپاپ ایتالیایی برنجی نمره 2/۵  2-سوپاپ ایتالیایی برنجی نمره ۳ 

2-سوپاپ ایتالیایی برنجی به نمره ۴ ۴- سوپاپ 12 اینچ پالستیکی ۵- سوپاپ 
سه اینچ پالستیکی ۶- سوپاپ شش اینچ پالستیکی 7- پمپ روبین زغالی سوپاپ 
باال ٨- موتور سمپاشی تیک مکس ۵/۵ ۹- موتور سمپاش c*1۶مدل ۵/۵ طرح 
هوندا 1۰- موتور پمپ آب بنزین چهار اینچ چینی 11- موتور پمپ آب دیزلی دو 
اینچ جانکرفاسفارش اروپا متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده بتاریخ ۶/٨/۹۵ 
روز پنجشنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری بفروش  برساند 
مزایده از قیمت پایه 17۴/2۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
را ظرف  مابقی  و  المجلس  را فی  بها  باید ده درصد  برنده مزایده  واگذار میگردد 
کسر  از  پس  واریزی  مبلغ  پرداخت  عدم  در صورت  نماید  پرداخت  یکماه  مهلت 
هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا محل نگهداری اموال به آدرس 

خوانده واقع در بابل میباشد 
مدیراجرایاحکاممدنیحلاختالفبابلحبیبپور

رونوشت آگهی حصروراثت 
خانم تهمینه  محمودی دارای شناسنامه 2۰٨۰121۹۰1 به شرح دادخواست به کالسه 1/۹۵/11٨۹ 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین  محمودی      
بشناسنامه ۵۴1 در تاریخ ۹۵/۴/۵اقامتگاه دائمی خودشهرستان قائم شهر  بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-متقاضی دختر متوفی 

2-محمد محمودی فرزند حسین به ش ش 2۰٨۶صادره از ساری پسر متوفی 
۳-میثم محمودی فرزند حسین به ش ش 7۵۰صادره از ساری پسر متوفی

۴-تکتم محمودی فرزند حسین به ش ش 212٨صادره از ساری دختر  متوفی 
۵-فرشته افشاری فرزند  سهرا... ش ش 1۵۳ صادره از بهشهر همسر متوفی 

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهاد شدم. الف ۹۵۰۶۵۴ 
مسئولدفترحوزهاولشورایحلاختالفساری

آگهی احضار متهم 
به موجب کیفر خواست شماره  بابل  انقالب شهرستان  مجتمع دادسرای عمومی 
برای   ۹۴۰۹۹٨1112۹۰۰۳۰7 کالسه  پرونده  در   ۹۴1۰۴۳1112۵۰۳۰1۴
نموده که  تقاضای کیفر  اتهام فروش مال غیر  به  فرزند عبدالسن  باقری  سیامک 
و وقت رسیدگی ۹۵/٨/1۵ ساعت 11:۳۰  ارجاع  این شعبه  به  رسیدگی موضوع 
تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی متهم و در 
اجرای مقررات مواد 17۴و۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت انتشار 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در داگاه حاضر گردد بدیهی است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد 
دادرسیعلیالبدلشعبه۱۰2دادگاهکیفریدودادگستریبابل–افشینآذرهوش

برگه اجراییه 
 ۹۵/٨/11 رسیدگی  وقت   1۴/۴71/۹۵ پرونده  شماره  با 

ساعت 1۰ صبح 
بابل  نشانی  به  اله  ذبیع  فرزند  ابراهیمی  علی   : خواهان 

روستای اردکال 
بابل  نشانی  به  قرضعلی  فرزند  گیالنی  یوسف   -1 خوانده 

آیت اله خامنه ارشاد 2۳ جنب سه راهی 
2- مرتضی شهابی مجهول المکان 

وکیل یا نماینده قانونی : کاظم علیزاده فرزند علی به نشانی 
بابل کمربندی غربی بهاران 2 ساختمان افالک طبقه 1 

2- محمد بهرام پور جویباری فرزند نورعلی 
یک  سند  تنظیم  به  :الزام  آن  بهای  و  موضوع  یا  خواسته 
شهربانی  شماره  به   ۴۰۵ پژوه  سواری  خودروی  دستگاه 
۴۶ص ۴۹7ایران ٨2 مقوم به ۵/1۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب 

هزینه دادرسی و حق الوکاله 
شرح دادخواست 

از خواهان خاطر عالی را مستحضر می  احتراما به وکالت 
دارد موکل حسب فروشنامه مورخه ۹۴/۶/2 یک دستگاه 
ولی  نموده  خریداری  خواندگان  از  را  پژو۴۰۵  خودروی 
خواندگان  گردیده  پرداخت  معامله  ثمن  اینکه  علیرغم 
تقدیم  با  لذا  و  نمایند  امتناع می  دفتر خانه  در  از حضور 
انتقال  به  خواندگان  محکومیت  تقاضای  دادخواست  این 
مورد  دادرسی  خسارت  احتساب  با  موکل  بنام  فوق  سند 

استدعاست 
شعبه۱۴شورایحلاختالفشهرستانبابل

دفاع  نبردهای  ترین  مهم  از  یکی  االئمه  ثامن  عملیات 
مقدس است که در آن رزمندگان اسالم با اقتدار و ابتکار 
وارد  بعثی  دشمن  بر  را  سختی  شکست  توانستند  عمل 
هم  در  را  آبادان  حصر  ایمان  نیروی  بر  توکل  با  و  سازند 

شکنند و به موفقیت بزرگی دست یابند.
تلخ  از  یکی  عنوان  به  ایران  علیه  عراق  تحمیلی  جنگ 
که  شد  آغاز  حالی  در  معاصر  تاریخ  رویدادهای  ترین 
سپری  را  اسالمی  انقالب  از  پس  دوران  کشورمان  مردم 
امنیت  برقراری  بوم،  و  مرز  این  به سازندگی  و  می کردند 
خاک  به  بعث  رژیم  تجاوز  اما  اندیشیدند  می  آسایش  و 
ایران سبب شد تا دفاع از وطن و شکست دشمن متجاوز 
میان سربازان  این  در  و  تبدیل شود  ترین هدف  اصلی  به 
عملیات  طراحی  با  مهم  این  به  دستیابی  منظور  به  اسالم 
های گوناگون به موفقیت های شایان توجهی دست یافتند. 
االئمه  ثامن  دفاع مقدس، عملیات  نبردهای مهم  از جمله 
است که در آن نیروهای مردمی و نظامی محاصره آبادان 
را در هم شکستند و موفق شدند دشمن متجاوز را در این 

نبرد شکست دهند. 
نیروهای بعث عراق، ۳۹ روز پس از شروع جنگ تحمیلی، 
آنها  آغاز کردند.  آبادان  برای محاصره  را  تالش های خود 
که پیش از این خرمشهر را هدف قرار داده بودند با تغییر 
تقویت  با  و  کردند  جا  جابه  را  خویش  نیروهای  موضع، 
شهرهای  تصرف  برای  را  خود  خرمشهر،  شلمچه-  محور 
نیروهای  اقدام،  این  در  ساختند.  آماده  خرمشهر  و  آبادان 
به  اهواز  جاده  کارون،  رودخانه  از  عبور  با  دشمن  رزمی 
طرف  به  آبادان  از  سپس  و  درآوردند  اشغال  به  را  آبادان 
ماهشهر حرکت و این شهر را نیز تصرف کردند. نیروهای 
رژیم بعث به منظور محاصره کامل آبادان در نظر داشتند 
کوی  منطقه  در  اما  کنند  عبور  »بهمنشیر«  رودخانه  از  تا 

با وجود  و  رو شدند  روبه  مقاومت مردمی  با  »ذوالفقاریه« 
اینکه در این منطقه نیروهای دشمن برای رسیدن به هدف 
به  بودند  کرده  تخریب  نیز  را  نیزارها  و  احداث  پل  خود 
عقب  به  مجبور  و  نیافتند  دست  شده  تعیین  های  هدف 
نشینی شدند. با این حال رژیم بعث از پای ننشست و در 
نخستین روزهای آبان، دگربار برای تصرف آبادان کوشید و 
یک هفته بعد حلقه محاصره را تنگ تر کرد. در این مدت 
تمامی راه های زمینی به آبادان قطع شد و تنها راه ورود 

به آن شهر از مسیر هوا و دریا میسر بود. 
با وجود اینکه ارتش عراق توانست برای مدت زمان بسیار 
کوتاهی آبادان را به محاصره در آورد اما این اقدام بی پاسخ 
نماند. یک هفته پس از حصر این شهر، امام خمینی)ره( به 
نیروهای مسلح فرمودند: »حصر آبادان باید شکسته شود«. 
رزمندگان اسالم نیز پیرو این فرمان بنیان گذار جمهوری 
اسالمی اقدام های الزم را برای شکستن این محاصره انجام 
انقالب اسالمی و  امر، سپاه پاسداران  این  دادند. به دنبال 

ارتش طرح های مشترکی را برنامه ریزی کردند. 
توانستند  ایران  پاسداران  سپاه  و  ارتش  نیروهای  سرانجام 
مهر 1۳۶۰ هجری  پنجم  در  االئمه  ثامن  عملیات  با طرح 
خورشیدی که با رمز »نصر من ا... و فتح قریب« آغاز شده 
انجام  با  و  کنند  وارد  دشمن  به  را  سنگینی  شکست  بود، 

دادن موفقیت آمیز این نبرد، آبادان را از محاصره نیروهای 
دشمن خارج سازند. 

حصر  شکست  و  عملیات  این  پیروزی  از  سال   ۳۵ اینک 
از گام های  به عنوان یکی  آبادان می گذرد، عملیاتی که 
موثر در رسیدن به پیروزی در جنگ تحمیلی شناخته شد 

و افتخار و سربلندی جامعه اسالمی را به دنبال داشت.
به مناسبت فرا رسیدن  ایرنا  پژوهشگر گروه اطالع رسانی 
پور  سعید  سرتیپ  »امیر  با  آبادان  حصر  شکست  سالروز 
داراب« از فرماندهان جنگ تحمیلی و دارای دو نشان فتح 

از مقام معظم رهبری به گفت وگو پرداخته است.
امیر سرتیپ پورداراب درباره موقعیت جغرافیایی آبادان و 
چرایی تالش دشمن برای به دست آوردن این منطقه مهم 
طوالنی  پیشینه  عراق  و  ایران  میان  های  اختالف  گفت: 
که  زمانی  تا  ها  عثمانی  زمان  از  کشور  دو  این  داشت. 
سر  بر  گرفت،  فزونی  آن  در  انگلیس  نفوذ  و  شد  مستقل 
رود  اروند  که  داشتند  مشکل  یکدیگر  با  ها  منطقه  برخی 
یکی از آن نمونه ها به شمار می رفت. در 1۳۳7 هجری 
میانی  خط  الجزایر،   1۹۵7 قرارداد  دنبال  به  خورشیدی 
اروند به عنوان مرز مشترک ایران و عراق در نظر گرفته شد 
تا هر دو کشور بتوانند به صورت آزاد به کشتیرانی در آن 
بپردازند اما پس از گذشت چندین سال و پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، صدام این قرارداد را در برابر دوربین های 

تلویزیونی پاره کرد و مدتی بعد به ایران حمله کرد.
این فرمانده جبهه و جنگ درباره دلیل های حصر آبادان 
از  عراق  ارتش  داشت:  بیان  عراق  بعث  نیروهای  به وسیله 
ایجاد  توطئه های مختلفی که در کشور به صورت بحران 
استفاده کرد و حصر مناطق مهم  به سوء  بود شروع  شده 
ایران را هدف قرار داد. نا آرامی هایی که در شمال غرب، 
گرفت،  صورت  کشور  شرق  و  خوزستان  گنبد،  منطقه 

همچون  خودی  نیروهای  که  داشت  آن  بر  را  مسووالن 
سپاه پاسدارن، بسیج، ژاندارمری، شهربانی و ارتش را برای 
رویارویی با عوامل ضد انقالب به شمال غرب و غرب اعزام 
کنند. این موضوع زمان و موقعیت را برای حمله گسترده 
خورشیدی  هجری   1۳۵۹ شهریور   ۳1 در  بعث  نیروهای 
فراهم ساخت و اینگونه نیروهای دشمن با تجهیزات کامل 

به خاک ایران تجاوز کردند. 
پس از حمله به منطقه خرمشهر- آبادان، لشکر ۳ زرهی با 
لشکر 11 پیاده و دو تیپ تقویتی دشمن، عملیات سنگینی 
را در محور بصره به طرف خرمشهر آغاز کردند و از منطقه 
برابر  را در  ایران حمالت خود  اندک  نیروهای  نیز  شلمچه 
در  مقاومت  اینکه  با  دادند.  افزایش  بعث  رژیم  نیروهای 
می  سپری  سرعت  به  زمان  و  بود  شده  طوالنی  خرمشهر 
شد، نیروهای دشمن در 1۹ مهر 1۳۵۹ خورشیدی تصمیم 
گرفتند که از شمال خرمشهر و از منطقه ای به نام »مارد« 
بر  راه  این  از  داشتند  نظر  در  آنها  کنند.  عبور  کارون  از 
این شهر  تا  وارد سازند  مقاوم در خرمشهر فشار  نیروهای 
به سرعت سقوط کند. بدین ترتیب می توانستند آبادان را 
تهدید کنند و به اروند رود دست یابند. بنابراین در تاریخ 
یاد شده، یک تیپ زرهی ارتش دشمن موفق شد از کارون 
عبور کند و سپس منطقه ای را در شرق کارون به وسعت 

1۵۰ کیلومتر اشغال کرد و اینگونه آبادان محاصره شد. 
ثامن  عملیات  جزییات  درباره  حمزه   21 لشکر  فرمانده 
کارون  از  دشمن  ارتش  عبور  از  پس  کرد:  اظهار  االئمه 
تجهیز  زیرا  آمد  وجود  به  کشور  برای  زیادی  مشکالت 
نیروهایی که در آبادان حضور داشتند، بسیار مشکل شده 
ناوچه  با  دریا  مسیر  از  شهر  این  به  امکانات  رساندن  بود. 
با  هوایی  راه  از  و  دریایی  نیروی  تندروی  های  قایق  و  ها 
بالگرد انجام می شد. در این میان رژیم بعث عراق به دلیل 
مقاومت هایی که به وسیله گردان 1۵۳ لشکر 77 خراسان، 
نیروهای مردمی، دانشجویان دانشگاه افسری و ژاندارمری 
صورت گرفت، متوقف شد و نتوانست آبادان را تهدید کند. 
فرمودند:  فرمانی  صدور  با  زمان  آن  در  خمینی)ره(  امام 
برای  زمانی  ایشان  اما  شود«.  شکسته  باید  آبادان  »حصر 
این اقدام مشخص نکردند زیرا شرایط آن دوره به صورتی 
نبود که نیروها بتوانند به شدت به دشمن حمله و آبادان را 
آزاد کنند. به تدریج که جا به جایی نیروها صورت پذیرفت 
و رزمندگان از سراسر کشور برای نجات این منطقه بسیج 
انقالب  گذار  بنیان  فرمان  که  شد  گرفته  تصمیم  شدند، 
االئمه  ثامن  عملیان  آن  و  شود  اجرایی  عملیات  یک  در 
مسوولیت  که  خراسان  پیاده   77 لشکر  نبرد،  این  در  بود. 
دفاع از کل منطقه را به عهده داشت به همراه 1۵ گردان 
گروه  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  بسیجی  نیروهای  از 
رزمی ۳7 زرهی شیراز، دو گردان تانک از لشکر ۹2 زرهی، 
نیروی دریایی و یک  ژاندارمری، تفنگداران  از  یک گردان 
گروه رزمی هوانیروز و آتش بارهای توپخانه گروه 11، 22 

و ۴۴ نیروی زمینی در این عملیات شرکت داشتند. 
وی در ادامه افزود: عملیات ثامن االئمه، نبردی بسیار موفق 
بود و پیروزی در آن زمینه ساز پیروزی های بزرگ دیگری 
در عملیات های »طریق القدس، فتح بستان، فتح المبین، 
نجات غرب کرخه و بیت المقدس« شد. در عملیات ثامن 
االئمه نیروهای مردمی، ارتش، سپاه پاسداران، ژاندارمری و 
نیروهای زرهی با نیروهای دشمن شرکت کردند و اینگونه 
توانستند مواضع مستحکم دشمن که با مین و موانع دیگر 
های  خسارت  و  تلفات  و  کنند  منهدم  شد،  می  محافظت 

سنگینی را به آنان وارد سازند. 
امیر سرتیپ پورداراب در ارتباط با دلیل انتخاب رمز »نصر 
این  داد:  توضیح  عملیات  این  برای  قریب«  فتح  و  ا...  من 
به  انقالب  گذار  بنیان  دستور  دادن  انجام  نوعی  به  رمز 
با  که  داشتند  نظر  در  اسالم  رزمندگان  و  رفت  می  شمار 
کمک این جمله الهی و تالش های بی دریغ به فرمان امام 
بپوشانند.  آبادان جامه عمل  خمینی)ره( درباره رفع حصر 
از طرف دیگر نام »ثامن الحجج« روی طرح عملیات بود و 
همه از این نام یاری می گرفتند و با عالقه خاص در مسیر 

حق کوشیدند و بدین شکل به پیروزی دست یافتند. 
فرمانده لشکر 21 حمزه درباره جزییات تاکتیک های به کار 
ایمان و جسارت  نبرد تصریح کرد: شجاعت،  این  رفته در 
نیروهای خودی  از طرف دیگر حرکت  و  رزمندگان اسالم 
از محورهای مختلف زمینه های پیروزی در عملیات ثامن 
و  از شمال، جنوب  اسالم  رزمندگان  فراهم کرد.  را  االئمه 
از طرف شرق به غرب و نیروهای دشمن حمله کردند. به 
دلیل محدودیت وسعت در این منطقه نیروها باید به گونه 
به طرف  که  پرداختند  تنظیم هدف های خود می  به  ای 
از  یکی  موضوع  این  نکنند.  تیراندازی  خودی  رزمندگان 
زیرا  شد  می  محسوب  ها  اقدام  شاهکارترین  و  مهمترین 
یک  اگر  و  بود  کیلومتر   1۵۰ منطقه  گستردگی  تمامی 
خودی  مواضع  به  شد  می  شلیک  اشتباه  به  تانک  گلوله 
مهمترین  گفت،  توان  می  بنابراین  کرد.  می  وارد  صدمه 
ویژگی این نبرد محدود بودن منطقه عملیات به شمار می 
هماهنگی  و  همدلی  زیاد،  بسیار  موانع  وجود  با  اما  رفت 

نیروهای اسالم پیروزی بزرگی را برای کشور رقم زد. 
این فرمانده جنگ تحمیلی با اشاره به دستاوردهای عملیات 
ثامن االئمه بیان داشت: نیروهای خودی در این نبرد موفق 
شدند کل شمال آبادان را که در معرض تهدید دشمن قرار 
آزاد سازند. همچنین اسارت یک هزار و 7۰۰ تن  داشت، 
از نیروهای دشمن، بدست آوردن شمار زیادی تانک، نفربر 
و ۳۰۰ خودرو از دیگر دستاوردهای این عملیات به شمار 
می رود. مهم تر از همه اینکه ایران در این نبرد از کمترین 

نیروهای خود، بیشترین نتیجه را به دست آورد. 
امیر سرتیپ پور داراب در پایان در ارتباط با شهیدان این 
عملیات گفت: در عملیات شکست حصر آبادان، ٨٨ تن از 
نیروهای  شامل  که  نظامی  غیر  تن   1۳۵ کشور،  نظامیان 
نایل  واالی شهادت  مقام  به  بودند،  مردمی  و  بسیج  سپاه، 
آمدند. همچنین ۴۳۹ نظامی و ۳2۴ تن از نیروهای مردمی 

و سپاه در عملیات ثامن االئمه مجروح شدند.

پشتوانه های دفاع مقدس برای ثمربخشی
 اقتصاد مقاومتی

شکست حصر آبادان؛ نمایش اقتدار و ابتکار عمل ایران 
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ورود ساالنه 15 میلیارد دالر 
کاالی قاچاق به  کشور 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه 
در کنترل قاچاق کاال تاکنون موفق نبوده ایم، 
گفت: حجم کاالی قاچاق که در سال وارد کشور 

می شود، حدود 1۵ میلیارد دالر است.
مدیرکل  معارفه  آئین  در  جمشیدی  علیرضا 
به  اشاره  با  شمالی  خراسان  حکومتی  تعزیرات 
اینکه قاچاق کاال عالوه بر اینکه مروج فرهنگ 
امر  این  اظهارکرد:  است،  اداری  فساد  و  دروغ 
و  داخلی  تولید  و  کار  و  کسب  رکود  باعث 
همچنین نفوذ پول های کثیف در اماکن قدرت 

می شود.
با  مبارزه  زمینه  در  رهبری  بیانات  افزود:  وی 
و  سازمان  این  وظیفه  روشنی  به  کاال  قاچاق 
دیگر دستگاه های اجرایی را مشخص کرد و این 
حکم داده شد که اگر کاالیی به صورت قاچاق 
وارد کشور شد در انظار به آتش کشیده تا انگیزه 

های قاچاق از ریشه خشکانده شود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون زمان برخورد با امر 
کثیف قاچاق فرا رسیده و الزمه آن هم بستن 

مبادی ورودی و عرضه کاالی قاچاق است.
وی افزود: رسیدگی به تخلفات دارویی یکی از 
اولویت های کنونی سازمان تعزیرات حکومتی را 

تشکیل می دهد.
از  گیری  پیش  اینکه  بیان  با  جمشیدی 
است،  سازمان  این  رویکردهای  از  یکی  جرم 
میلیون و 7۵۰ هزار صنف  خاطرنشان کرد: 2 
در کشور وجود دارد که از این تعداد 7۵۰ هزار 
صنف بدون پروانه است و این تعداد با زندگی 

2۵ میلیون نفر در ارتباط غیر مستقیم است.
وی افزود: خوشبختانه صنوف در زمینه مبارزه 
با کاالی قاچاق همکاری الزم را داشته اند و در 
برگرداندن احساس آرامش به بازار و مردم تمام 

تالش خود را انجام داده اند.
در  هم  خراسان شمالی  دادگستری  کل  رئیس 
این آئین گفت: امر پیشگیری و تشدید مجازاتها 
اهمیت  دارای  حکومتی  تعزیرات  سازمان  در 
و  رسیدگی  آنها  به  بایستی  که  است  خاصی 

توجه بیشتری شود.

اعتیاد یکی از علل طالق

مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  مقام  قائم 
خمینی  امام  امداد  کمیته  رییس  با  دیدار  در 
حمایتی  به  خدمات  ارائه  ضرورت  بر  )ره( 
تاکید  اعتیاد  از  آسیب دیده  خانواده های 
در  بهبودیافتگان  تولیدات  از  گفت:  و  کرد 
کمیته  در  محصوالت  فروش  نمایشگاه های 
علی  شود.   استفاده  آنان  از  حمایت  جهت 
از  جمعی  حضور  با  که  دیدار  این  در  مویدی 
محل  در  نهاد  هر  دو  کل  مدیران  و  معاونان 
شد،  برگزار  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
امام  حضرت  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن 
سال  گرانقدر  هشت  شهدای  و  )ره(  خمینی 
گفت:  مخدر  مواد  با  مبارزه  و  مقدس  دفاع 
در جهت  مقدس  نهادی  عنوان  به  این کمیته 
کاهش آسیب های  اجتماعی در تالش است و 

دلسوزانه به قشر نیازمند خدمت می کند. 
مویدی در ادامه بر انجام برنامه  ریزی  مناسب 
فرهنگ  و  اعتیاد  از  پیشگیری  موضوع  دو  در 
افزود:  و  تاکید  کرد  اعتیاد  از  تنفر  در  سازی 
برای این نهاد به لحاظ جایگاه ویژه اش، به غیر 
 ،۹۶ سال  در  بایست  می  بودجه  اختصاص  از 
هدفمند  و  تاثیرگذار  کاماًل  علمی،  برنامه ای 
نیز  آتی  ماه   ۶ برای  همچنین  و  کرد  طراحی 
در  ستاد،  کنار  در  ویژه  صورت  به  نهاد  این 
پیشگیری  آموزش  های  برنامه  طرح  اجرای 
تا  باشد  استان حضور داشته  اعتیاد در 12  از 
ستاد  نیز  این  و  بگیرد  صورت  موثری  حرکت 
زمینه  این  در  امداد  کمیته  از  حمایت  آماده 

است. 
اشتغال  صندوق  ایجاد  بر  ادامه  در  وی 
تعاون،  وزارت  همکاری  با  بهبودیافتگان 
و  ها  زندان  سازمان  شهرداری،  بهزیستی، 
خیرین  ظرفیت  از  استفاده  امداد،   کمیته 
در  مرتبط  های  برنامه  در  مشارکت  برای 
ظرفیت  از  مندی  بهره  مختلف،  های  حوزه 
پیشگیری،  راستای  در  امداد  نیکوکاری   مراکز 
تولیدات  از  استفاده  و  آسیب  و کاهش  درمان 
های  فروش  نمایشگاه  در  بهبودیافتگان 
برای  ایجاد پوشش درمانی  محصوالت کمیته، 
معتادان تحت پوشش کمیته و مالحظات بیمه 

ای تاکید کرد. 
امداد  کمیته  رییس  فتاح  پرویز  همچنین 
این  این دیدار ، تشکیل  امام خمینی )ره( در 
توسعه  همکاری  جهت  در  فرصتی  را  جلسه 
اعتیاد  معضل  افزود:  و  برشمرد  طرفین  های 
شده  اجتماعی  آسیب  از  بسیاری  بروز  سبب 
است، زنان و کودکان  بسیاری به دلیل اعتیاد 
کمیته  پوشش  تحت  همسرانشان  مشکالت  و 

امداد قرار گرفته اند. 
وی با تاکید بر اینکه هر زمان که با کمک همه 
مشکالت  شد،  کنترل  معضل  این  ها،   سازمان 
هم کمتر شد، گفت: مردم  انتظار دارند چهره 
می  بسیار  ما  همکاری  لذا  باشد،  پاکیزه  شهر 

تواند مثمر ثمر باشد. 
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( در ادامه؛ 
اعتیاد را یکی از علل طالق برشمرد و افزود: فقر 
اعتیاد را تولید نمی کند اما  اعتیاد یکی از ریشه 
انجام دهیم  های آن است، آنچه ما می توانیم 
افزایش نرخ خروجی مددکاران و توانمندسازی 
افراد  از  بیشتری  تعداد  بتوانیم  است  تا  آنان 
نیازمند را تحت پوشش حمایتی و هدایتی الزم 
قرار دهیم و شرایط و زمینه بازگشت آنان را  به 

زندگی عادی فراهم نماییم .
فتاح ضمن اعالم همکاری جدی با ستاد گفت: 
اگر خانواده ای بر اثر اعتیاد دچار مشکل شده 
افراد  اینکه  این  به  با توجه  این کمیته   ، باشد 
نیازمند دریافت خدمات حمایتی هستند، آنها 

را تحت پوشش قرار خواهد داد. 

اقتصاد مقاومتی و بایدها و نبایدها
مریم ذاکی

در شرایطی که رهبر معظم انقالب اسالمی 
راهبردی  شعار  به  مزین  را   ۹۵ سال 
کرده  عمل«  و  اقدام  مقاومتی،  »اقتصاد 
اند اما مسئوالن از سرعت الزم برای عمل 
برخوردار  له  و مطالبات معظم  منویات  به 
رویکرد  مسئوالن  برخی  و  نیستند 
کرده  اتخاذ  برابر شعار سال  در  شعارگونه 

اند؛ آسیبی که نباید در برابر آن سکوت کرد.
کشور در شرایط کنونی که بخشی از آن به تحریم های یکجانبه 
سوء  در  ریشه  آن  دیگر  بخش  و  گردد  می  باز  غربی  کشورهای 
و  خصوصی  بخش  سمت  به  گرایش  نیازمند  دارد،  ها  مدیریت 
همچنین افزایش بهره وری و کاهش هزینه های جاری می باشد 
متخصص،  مدیران  حضور  با  مگر  شود  نمی  محقق  مهم  این  و 
متعهد و زبده. در واقع می توان از رعایت اصل شایسته ساالری 
در انتصابات به عنوان یکی از الزمه های تحقق اقتصاد مقاومتی 

یاد کرد.
رو دست  یا دست  رکود  فضای  معنی حفظ  به  مقاومتی  اقتصاد 
استفاده  و  کارها  به  بخشی  سرعت  بر  بلکه  نیست،  گذاشتن 
و  دارد  داللت  موجود  های  ظرفیت  و  پتانسیلها  از  حداکثری 
آرمان  و  ها  اندیشه  بخش  نجات  ریسمان  به  توسل  با  مسئوالن 
های معظم له می توانند از گردنه های سخت و دشوار کنونی عبور 

کرده و به سمت قله های رفیع پیشرفت و عزت رهنمون شوند.
اکنون ایران اسالمی در برابر بسیاری از قدرت های اسکتباری دنیا 
به  اعتماد  برای گفتن دارد؛  قد علم کرده و حرف های بسیاری 
نفس و غروری که ناشی از خودباوری، حفظ هویت اصیل ایرانی 
و اسالمی و حرکت در مسیر ارزش های اخالقی و انسانی است و 
به همین سبب، آمریکا ایران را دشمن اصلی خود در مسیر جنگ 
ایران اسالمی  انقالبی و اسالمی  افروزی می دانند، چرا که ذات 

با پذیرش حرف زور و دیکتاتور و اسکتبار مغایرت اساسی دارد.
مردم و مسئوالن چه در شرایط کنونی و چه در دیگر احوال و 
روزگار بایستی در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی 
متعال،  خداوند  یگانه  و  پاک  ذات  به  توکل  با  و  کنند  حرکت 
مسیرهای تازه ای را پیش روی ملت و دولت قرار دهند که همانا 
تحقق سیاست های متعالی اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش برای 
اقتصاد و فرهنگ کشور در مقطع حساس کنونی به شمار می رود.

آستین  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  رود که مسئوالن  امید می 
نکنند؛  بسنده  سخنرانی  و  شعار  و  حرف  به  و  بزنند  باال  همت 
آنچه نیاِز امروز جامعه است، همانا اقدام و عمل می باشد و باید 
با عبرت از برخی روش های غلط و مسیرهای ناصحیح، به سمتی 
حرکت کنیم که فضای تولید و اشتغال و کارآفرینی بهبود یابد و 

به نیازهای جامعه پاسخ مقتضی داده شود.

یادداشتخبر

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات حمایتی دولت و 
بیمه ها در حوزه پیوند عضو، بر لزوم فرهنگ سازی 
در این حوزه برای افزایش اهدای عضو در کشور 

تاکید کرد.
دکتر سید حسن هاشمی در مراسم جشن نفس 
که برای بزرگداشت اهداکنندگان عضو برگزار شد 
با بیان اینکه این جلسه بسیار جالب است، خطاب 
به معاون اول رئیس جمهور که در مراسم حضور 
داشت، گفت: فکر نمی کنم تجربه حضور در چنین 
محفلی را تا کنون داشته اید و از حضورتان تشکر 

می کنم.
وی با بیان اینکه کسانی که عضو عزیزان شان را اهدا 
کرده اند با خدا معامله کردند و حتما روح عزیزشان 
حوزه  در  علمی  پیشرفت های  گفت:  است،  شاد 
پیوند عضو باعث شده که در دنیا بسیاری از افراد 
زنده بمانند و امروز برخی از اندام هایی که حیات 
انسان منوط به آنهاست، در جهان پیوند می شوند 
و در ایران نیز با وقفه ای از سال ۶۳ به بعد با همت 
استاد فاضل مجددا کار پیوند عضو آغاز شد و افتخار 
می کنیم که امروز جزو کشورهای سرآمد در این 
حوزه هستیم و در منطقه نیز از جهت فراهم آوری 
اعضا و پیوند عضو پیشرفته ترین کشور محسوب 

می شویم.

هاشمی با بیان اینکه در ایران پیوند عضو برای کبد، 
کلیه، ریه، لوزالمعده،، قلب و روده انجام می شود، 
ادامه داد: باید به وجود پزشکانی که این اقدام را 
انجام می دهند و سرمایه های ملی گران قیمتی 
وجود  برکت  به  که  چرا  کنیم؛  افتخار  هستند 

آنهاست که به این توانمندی دست یافته ایم.
وزیر بهداشت با اشاره به آمار پیوندهای انجام شده 
در کشور، گفت: تاکنون در کشور ۴۳ هزار پیوند 
کلیه، ۴۰۰۰ پیوند کبد، ٨۰۰ پیوند قلب، 1۳۳ 
پیوند ریه و بیش از ٨۰۰۰ پیوند مغز استخوان 
داشته ایم. همچنین در حوزه چشم پزشکی ساالنه 
۵۰۰۰ پیوند در کشور انجام می شود که باید از 
مراجعی که این فرصت را فراهم کردند، تشکر کرد.

اعضا  فراهم آوری  واحدهای  از  تشکر  ضمن  وی 
کشور  در  اعضا  فراهم آوری  واحد   ۵۰ گفت: 
مشغول فراهم آوری عضو هستند و زحمات زیادی 
اهدای  شبکه  تشکیل  حال  عین  در  می کشند، 
سلول های بنیادی خون ساز نیز کار بسیار مهمی 

بود که انجام گرفت.

هزینهپیوندعضودرخارجازکشور
هاشمی با اشاره به تامین هزینه های پیوند با کمک 
بیمه ها و از اعتبارات طرح تحول، گفت: همه باید 

قرار  اگر  توجه کنند که 
از  خارج  پیوندی  بود 
یک  شود،  انجام  ایران 
میلیون  و شش  میلیارد 
دالر هزینه بر می داشت 
و کشور باید این هزینه را 
می داد و حتما هم نتایج 
پیوند آنچه که اکنون در 
ایران می بینیم، نمی بود. 
بسیار  نتایج  اکنون  اما 

رضایت بخش است.
در کشور  کلیه  پیوند  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
گفت: اگر بتوانیم در ایران در حوزه پیوند اعضا 
به ویژه در زمینه پیوند کلیه فرهنگ سازی کنیم، 
افراد منتظر  تعداد  بسیار مناسب است. چرا که 
در لیست های پیوند کلیه بسیار زیاد است و ما 
می توانیم 1۰ درصد افراد لیست انتظار را پیوند 
کنیم؛ یعنی تجهیزات مان اعال، متخصص هایمان 
به دلیل عدم  اما اهدای عضومان هنوز  پرشمار، 
فرهنگ سازی با اقبال قابل توجهی مواجه نیست.

کلیهفروشیزشتاست
هاشمی با بیان اینکه مردم باید توجه کنند که 
یک کلیه هم برای آن ها مناسب است، ادامه داد: 

عزیزان شان  از خانواده ها،  بسیاری  می بینیم که 
که  است  زشت  و  هستند  کلیه  پیوند  نیازمند 
را  آن  عده ای هم  و  کنند  فروشی  کلیه   عده ای 
بخرند، در حالی که می توانیم اهدای عضو انجام 
دهیم. بنابراین اگر در این حوزه فرهنگ سازی 
شود و این لحظات عبرت آموزی که در این مراسم 
دیدیم، در کشور نشان داده شوند، شاید بتوان 
مورد  هزار  چهار  یا  سه  به  را  پیوند  مورد   ٨۰۰

رساند.
شایع ترین  از  یکی  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
از  بیش  و  است  تصادفات  در کشور  علل مرگ 
همه جوانان در این موضوع جان شان را از دست 
به  می توانیم  فرهنگسازی  با  گفت:  می دهند، 

زندگی افراد زیادی کمک کنیم. 

وزیربهداشتدرجشننفساعالمکرد؛

هزینه میلیاردی پیوند عضو در خارج از کشور
کلیهفروشیعملیزشت

آغاز به کار شیفت دوم مراکز معاینه فنی 

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی تهران از آغار به کار 
شیفت دوم مراکز معاینه فنی خبر داد. 

سید نواب حسینی منش با بیان اینکه با توجه به تراکم 
سوم  )شنبه  روز  از  فنی  معاینه  دریافت  برای  مراجعه 
دو  صورت  به  تهران  فنی  معاینه  مراکز  تمامی  مهرماه( 
شیفت خدمات رسانی می کنند، گفت: تمامی مراکز در 
دوشیفت ٨ تا 1۶ و 1۶ تا 2۴ فعالیت خواهند کرد. این 
صورت  مراکز  به  مراجعه  تراکم  کاهش  جهت  در  اقدام 

گرفته است.
وی با تاکید بر افزایش چند صد برابری مراجعه به مراکز 
کاری  پایان ساعت  تا  روزشنبه  کرد:  تصریح  فنی  معاینه 
فنی  معاینه  مراکز  در  خودرو   ۶۴۰۰ بر  بالغ  )2۴بامداد( 

تهران پذیرش شده اند.
اینکه  به  اشاره  با  فنی  معاینه  مرکزی  ستاد  مدیرعامل 
اجرای طرح کاهش از ابتدای مهرماه گفت: در روز جمعه 
دوم مهرماه نیز بیش از ۴2۰۰ خودرو و در روز پنجشنبه 
از ۴۶۰۰ خودرو در مراکز معاینه فنی  اول مهرماه بیش 

پذیرش شده اند.
بر اساس سایت شهرنوشت، وی بابیان اینکه به رغم تکرار 
مهرماه،  ابتدای  از  کاهش  طرح  اجرای  بر  تاکید  و  مکرر 
معاینه  به  مراجعه  شهروندان   از  عظیمی  قشر  متاسفانه 
تراکم  انداخته و مراکز معاینه فنی  به دقیقه ۹۰  را  فنی 

مراجعه دارد، تصریح کرد.

زمان مجاز فعالیت صنوف در نیمه دوم سال

رییس پلیس پایتخت ساعات مجاز برای فعالیت واحدهای 
صنفی در نیمه دوم سال را اعالم کرد. 

پایان  مجاز  ساعات  درباره   ، ساجدی نیا  حسین  سردار 
کرد:  اظهار  سال،  دوم  نیمه  در  واحدهای صنفی  فعالیت 
تا  حداکثر  که  مجازند  سال  دوم  نیمه  در  صنوف  کلیه 

ساعت 2۴ مغازه خود را باز نگه  دارند.
ساجدی نیا اضافه کرد: در نیمه نخست سال این زمان تا 
با یک ساعت  نیمه دوم سال  اما  بامداد است،  ساعت یک 

کاهش به ساعت 2۴ رسیده است.
رییس پلیس پایتخت، وضعیت امنیتی پایتخت را مطلوب 
ارزیابی کرد و گفت: طرح های امنیت محله محور در نیمه 
دوم سال نیز به قوت خود ادامه خواهد داشت و با اقدامات 
انجام شده خوشبختانه در بسیاری از جرائم شاهد کاهش 

هستیم.

10 درصد زوج ها در معرض خطر نازایی هستند

استادیار بخش نازایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره 
به اینکه 1۰ درصد زوج ها در جهان در معرض خطر نازایی 
قرار دارند، گفت: تأخیر در اولین بارداری و آندومتریوز از 

جمله دالیل شایع ناباروری به شمار می رود.
فاطمه سروی در نشست خبری که در ارتباط با پانزدهمین 
کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران برگزار شد به موضوع 
نازایی در زنان اشاره کرد و گفت: بیماری های نازایی طیف 
با  خوشبختانه  ولی  داده  اختصاص  خود  به  گسترده ای 
نازایی  درمان  برای  زیادی  برنامه های  سیاست های کشور 

در حال انجام گرفتن است.
در  جهان  زوج های  از  درصد   1۰ اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  جدیدی  آمار  گفت:  دارند،  قرار  نازایی  خطر  معرض 
ارتباط با میزان نازایی در کشور نداریم ولی درصد نازایی 

در حال افزایش است. 
ادامه  تهران  نازایی دانشگاه علوم پزشکی  استادیار بخش 
را کاهش  بارداری عملکرد تخمدان  اولین  در  تأخیر  داد: 
همچنین  می شود  محسوب  نازایی  دالیل  از  یکی  و  داده 
آندومتریوز نیز امروزه بیشتر شده و ناباروری را دامن زده 

است. 
که  داشته  جهانی  شیوع  مردان  نازایی  کرد:  بیان  سروی 
کاهش عملکرد اسپرم از جمله دالیل آن است. این مسأله 
چندبُعدی بوده و برخی از تحقیقات نشان از آالینده های 

محیطی در این زمینه دارد.

اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
و  است  در کشور 7۴ سال  عمر  میانگین طول 
امید به زندگی زنان 2 سال بیشتر از مردان است 
گفت: حدود ۵1 درصد از جمعیت سالمندان باالی 
۶۰ سال را زنان و ۴۹ درصد آن را مردان تشکیل 
می دهند و به این ترتیب به علت  افزایش امید  
به زندگی در زنان به سمت زنانه شدن سالمندی 

می رویم.
به گزارش خبرنگارپیام زمان، انوشیروان محسنی 
به  که  خود  دیروز  خبری  نشست  در  بندپی 
مناسبت گرامیداشت »هفته ملی سالمند« که در 
محل سازمان بهزیستی کشور برگزار شد ضمن 
تاکید بر اهمیت نقش سالمندی در فرایند توسعه 
کشور گفت: با تالش های دبیر خانه شورای عالی 
سالمندان در طول سه سال گذشته به ویژه یک 
سال اخیر مسئله سالمندی در کشور مورد توجه 
سیاستگذاران قرار گرفت و بهزیستی نیز در این 

زمینه تالش خوبی انجام داد. 
وی در ادامه در خصوص نرخ سالمندی در کشور 
اظهار کرد: در سال 1۳۳۵ سه درصد از جمعیت 
کشور را سالمندان تشکیل می داند این در حالی 
است که این رقم در سال 1۳۹۰ به ٨.2 درصد 

رسید. 
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه عنوان 
سالمندان  تعداد  افزایش  و  سالمندی  کرد: 
پدیده ای جهانی است به طوری که در آینده نه 
را  اجتماعی  بزرگ  چندان دور سالمندان گروه 

شامل می شوند. 
بندپی در ادامه با تاکید اینکه سالمندان دیروز و 
امروز با یکدیگر دارای تفاوت های عمده هستند 
و یکی از تفاوت های اساسی آنها داشتن سواد و 
تحصیالت است گفت: یک پنجم طول زندگی 
و  می شود  سپری  سالمندی  دوره  در  فرد  هر 
برای دستیابی به شاخص های توسعه پایدار باید 
به سالمندان نه به چشم تهدید بلکه به عنوان 
فرصت نگاه شده و از تجارب سالمندان در جهت 

توسعه کشور استفاده شود. 

اولینبارردیفخاصیازاعتباراتدولتی
برایسالمندان

وی در ادمه در خصوص ویژگی های منفی دوره 
سالمندی اعالم کرد:  در حال حاضر از هر 1۰۰ 
سالمند 1۳ نفر آنها تنها هستند و تنهایی یکی از 
جنبه های منفی سالمندی است که می تواند فرد 

را دچار نگرانی ، اضطراب و... کنند. 
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین خاطر 
نشان کرد: با افزایش سن، افراد مستعد پذیرش 
بیماری های  خصوص  به  گوناگون  بیماری های 
روانی،  روحی  مشکالت  آرتوروز،  اسکلتی، 

گوارشی و... می شوند. 
اصلی  متولی  را  بهزیستی  ادمه  در  بندپی 
و  کرد  اعالم  کشور  در  اجتماعی  حمایت های 
گفت: برنامه های بسیار زیادی را در راه رسیدن 
اهداف کشور  در حوزه سالمندی در دست اجرا 

داریم. 
وی در ادامه عنوان کرد: در سال ۹۵ برای اولین 
بار ردیف خاصی از اعتبارات دولتی هم در وزارت 

تعاون، کار و امور اجتماعی وهم سازمان بهزیستی 
کشور برای سالمندان در نظر گرفته شده است. 

گسترشباشگاهملیسالمنداندردستورکار
بهزیستی

ارائه  و  ترویج طب سالمندی  از  همچنین  بندپی 
مراقب های سالمندان  در کشور خبر داد و گفت: طی 
انعقاد تفاهم نامه  متعدد با موسسات آموزشی  کشور 
در جهت ترویج طب سالمندی و مراقبت های ویژه 
حال  در  علمی   رشته  یک  عنوان  به  سالمندان 
فعالیت هستیم و عالوه بر آن ترویج باشگاه ملی 

سالمندان را نیز در دستور کار خود داریم.
 

ازهر۱۰۰سالمند۱۳نفرتنهاهستند
بندپی در ادمه ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر 
از هر 1۰۰ سالمند 1۳ نفر آنها تنها هستند گفت: 
اکنون نگرانی هایی در خصوص تنهایی سالمندان در 
کشور وجود دارد زیرا اگر چه زمانی با مسئله کودک 
رها شده  در خیابان ها مواجه بودیم االن با پدیده 

سالمندان رها  شده در خیابان مواجه هستیم.

سالمندیبهسمتزنانهشدنمیرود
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن بیان 
آنکه میانگین طول عمر در کشور 7۴ سال است و 
امید به زندگی زنان 2 سال بیشتر از مردان است 
گفت: حدود ۵1 درصد از جمعیت سالمندان باالی 
۶۰ سال را زنان و ۴۹ درصد آن را مردان تشکیل 
می دهند و به این ترتیب به علت  افزایش امید  به 
سالمندی  زنانه شدن  به سمت  زنان  در  زندگی 

می رویم.
بندپی همچین در خصوص پیرترین و جوان ترین 
بررسی  اساس  بر  کرد:  اظهار  کشور  استان های 
به عمل آمده پیرترین استان کشور با 11 درصد 
جمعیت کشور، استان گیالن بوده و سیستان و 
بلوچستان با ۴.۹ درصد جوان ترین استان کشور 

است.
وی افزود در حال حاضر حدود ۶۰۰ الی 7۰۰ هزار 
سالمند تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور بوده 
که 1۰۰ هزار نفر آنها از خدمات مراکز شبانه روزی 

و روزانه این سازمان برخودارند.
از  کرد:   تصریح  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
این 1۰۰ هزار نفر حدود 1٨ هزار نفر در مراکز 
شبانه روزی بهزیستی حضور داشته و سایر آنها از 
خدمات مراکز روزانه بهره مند می شوند که یارانه 
هر فرد در مراکز شبانه روزی ۶۰۰ هزار تومان و در 

مراکز روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است.
بندپی همچنین اظهار کرد: چنانچه سن سالمندی 
را از ۶۰ سال در نظر بگیریم حدود ۶ میلیون نفر، از 
۶۵ سال حدود ۴ میلیون نفر و از 7۵ سال حدود 2 
میلیون نفر از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل 

می دهند.
وی در خصوص وضعیت سند سالمندی درکشور 
اظهار کرد: در حال حاضر دو سند سالمندی یکی از 
طریق وزارت بهداشت و دیگری از سوی بهزیستی 
آماده است که پیشنهاده ما آن است که سازمان 
مدیریت وبرنامه ریزی کشور نسبت به ادغام این 

دو سند اقدام کند.

رئیسسازمانبهزیستیخبرداد:

زنانه شدن سالمندی در کشور

انجام ivf برای درمان ناباروری
 در کشور رایگان شد

 
هیچ  حاضر  حال  در  گفت:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
ایران  چراکه  نداریم  نازایی  درمان  برای  کشور  از  خارج  به  اعزامی 

است. یشرفته  کشورهای  جزو  نازایی  درمان  زمینه  در 
پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  یاسین  آل  ،اشرف  فارس  گزارش  به 
در  رحم  اجاره  و  جنین  تخمک،  اهدای  مورد  در  گفت:  تهران 
دادگاه  قانونی،  پزشکی  تایید  با  اقدامات  این  و  داریم  قانون  کشور 
اسپرم  اهدای  شرایط  البته  شود،  می  انجام  روانپزشکی  مشاوره  و 
انجام  به  اشاره  با  بهداشت است.وی  وزارت  بررسی در  نیز در حال 
ابالغ دولت در سراسر  با توجه به  ivf رایگان در کشور  2۵۰ مورد 
اندازی  راه  کشور  در  سال  پایان  تا  نازایی  بخش   2۰ افزود:  کشور، 

می شوند. تجهیز  زمینه  این  در  دولتی  و  دانشگاهی  بخش   ۳۵ و 
به  اعزامی  هیچ  حاضر  حال  در  گفت:  زایمان  و  زنان  متخصص 
در  پیشرفته  کشور  چراکه  نداریم  نازایی  درمان  برای  کشور  خارج 

هستیم. نازایی  درمان 
 ivf انجام  گفت:  ایران  مامایی  و  زنان  کنگره  پانزدهمین  رئیس 

شود. می  بندی  اولویت  بیمار  مالی  وضعیت  به  توجه  با  رایگان 

آنفلوآنزا واکسن  درباره  نکاتی 
فصلی  آنفلوآنزای  واکسن  تزریق  سرما  فصل  شروع  با  ساله  هر 
می شود. انجام  ویروسی  بیماری  این  بر  برا در  افراد  حفاظت  برای 
ناشی  آنفلوآنزا  ویروس  از  که  است  تنفسی  بیماری  آنفلوآنزا 
آب  گلودرد،  سرفه،  تب،  شامل  بیماری  این  شایع  عالئم  می شود. 

است. خستگی  احساس  و  ماهیچه ای  درد  بینی،  ریزش 
آنجایی  از  آمریکا  امراض  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  اعالم  طبق 
بر  سال  هر  است  تغییر  حال  در  ویروس  این  نسخه های  که 
و  رشد  چگونگی  مورد  در  گرفته  انجام  بینی های  پیش  اساس 
می شود. تولید  تازه ای  واکسن   جدید،  ویروسی  نسخه  تکامل 

در  نکته  چند  بررسی  به  رابطه  همین  در  دیلی  مدیکال  سایت 
است: پرداخته  آنفلوآنزا  واکسن  تزریق  با  ارتباط 

با  یعنی  تخم مرغ  بر  مبتنی  فناوری  از  استفاده  با  واکسن  این 
گذشته  در  و  می شود  تولید  مرغ  تخم  پروتئین  از  اندکی  مقادیر 
پیشنهاد  آمریکا  امراض  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  کارشناسان 
دقیقه   ۳۰ تا  دارند  حساسیت  تخم مرغ  به  که  افرادی  می کردند 
نواع  ا در  اما  باشند  مراقبت  تحت  واکسن،  این  دریافت  از  پس 

ندارد. وجود  نگرانی  این  واکسن  این  جدید 
امسال  که  دارند  تاکید  مرکز  این  کارشناسان  همچنین 
نمی  توصیه  کس  هیچ  برای  آنفلوآنزا  استنشاقی  اسپری های 
سال های  بین  اسپری ها  این  جدید  اطالعات  بنابر  که  چرا  شود 

نداشته اند. چندانی  تاثیر   2۰1۶ تا   2۰1۳
واکسن  پاییز  فصل  شروع  با  می کنند  توصیه  افراد  به  پزشکان 
طول  هفته  دو  تقریبا  آن  از  پس  و  کنند  تزریق  را  آنفلوآنزا 

شود. ایمن  آنفلوآنزا  بر  برا در  بدن  تا  می کشد 
ماه  شش  زیر  کودکان  که  است  این  پزشکان  توصیه های  دیگر  از 
در  که  افرادی  همچنین  کنند.  دریافت  آنفلوآنزا  واکسن  نباید 
باید  داشته اند  شدید  آلرژیک  واکنش های  واکسن  این  به  گذشته 

کنند. خودداری  آن  تزریق  از 
مطالعات  آمریکا  امراض  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  اعالم  طبق 
دوران  تمام  در  آنفلوآنزا  واکسن های  تزریق  می دهد  نشان 
در  واکسیناسیون  همچنین  است  بی خطر  زنان  برای  بارداری 
و  آنفلوآنزا  بر  برا در  کودک  تا  می کند  کمک  بارداری  دوران 

شود. محافظت  ندارد  را  آن  تزریق  اجازه  که  زمانی 
واکسن  این  تزریق  با  فرد  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین 
ویروس های  که  دارند  تاکید  کارشناسان  می شود  آنفلوآنزا  دچار 
وجود  امکان  این  و  هستند  غیرفعال  آنفلوآنزا  واکسن  در  موجود 

شوند. آنفلوآنزا  دچار  واکسن  این  تزریق  با  افراد  که  ندارد 

خبر

نیروی  آگاهی  پلیس  سرقت  با  مبارزه  معاون 
انتظامی به خانواده ها توصیه کرد: از سرویس 
کاری  سوابق  و  پرونده  که  شده  شناخته  های 
آنها در نزد مراکز آموزشی است، برای جابجایی 

فرزندان خود استفاده کنند.
بازگشایی  به  اشاره  با  موذن  رضا  سرهنگ   
مدارس به استفاده دانش آموزان از سرویس در 
اشاره کرد و گفت: غالبا بخش عمده  ایام  این 
ای از مدارس قبل از آغاز سال تحصیلی اقدام 
که  هایی  در سرویس  نویسی  نام  و  معرفی  به 

شناخته شده هستند، می کنند.
پذیرش  از  خواست  والدین  از  موذن  سرهنگ 
که  هایی  سرویس  و  متفرقه  های  سرویس 
نیز  آنها  که  ناشناس  افراد  معرفی  واسطه  به 

خودداری  جدا  ندارند،  آن  از  کافی  شناخت 
کنند.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه خانواده ها 
از مراکزی که مجاز به سرویس دهی هستند، 
گفت:  کنند،  استفاده  خود  فرزندان  برای 
معتبر  و  شده  شناخته  های  سرویس  مدارس، 
را به خانواده ها معرفی کنند تا شاهد اتفاقات 
ناگواری که به واسطه عدم استفاده از سرویس 

این  در  که  ای  سلیقه  رفتارهای  و  مجاز  های 
رابطه رخ می دهد، نباشیم.

ناجا  آگاهی  پلیس  سرقت  با  مبارزه  معاون 
مورد  مدارس  های  سرویس  کرد:  تصریح 
عالوه  شهرداری  سازمان  و  راهور  پلیس  تایید 
بر برچسب دارای کد، شماره و مشخصه های 

ساماندهی شده نیز هستند.
که  هایی  سرویس  داد:  ادامه  موذن  سرهنگ 

و  هستند  مدرسه  سرویس  برچسب  فاقد 
مبادرت به جابه جایی دانش آموزان کنند، منع 
تردد خواهند شد و پلیس راهور با آنها برخورد 

می کند.
سرویس  رانندگان  صالحیت  بر  تاکید  با  وی 
های مدارس مبنی بر عدم اعتیاد و سوء سابقه، 
افزود: پس  روانی،  و  داشتن سالمت جسمانی 
سرویس  های  راننده  سوی  از  مدارک  ارائه  از 
خانواده  به  مزبور  فرد  آن،  تایید  و  مدارس  به 
ها معرفی می شود؛ معموال رانندگان سرویس 
را  بامدارس  همکاری  سابقه  ها  سال  مدارس، 

داشته، شناخته شده و مورد تایید هستند.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا تاکید 
کرد: رانندگان سرویس های مدارس باید دارای 

پرونده خدمتی باشند.

سرهنگرضاموذن:

سرویس های مدارس دارای برچسب و کد شناسایی  
مورد تایید پلیس است
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بارکد۴۰۴۶۶۴۵۶
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   2۶۶171 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  درفک  نبرد   
 1۰1۰۳۰۶11۶۵

العاده مورخ ۹۵/۵/۵  تصمیمات ذیل  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
اتخاذ شد:

از  خود  الشرکه  سهم  کلیه  دریافت  با   2۶۹۰۰۶۰1۳2 ملی  کد  مداح  محمدرضا 
ملی  کد  نائینی  صادقی  گردید.فاطمه  خارج  شرکا  ردیف  از  شرکت  صندوق 
ردیف  از  شرکت  صندوق  از  خود  الشرکه  سهم  کلیه  دریافت  با   ۰۰17۳1۹۵۶۰
به 1۰۰۰۰۰۰  ریال  از 2۰۰۰۰۰۰  شرکت  سرمایه  نتیجه  گردید.در  خارج  شرکا 

ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد:

سمیه غفاری پله شاهی ش م ۴۳222٨۰۶۴1 دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال 
شاهرخ صالحی آسیا بر ش م ۵17۹۳۴2۴۰۶ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال 

تعداد اعضا هیئت مدیره 2 الی ۵ نفر تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )کاهش / افزایش تعداد اعضا 
هیئت مدیره( کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۸۸۱۸۹/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیر
تجاری

بارکد۳۹۸۱۵۰۶2
 آگهی انحالل شرکت 

تعاونی مسکن کارکنان توان آزمایان شرکت  تعاونی به شماره ثبت ۳۰۴7۵7 و 
شناسه ملی 1۰1۰۳۴177۹۰ 

کل  مجوز  و   ۹۳/۵/2۰ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اداره کار و رفاه اجتماعی استان تهران به شماره ۹۴2/1۵/22۴۳۴ مورخ ۹۴/۴/۳ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و فراز خسروی مردخه کد ملی 
۰۰۶٨۴۵۶71۹ و سید امیر حسینی کد ملی ۰۰۶2۵٨7۶7۶ و علیرضا حسینی 
انتخاب  برای مدت دو سال  نیا کد ملی ۰۰۶7۵٨٨۳7۹ به سمت هیئت تصفیه 
گردیدند.نشانی محل تصفیه :تهران خ شریعتی خ معلم نبش زرتشت شماره 2 کد 

پستی 1۶۳۹۶7۶۴1۳ می باشد.
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  انحالل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل 

دسترس میباشد.
۳۸۸۱۹۱/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبت
شرکتهاوموسساتغیرتجاری

رایهیات/نوبتدوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
1۳۹۵۶۰۳۰1۰۶۰۰۰۴۶2۵  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ماهی سلطانی صدیق فرزند علی 
محمد بشماره شناسنامه 2۹۳ در شش دانگ  یک باب خانه  مساحت 1۰۰متر 
مربع پالک 1۰٨2 فرعی از12اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی و 
لذا به منظور   . مشاعی متقاضی خانم ماهی سلطان صدیق  محرز گردیده است 
که  در صورتی  میشود  آگهی  روز  فاصله 1۵  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۶/21

تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/7/۵
مالف۴7۴محمودداودیقائممقامرئیسواحدثبتیورامین

آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  عیسی  فرزند  کراتی  منصور  نریمان  اینجانب  دانشجویی  کارت 
221۰2۵٨72۳ و شماره دانشجویی ۹۴12۳٨2۹ رشته برق دانشگاه علم و فن 

آوری مازندران )بهشهر( مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

رونوشت آگهي حصر وراثت
شرح  به   ۰۰1۴۰2۶۳۹2 شماره  شناسنامه  داراي  عسکری  محمدرضا  آقاي 
وراثت  این شورا درخواست گواهي حصر  از  به کالسه  ۴/ ۹۵۰۳۰٨  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد عسکری بشکانی بشناسنامه شماره 
12 در تاریخ 1۳۹۵/1/٨ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : ……………………………………
1-سکینه طالبی بافقی فرزند اکبر ش ش ۴7 متولد 1۳۳1/۴/2۰ همسر متوفی

2-منصور عسکری بشکانی فرزند احمد ش ش 112 متولد 1۳۴7/11/2۵ فرزند 
متوفی

۳-علیرضا عسکری بشکانی فرزند احمد ش ش ۵۰1۹  متولد 1۳۶2/11/2۹  فرزند 
متوفی

 1۳۶۶/۵/21 متولد   ۴۴۰۵۰ احمد ش ش  فرزند  بشکانی  عسکری  ۴-حمیدرضا 
فرزند متوفی

متولد   ۰۰1۴۰2۶۳۹2 ش  ش  احمد  فرزند  بشکانی  عسکری  ۵-محمدرضا 
1۳7۰/٨/1۶ فرزند متوفی

۶-فاطمه عسکری فرزند احمد ش ش ۴۴۳ متولد 1۳۵1/۴/۵ فرزند متوفی
فرزند   1۳۵۶/2/۳ متولد   ۳1۹ ش  ش  احمد  فرزند  بشکانی  عسکری  7-محبوبه 

متوفی
فرزند   1۳۵7/1/17 متولد   2۴ ش  ش  احمد  فرزند  بشکانی  عسکری  ٨-مرضیه 

متوفی
فرزند  متولد ۵/2۰/1۳۵٨  احمد ش ش 17۳  فرزند  بشکانی  ۹-فرزانه  عسکری 

متوفی
مي  آگهي  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 

۴۶۵1۵ م/الف
ازطرفرئیسشعبهشورايحلاختالف-مهدیان

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
وماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  1۳۹۵۶۰۳1۶۰۰2۰۰1۶۹7هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیآقای احمدصادقی  حوزه ثبت ملک اسالم 
باب  در یک  آبادغرب  ازاسالم  فرزند عسکربه شماره شناسنامه 2۵7صادره  مقدم 
ساختمان به مساحت1۶۵،۹۰متر مربع پالک2۶۴1فرعی از 1 اصلی واقع درمیدان 
نامه  مبایعه  امام رضاخیابان بسیج مستضعفین کوچه شهیدگودرز یوسفی شامل 
عادی و استقرار ملک در سهم زارعین طبق قانون اصالحات ارضی وعدم دسترسی 
به مالک اولیه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۵،۰7،۰۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵،۰7،22

محمدعباسیرئیسثبتاسنادوامالکشهرستاناسالمآبادغرب

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
وماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
/دوم  اول  مورخ 1۳۹۵،۴،2٨هیات  رای شماره 1۳۹۵۶۰۳1۶۰۰1۰۰۳۴72  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
شناسنامه  خانبشماره  احمد  فرزند  خوشینانی  منوچهری  متقاضیعلی  بالمعارض 
1۶٨صادره ازکرمانشاهدریک باب ساختمانبه مساحت۶7،72 متر مربع پالک 12۹ 
مفروز و مجزی شده واقع در دیزل آبادخریداری از مالک رسمی شهرداری کرمانشاه 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۵،۰7،۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵،۰7،22

جعفرنظریرئیسثبتاسنادوامالککرمانشاه دادنامه 
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹٨۶۶122۰۰۳7۰ شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )1۰۳ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۶۶1۳7۰۰۶۵۴ شاکی : 
آقای محمود پهلوانی فرزند رضا به نشانی شهرستان خرم آباد خ انقالب کوچه ۹ 
و 1۰ آراسته پالک 1۰-11 متهم : آقای ایمان ثمینی به نشانی شهرستان شهریار 
فاز دوم اندیشه شهرک راه آهن خیابان آالله کوچه رز طبقه ۳ واحد ۵ – اتهام : 

فروش مال غیر 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای ایمان سمینی فرزند خداداد دائر بر فروش مال 
غیر )یک واحد آپارتمانی به شماره پالک 2۰۹ فرعی از ۳٨1۳ اصلی واقع در بخش 
نیلوفر ۳ طبقه چهارم سمت کوه موضوع کیفر  آباد ساختمان مجتمع  یک خرم 
خواست شماره ۹۵1۰۴۳۶۶11۰۰1٨٨۳ دادسرای خرم آباد با عنایت به شکایت 
آقای محمود پهلوانی فرزند رضا مبنی بر اینکه برابر قولنامه در مورخه ۹1/11/2 
ایمان سمینی به مبلغ هفتاد و  از آقای  با مشخصات فوق را  آپارتمان  یک واحد 
چهار میلیون تومان خریدم و مبلغ چهل و پنج میلیون تومان از آن را نقدا به وی 
پرداخت کردم و قرار بود که ظرف چهار ماه آن را تکمیل و به ما تحویل دهد که 
بعد از معامله یک نفر بنام حسین عباسی آمد و گفت این ملک متعلق به من است 
و من در تاریخ ۹1/٨/17 از آقای ایمان سمینی خریداری کرده ام که بعد من رفتم 
سراغ اقای ایمان سمینی که متواری شد و اینکه متهم در تمام مراحل تحقیقات 
در دادسرا متواری و در جلسه رسیدگی دادگاه نیز علیرغم ابالغ از طریق نشر در 
که ضم  هایی  قولنامه  تصویر  نکرده  ارسال  نیز  ای  الیحه  و  نشده  حاضر  روزنامه 
پرونده است و برابر آن متهم دو بار اقدام به فروش ملک موضوع پرونده نموده است 
بنابراین بزهکاری متهم محرز است لذا مستند به ماده یک قانون انتقال مال غیر و 
ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء اختالس و کالهبرداری حکم به محکومیت 
نامبرده به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ چهل و  پنج میلیون تومان در حق 
شاکی بابت اصل مال موضوع فروش مال غیر و پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون 
تومان جزای نقدی )معادل مال موضوع فروش مال غیر ( در حق دولت صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر 

استان لرستان می باشد. 
رئیسشعبه۱۰۳دادگاهکیفری2شهرستانخرمآباد–سیدرضاموسوی.

دادنامه
با بررسی محتویات پرونده کالسه ۹2۰۹۹٨771۳۳۰۰۶۰۳ شعبه دادگاه اصل ۴۹ 
قانون اساسی دادگاه انقالب اسالمی بوشهر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح برگ 

جداگانه مبادرت به صدور رای می نماید.
امام )ره( استان بوشهر به نشانی بوشهر خ  خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت 

عاشوری
خواسته: صدور حکم تکمیلی

رای دادگاه – در خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان 
بوشهر مبنی بر مجهول المالک بودن پالک ثبتی 2۴2۴ واقع در بخش دو بوشهر 
دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته و اینکه 
اطالعی از مالک یا ورثه و یا قائم مقام قانونی ملک موضوع پرونده بدست نیامده 
گواهی  برابر  امالک  و  اسناد  و  ثبت  اداره  از  آمده  بعمل  استعالم  پاسخ  و حسب 
بایگانی و دفتر توزیع اظهارنامه ثبتی پالک 2۴2۴ واقع در بخش دو بوشهر کوی 
سرتل از طرف عبداله رایانی پذیرفته گردیده آگهی های نوبتی و تحدیدی منتشر 
و تحدید حدود بدون قید متراژ و مساحت بعمل آمده ولی تاکنون سند مالکیت 
صادر نگردیده است و مضافا اینکه وقت از طریق روزنامه آگهی تا چنانچه اشخاص 
حقیقی و حقوقی ادعای دارند در مهلت مقرر قانونی به دادگاه مراجعه که علی رغم 
آگهی بتاریخ ۹۴/12/2۶ و اعاده نسخه آگهی و رعایت فرجه قانونی تاکنون احدی 
مراجعه ننموده و ادعای هم مطرح نگردیده فلذا بنا به مراتب و جمیع جهات ملک 
موصوف شمول اموال در اختیار ولی فقیه محسوب مستندا به قانون نحوه اجرای 
امام )ره( و تاییده ی مقام  اصل ۴۹ قانون اساسی فرمان  مورخ 2۶٨/۶ حضرت 
عظمای والیت و مواد ۳-٨-1۰-1۴-2۰ و تبصره ذیل ماده ۹ همگی از اصالحیه 
آیین نامه نحوه اجرای اصل ۴۹ و رعایت ماده 2٨ از قانون مدنی حکم به ضبط 
اجرای  نفع ستاد  به  بوشهر   دو  واقع در بخش  ثبتی 2۴2۴  ملک موضوع پالک 
به مصارف فقراو  تا  اعالم میگردد  امام )ره( استان بوشهر صادر و  فرمان حضرت 
مستمندان برسد لکن در صورت مراجعه مالک و ذیحق شناختن وی توسط مراجع 
قضایی ستاد می بایست نسبت به پرداخت ثمن آن به تاریخ روز صدور حکم با 
کسر و احتساب کلیه هزینه های مربوط به مالک اقدام نماید رای صادره غیابی و 

ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اصل ۴۹ می باشد.
رئیسدادگاهاصل۴۹قانوناساسیویژهاستانبوشهر-ابراهیمشفیعی

الیــه بــرداری پــوست در خــانه

ما  زندگی  روشهای  و  فرهنگ  از  مانیتوری  و  درون  آئینه  پوست 
به  را  پوستمان  به  ما وقتی زحمت رسیدگی  بیشتر  باشد،  میتواند 
خودمان می دهیم که کمی از وقتش گذشته و میتوان گفت چین 
و چروک و کک مک ها تقریباً رو به تثبیت شدن بر روی پوستمان 
هستند. البته با باال رفتن اعداد سن نمیتوان جنگید ولی شرایط عود 

و تشدید عوامل را میتوان کاست.
از  البته  آموخت.  نوجوانی  در  را  پوست  به  امداد  و  مراقبت  باید 
همین امروز هم میتوان شروع کرد و رسیدگی به پوستمان را جزء 

عاداتمان قرار دهیم. مثل مسواک زدن، نرمش و ورزش کردن. 
همه میدانیم که استفاده از لوازم آرایشی الیه هائی از مواد صنعتی 
و مصنوعی را بر روی پوست، قرار می دهد.پس الزم است روزی 1 
تا 2 بار این مواد را از روی پوستمان پاک کنیم. پاک کننده هائی که 
عالوه بر خاصیت پاک کنندگی، رطوبت پوست را هم نگه می دارند، 
چون به هیچ وجه نباید تحت شرایطی که از روی انتخاب ناآگاهانه 

ایجاد می شود رطوبت پوست را کاست. 
انتخاب  را  نوع پاک کننده  از جنس پوستمان  با اطالع  بهتر است 
کنیم چون غیر موادآرایشی، آالینده های محیط، هوا و امواج نورهای 
مضر هم در آسیب به پوست مادخیل هستند و می بایست آنها هم 

بطور اصولی از روی پوستمان پاک شوند.
از شستشوی دائمی پوست با صابون خصوصاً صابون های ناشناخته 
و متفرقه برای تمیز کردن پوست جداً بپرهیزید. صابون ها معموالً 
دارای مواد قلیایی هستند ، در صورتیکه PH پوست، اسیدی یا نوع 
این شرایط ما پوست را دچار استرس و بحران  دیگر می باشد. در 
میکنیم ، پس در انتخاب نوع شوینده و پاک کننده ها توجه داشته 

باشیم.
پوستمان را، خنک و مرطوب نگه داشته، تقویت کرده و تازه نگه 
داریم. برای این کار نهایتاً و حتی المقدور از آب ساده استفاده کنیم 
ولی ماسک های میوه می تواند در تقویت و تازه نگه داشتن پوست 
نیز به ما کمک کند. البته مواد و ماسکهایی که الکل داشته باشند، 

شدیداً باعث خشکی و تقویت چروک های صورت خواهند شد.
تحت شرایط خاص و زیر نظر متخصصین، الیه های کهنه جوشگاه ها 
و کک مکهای ناجور را از روی پوست می توان زدود و بدین ترتیب 
به  صدمه  باعث  ماده  این  نباید  البته  که  کرد  شفاف تر  را  پوست 

پوستمان شود.
استفاده از ضدآفتاب ها می توانند در آب رسانی و مرطوب نگه داشتن 
البته این مرطوب کننده در طول روز و  پوست، به ما کمک کنند. 
تحت اشعه های نوری مختلف با توجه به شرایط، ضروری است اما 
در شب الزم نیست که تمام سطح پوست را آغشته به ضدآفتاب 
نمائید، فقط روی گونه ها و دور چشم ها را کمی مرطوب نمائید و 
در انتخاب مرطوب کننده ها و ضدآفتاب ها با توجه به شناختی که از 

نوع پوست خود دارید حتماً دقت نمائید.
و  شدید  حرکات  با  می شوئیم  ساده  آب  با  را  صورتمان  که  وقتی 
به  منجر  که  غیرمعمول  عادات  به  را  پوست  کشیدگی های خاصی 
چروک هایی در طوالنی مدت روی پوست می شوند، دچار می کنیم. 
این حرکات را موقع خشک نمودن پوست با حوله و کرم زدن هم 
تکرار می کنیم. بنابراین می بینید که روزی چندبار و چه بی رحمانه 
حرکات  و  اخم  با  حتی  و  میرویم  خودمان  پوست  جنگ  به  دائماً 
غیرضروری و حاالت خاصی بر روی پوست خود خطوطی را ایجاد 
با داشتن سنی کم، به علت  می کنیم و در نتیجه می بینیم فردی 

بی توجهی، دارای پوستی خسته و تکیده می باشد. 
پوست  روی  بر  مستقیم  صددرصد  نقش  نامناسب،  تغذیه  داشتن 
تغذیه  بودن  دارا  و  ویتامین  از  سرشار  غذاهای  از  دارد.استفاده  ما 
اگر  می کند.  کمک  پوستمان  شادابی  و  طراوت  به  آب دار  مواد  از 
تهیه میوه جات مقدور نیست یا در دسترس نیست ، حتی المقدور 
از خوردن ماست و آب ساده غافل نباشیم و بدانیم که استفاده از 
الکل، دخانیات به هر شکل، قهوه و چای بر روی پوست چهره، لثه ها 

و ناخن ها اثر نامطلوب خواهن گذاشت.
خواب های بد و ناکافی، استرس، نداشتن ورزش ، رژیم غذائی چرب 

و پر از کربوهیدرات، برای سالمت پوست مضر می باشد. 
مربی آموزشگاهمیالنا:قدسیاشراق

موفق بودن را به مغزتان 
آموزش دهید 

 آیا از این افرادی هستید که صبح پس از بیدار 
شدن از خواب، به کارهای پیش رو فکر می کنند 
و دائم این استرس و نگرانی رادارند که همه مسائل 
به درستی و دقیق پیش برود؟ بدون شک این گونه 
تفکرات بسیار وقت گیر، غیرکاربردی و خسته کننده 
هستند و به ویژه هنگام صبح و در ابتدای روز باید از 
آن ها پرهیز نمایید. برای اینکه بدانید چطور از هجوم 
این افکار رها شوید، توصیه می کنیم ۴ راهکار زیر را 

خوانده و به آن ها عمل کنید.
قبولکنیدکهانسانازفکرکردن

ناگزیراست
زیاد فکر کردن باعث ازکارافتادن مغز و خالقیت شما 
نمی شود، بلکه موجب حواس پرتی شده و انسان را به 

سمت تفکرات منفی سوق می دهد.
جدال دائمی با مشغله های فکری نیز به ایجاد و رشد 
احساسات منفی منجر شده، ناامیدی می آورد و در 
آخر نیز موجب خستگی بیش ازحد روحی می شود. 
بنابراین، این را قبول کنید که فکر کردن امری کامال 
طبیعی است و اعتقاد به این مساله نخستین مرحله 
برای تربیت دوباره ذهن و حواس محسوب می گردد. 
اگر یاد بگیرید که خود را درگیر فکر کردن هایتان 
کنترل  خود  زندگی  شرایط  بر  می توانید  نکنید، 

بهتری داشته باشید.

ذهنخودراباتکراردائمی،تربیتکنید
عدم تمرکز، نوعی عادت محسوب می شود. فارغ 
از اینکه چه نوع شخصیتی دارید و آیا ذاتا انسان 
مستعدی هستید یا خیر، باید بدانید که با تکرار 
از  را دوباره  پیاپی و صحیح می توانید ذهن خود 
نو تربیت نمایید. هرزمانی که حواستان پرت شد، 
فقط کافی است یک نفس عمیق کشیده و دوباره به 
موضوعی که از آن منحرف شده اید، برگردید. نفس 

عمیق و تمرکز را هرروز تمرین کنید.

بانگرانیهایتانکناربیایید
افراد شده و  باعث حواس پرتی  افکار نگران کننده 
انرژی آن ها را تحلیل می برد. همچنین، شمارا از 
زمان حال بیرون کشیده و به آینده پرتاب می کند. 
این در حالی است که تمامی توان و قدرت هر فردی 
در زمان حال او جاری است. ازاین رو، اگر دائم روی 
اتفاق های آینده تمرکز نماید، درواقع زمان و انرژی 
خود را هدر می دهد.برای پرهیز از چنین مشکلی، 
هر زمان که نگرانی از آینده به سراغتان آمد از خود 
بپرسید آیا الزم است االن به آن فکر کنم؟ یا بپرسید 
که آیا این اتفاق اکنون برای من روی خواهد داد؟ 
وقتی پاسختان به چنین پرسش هایی منفی است، 
پس بی خیال شده و روی زمان حال خود تمرکز 
کنید.در طول روز و دایما تمرین کنید که افکاری 
که به اکنون شما مربوط نیستند را از ذهنتان بیرون 
بریزید. نگرانی های آینده را به همان آینده موکول 
کنید. با این تمرینات شب ها نیز خواب راحت تری 

خواهید داشت.

هرروزسهمرتبهسهنفسعمیقبکشید
نفس عمیق آگاهانه به تمرکز نیاز دارد و ازاین رو 
بهترین روش برای تربیت ذهن برای باقی ماندن در 
زمان حال محسوب می شود. در صورت نیاز، موبایل 
خود را کوک کنید تا در ساعت های 12 ظهر، ۳ و 

7 بعدازظهر این موضوع را به شما یادآوری نماید.

بهداشت و سالمتگوناگون همان طور که تمام موجودات جهان، از اتم گرفته 
سوی  به  الهی  نظام  قوانین  طبق  ستارگان،  تا 
قانون و  تکامل پیش می روند و یک دانه طی 
به شرایط معینی به صورت درخت تنومندی در 
می آید و یا زنبور عسل با وحی الهی]1[ با نظم 
و تمدنی عالی به زندگی اجتماعی مي پردازد؛ 
انسان نیز که گل سر سبد موجودات است، از این 
قاعده مستثنی نیست و برای رسیدن به تکامل 

نیازمند به قوانین الهی است.
نبوت در زندگی انسان همان قوانین الهی است 
که به پیامبران وحی شده، تا کاروان بشریّت را به 
سوی خیر، صالح ،سعادت وکمال راهنمایی کند.
ضرورت نبوت، اقتضا دارد که پیام های الهی به 
انسان  نخورده، در دسترس  طور سالم و دست 
ها قرار گیرد تا بتوانند از آنها برای پیمودن راه 
سعادت دنیا و آخرت شان بهره گیرند. بنابراین، 
مردم،  به  ابالغ  هنگام  تا  کریم  قرآن  مصونیت 
همانند هر کتاب آسمانی دیگر، جای بحث ندارد. 
اما چنان که می دانیم سایر کتب آسمانی، بعد 
کمابیش  گرفت،  قرار  مردم  اختیار  در  آنکه  از 
دستخوش تحریفات و تغییراتی گردید و یا پس 
از چندی به دست فراموشی سپرده شد، چنان 

که امروز اثری از کتاب حضرت نوح و حضرت 
ابراهیم »علیهما السالم« در دست نیست و کتاب 
حضرت موسی و حضرت عیسی »علیهما السالم« 
به صورت اصلی یافت نمی شود. با توجه به این 
مطلب، سؤالی مطرح می شود که: از کجا بدانیم 
که آنچه امروز به نام آخرین کتاب آسمانی در 
پیامبر  بر  که  است  کتابی  ماست همان  دست 
اسالم - صلي ا... علیه و آله وسلم -  نازل شده 
و هیچ گونه تغییر و تبدیلی در آن، راه نیافته و 
نه چیزی بر آن افزوده و نه چیزی از آن، کاسته 

شده است؟]2[
که  است  ارزشی  پر  و  مقدس  کتاب  قرآن 
محصول مغز بشر نیست، مجموعه ای از سخن 
امین  به وسیله  الهی است که مدت 2۳ سال 
پیشوای  نازنین  قلب  بر  وحی خدا »جبرئیل« 
گرامی اسالم - صلي ا... علیه و آله وسلم - نازل 

گردید.
کلمات نغز آن سایه روشن هایی حیرت انگیز 
اوج  از  آن  فصاحت  و  معانی  بلندای  که  است 
با  به حّدی که  باالتر است،  تصور هر خردمند 
آنکه پانزده قرن است فریاد )تحّدی( و مبارزه 
طلبی آن در جهان طنین انداز است، جهانیان 
این دعوت سر در گریبان حیرت فرو  برابر  در 
برده اند و در مقابل جالل و عظمت بیکران آن 
جاذبه  با  کریم،  اند.قرآن  مانده  مبهوت  و  مات 
دارد، دست  که  و حّجیتی  و سندیّت  اعتبار  و 
نخورده و بدون تحریف و بی کم و کاست، آن 
گونه که توسط فرشته وحی نازل شده محفوظ 

ماند و به دست ما رسیده است.

دالیلتحریفنشدنقرآن
۱.عدمتحریفتازمانحال

و  اسالم  تاریخ  با  آشنایی  اندک  که  کسانی 
مسلمانان دارند و از اهتمام رسول اکرم - صلي 
ا... علیه و آله- و جانشینان معصومش - علیهم 
السالم- به کتابت و ضبط آیات قرآن آگاه باشند 
و همچنین از اهتمام مسلمانان به حفظ کردن 
در  تنها  که  بطوری  ـ  باشند  مطلع  قرآن  آیات 
یک جنگ، عدد شهدایی که حافظ قرآن بودند 
به هفتاد نفر رسید ـ و نیز از نقل متواتر قرآن 
در طول چهارده قرن و اهتمام به شمارش آیات، 
کلمات، حروف و مانند آنها، با خبر باشند، چنین 
این کتاب  تحریف در  احتمال کمترین  کسانی 

شریف را نخواهند داد.]۳[

2.عدمامکانتحریفدرزمانهای
آینده

در این مورد می توان مصونیت قرآن کریم را با 
بیانی مرکب از یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی 
نشدن  زیاد  توان نخست،  یعنی می  ثابت کرد؛ 

چیزی بر قرآن کریم را با دلیل عقلی ثابت کرد و 
بعد از ثابت شدن این که قرآن موجود، از طرف 
خدای متعال است با استناد به آیات آن ،کاسته 

نشدن چیزی از آن را نیز به اثبات رساند.
از این روی، موضوع مصونیت قرآن شریف از هر 
گونه تحریف را تا امروز در دو بخش جداگانه مورد 

بررسی قرار می دهیم.

۱.زیادنشدنچیزیبرقرآن
زیاد نشدن چیزی بر قرآن کریم، مورد اجماع 
همه مسلمانان است]۴[ و هیچ گونه حادثه ای 
که منشأ احتمال افزایش چیزی بر قرآن شود 
،روی نداده و هیچ سندی برای چنین احتمالی، 
قابل ارائه نیست. در عین حال، می توان فرض 
افزایش را با دلیل عقلی نیز ابطال کرد به این 
بیان که اگر فرض شود که مطلب تامی بر قرآن، 
افزوده شده معنایش این است که آوردن مثل 
قرآن، امکان داشته و چنین فرضی با اعجاز قرآن 
سازگار  آن،  مثل  برآوردن  بشر  توانایی  عدم  و 
یا  تنها یک کلمه  اگر فرض شود که  و  نیست 
آیه کوتاهی افزوده شده، الزمه اش این است که 
نظم سخن به هم خورده باشد و از صورت اصل 
اعجاز آمیزش خارج شده باشد و در این صورت 
قابل تقلید و آوردن مانند آن خواهد بود، زیرا 
نظم اعجازآمیز عبارات قرآن به انتخاب کلمات 
و حروف نیز بستگی دارد و با دگرگونی آنها از 

حالت اعجازآمیز، خارج می شود.
پس به همان دلیلی که معجزه بودن قرآن کریم، 

نیز  اضافات  از  آن  بودن  ثابت شده]۵[ محفوظ 
ثابت می شود. چنان که با همین دلیل، کم شدن 
کلمات با جمالتی که موجب خروج آیات از حالت 

اعجاز باشد، نفی می گردد . 
اجماع  مورد  کریم،  قرآن  بر  نشدن چیزی  زیاد 

همه مسلمانان است
 2.کمنشدنچیزیازقرآن

تصریح  و سنی،  از شیعه  اسالم  علمای  بزرگان 
و تأکید کرده اند به اینکه: همانگونه که چیزی 
آن  از  هم  چیزی  نشده،  افزوده  کریم  قرآن  بر 
کم نشده است و برای این مطلب دالئل فراوانی 
آورده اند، ولی متأسفانه در اثر نقل پاره ای روایات 
برداشت  و  فریقین  حدیث  کتب  در  مجهول 
نادرست از برخی روایات ، بعضی احتمال داده اند 
و یا حتی تأکید کرده اند که آیاتی از قرآن کریم، 

حذف شده است.]۶[
بر  تاریخی  قطعی  قرائن  وجود  بر  عالوه  اما 
مصونیت قرآن کریم از هرگونه تحریفی ـ خواه 
به زیاد کردن باشد و خواه به حذف کردن ـ و 
عالوه بر اینکه حذفی که موجب به هم خوردن 

نظم اعجازآمیز آن باشد به وسیله دلیل اعجاز، 
نفی می شود؛ می توان مصونیت از حذف آیه یا 
سوره مستقل را از خود قرآن کریم استفاده کرد.

یعنی بعد از آنکه ثابت شد که همه قرآن موجود، 
کالم خداست و چیزی بر آن، افزوده نشده، مفاد 
و  نقلی  دلیل  ترین  محکم  عنوان  به  آن  آیات 
تعبدی، حّجت می شود، و یکی از مطالبی که از 
آیات کریمه قرآن بدست می آید همین است که 
خدای متعال، مصونیت این کتاب را از هر گونه 
تحریفی ضمانت کرده است بر خالف سایر کتب 
آسمانی که نگهداری آنها به عهده مردم گذاشته 
َّا  شده بود.خداوند متعال در این باره  می فرماید:»إِن
َّا لَُه لََحافُِظوَن]7[؛بی تردید،  ْکَر َوإِن لَْنا الِذّ نَْحُن نَزَّ
ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم و قطعاً 

نگهبان آن خواهیم بود.«
این آیه شریفه از دو جمله تشکیل یافته است: در 
ْکَر « بر این مطلب  لَْنا الِذّ َّا نَْحُن نَزَّ جمله اّول » إِن
تأکید شده که قرآن کریم از طرف خدای متعال 
نازل شده و در هنگام نزول هیچ گونه تصرفی در 
َّا لَُه  آن صورت نگرفته است و در جمله دّوم » َوإِن
لََحافُِظوَن « با استفاده مجدد از ادوات تأکید و 
هیئتی که داللت بر استمرار می کند، محفوظ 
بودن همیشگی قرآن از هر گونه تحریفی تضمین 
شده است. با استفاده از این آیه شریفه، محفوظ 
بودن قرآن را از حذف آیه یا سوره مستقلی )به 
نحوی که موجب به هم خوردن نظم اعجازآمیز 
ترتیب،  بدین  و  گردد.  مي  ثابت  نشود(  آن 
مصونیت قرآن کریم از تحریف به زیادی و حذف، 
با بیانی مرکب از یک دلیل عقلی و یک دلیل 

نقلی، ثابت می شود.]٨[

۳.دعوتهمهپیشوایاناسالمبهقرآن
موجود

علیهم  اسالم  بزرگ  پیشوایان  کلمات  بررسی 
السالم ) که جانشین رسول خدا صلي ا... علیه و 
آله و سلم بودند و مسئولیت حفظ دین را برعهده 
داشتند( نشان می دهد که از همان آغاز اسالم 
همین  به  عمل  و  بررسی  و  تالوت  به  را  مردم 
قرآن موجود دعوت می کردند، و این خود نشان 
می دهد که این کتاب آسمانی به صورت یک 
مجموعه دست نخورده در همه قرون از جمله 

قرون نخستین اسالم بوده است.]۹[

۴.خاتمیترسولخدا
صليا...علیهوآلهوسلم

اصوال پس از قبول خاتمیت پیامبر اسالم - صلي 
ا... علیه و آله و سلم - و این که آیین اسالم آخرین 
تا پایان جهان  الهی است و رسالت قرآن  آیین 
برقرار خواهد بود، چگونه می توان باور کرد که 
خدا این یگانه سند اسالم و پیامبر خاتم -صلي 

ا... علیه و آله و سلم- را پاسداری نکند؟
با توضیحاتی که ذکر شد به خوبی معلوم می 
تحریف  گذشته  در  که  چنان  قرآن  که  شود 
نشده، و مقتضای هر یک از دلیل های دوم و 
سوم و چهارم این است که در آینده هم تحریفی 

صورت نخواهد گرفت.

پي نوشت ها:
]1[  .نحل / ۶٨ : و پروردگار تو به زنبور عسل 
)وحی ( ]و الهام غریزی [ نمود که : )از کوه ها و 
می سازند،  مردم  که  داربستهایی  و  درختان 

خانه هایی برگزین !
]2[. ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش 
ص  اسالمي،  تبلیغات  سازمان  تهران،  عقاید، 

.۳1٨
]۳[. ر.ک: طباطبائی، محمد حسین، قرآن در 

اسالم، ص 1۹7
]۴[. در این جا به برخی از علمای بزرگ امامیه 
هستند  تحریف  عدم  به  قائل  صراحت  به  که 

اشاره می شود:
الف ـ شیخ طوسی در ابتدای جلد اّول تفسیر 

تبیان، ج1، ص۳ ؛
ب ـ طبرسی در مقدمه تفسیر مجمع البیان ؛

امامیه  علمای  اعظم  از  که  مرتضی  سید  ـ  ج 
در  است که کالم وی  قرن چهارم هجری  در 

مقدمه مجمع البیان آمده است ؛
د ـ شیخ صدوق در کتاب االعتقادات، ص۹۳ ؛

ه ـ شیخ مفید در کتاب اجوبة المسائل السرویة، 
مطبوع در مجموعة الرسائل، ص2۶۶ ؛

و ـ سید بن طاووس، در کتاب »سعد السعود« 
ص 1۴۴ ؛

موارد فوق از کتاب منشور عقاید امامیه، آیت 
ا... جعفر سبحانی صفحه 1۴2 نقل شده است 
]۵[. مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید، 

ص۳۰۶
]۶[. برای توضیح بیشتردر اثبات عدم تحریف 
  : شود  رجوع  تحریف  مدعیان  دلایل  نقد  و 
سبحانی، جعفر، منشور عقاید امامیه، ص1۴۳؛ و 
موسوي خمینی، سید روح ا...، تهذیب االصول، 

ج2، ص۹۶.
]7[  . حجر / ۹ .

]٨[. مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید، 
ص۳2۰ـ۳22

]۹[. ر.ک. نهج البالغه، خطبه 1۳۳،17۶،1۹٨
andisheqom.com:منبع

آیا تحریف 
قرآن ممکن 
است؟ 
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بارکد۴۰۴۶۸۰۴۴
تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود درمانگران جهان تاب در تاریخ ۹۵/۵/2۰ به شماره ثبت ۴۹۶۵۶٨ 
به شناسه ملی 1۴۰۰۶۰7۳277 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه ان 

به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع  شرکت:فعالیت در زمینه خدمات گردشگری سالمت با اخذ مجوزهای قانونی از 
وزارت بهداشت با رعایت شرایط و ضوابط الزم و هرفعالیتی که به منظور تسهیل خدمات 
سالمت و تندرستی به گردشگران داخلی و خارجی ارائه می شود ایجاد تسهیالت و 
مراکز مناسب جهت خدمات درمانی و بهداشتی به گردشگران داخلی و خارجی واردات 
صادرات خرید وفروش و تولید پس از اخذ موافقت اصولی و مجوزهای الزم و خدمات 
پس از فروش کلیه تجهیزات پزشکی دندانپزشکی آزمایشگاهی بهداشتی ارایشی دارو 
فرش گلیم گبه پسته مواد غذایی و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و حق العمل کاری و 
ترخیص کاال و مشارکت با سایر شرکت ها و ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی 
داخلی و خارجی جذب سرمایه داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات و تسهیالت ریالی 
و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت و برپایی نمایشگاه ها و کنفرانس ها و 
سمینارها انتشار نشریه و انجام فعالیت های مطبوعاتی پس از اخذ مجوزهای الزم و 
ایجاد شعبه و ثبت شرکتهای وابسته در داخل و خارج از کشور انجام کلیه فعالیت های 

مذکور در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح 
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:تهران  خیابان شریعتی باالتر از میرداماد کوچه یاس پالک ۳ واحد 
۳ کد پستی 1۹1۳۶۳۵۳٨۴ 

سرمایه شرکت:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
آقای محمود مسجد جامعی به شماره ملی ۰۰7۳۶۶۰711 دارنده ۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه 
آقای مهرداد شریف کاظمی به شماره ملی ۴٨۳۹۶۴۶۴22 دارنده ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه 
خانم مهرزاد جان نثاران به شماره ملی ۰۰۵۶2۳۳711 دارنده ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 

الشرکه
آقای محمد ملک زاده به شماره ملی ۰۰٨۴۰۹7۵۰7 دارنده ۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 

الشرکه
ریال سهم  به شماره ملی ۰۰7۳۶11۳2٨ دارنده 1۳۰۰۰۰۰۰۰  بهناز فضلی  خانم 

الشرکه 
آژانس درنا گشت دریا به شناسه ملی 1۰1۰22۵٨۳۴۰ دارای ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 

الشرکه
خانم ساناز نجفی به شماره ملی ۰۴۵1۵127۰7 دارای ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

اولین مدیران شرکت:
آقای محمود مسجد جامعی به شماره ملی ۰۰7۳۶۶۰711 به سمت عضو هیئت مدیره 
آقای عباسعلی علی جانی به شماره ملی ۵۰۹٨٨7٨۳22 به سمت عضو هیئت مدیره 

 آقای مهرداد شریف کاظمی به شماره ملی ۴٨۳۹۶۴۶۴22 به سمت مدیر عامل وعضو 
هیئت مدیره

خانم مهرزاد جان نثاران به شماره ملی ۰۰۵۶2۳۳711 به سمت عضو هیئت مدیره
آقای محمد ملک زاده به شماره ملی ۰۰٨۴۰۹7۵۰7 به سمت عضو هیئت مدیره
آقای محمد توکلی به شماره ملی ۰۰۶۴1۶772۰ به سمت رئیس هیئت مدیره 

آقای بهزاد فضلی به شماره ملی ۰۰۶۶1۰٨۴۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای 
مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات 
و قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر 

شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
۳۸۸۱۹۰/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

دادنامه
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹٨2٨٨21۰۰۶۹1  شعبه 1۰2 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر )1۰2 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره  
شاکی: آقای امراله زنگنه علی آبادی فرزند علی به نشانی شهرستان اسالمشهر-   

شهرک توحید- ک الوند 1۹- پ 2۶ 
متهمین: 1. آقای حامد کریمی  2. آقای حسین لر ۳. آقای ناصر کریمی همگی 

به نشانی مجهول المکان
اتهام: ایراد جرح عمدی با چاقو  

رای دادگاه 
آقای  و   چاقو   با  عمدی  وجرح  ضرب  بر  دایر  کریمی  حامد  اتهام  خصوص  در 
و  ضرب  در  معاونت  بر  دایر  هردو  کریمی  ناصر  لر،  حسین  به  معروف  حسین  
شماره  خواست  کیفر  موضوع  جرم  وقوع  نمودن  تسهیل  با  چاقو  با  عمدی  جرح 
انقالب  از دادسرای عمومی و  تاریخ ۹۴/11/11 صادره   ۹۴1۰۴۳2٨٨۰۰۰۴۹۵٨
اسالمشهر، باتوجه به شکایت شاکی آقای امراله زنگنه و نظریات پزشکی قانونی که 
حاکی ازایراد جراحات ناشی از اصابت جسم برنده و نظر به تحقیقات محلی صورت 
گرفته از سوی مرجع انتظامی که احد از ناظرین درگیری به صراحت اعالم داشته 
به علت درگیری  توجه  و  نیستند  ادای شهادت  به  از ترس متهمین حاضر  است 
نامبردگان خواستگاری نموده،  از خواهر  بر آنکه شاکی  در اظهارات شاکی مبنی 
شاهد بر آن است که انگیزه درگیری از سوی نامبردگان ممانعت از ادامه ارتباط 
شاکی با خانواده آنها بوده است، علی ایحال امارات در پرونده دال بر صحت وقوع 
انتسابی  اتهامات  لذا  دارد،  درگیری  در صحنه  نامبردگان  و حضور  دارد  درگیری 
مواد  و   )7۵( اسالمی  مجازات  قانون  از   ۶1۴ ماده  تبصره  مستند  و  بوده  محرز 
71۴،71۰،7۰۹،127،12۶ از قانون مجازات اسالمی )۹2( متهم ردیف اول آقای 
حامد کریمی را محکوم به پرداخت سه صدم دیه کامل بابت بریدگی بخیه شده 
قدام خارج شانه راست از نوع متالحمه و دو صدم دیه کامل بابت جراحت ازنوع 
دامیه بریدگی بخیه شده سطح خارجی بازوی راست، یک صدم دیه کامل بابت 
خراشیدگی حارصه سطح خارجی بازوی راست، دو صدم دیه کامل بابت بریدگی 
بخیه شده سطح خارجی بازوی چپ، دو صدم دیه کامل بابت بریدگی بخیه شده 
سطح خارجی شانه چپ، دو صدم دیه کامل بابت بریدگی بخیه شده ناحیه خارجی 
صدری  قفسه  قدام  شده  بخیه  بریدگی  بابت  کامل  دیه  صدم  یک  راست،  ساعد 
راست، یک ونیم صدم دیه کامل بابت ارش بریدگی قدام خارج شانه راست و یک 
صدم دیه کامل بابت ارش بریدگی شانه چپ حق شاکی ظرف یک سال قمری از 
تاریخ وقوع )۹۴/2/٨( و تحمل 1 سال حبس تعزیری هر یک از دو متهم ردیف دوم 
وسوم آقایان حسین لر وناصر کریمی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم 
می نماید.  رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه 
و ظرف بیست قابل تجدید نظر خواهی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی در دادگاه 

تجدید نظر استان تهران می باشد.  م / الف 1۳۶۶
رحمتی-دادرسمحاکمجزاییاسالمشهر

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانالبرز
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکطالقان

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
کالسه  موضوع  اول   هیات    1۳۹۵۶۰۳۳1۰1۳۰۰12٨7 شماره  رای  برابر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون    1۳۹۴11۴۴۳1۰1۳۰۰۰۰۹2
ثبتی حوزه ثبت ملک  طالقان   فاقد سند رسمی مستقر در واحد  وساختمانهای 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین مهر بخشی    فرزند ملک آرا     به 
شماره شناسنامه 7 صادره ازطالقان   در ششدانگ یک باب ساختمان و محوطه   
به مساحت 1۴1/۴۶  متر مربع  پالک ۳۰۵ فرعی از 12 اصلی  واقع در گوران  
خریداری از مالک رسمی آقای ملک آرا ء مال شیر علی  محرز گردیده است  لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به  از اخذ رسید، ظرف یک ماه  پس 
انقضای مدت مذکور و عدم  نمایند.بدیهی است در صورت  مراجع قضایی تقدیم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
   تاریخ انتشار نوبت  اول :  شنبه  ۹۵/۶/2۰           

تاریخ انتشار نوبت  دوم  : دو شنبه  ۵ /۹۵/7
رسولمالمیرـرئیسادارهثبتاسنادوامالکطالقان

متن آگهی 
تاریخ  در  ابالغ می گردد  به شما  بدینوسیله  فرزند خلیل  قالیی  زارع  زینب  خانم 
۹۵/٨/٨ ساعت ٨ صبح در خصوص شکایت آقای بختیار شیراوند علیه شما به منظور 
رسیدگی و اخذ دفاعیات در شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان چگنی حاضر 

شوید در صورت عدم حضور برابر مقررات و در غیاب شما رسیدگی خواهد شد.
مدیردفترشعبه۱۰۱دادگاهکیفریدوشهرستانچگنی.احسانسبزمرادی.

دادنامه 
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  هشتم  شعبه   ۹۵۰۹۹٨۶۶1۰٨۰۰1۵٨ کالسه  پرونده 
 ۹۵۰۹۹7۶۶1۰٨۰۰۵۶1 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگشتری 
خواهان : آقای بهمن بهاروندی فرزند دوسه با نمایندگی آقای سید محمد شاهرخی 
دفتر   – آباد  خرم  عمومی  دادگستری  حج  بلوار  آباد  خرم   – لرستان  نشانی  به 
حمایت حقوق ایثارگران –خوانندگان : 1-آقای نعمت دریکوند فرزند علی محمد 
به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد پل انقالب جنب هتل صخره ای کوچه 
بهار ۳ 2-اتحادیه تعاونی مسکن شهرستان خرم آباد –خرم آباد میدان امام خ 2۴ 
فرزند  علیزاده  .۳-آقای حسن  آباد  تعاونی مسکن شهرستان خرم  اتحادیه  متری 
ابراهیم به نشانی مجهول المکان ۴-سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان به 
نشانی استان لرستان لرستان –شهرستان خرم آباد انتهای خیابان جالل آل احمد 

–خواسته ها :1-الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم داشته  باال  : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده  گردشکار 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت احتیاطی به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید 
به طرفیت  فرزند دوسه  بهاروندی  بهمن  آقای  : در خصوص دعوی  . رای دادگاه 
ابراهیم  فرزند  علیزاده  2-حسن  محمد  علی  فرزند  دریکوند  1-نعمت  آقایان 
۳-سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان ۴-اتحادیه تعاونی مسکن شهرستان 
خرم آباد به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به شماره ۳٨۶ 
مورخ   2۰1۹۳7۹1 شماره  واگذاری  قرارداد  موضوع  مربع  متر   1۶ مساحت  به 
7۴/12/2۰ مقوم به مبلغ دویست و یک میلیون ریال به شرح دادخواست تقدیمی 
دریکوند  نعمت  آقای  از  زمین  قطعه  یک  است  مدعی  خواهان  که  توضیح  بدین 
با توجه به  خریداری و مشارالیه نیز آنرا از خوانده ردیف دوم خریداری نموده و 
واگذاری ملک از جانب تعاونی مسکن کارکنان و عدم انتقال ملک دعوی فوق را 
مطرح نموده است با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه رابطه حقوقی خواهان 
با خوانده ردیف اول مستند به قرارداد عادی مورخ 7۹/۹/۶می باشد که بموجب آن 
خوانده ملک متنازع فیه را به خواهان بفروش رسانیده و با توجه به پروانه ساخت 
و گواهی پایان کار شهرداری و تصرف خواهان در ملک متنازع فیه و نظر به اینکه 
تنظیم سند رسمی از آثار قرارداد فروش می باشد و بنا به قواعد لزوم و صحت برای 
طرفین الزم الرعایه است و نظر به اینکه دلیل مبنی بر ایفاء و تعهد یا بی حقی 
خواهان ابراز نگردیده و حسب استعالمهای بعمل آمده ملک متنازع فیه از جمله 
قطعات واگذاری شده از جانب تعاونی مسکن کارکنان دولت می باشد لهذا دعوی 
خواهان صحیح و وارد مستندا  به مواد 1۰-21۹-22۳ قانون مدنی حکم به الزام 
خوانده ردیف چهارم به تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی صادر 
و اعالم می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و قابل واخواهی 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ در این شعبه و پس از انقضاء قابل تجدید 
نظر خواهی ظرف مهلتبیست روز در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد 
و نسبت به دیگر خواندگان حضوری و قابل تجدید نظرخواهی ظرف مهلت بیست 

روز در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیسشعبه۸دادگاهعمومیحقوقیشهرستانخرمآباد–محمدباقری.

بارکد۴۰۴۸27۶7
تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود کاالی مهرگستر مشتاق در تاریخ ۹۵/۵/2۰ به شماره ثبت 
۴۹۶۵7۴ به شناسه ملی 1۴۰۰۶۰7۳۳۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع  شرکت:ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید خرید وفروش و خدمات 
پس از فروش کلیه تجهیزات و البسه و مصرفی بیمارستانی و آزمایشگاهی و کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی اخذ وام واعتبارات بانکی )در صورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم(.
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:جاده ساوه اسالمشهر شهرک واوان خ امام زاده عیسی استراتوس 
بلوک ۳  ان واحد 2۶ کد پستی ۳۳17۹۹۵۵٨۶
سرمایه شرکت:مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد .

اولین مدیران شرکت:
الهه لعلی به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰11۴۳۰۳۰۳ 

دارنده ۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
سید نیما مطلق زاده  به سمت عضو هیئت مدیره  به شماره ملی 2۵۹۶۰۰۹۹۹۴ 

دارنده 1۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهداور و بهادار شرکت از قبیل سفته بروات 
مهر  با  همراه  تنهایی  به  لعلی  الهه  خانم  امضا  با  اسالمی  عقود  و  قراردادها  چک 

شرکت معتبر می باشد.
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه

)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد(.
۳۸۸۱۸7/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیر
تجاریتهران

بارکد۴۰۴۵۳۸۶۱
 آگهی تغییرات شرکت

ملی  و شناسه  ثبت ۴7۴۰۰۶  به شماره  با مسئولیت محدود  مهر  فارمد  برسان   
 1۴۰۰۵۰1۳1۰۵

  ۹۵/۵/2 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای عباس عموئی عسگری به ش ملی ۴۹٨۹٨۴٨2۰۹ به سمت مدیر عامل وعضو 
هیئت مدیره )خارج از شرکا(

شرکت تابان مهر دارو قرن به شماره شناسه ملی 1۴۰۰۴۳2۴7۶۵ به نمایندگی 
خانم صدیقه عموئی به شماره ملی ۴۹٨٨۴۶۴٨۹1 به سمت رئیس هیئت مدیره 

برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود 
اسالمی و اوراق عادی و ادرای با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هریک به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
امضا  حق  وضعیت  تعیین  مدیران  سمت  تعیین  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۸۸۱۸۶/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبت
شرکتهاوموسساتغیرتجاری

بارکد۴۰۴۶۶۰۳۸
آگهی تغییرات موسسه

 فرصت آفرینان بنیان به شماره ثبت ۳۵127 و شناسه ملی 1۴۰۰۴۶2۶۳۹۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۵/۵/11  تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
آقای شاهین ضابطی به کد ملی ۰۰۶۳٨۴۶۵۶1 با دریافت ۳۴۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه موسسه 
از 1۰۰۰۰۰۰ ریال به ۶۶۰۰۰۰ ریال کاهش پیدا کرد و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گردید.بنابراین لیست شرکا بقرار ذیل است:آقای محمد نادری منش به کد ملی 

۴722۹۶2۵٨٨ دارای ۳۳۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
آقای محمد اکبراف به کد ملی ۰۰7۹۳٨۵۰11 دارای ۳۳۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 

تعداد اعضا هیئت مدیره به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )کاهش / افزایش تعداد اعضا هیئت 
مدیره( کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل 

دسترس میباشد.
۳۸۸۱۸۸/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری

آگهی ابالغ
 احضار متهمان 1- اکبر حسینی 2- قربان حسینی 

دادسرای  پنجم  بازپرسی شعبه  پرونده کالسه ۹۵۰۹۹٨1112۹۰۰۵۵1  بموجب 
عمومی و انقالب بابل در خصوص شکایت آقای نوراله ولی زاده سماکوش فرزند 
حسین علیه شماها مبنی بر آدم ربایی و غیره که در این شعبه در حال رسیدگی 
می باشد و چون شاکی آدرس شما را مجهول المکان اعالم نموده لذا در اجرای 
ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری در یک نوبت آگهی و از تاریخ نشر این آگهی 
ظرف مدت یکماه خودتان را به این شعبه معرفی و از خود دفاع نمایید در غیر 

اینصورت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد 
بازپرسشعبهپنجمدادسرایعمومیبابلعباسجعفریان

محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو شد

»محمد درخشان « در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون جودو، برای 
مدت چهار سال تصدی این فدراسیون المپیکی را برعهده گرفت.

به گزارش ایرنا، مجمع انتخاباتی فدراسیون پرحاشیه جودو، دیروز به 
ریاست »نصراله سجادی« معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 

وزارت ورزش و جوانان در آکادمی المپیک برگزار شد.
محمددرخشان، رشید خدابخش، مرتضی آزاد، مهرداد حسن زاده، 
مهدی درخشنده، مجید زارعیان، حسین قمی، آرش میراسماعیلی، 
رضا میرفالح، محمد بلوطی، ابوالفضل حیدریان، امیرحسین سیاحی 
و روشنک دولتشاهی، نامزدهای احراز پست ریاست فدراسیون جودو 

بودند.
در پایان رای گیری انجام شده در دو مرحله »محمد درخشان « در 
مرحله دوم در رقابت با آرش میر اسماعیلی با کسب 21 رای به عنوان 
رئیس فدراسیون المپیکی جودو که چند سالی است به جای حرکت 

روی ریل موفقیت در حاشیه گام برمی دارد، انتخاب شد.
همچنین آرش میراسماعیلی نیز در مرحله دوم انتخابات 1٨ رای را 

به خود اختصاص داد.
ماخوذه، محد  رای  از مجموع ۳۹  رای گیری  این  نخست  دور  در 
رای   ۵ خدابخش  رشید  و   1۶ میراسماعیلی  آرش   ،1٨ درخشان 

بدست آوردند.
فدراسیون جودو از اواخر سال گذشته و پس از استعفای »محمد علی 

رستگار« از ریاست، با سرپرست اداره می شد.
پس  که  شد  جودو  فدراسیون  سرپرست  خدابخش«  »رشید  ابتدا 
گواری«  ریاست، »احمد  انتخابات  در  برای حضور  نام وی  ثبت  از 

جایگزین وی شد.

حذف کاپیتان تیم ملی کاراته ایران در لیگ 
جهانی هامبورگ

کاپیتان تیم ملی کاراته مردان ایران برای دومین بار متوالی در 
یک رویداد بین المللی از رسیدن به مدال بازماند و حذف شد.

لیگ  مرحله  نهمین  از  روز  سومین  در  دیروز  ایرنا،  گزارش  به 
جهانی کاراته وان که در شهر هامبورگ آلمان در حال پیگیری 
است، »ذبیح اله پورشیب« نماینده وزن منهای ٨۴ کیلوگرم تیم 
»کنجی  مصاف  به  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  کشورمان  ملی 
گریلون« فرانسوی رفت و با نتیجه 2 بر یک شکست خورد و از 

دور مسابقات حذف شد.
حریف  برابر  نهایی  نیمه  در  فرانسوی  گریلون  اینکه  به  توجه  با 
مصری مغلوب شد، پورشیب هم نتوانست بخت خود را در جدول 

شانس مجدد بیازماید و از دور رقابت ها کنار رفت.
پورشیب در مبارزات صبح امروز با نتایج )7 بر ۳(،)۵ بر صفر(، )یک 
بر صفر(و )٨ بر صفر( برابر حریفانی از اوکراین، صربستان،فرانسه و 

کوزوو پیروز شده بود.
ذبیح اله پورشیب که کاپیتان تیم ملی ایران محسوب می شود، 
فنی  سطح  که  سوئیس  المللی  بین  مسابقات  در  گذشته  هفته 

چندان مطلوبی نیز نداشت از رسیدن به مدال بازمانده بود.
ایران در لیگ جهانی آلمان محسوب می  پورشیب تنها نماینده 
به  المللی  بین  تورنمنت  این  با هدایت شهرام هروی در  شد که 

میدان رفت.

لیگ فوتبال ایتالیا؛ توقف 
اینترمیالن و پیروزی التزیو

هفته ششم لیگ فوتبال باشگاه های ایتالیا با توقف 
خانگی اینترمیالن و برتری التزیو دنبال شد.

لیگ فوتبال ایتالیا؛ توقف اینترمیالن و پیروزی التزیو
به گزارش ایرنا، اینترمیالن در ورزشگاه سن سیرو 
میزبان بلونیا بود و در حالیکه می توانست با کسب 
پیروزی در این دیدار به یک قدمی صدرنشیان برسد، 
با تساوی یک بر یک متوقف شد. »ماتیا دسترو« 
بازیکن کهنه کار بلونیا در دقیقه 1۴ برای میهمان 
گلزنی کرد و در ادامه »ایوان پرسیچ« هافبک اهل 

کرواسی کار را به تساوی یک بر یک کشاند.
در  بوئر«  دی  »فرانک  شاگردان  نتیجه  این  با 
رتبه سوم جدول رده  امتیاز در  با 11  اینترمیالن 

بندی قرار گرفتند و بلونیا 1۰ امتیازی شد.
در دیگر دیدار مهم، التزیو در ورزشگاه المپیک شهر 
رم با 2 گل بر آمپولی غلبه کرد تا 1۰ امتیازی شده و 

به روزهای آینده امیدوار شود.

دونده اتیوپی قهرمان دوی ماراتن 
برلین شد

دونده اتیوپی در رقابت های دو و میدانی به میزبانی 
شهر برلین آلمان در ماده ماراتن قهرمان شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی فدراسیون دو و میدانی، 
در رقابت های دوی ماراتن که با حضور بیش از 2۰ 
هزار دونده مرد و زن، در شهر برلین آلمان برگزار شد، 
»کنی انزا به که له« از اتیوپی با ثبت زمان دو ساعت 
و سه دقیقه و سه ثانیه به مقام قهرمانی دست یافت.

»ویلسون لیگ سانگ« و »امانوئل موتای« از کنیا در 
این رقابت به ترتیب با زمان های 2:۰۳:1۳ ساعت و 
2:۵۳:۳1 ساعت عنوان های دومی و سومی را از آن 

خود کردند.

کره جنوبی برای صعود به جام جهانی به 
مهاجم تاتنهام چشم دوخته است

نهمین صعود  بدنبال  که  فوتبال کره جنوبی  تیم 
متوالی به جام جهانی 2۰1٨ روسیه است می تواند 

از مهارت های گلزنی مهاجم تاتنهامی بهره بگیرد.
 نوار گلزنی های مهاجم کره ای تاتنهام در لیگ برتر 
انگلیس نشانه خوبی برای موفقیت کره جنوبی در راه 

نهمین حضور در جام جهانی 2۰1٨ است.
سون هیونگ مین بازیکن تاتنهام در دیدار روز شنبه 
مقابل میدلزبورو دو گل به ثمر رساند تا این تیم با 
نتیجه دو بر یک به برتری برسد. آمار گل های سان 
در سه بازی لیگ برتر انگلیس به چهار گل رسیده 
است. گلزنی های او از کل فصل گذشته که در 2۵ 

مسابقه بازی کرد، فراتر رفته است.
سون دو هفته پیش مقابل استوک سیتی دو گل زد. 
نوار گلزنی های سون برای او که ماه گذشته گمانه 
تحول  شد،  مطرح  او  انتقال  درمورد  هایی  زنی 

غیرمنتظره ای است. 

خبرخبر

ایرانی  بانوان   وزیر ورزش و جوانان گفت: 
در  فراوانی  استعدادهای  و  ها  توانمندی 
عرصه های مختلف به ویژه در حوزه ورزش 

دارند.
یادواره شهدای  اولین  در  محمود گودرزی 
این  بارز  نمونه  افزود:  ورزشکار  زن 
توانمندیهای بانوان را در مسابقات المپیک 

و پارالمپیک به خوبی مشاهده کردیم.
و  استعدادها  این  بایستی  داد:  ادامه  وی 
برسد  ظهور  منصه  به  زنان  توانمندیهای 
با وجود تبلیغات منفی و  تا دنیا بداند که 
منحط  گروههای  توسط  ناهنجار  حرکات 
در  ما  بانوان  اسالم،  جهان  در  منحرف  و 

عرصه های مختلف خوش می درخشند.
همچنین  کرد:  خاطرنشان  ورزش  وزیر 
ورزشکاران ما می توانند با تاسی از شهدا و 
توجه به آرمان های آنان در مسیر فعالیت های 

خودشان، به خوبی بهره مند شوند.

ای  جامعه  را  بانوان  ورزش  جامعه  وی 
ارزش مدار و اخالقی دانست و گفت: حفظ 
دستور  در  باید  ها  ارزش  این  از  صیانت  و 
کار مسووالن باشد چون این فعالیت ها می 

تواند اثرات فوق العاده ای بر تغییر نارسایی 
در عرصه ورزش بانوان داشته باشد.

وزیر ورزش و جوانان افزود: البته در فعالیت 
های اخیر در مسابقات المپیک و پارالمپیک 

بانوان ورزشکار ما نشان دهنده آن ارزش ها 
بودند اما امیدوارم جامعه بیشتر به ورزش 

بانوان توجه کند.
مقدس  دفاع  هفته  به  همچنین  وی 
از  و  استقامت  پایمردیها،  یادآوری  و 
و  کرد  اشاره  رزمندگان  خودگذشتگی 
گفت: پاسداشت شهدای ورزشکار می تواند 
و  اسالمی  ارزشهای  حفظ  جهت  در  را  ما 

پیشرفت کشور کمک کند.
این  برگزاری  اندرکاران  دست  از  گودرزی 
یادواره در  این  یادواره تقدیر کرد و گفت: 
پنج  گرامیداشت  مراسم  برگزاری  راستای 
پارسال  هزار شهید ورزشکار در کشور که 

برگزار شد، برنامه ریزی شده است.
روز  ورزشکار  زن  شهدای  یادواره  اولین 
سردار  و  ورزش  وزیر  حضور  با  یکشنبه 
نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در 

تاالر سوره برگزار شد.

وزیر ورزش: بانوان ایرانی توانمندی های فراوانی در عرصه ورزشی دارند

کیلوگـرم   ۶۰ منهـای  وزن  نماینـده 
کـوراش ایـران به مـدال طالی ارزشـمند 
بـازی هـای سـاحلی آسـیا دسـت یافت و 
نخسـتین مـدال کاروان ایـران را کسـب 

. د کر
هـای  بـازی  دوره  پنجمیـن  ادامـه  در 
شـهر  میزبانـی  بـه  کـه  آسـیا  سـاحلی 
برگـزاری  حـال  در  ویتنـام  »دانانـگ« 
اسـت، »محمدحسـین شـیخ االسـالمی« 
ملـی  تیـم   ۶۰ منهـای  وزن  نماینـده 
قدرتمنـد  حریـف  شکسـت  بـا  کـوراش 

نخسـتین  فینـال،  در  خـود  مغولـی 
مـدال طـالی کاروان ایـران را بـه نام 

ثبـت کـرد. خـود 
خـود  نخسـت  مسـابقه  در  وی 
»تـوکاس« از هنـد را شکسـت داد و 
در مبـارزه دوم »هوانـگ« از کشـور 

برداشـت. رو  پیـش  از  را  میزبـان 
برابـر  فینـال  در  االسـالمی  شـیخ 
بـه  مغولسـتان  از  بـات«  »چیـن 
مـدال  نخسـتین  و  رسـید  پیـروزی 
بـه  را  اسـالمی  جمهـوری  کاروان 

آورد. ارمغـان 
در ادامـه ایـن رقابـت هـا »مسـعود 
در  سـلیمانی«  »کاوه  و  مینایـی« 
مـوی تـای و »امیرحسـین خادمیـان« و 
»احمدرضـا عیـدی« در »جوجیتسـو« به 

مصـاف رقبـای خـود خواهنـد رفـت.
سـاحلی  پیکارهـای  دوره  پنجمیـن 
آسـیا در 22 رشـته برگـزار مـی شـود و 
کاروان ایـران در رشـته هـای مـوی تای، 
سـیالت،  پنچـاک  ووینـام،  جوجیتسـو، 
وکتوریـن، سـامبو، کشـتی سـاحلی، دو و 
میدانـی و کـوراش در این رویداد شـرکت 

کـرده اسـت.

پنج  برتری  با  ایران  نوجوانان  فوتبال  تیم 
مرحله  به  صعود  و  ویتنام  مقابل  صفر  بر 
نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا، جواز 
حضور در جام جهانی 2۰17 را کسب کرد.
ایران و ویتنام،  تیم های فوتبال نوجوانان 
نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  دیروز 
در  هند  در  که  آسیا  قهرمانی  رقابت های 
»کیمورا  قضاوت  با  است  برگزاری  حال 
یکدیگر  مصاف  به  ژاپن  از  کو«  هیرویو 

رفتند.
در  »عباس چمنیان«  شاگردان  نهایت  در 
به  صفر  بر   ۵ قاطع  نتیجه  با  مسابقه  این 
برتری دست یافته و ضمن صعود به مرحله 
نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا، مجوز 
به دست  را  حضور در جام جهانی 2۰17 

آوردند.

در این دیدار، »الهیار صیادمنش« دو گل 
به ثمر رساند و »محمد قادری«، »علیرضا 
خدامرادی«  »امیرحسین  و  اسدآبادی« 

دیگر گلزنان ایران بودند.
علی  ترکیب،  با  دیروز  کشورمان  تیم 
آهنی  سعید  شریعتی،  طاها  غالمزاده، 
اسماعیل  امیرحسین  دواسری(،  )احمد 
محمد  خدامرادی،  امیرحسین  زاده، 
قادری،  محمد  غبیشاوی،  محمد  شریفی، 
الهیار  اسدآبادی(،  )علیرضا  نامداری  وحید 
میدان  به  جاللی  احمدرضا  و  صیادمنش 

رفتند.
 ٨ شنبه  پنج  ایران  نوجوانان  فوتبال  تیم 
برنده  با  نهایی  نیمه  مرحله  در  مهرماه 
رو  شمالی،  کره  و  عمان  های  تیم  دیدار 

به رو می شود.

نوجوانان فوتبال ایران جهانی شدند بازیهایساحلیآسیا

شیخ االسالمی نخستین مدال طالی ایران 
را کسب کرد
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قطار شهري تبریز در ایستگاه میدان ساعت

مهندس ایرج شهین باهر در بازدید از ورود قطار 
داشت:  اظهار  ساعت  میدان  ایستگاه  به  شهري 
علیرغم  تبریز  شهري  عمران  هاي  اکثرپروژه 
وبزرگترین  نیست  تعطیل  مالي  منابع  کاهش 
پروژه شهري تبریز نیز باجدیت درحال اجراست. 
از  اعم  دومترو  مسیرفاز  زیرساخت  اتمام  ایشان 
ساعت  میدان  ایستگاه  تا  را  وتاسیسات  سیویل 
نوید بخش بهره برداري این فاز در آینده نزدیک 
میدان  ایستگاه  به  قطار  ورود  با  وگفت  دانست 
ساعت تست هاي فني این فاز شروع شده و در 
انجام تستها ورفع نواقص احتمالي، مسیر  زمان 
ورود وخروج مسافرین این ایستگاه تکمیل وانشاا... 
وارائه  مسافرگیري  امکان  فجر  مبارک  دهه  تا 
خدمات به مردم عزیز تبریز فراهم خواهد. ایشان 
به اهمیت راه اندازي مترو تامیدان ساعت اشاره 
کرده وادامه دادند: در صورت برنامه ریزي وتعریف 
خطوط اتوبوس راني ومیني بوس ازمحالت شرق 
قابل  حجم  میتوانیم  راهنمایي  ایستگاه  تبریزتا 
توجهي ازمسافران روزانه این مناطق تا مرکز شهر 
کاهش  باعث  امر  این  نماییم.  دهي  سرویس  را 
قابل توجه ترافیک در شریانهاي دسترسي شرق 
به مرکز و بلعکس خواهد شد. وی گفت: شوراي 
اسالمي شهر ازاصلي ترین حامیان تسریع اجراي 
مترو بوده وساالنه بودجه قابل توجه ایي را براي 

احداث آن تعیین وتصویب نموده است.

احداث نخستین کارخانه تعمیرات واگن 
مسافری بخش خصوصی کشور در کرمان  

مدیر کل راه آهن کرمان گفت: نخستین کارخانه 
تعمیرات واگن های مسافری با مشارکت بخش 
خصوصی در ایستگاه کرمان در حال احداث می 
کارخانه   گفت:  حسینی  سادات  سیدرضا  باشد. 
تعمیرات واگن های مسافری با اعتباری بالغ بر 
پنجاه میلیارد ریال با مشارکت شرکت مسافری 
جوپار و راه آهن جمهوری اسالمی ایران در حال 
احداث است. وی از بهره برداری از این کارخانه در 
سال جاری خبر داد و گفت: کارخانه  تعمیرات 
واگن مسافری  ایستگاه کرمان تاکنون ۴۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیر کل راه آهن کرمان با اشاره به اینکه بخشی 
از طرح های مشارکتی به منظور ایجاد کار آفرینی 
است افزود: در این کارخانه  برای 7۰ نفر به صورت 

مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی شده است.
مدیر کل راه آهن کرمان  با بیان اینکه سه نوع 
انجام می شود گفت:  این کارخانه  تعمیرات در 
تعمیرات ویژه، سالیانه و اساسی در این کارخانه 
انجام می شود که با مساحتی بالغ بر دو هزار متر 
مربع ظرفیت تعمیر ۹ واگن مسافری به صورت 

همزمان را دارد.

باتخصیصهزینهای۱۵میلیاردتومانی؛
فاز دوم تقاطع غیر هم سطح شهدای حصارک کرج

 به بهره برداری می رسد
غیر هم سطح شهدای  تقاطع  فاز دوم  برداری  بهره  از  شهردار کرج 
حصارک در این کالنشهر با تخصیص 1۵ میلیارد تومان اعتبار خبر 
داد و گفت: این طرح عمرانی به منظور تسهیل در تردد شهروندانی که 
قصد عبور از اتوبان قزوین و جاده قزلحصار به محدوده حصارک را دارند 

احداث می شود. 
علی ترکاشوند این مطلب را عنوان کرد و گفت: پنجم مهرماه سال ۹۵ 
ساعت 11 صبح،  فاز دوم تقاطع غیر هم سطح شهدای حصارک با 

حضور مسئوالن ارشد شهری و استانی البرز، به بهره برداری می رسد.
شهردار کرج اظهار داشت: ساخت تقاطعات غیر هم سطح در محدوده 
حصارک از سال ۹۳ با توجه به میزان ترافیک باال و ایجاد مشکالت عبور 
و مرور برای شهروندان در این مسیر به همت مدیریت شهری کرج آغاز 
شد که با افتتاح این پروژه شاهد بهره برداری از دومین تقاطع غیر هم 

سطح در محدوده مذکور طی سال ۹۵ خواهیم بود.
ترکاشوند بیان کرد: فاز دوم تقاطع غیر هم سطح شهدای حصارک برای 
دسترسی آسان شهروندان و مسافرانی که قصد عبور از اتوبان قزوین و 
جاده قزلحصار به حصارک را دارند احداث شده و برای تحقق این طرح 

عمرانی بالغ بر 1۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
این مسئول ارشد شهری به مشخصات فنی پروژه عمرانی مذکور اشاره 
کرد و گفت: مساحت عرشه این پل بالغ بر دو هزار و ۶۰۰ مترمربع، 
عرض آن به طول ٨ الی 1٨ متر و طول پروژه فاز دوم تقاطع غیر هم 

سطح حصارک بالغ بر 21۵ متر است.
وی اضافه کرد: نوع عرشه فاز دوم تقاطع غیر هم سطح شهدای حصارک 
بتنی پیش تنیده می باشد که حجم بتن استفاده شده در آن بالغ بر پنج 
هزار مترمکعب می باشد؛ این پل ۶ پایه دارد و 7۰۰ تن آرماتور نیز در 

آن به کار برده شده است.
شهردار ایران کوچک در پایان یادآور شد: آسفالت مصرفی برای احداث 
مترمکعب  هزار  و 1۶  بوده  تن  و ۶۰۰  هزار  پروژه  از  برداری  بهره  و 

عملیات خاکبرداری، ۴۵ تن هندریل در آن صورت گرفته است.

برگزاری طرح نظارتی کنترل بازار در ایام محرم
 و صفر در مازندران 

طرح نظارتی کنترل بازار اقالم اساسی در ایام محرم و صفر برگزار می 
شود.

محمد محمد پور عمران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
مازندران با اعالم این مطلب افزود: با توجه به در پیش بودن ایام محرم 
و افزایش تقاضای بازار برای اقالمی نظیر برنج، حبوبات،گوشت، قند 
و شکر و ظروف یکبار مصرف برای مصارف نذورات تشدید اقدامات 
نظارتی و بازرسی در این زمینه برای برقراری تعادل و جلوگیری از هر 
گونه سوء استفاده عوامل فرصت طلب همچون سنوات گذشته برگزار 

خواهد شد.
وی با اعالم اینکه این طرح در سایه تعامل موثر با دستگاه هایی همچون 
برای بهره گیری  اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و 

حداکثری از ظرفیت های موجود در دستور کار قرارگرفته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعالم اینکه با هر گونه 
تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، امتناع از عرضه و ... برابر قوانین 
برخورد قانونی خواهد شد از شهروندان خواست که در صورت مشاهده 

هر گونه تخلف اقتصادی موارد را به تلفن 12۴ اعالم نمایند.

خبر خبر

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتياراضيوساختمانهاي
فاقدسندرسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
وماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتيواراضيوساختمانهاي

فاقدسندرسمي
برابر راي شماره 1۳۹۵۶۰۳۳1۰11۰۰1۵۹۹  مورخ 1۳۹۵/۰۵/21 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مرحوم  فرزند  قوچان  از  صادره   ۹۰٨ شماره  بشناسنامه  آبجهان  نعیمی  البنی  ام 
 2۶7 مساحت  به  آن  در  احداثي  بناي  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  رسول 
مترمربع که جزئی از باقیمانده پالک شماره 2۳ فرعي از 1۴۹ اصلي واقع در البرز 
با خریداری از آقای رضا و علیرضا و عبدالرضا و مجید و شهناز و طاهره همگی 
امیرزاده و با مالکیت مالک اولیه آقای حبیب بشیرتاش میباشد تایید می نماید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود  انتشار  تاریخ  از  مي توانند 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴۶1۶1  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/۰۶/2۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۵/۰7/۰۵ 
عباسعليشوشپاشا-کفیلادارهثبتاسنادوامالکناحیهسهکرج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتياراضيوساختمانهاي
فاقدسندرسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
وماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتيواراضيوساختمانهاي

فاقدسندرسمي
برابر راي شماره 1۳۹۵۶۰۳۳1۰11۰۰1٨۰2 مورخ 1۳۹۵/۰۵/۳۰ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي 
حسین عباسیان بشناسنامه شماره 22 صادره از کرج فرزند عباس در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت ۳۰۶/۵۰ مترمربع از پالک ۵۰2 
فرعي از 1۴۴ اصلي واقع در البرز با مالکیت مالک اولیه وراث مرحوم علی کمالی 
روستا بنام محسن و معصومه و زهرا همگی کمالی روستا و فاطمه استاد کاظمی 
میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ۴۶۳۹2  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/۰۶/2۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹۵/۰7/۰۵ 
عباسعليشوشپاشا-کفیلادارهثبتاسنادوامالکناحیهسهکرج

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )) نوبت دوم ((
شرکت تعاونی مسکن مهر 13 شهرستان رباط کریم به شماره ثبت 771

جلسه مجمع عمومی نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر 13 راس ساعت 
14 روز دوشنبه مورخه 95/7/19 واقع در نسیم شهر خیابان صیاد شیرازی 

خیابان نواب صفوی مسجد حضرت ابوالفضل )ع( برگزار میگردد.
لذا از کلیه اعضا دعوت میشود راس ساعت مقرردر محل مذکور حضور 
بهم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایند. ضمنا به اطالع 
می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی 
تعدادآراء وکالتی هر عضو حداکثر3 رای و هر شخص غیر عضو تنها 1 رای 
خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خود حداکثر 5 روز پس از انتشارآگهی دعوت از ساعت 8 الی 14 در محل 
هیات  توسط  وکالت  تائید  و  هویت  احراز  از  پس  تا  حاضر  تعاونی  دفتر 
تصفیه برگ ورود به مجمع را دریافت دارند. ضمنا افرادی که کاندیدای 
هیات تصفیه می باشند می بایست حداکثر تا 5 روز پس از انتشار آگهی 
دعوت نسبت به ارائه مدارک کاندیدا توری و برگ در خواست سمت هیات 

تصفیه به دفتر تعاونی مراجعه و رسید دریافت نمایند.  
دستور جلسه: 1- گزارش هیات تصفیه 2- انتخاب هیات تصفیه 3- تمدید 

مدت هیات تصفیه 
هیاتتصفیهمسکنمهر۱۳رباطکریم

دادنامه
 پرونده کالسه 2۴۵/۶1۴/۹۵ تاریخ رسیدگي ۹۵/۶/1۰ شماره دادنامه: 7٨1 

مرجع رسیدگي شعبه۶1۴ شوراي حل اختالف منطقه12-1۳ تهران خواهان: رعد 
قنبرزاده خوانده: رسول منفرد خواسته: مطالبه مبلغ 27/۰۰۰/۰۰۰ رایل وجه یک 
فقره چک به شماره ٨7٨۴۴۳ مورخ۹۵/۳/۳۰ به انضمام هزینه دادرسي و خسارت 
فوق  به خواسته  دادخواستی  گردشگار: خواهان  از ظهرنویس چک   تادیه  تاخیر 
کالسه  ثبت  و  حوزه  این  به  ارجاع  از  پس  که  داشته  تقدیم  خوانده  طرفیت  به 
ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  حوزه  مقرر  وقت  در  قانونی  تشریفات  و جری  فوق 
از  استعانت  با  و  نظر  تبادل  و  از شور  پرونده پس  به محتویات  باتوجه  و  تشکیل 
خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا  درخصوص 
دادخواست خواهان رعد قنبرزاده به طرفیت خوانده رسول منفرد به خواسته مطالبه 
27/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره ٨7٨۴۴۳ بتاریخ۹۵/۳/۳۰ 
دادرسي  هاي  هزینه  احتساب  با  خواسته  اصل  بعنوان  کارگران  رفاه  بانک  عهده 
وخسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه وجود اصل چک مستند دعوا و گواهینامه عدم 
پرداخت بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در استقرار و اشتغال ذمه خوانده در 
قبال خواهان به میزان مورد مطالبه دارد و خوانده دفاعي که داللت بر عدم اشتغال 
ذمه ایشان نماید ابراز ننموده است لذا شورا ادعاي خواهان را مقرون به صحت تلقي 
و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۵1۵-۵1۹-۵22 قانون آئین دادرسي مدني و 
۳1۰-۳11 قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک به استصحاب 
بقاي دین حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 27/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان 
خسارت  و  دادرسي  هزینه  بابت  ریال   ۹1۵/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل 
تا زمان وصول وجه آنها وفق شاخص نرخ  الذکر  از تاریخ چک فوق  تاخیر تادیه 
تورم اعالمي از سوي بانک مرکزي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این حوزه و ظرف 2۰ روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

حقوقي و عمومي می باشد.
۱۱۰/7۵۱2۶قاضیشوراشعبه۶۱۴شورايحلاختالفشماره۱۳-۱2تهران

بارکد۴۰۴۴۵۵۴۹
آگهی تغییرات شرکت

 پهرم صنعت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2۶1۴۰1 و شناسه ملی 
 1۰1۰۳7٨۹۴۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۵/۴/1۰  تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

مبلغ  پرداخت  با   ۰۰7۰۹۶۰۰٨۹ ملی  کد  به  شریف  معصومی  مونیکا  خانم 
1۹٨۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 2۰۰۰۰۰۰ 
شریف  معصومی  مهرداد  داد.آقای  افزایش  ریال   2۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  به  ریال 
فرزند محمد علی ش ش ۶۴77 به شماره ملی ۰۰۶7۴1٨۴۹1 با پرداخت مبلغ 

٨۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 1۰۰2۰۰۰۰۰۰ ریال 
از  یافت.پس  اصالح  مذکور  شرح  به  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش 
به شرح  انان  از  یک  هر  الشرکه  میزان سهم  و  اسامی شرکا  الذکر  فوق  تغییرات 
مبلغ  دارنده   ۰۰۶7۴1٨۴۹1 م  ک  شریف  معصومی  مهرداد  باشد:آقای  می  زیر 

٨۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰۰  دارنده  م ۰۰7۰۹۶۰۰٨۹  معصومی شریف ک  مونیکا  خانم 

ریال
آقای علیرضا حسنلوئی ک م ۰۰۶۰۰11٨۰7 دارنده مبلغ 2۰۰۰۰۰۰ ریال 

با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید افزایش 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  الشرکه  سهم  افزایش  طریق  از  سرمایه 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل 

دسترس میباشد.
۳۸۸۱۸۳/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیر
تجاری

بارکد۴۰2۸۳۸۶۸
تاسیس شرکت 

سهامی خاص جهان طرح سازان هور در تاریخ ۹۵/۵/1٨ به شماره ثبت ۴۹۶۳۳1 
به شناسه ملی 1۴۰۰۶۰۶۳۰۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 

ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع  شرکت:کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی و خدماتی از قبیل طراحی 
محاسبه نظارت مشاوره مدیریت و اجرای پروژه ها و رشته های ابنیه امور پیمانکاری 
مربوط به ساختمان تخریب و ساخت و ساز ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی اجری 
بتنی فلزی یا غیره از پی تا بام تاسیسات مربوط به ابنیه فنی اعم از راه و ساختمان 
ساخت راه های اصلی و فرعی بزرگراه ها آزادراه ها راه های ریلی باند فرودگاه راه 
های زیرزمینی انجام کلیه خدمات نقشه برداری محوطه سازی و اجرای فضای سبز 
امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها مخازن و شبکه های توزیع اب جمع آوری 
و انتقال فاضالب کانال های انتقال آب و شبکه آبیاری آبیاری تحت فشار و خطوط 
انتقال )آب برق گاز( امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف حفاری استخراج حمل و 
بهره برداری از معادن روباز و زیر زمینی در خشکی و نظایر آن و انجام خدمات 
ژئو تکنیک مکانیک خاک و سنگ و ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه های 
شهرسازی  های  سیستم  مهندسی  و  فنی  وپشتیبانی  معماری  و  شهرسازی  امور 
و خرید  و صادرات  واردات  ها  و سازمان  نهادها  برای  فنی  کلیه خدمات  انجام  و 
وفروش و تولید انواع مصالح لوازم مورد نیاز برای ساخت ساختمان بازاریابی داخلی 
و خارجی ترخیص کاالهای شرکت از گمرکات عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی مشارکت در مناقصات و مزایده ها اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک 
ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت شرکت در مناقصات 
و مزایده ها اعم از دولتی و خصوصی اخذ یا اعطا نمایندگی به شرکت های داخلی 
و خارجی مشارکت در پروژه سایر شرکت ها ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور 

)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم(
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

رویا  کوچه  فارسی  سلمان  خیابان  کمیل  خیابان  شرکت:تهران   اصلی  مرکز 
پالک2۳طبقه همکف واحد2 کد پستی 1۳۵۳۶۶٨1۵۳ 

که  ریالی   2۰۰۰۰ سهم   1۰۰ به  منقسم  ریال   2۰۰۰۰۰۰ شرکت:مبلغ  سرمایه 
ریال  باشد که مبلغ 2۰۰۰۰۰۰  نام می  ان بی  بانام و 1۰۰ سهم  تعداد ۰ سهم 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1۴1۶/۴۶ مورخه ۹۵/۳/۶ نزد بانک ملت 

شعبه میدان ائل گلی تبریز پرداخت گردیده است .
اولین مدیران شرکت:

آقای علیرضا رحیمی به شماره ملی 1۳7۶7۴۹۹٨1 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره آقای فرزاد بهرامی به شماره ملی 1۳٨۰۹7٨۶۵۳ به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای فرهاد کیوانی شیروانه ده به شماره ملی 1۳٨212۰۴27 به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته 
بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:خانم صدیقه نجفی به شماره ملی ۰۰7۶۳7۳۵۳۳ به 
عنوان بازرس اصلی و خانم شعله برسم به شماره ملی 1۳٨2۵۴1۶۳۵ به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار پیام جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
۳۸۸۱۸2/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیر
تجاریتهران

بارکد۴۰۴۵۳2۳۴
 آگهی تغییرات شرکت

ملی  و شناسه  ثبت ۴7۴۰۰۶  به شماره  با مسئولیت محدود  مهر  فارمد  برسان   
 1۴۰۰۵۰1۳1۰۵

العاده مورخ ۹۵/۵/2  تصمیمات ذیل  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  نفر  دو  به  مدیره  هیئت  اعضا  تعداد  شد:  اتخاذ 

اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )کاهش / افزایش تعداد اعضا 
هیئت مدیره( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۸۸۱۸۴/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیر
تجاری

اگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید صبا به پالک ایران 72 -11۵ق۳۹ و شماره موتور 

2٨7۰27۶ و شماره شاسی S1۴122٨٨۹۵۵12۶ مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
-٨2 شهربانی  شماره  به   1۳٨۶ مدل   SX زانتیا  سیتروئن  سواری  سبز  برگ 
2۶۴ص۶۴ و شماره موتور 7۳7۳۶۴ و شماره شاسی S1۵122٨۶1۶۳۴۵1 به نام 

زینب نبی زاده اطاقسرا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه ۹۵۰۰۴7 دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ویژه استان بوشهر 
حسب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان بوشهر پالک 
ثبتی 2۹۹و۳۰۰و۳۰1 بخش 2 بوشهر کوی سنگی به عنوان مجهول المالک تحت 
نظر است لذا کسانی که نسبت به پالک فوق ادعای حقی داشته باشند با در دست 
این  به  ظهر  ساعت 1۰   ۹۵/۹/1 تاریخ  در  مالکیت خود  مدارک  و  اصول  داشتن 

دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
رئیسدادگاهاصل۴۹قانوناساسیویژهاستانبوشهر–ابراهیمشفیعی

دادنامه
 پرونده کالسه ۹۴۰۹۹٨٨۳1۰۹۰۰7۳۳ شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7٨۴۶۰۳۰۰۶٨2
خواهان: آقای برزو پیری زاولهء فرزند علی به نشانی کرمانشاه- شهرک مهدیه- 

خیابان 1۵ متری وحدت روبه روی کوچه 1۵ خرداد منزل پیری
خوانده: آقای وحید مرادیانی به نشانی: مجهول المکان

ابطال مبایعه نامه)مالی( 2. استرداد ثمن معامله۳. مطالبه خسارت  خواسته ها: 1. 
تأخیر تأدیه ۴. مطالبه خسارت دادرسی

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای برزو پیری زاوله فرزند علی به طرفیت آقای وحید 
مستحق الغیر  علت  به   1۳۹2/۶/1۶ مورخ  مبایعه نامه  ابطال  خواسته  به  مرادیانی 
بودن مورد معامله یک دستگاه خودرو سمند با شماره انتظامی ۹۴۶ ل 2۵ ایران 
1۹ می باشد با خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مدعی بوده است به موجب 
خریداری  خوانده  از  سمند  خودروی  دستگاه  یک   ۹2/۶/1٨ مورخ  عادی  قرارداد 
نموده ام بعد از مدتی کاشف به عمل آمده ملک مورد معامله مسروقه بوده است به 
همین جهت تقاضای رسیدگی به شرح خواسته داشته است دادگاه بنا بر مراتب 
مرقوم و مالحظه می گردد خواهان دلیلی بر مسروقه بودن مورد معامله ارائه ننموده 
جبران  به  محکوم   ۹۴-۴٨۵ شماره  دادنامه  موجب  به  است  بوده  مدعی  و  است 
خسارت در حق برزو پیری زاوله شده است که دادنامه مذکور مستند دعوای سه 
فقره سفته بوده است و ارتباطی به مسروقه بودن مورد معامله قرارداد استنادی 
خودروی  مالکیت  دادگاه  این  استعالم  پاسخ  در  انتظامی  مرجع  و  ندارد  خواهان 
مذکور را معرفی و اشاره ی به مسروقه بودن آن نداشته است لهذا خواسته خواهان 
بعلت فقدان ادله الزم نمی تواند وارد باشد و مستند به ماده 12۵7 قانون مدنی و 
وماده 1۹7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
و  محسوب  حضوری  صادره  رأی  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  خواسته  رد  به 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 

کرمانشاه می باشد.
رونوشت برابر اصل اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوانرود- 

مالح
رئیسشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیشهرستانجوانرود-خسروآبادی

رونوشت نظریه اگهی حصر وراثت
آقای محمد اردستانی دارای شناسنامه شماره 11۹1 به شرح دادخواست به کالسه 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1/۹۵/ش/1۰2۰ 
 ۹۵/۶/1۳ تاریخ  در   1۴ بشناسنامه  اردستانی  قربانعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- متقاضی فوق الذکر آقا محمد اردستانی نام پدر قربانعلی شماره شناسنامه 
11۹1 متولد 1۳۶1 2- متقاضی فوق الذکر مریم اردستانی نام پدر قربانعلی شماره 
شناسنامه 1۰٨۶۵ متولد 1۳۶۵ ۳-متقاضی فوق الذکر خانم فاطمه ابراهیمی نام 
تشریفاتی  انجام  با  اینجانب   1۳۴۵ متولد   ۳٨٨٨ شناسنامه  شماره  حسین  پدر 
مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
خ/مالف۶۹۶رئیسحوزهاولشورایحلاختالفورامین

اصفهان-بهادری- شهردار اصفهان با اشاره به 
گفت:  فناوری  و  علم  جهانی  نشست  اهمیت 
به همراه شهرک  اساس شهرداری  بر همین 
علمی و تحقیقاتی اصفهان پیشنهاد میزبانی 

این اجالس را در سال 2۰1٨ ارائه کردند.
این  اهمیت  به  اشاره  با  جمالی نژاد  مهدی 
فناوری  و  علمی  عرصه  در  جهانی  اجالس 
 ۳۴۰ کسب  با  توانست  اصفهان  کرد:  اظهار 
رای پارک های فناوری از 17۶ کشور، میزبانی 
عهده  به   2۰1٨ سال  برای  را  اجالس  این 

بگیرد.
وی اضافه کرد: شهرداری و شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان با تنظیم نامه ای درخواست 
را  فناوری  و  علم  جهانی  نشست  میزبانی 
داشتند و بر همین اساس در نشست اعضای 
کنفرانس جهانی انجمن بین المللی موسسات 
)IASP( مسکو  فناوری  و  علم  پارک های  و 
اصفهان  برگزار شد،  روز گذشته  دو  که طی 
به عنوان میزبان نشست جهانی پارک علم و 

فناوری 2۰1٨ معرفی شد.
شهردار اصفهان ادامه داد: شهرداری اصفهان 
به دنبال آن است تا عالوه بر انجام امور جاری 
خود که سالیان سال استمرار داشته همواره 
ارتقاء استان و کشور را در عرصه های مختلف 

دنبال کند.
شهردار اصفهان تصریح کرد: بی شک میزبانی 
نشست جهانی علم و فناوری در سال 2۰1٨ 

نیز بر همین اساس است.
گفتنی است شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
از   2۰1٨ کنفرانس  موفق  میزبانی  برای 
همکاری ۳٨ پارک علم و فناوری استان های 

کشور بهره خواهد برد.
کنفرانس جهانی انجمن بین المللی موسسات 
در   )IASP( فناوری  و  علم  پارک های  و 
مسکو راه های گسترش همکاری های دوجانبه 
و  حوزه  این  در  کشورها  بین  چندجانبه  و 
دانش های  و  فناورانه  همکاری های  گسترش 

نو را بررسی کرد.

شهراصفهان میزبان نشست جهانی علم و فناوری 2018

کاهش  مطالعات  در  گفت:  خوزستان  استاندار 
آلودگی های رودخانه کارون باید از توان علمی 

دانشگاه های استان خوزستان استفاده شود.
جلسه  سومین  و  چهل  در  شریعتی  غالمرضا 
در  که  کارون  رودخانه  کیفی  حفاظت  شورای 
استانداری خوزستان برگزار شد، با بیان این که 
حفاظت از کارون و محیط زیست باید دغدغه 
همه مسئوالن خوزستان باشد، اظهار کرد: احیای 
کارون پشتوانه مطالعاتی بسیاری خوبی دارد که 
بخش بزرگی از این مطالعات انجام شده بر اساس 
برنامه ریزی  اعتبار  توزیع  برای  مطالعات  نتایج 

می شود.
کاهش  پروژه   اعتبارات  توزیع  داد:  ادامه  وی 
آلودگی رودخانه کارون باید به گونه ای تقسیم 
همچنین  یابد.  افزایش  آن  اثربخشی  که  شود 
در انجام مطالعات در زمینه کاهش آلودگی های 
رودخانه کارون باید از توان علمی دانشگاه های 

استان خوزستان استفاده شود.
با تکمیل تصفیه خانه شرق  شریعتی در رابطه 
اهواز به عنوان یکی از پروژه های پیشنهای احیای 

اختصاص۵۰۰  و   ۹۵ سال  در  کارون  رودخانه 
میلیارد ریال اعتبار به آن توضیح داد: تکمیل 
پروژه تصفیه خانه شرق اهواز جزو قول های رییس 

جمهور به استان بوده است.
وی با بیان این که اکنون زمان آن رسیده است که 
عملیات اجرایی تصفیه خانه را انجام دهیم، گفت: 
نیازی به پیش بینی اعتباری برای آن در چارچوب 
پروژه های احیای کارون نیست، چرا که اعتبار فاز 

اول تصفیه خانه شرق تامین شده است.
حوضچه های  به  اشاره  با  خوزستان  استاندار 
پرورش ماهی مجاز و غیرمجاز در استان، در رابطه 
تاثیرگذاری  از منابع آب سطحی و  با برداشت 
کیفیت و کمیت آب اظهار کرد: این کارگاه ها 
تاثیرگذاری شدیدی بر منابع آب در پایین دست 
گذاشته و موجب آلودگی محیط زیست می شوند.

شریعتی بیان کرد: حوضچه های پرورش ماهی 
که  می کنند  ایجاد  محیط  برای  آلودگی هایی 
به  یا  کنند  پرداخت  را  آالیندگی  حق  باید  یا 
نحوی عمل کنند که سازمان محیط زیست عدم 

آالیندگی آنها را تایید کند.

حفاظت از کارون دغدغه مسئوالن خوزستان

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني 
و حرفه اي استان چهار محال و بختیاري، تقي 
استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مدیرکل  پور 
وزارت  تابعه  دستگاههاي  هماهنگي  درشوراي 
تعاون،کار ورفاه اجتماعي که با حضور نماینده 
در  سامان  و  بن  شهرکرد،  شهرستانهاي  مردم 
مجلس شوراي اسالمي و مدیران دستگاههاي 
ارائه  روند  از  گزارشي  گردید،  برگزار  تابعه 

آموزشهاي مهارتي در استان ارائه نمود.
مدیرکل آموزش فني و حرفه اي استان ضمن 
و  رشادتها  مقدس،  دفاع  هفته  گرامیداشت 
دالوریهاي شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثار گران 
که  دانست  انقالبي  برکات  از  را  مردم  آحاد  و 
شکل  اسالمي  جمهوري  بنیانگذار  هدایت  با 
گرفت و با رهبري عالمانه مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي( در نشیب و فرازهاي بحرانهاي 
منطقه اي، کشور عزیزمان را به کشوري امن و 

مقتدر در منطقه تبدیل نمود است.
تقي پور در ادامه با اشاره به پتانسیل مناسب 
از لحاظ نیروي انساني و تجهیزات و فضاهاي 
آموزشي در این اداره کل، افزود این مجموعه 
در قالب برنامه ریزي هاي صورت گرفته و در 
هاي  دوره  آموزشي،  هاي  سنجي  نیاز  قالب 
مي  اجرا  استان  نقاط  اقصي  در  را  مهارتي 
نماید و با توجه به اینکه سازمان آموزش فني 
مهارت  هاي  آموزش  متولي  تنها  اي  حرفه  و 

تعامل  باشد در همین راستا  ي در کشور مي 
هاي  نامه  تفاهم  انعقاد  و  دستگاهها  سایر  با 
را  تخصصي  و  نیاز  مورد  آموزشهاي  آموزشي، 
اجرایي  سایر دستگاههاي  جهت جامعه هدف 

در دستور کار خود قرار داده است.
وي در ادامه افزود جهت تقویت پتانسیل منابع 
انساني، سازمان اقدام به تبدیل وضع نیرو هاي 
جذب  پایاني  مراحل  و   نموده  التدریس  حق 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  با  رایزني  با  مربیان 

ریزي کشور در حال انجام است.
کار  تعاون،  کل  مدیر  جزایري  نشست  این  در 

نیز  بختیاري  و  محال  چهار  اجتماعي  ورفاه 
بازگشایي  و  مقدس  دفاع  هفته  تبریک  ضمن 
و  تأکیدات  به  توجه  با  داشت  اظهار  مدارس 
فرمایشات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
وزارت  تابعه  دستگاههاي  مقاومتي  اقتصاد  بر 
تعاون،کارورفاه اجتماعي در استان چهارمحال 
برنامه  و  پیگیر سیاست ها  به جد  بختیاري  و 
مي  استان  در  مقاومتي  اقتصاد  ستاد  هاي 

باشند.
سپس دکتر نوریان نماینده مردم شهرستانهاي 
شهرکرد،بن و سامان در مجلس شوراي اسالمي 

ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و با اشاره به 
حق  هاي  جبهه  در  رزمندگان  هاي  رشادت 
علیه باطل خاطر نشان کرد: با عنایت به اینکه 
اي  وزارتخانه  اجتماعي  تعاون،کارورفاه  وزارت 
بزرگ مي باشد و به طبع وظایف خطیري را بر 
عهده دارد مردم انتظاراتي از دستگاههاي تابعه 
ها  استان  در  اجتماعي  تعاون،کارورفاه  وزارت 
دارند که باید با تالش هرچه بیشتر در جهت 

رفع مشکالت مردم کوشا باشند.
از  مردم  مشکالت  از  بسیاري  کرد  تأکید  وي 
طریق همین جلسات استاني مرتفع مي گردد 
و باید با اراده اي مصمم پیگیر کارهاي مردم 
باشیم و به مسایل و مشکالت بصورت انفرادي 
نگاه نکنیم بلکه دیدگاهمان باید بصورت کلي 

باشد تا اصل موضوع قابل حل باشد.
هایي  طرح  و  لوایح  باید  گفت  نوریان  دکتر 
از  پس  کند  مي  ارائه  مجلس  به  دولت  که 
از  نمایندگان  توسط  کارشناسي  نظرات  اخذ 
نزدیک  از  که  موضوع  با  مرتبط  دستگاههاي 
ارتباط دارند در مجلس  با مشکالت و مسایل 
شوراي اسالمي مورد بررسي قرار گیرند . وي 
استان  نمایندگان  مجمع  کرد  تأکید  هچنین 
پیگیر  اي  زمینه  هر  در  دارند  کامل  آمادگي 
خدمت  جهت  تابعه  دستگاههاي  مشکالت 
استان  مردم  به  تر  کیفیت  با  و  بهتر  رساني 

باشند.

باحضورنمایندهمردمشهرستانهايشهرکرد،بنوساماندرمجلسشوراياسالميصورتگرفت:

ارائه گزارش مدیر کل آموزش فني و حرفه اي چهارمحال و بختیاری 
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دستگیري شکارچي غیر مجاز توسط 
مامورین محیط زیست کرج

به گزارش روابط عمومي اداره حفاظت محیط 
غیر  شکارچي  یک  کرج  شهرستان  زیست 
مجاز که در حال شروع به شکار غیر مجاز در 
توسط  بود  جنوبي  البرز  شده  حفاظت  منطقه 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  اجرایی  مامورین 
کرج مستقر در محور کرج چالوس، دستگیر و 
مجاز  غیر  شکاري  سالح  قبضه  یک  ایشان  از 
الزم  گردید.  و ضبط  کشف  فشنگ  تعدادي  و 
از دستگیري  به توضیح است فرد مذکور قبل 
با  ولي  نمود  هوایي  تیراندازي  و  فرار  به  اقدام 
شد.  دستگیر  فرار  از  قبل  مامورین  هوشیاري 
هرگونه  قانون،  براساس  است  توضیح  به  الزم 
اقدام به شکار و صید حیات وحش در محدوده 
مناطق حفاظت شده ممنوع بوده و مستوجب 

جریمه و تعقیب کیفري مي باشد.

درمراسمتودیعومعارفهمدیرکلاداره
تعاون،کارورفاهاجتماعیاصفهانمطرحشد:

200 میلیون دالر صادرات بخش تعاون 
قادری  غالمعلی  مهندس  شیرانی-اصفهان: 
اجتماعی  تعاون،کارورفاه  اداره  سابق  مدیرکل 
این  معارفه  و  تودیع  درجلسه  اصفهان  استان 
معاون  زاده  حضورجمشیدتقی  با  که  اداره  
محسن  مهندس  تعاون،  وزارت  امورمجلس 
کل،  اداره  این  نفس  تازه  مدیرکل  نیرومند 
ریاست اتاق بازرگانی اصفهان،نمایندگان بخش 
کارگری و جمعی از مسئولین شهری در سالن 
تعاون   کل  اداره  بهشتی  شهید  های  همایش 
گذشته  سال   1۶ در  کرد:  عنوان  شد  برگزار 
2۰۰ میلیون دالر صادرات بخش تعاون استان 
آن، در  از  میلیون دالر  بوده که 17۵  اصفهان 
مدت  در  که  گرفته  صورت  اخیر  سال  پنج 

فعالیت بنده بوده است.
محسن نیرومند بعد از معرفی به عنوان مدیرکل 
تعاون، کارورفاه اجتماعی استان اصفهان  اداره 
خانواده  همکاران  پنجم  یک  به  نزدیک  گفت: 
آنها  حضور  برکت  به  که  هستند  ایثارگران 
امیدواریم با همدلی و وفاق بین همکاران بدون 
نگاه خط و رنگ و سیاست به خدمترسانی به 
نرخ  بودن  باال  به  اشاره  با  وی  بپردازیم.  مردم 
کشوری  میانگین  از  اصفهان  استان  بیکاری 
غیرفعال،  های  تعاونی  تکلیف  تعیین  گفت: 
و  مدیریت  کار،  محیط  در  ایمنی  به  توجه 
کنترل واحدهای مشکل دار، برگزاری نخستین 
افزایش  اصفهان،  استان  کار  شهدای  کنگره 
برگزاری  و  کارگری  تسهیالت  درصدی   7۰۰
یک میلیون نفر ساعت دوره آموزشی ملی، بین 
المللی و منطقه ای از جمله اقدامات پنج ساله 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

آموزش 500 مدیر برتر ایران درسطح جهانی 

دوره تخصصی برای آموزش ۵۰۰ مدیرصنعتی در سطح جهانی در ایران 
برگزار می شود.

حسن سعادتفر رئیس اداره آموزش سازمان صنعت ، معدن وتجارت 
استان مازندران با بیان این مطلب افزود: این دوره براساس تاکید وزیر 
صنعت،معدن و تجارت برگزار می شود و اجرای آن به سازمان مدیریت 

صنعتی واگذار شد.
وی افزود: در تعامالت بین المللی نیازمند مدیرانی که توانایی های 
مدیریتی و دانش و بینش الزم را داشته باشند؛ هستیم تا بتوانیم از 

فرصت های ایجاد شده پس از برجام به نحو مطلوب استفاده کنیم .
رئیس اداره آموزش با اشاره به اینکه برای شرکت در این دوره آموزشی 
و  و1۳ویژگی  مدیریتی  سابقه  ۵سال  حداقل  باید  کنندگان  شرکت 
شایستگی مد نظر را باید داشته باشند گفت: به شرکت کنندگان دو نوع 
مدرک یکی از سوی موسسه عالی تجارت بین المللی و معتبر جهانی و 

یکی از سوی سازمان مدیریت صنعتی اعطاء می شود.
سعادتفر افزود: مدت دوره 1۰ماهه شامل حدودا۳2ً واحد درسی می 
باشد که به صورت دوره های تئوری درکالس ها وکارگاههای آموزشی 
به صورت نرم افزارهای شبیه سازی شرکت کنندگان در موقعیت چالش 

قرار می گیرند.
به سایت مدیریت صنعتی    نام دردوره  ثبت  به ذکراست جهت  الزم 
)imi.ir( مراجعه و زمان برگزاری آزمون یا مصاحبه ۹مهرماه می باشد.

شستشوی مخزن آب شرب روستاهای آبلشکر هفتکل
روستاهای شهرستان هفتکل  کیفیت آب شرب  افزایش  راستای  در 

مخزن آب شرب 1٨ روستای آبلشکر شستشو شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان میثم 

کیانپور گفت: مخزن ذخیره آب روستاهای آبلشکر شستشو داده شد.
مدیر امور آبفاروستایی شهرستان هفتکل ادامه داد: شستشوی مخازن 
بصورت ادواری و در راستای جلوگیری از التور، سالم سازی و افزایش 
کیفیت آب انجام می شود. وی بیان کرد: شستشوی مخزن ذخیره آب 
روستاهای آبلشکر ظرف مدت 2 روز توسط کارکنان این امور انجام شد.
گفتنی است آبلشکر متشکل از 1٨ روستا 71۰ خانوار و جمعیتی بالغ 

بر ۳ هزار و 1۰۰ نفر را تحت پوشش دارد.

افزایش 10 درصدی کرایه سرویس های مدارس
  در بجنورد

ترافیک شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: کرایه  رئیس کمیسیون 
سرویس های مدارس در بجنورد 1۰ درصد افزایش یافت.

سید حسین نقیب، در جلسه علنی شورا گفت: نرخ کرایه آژانس در سال 
تحصیلی گذشته ۵٨۰ هزار ریال، مینی بوس ۴1۰ هزار ریال و ون ۴۹۰ 
هزار ریال بوده است. وی افزود: عالوه بر آن آموزش و پرورش نامه ای 
در خصوص افزایش بیش از 1۰ درصد کرایه های سرویس مدارس در 
شهرک های اغماری همچون امام خمینی و الغدیر را داده است اما این 

موضوع با مخالفت اعضای شورای شهر قرار گرفت.
اعظم السادات افشین فر، یکی دیگر از اعضای شورای شهر به عنوان 
گفت:  مدارس  سرویس  کرایه های  نرخ  درصدی  افزایش 1۰  مخالف 
برخی از خانواده ها از توان مالی کمی برخوردار هستند و یا دارای سه تا 
چهار دانش آموز هستند که این افزایش 1۰ درصدی برای آن ها مشکل 

بوده و اگر تا پنج درصد افزایش یابد مناسب تر خواهد بود.

خبر خبر

تجدید آگهی 
مناقصه

شهرداری صفادشت در نظر 
جلسه   1 بند  باستناد  دارد 
نسبت  اسالمی شهر  79 شورای محترم 
های  پل  از  عدد  کردن یک   مکانیزه  به 

عابر پیاده اقدام نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت 
برگه مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به 

واحد عمران مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 13/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک: 1395/7/26

شهردار صفادشت- محمد علی کریمی

نوبتاول

تجدید آگهی 
مزایده

شهرداری صفادشت در نظر 
دارد باستناد بند 8 جلسه 
52 شورای محترم اسالمی شهر نسبت 
مجتمع  اداری  و  تجاری  واحد  اجاره  به 
آگهی  طریق  از  تختی  خیابان  و  کوثر 
مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان جهت 
اطالعات  وکسب  مزایده   برگه  دریافت 

بیشتر به واحد امالک مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1395/7/26

شهردار صفادشت- محمد علی کریمی

نوبتاول

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به

زهرا  و  امي  فاطمه  سید  و  امي  حسین  سید  خوانده:  احمدي  مازیار  خواهان: 
میرشریفي خواسته: تخلیه

خواهان دادخواستی بطرفیت خواندگان فوق به خواسته تخلیه مطرح که به این 
حقوقي  عمومي  دادگاه   1۰۴ شعبه   ۹۵۰۰۹۰ پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه 
تهران ثبت و وقت رسیدگی: ۹۵/٨/1٨ ساعت 1۳ تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق ماده 7۳ قانون آئین داد رسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان از جلسه دادرسي مطلع و با مراجعه به دفتر دادگاه ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر شوند. 
۱۱۰/7۵۱۳7شعبه۱۰۴مجتمعشماره۳شورایحلاختالفتهران

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به

خواهان:  محمد سبزواري خوانده: ناهید شیرواني قمي خواسته: تنظیم سند رسمي 
الزام  بخواسته:  فوق  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  محمدسبزواري  خواهان  ملک 
خوانده به ایفاي تعهد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده ۹۵۰2۵٨ 
شعبه 1۰۴ دادگاه عمومي حقوقي تهران ثبت و وقت رسیدگی: ۹۵/٨/1٨ ساعت11 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق ماده 7۳ قانون آئین داد رسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان از جلسه دادرسي مطلع و با مراجعه 
به دفتر دادگاه ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوند. 
۱۱۰/7۵۱۳۱شعبه۱۰۴مجتمعشماره۳شورایحلاختالفتهران

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به

خواسته:  پور   امیني  شهریار  و  رحیم شمسي  خوانده:  عسگري  ا...  نبي  خواهان: 
تنظیم سند رسمي ملک 

تنظیم سند رسمي ملک  فوق خواسته:  بطرفیت خواندگان:  دادخواستی  خواهان 
دادگاه  پرونده ۹۵۰2۵٨ شعبه 1۰۴  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  که  مطرح 
عمومي حقوقي تهران ثبت و وقت رسیدگی: ۹۵/٨/1٨ ساعت12 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق ماده 7۳ قانون آئین داد رسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
از جراید کثیراالنتشار  نوبت در یکی  مراتب یک  و درخواست خواهان  خواندگان 
آگهی می شود تا خواندگان از جلسه دادرسي مطلع و با مراجعه به دفتر دادگاه 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوند. 
۱۱۰/7۵۱۳۵شعبه۱۰۴مجتمعشماره۳شورایحلاختالفتهران

آگهي ابالغ
 وقت رسیدگي به متهم

کالسه  پرونده  در  بهروز  محمودي  بهزاد  و  آرامي  دل  محمد  آقاي 
تهران  در  واقع  شعبه  این  بایگاني۹۵۰2۴۰  شماره  با   ۹۵۰۹۹٨۰۰۰۰٨۰۰۰1۶
اتهام صدور  به  میدان تجریش خ برادران شهید فناخسرو مجتمع قضایي عدالت 
چک بال محل تحت تعقیب مي باشند به علت نداشتن نشاني وفق مواد 11۵ و 
مصوب  کیفري  امور  در  انقالب  و  عمومي  دادگاههاي  دادرسي  آئین  قانون   1٨۰
شهریور ماه1۳7٨ یک نوبت با درج در یکي از جراید کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ 
مي گردد که در تاریخ۹۵/٨/1۶ ساعت1۰ صبح جهت رسیدگي در این شعبه حاضر 
گردد در غیر اینصورت به طور غیابي موضوع اتهام وي رسیدگي و حکم مقتضي 

صادر خواهد شد. 
۱۱۰/7۵۱2۹مدیردفترشعبه۱۰۵۵دادگاهکیفريدوتهران

آگهی مزایده عمومی
شهرداری نظرآباد در نظر دارد 
4 عدد کانکس واقع در شهرک 
به  عمومی  مزایده  طریق  از  را  فرهنگیان 
نماید،  واگذار  یکسال  مدت  به  اجاره  صورت 
اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  متقاضیان 
مزایده  در  شرکت  اوراق  دریافت  و  بیشتر 
مالی  واحد  به   95/7/27 تاریخ  تا  حداکثر 

شهرداری مراجعه نمایند.
نوبتاول:۹۵/7/۵نوبتدوم:۹۵/7/۱2

محمدحسین شیهیانی- شهردار نظرآباد

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد مجوز واصله از سوی شورای 

شهر وحیدیه به شماره 33/452 مورخ 1395/06/28 نسبت به اجرای پروژه:
1- زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر وحیدیه و حوزه استحفاظی با 

برآورد 12/056/510/043 ریال اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آورد حداقل 
قیمت پیشنهادی خود را جهت اجرای پروژه فوق در سه پاکت جداگانه به 

شرح زیر:
1- پاکت الف- حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر )5 درصد قیمت برآورد اولیه(

2- پاکت ب- حاوی مدارک مثبته شرکت
3- پاکت ج- حاوی قیمت پیشنهادی

حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری 
وحیدیه تحویل و رسید دریافت نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول 
یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و کلیه کسورات متعلقه و هزینه درج 
به پیشنهادات مشروط و  باشد و  برنده مناقصه می  به عهده  نیز  آگهی 
مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر معادل 5 درصد قیمت برآورد اولیه 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

65633285 تماس حاصل نمایید.
شهرداری وحیدیه

آگهی مفقودی
پالک  شماره  1۳٨۵به  مدل  مشکی  رنگ  12۵تیزکار  سیکلت  موتور  سند 
نام  ٨۵۰۹۵۶۰به  تنه  شماره  2۰۰۵۰۳۴۵۳و  موتور  ۶1شماره  ۹72۹-اصفهان 
مفقود  پشتکوه  صدور  ۳۶۳۳محل  بشناسنامه  علی  فرزند  لری  برخورد  قهرمان 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستانباغملک

آگهی در خواست گواهی حصوراثت 
آقای محمد فضلعلی فرزند ابولحسن به شرح در خواستی که به شماره 1171- ۹۵/۶/2 
این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
خانم ابولحسن فضلعلی فرزند شعبان به شماره شناسنامه ۶۴۴7صادره از گلوگاه در تاریخ 
1۳۹۵/۵/21 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان گلوگاه روستای تیله نو فوت نموده وورثه / 

وراث حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
1-معصومه خواجوی ش.ش 7٨۳۳ تاریخ تولد 1۳۴۶/۹/1 همسر متوفی 

2-زهرا فضلعلی ش.ش ۳۶۴ تاریخ تولد 1۳۶۳/۳/1 دختر متوفی 
۳- محمد فضلعلی ش.ش ۵7۹۰۰2۵2۹۳ تاریخ تولد 1۳72/۳/2۶ پسر متوفی 

۴- زینب فضلعلی ش.ش ۶7۹ تاریخ تولد 1۳۶۴/۶/۳۰ دختر متوفی 
۵- رقیه فضلعلی ش.ش 217۰۰7۶۹1۳ تاریخ تولد 1۳۶٨/11/1۵ دختر متوفی 

۶- عالمه فضلعلی ش.ش 1۵71 تاریخ تولد 1۳۶۶/٨/12 دختر متوفی 
والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تاهر 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 وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد . 
مالف:۹۵/7۰قاضیشعبهاولشورایحلاختالفشهرستانگلوگاه-ابولقاسمکیانی

آگهی برگ اخطاریه
پدر:-پیشه:-حوزه  اخطارشونده:حسین-شهرت:سگوندرحیمی-نام  نام 
المکان-کوچه:-پالک:-روستا:-محل  انتظامی:دزفول-خیابان:مجهول  نیروی 
ازرویت- روزپس  حضور:ده  ششم-وقت  دزفول-شعبه  حضوردادگاه:حقوقی 
والیحه  تجدیدنظرومنضمات  دادخواست  ثانی  نسخه  ساعت:اداری-بدینوسیله 
این  شماضمیمه  بطرفیت  خوزستان  استان  وشهرسازی  راه  اداره  آقای-  پیوست 
اخطارارسال میشودکه ظرف مدت ده روز هرگونه جواب دفاعی نسبت به آن داشته 

باشیدکتبادریک نسخه به این دفترتسلیم نمایید.
مدیردفترشعبهششمدادگاهحقوقیدزفول-علوی

متن آگهی
خواهان / شاکی مسعود موسی زاده مقدم دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 
عبدالعلی بارانی به خواسته مطالبه وجه بابت وجه رهن ماده ۹ تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1شورای حل اختالف 
میدان  )ره(  امام  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  قدوسی شهرستان  مجتمع 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹٨۶۶۹۰1۰۰2۰۵ 
تعیین شده  و ساعت ۰۹:۳۰  آن 1۵/1۳۹۵/۰٨  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   7۳
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.
مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه۱شورایحلاختالفمجتمعقدوسی
شهرستانخرمآباد–اسماعیلفالحنژاد.

دادنامه
پرونده کالسه ۹2۰۹۹٨771۳۳۰۰17۳ شعبه دادگاه اصل  بررسی محتویات  با 
۴۹ قانون اساسی دادگاه انقالب اسالمی بوشهر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

برگ جداگانه مبادرت به صدور رای می نماید.
بوشهر  نشانی  به  بوشهر  استان  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  خواهان: 

خ عاشوری
خواسته: صدور حکم تکمیلی

رای دادگاه – در پرونده پیوست به کالسه ۹2۰17۴ ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( استان بوشهر طی گزارشی اعالم داشته پالک ثبتی 7 واقع در بخش 
احتمالی  ورثه  و  مالکین  ممات  و  حیات  از  و  بوده  المالک  مجهول  بوشهر  دو 
اطالعی حاصل نگردیده است درخواست صدور حکم کرده است دادگاه با بررسی 
فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  توسط  گرفته  تحقیقات صورت  و  پرونده  محتویات 
سند  دارد  می  اشعار  که  آمده  بعمل  ثبتی  گردش  پاسخ  به  توجها  و  )ره(  امام 
مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک 7 واقع در بخش 2 بوشهر کوی یبخه بنام 
اربعه  است حدود  گردیده  تسلیم  و  صادر   ۴۹ اول صفحه  دفتر  در  زرگر  عباس 
پالک فوق شماال و شرقا و غربا به شارع، جنوبا پی خرابه است ۳ زمین شماره ۶ 
بموجب نامه فوق الذکر ذیل شماره 2۰۰۴2٨ مورخه ۹1/1/2٨ بازداشت گردیده 
اعاده  و   ۹۵/۵/2٨ تاریخ  و  آگهی  روزنامه  طریق  از  وقت  که  این  مضافا  و  است 
نسخه آگهی تاکنون احدی مراجعه ننموده و ادعای هم در این خصوص مطرح 
نگردیده، فلذا ملک موصوف مجهول المالک تشخیص و مشمول اموال در اختیار 
ولی فقیه می باشد مستندا به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران و مواد ۳-٨-1۰-1۴-2۰ و تبصره ذیل ماده ۹ همگی از اصالحیه 
آیین نامه نحوه اجرای اصل ۴۹ و رعایت ماده 2٨ از قانون مدنی حکم به ضبط 
ملک موضوع پالک مارالذکر به نفع ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( استان 
بوشهر صادر و اعالم میگردد تا به مصارف فقراو مستمندان برسد لکن در صورت 
مراجعه مالک و ذیحق شناختن وی توسط مراجع قضایی ستاد می بایست نسبت 
به پرداخت ثمن آن به تاریخ روز صدور حکم با کسر و احتساب کلیه هزینه های 
مربوط به مالک اقدام نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 

اصل ۴۹ می باشد.
رئیسدادگاهاصل۴۹قانوناساسیویژهاستانبوشهر-ابراهیمشفیعی

نوبتاول
نوبتاول

استاندار همدان از واگذاری قطب پزشکی غرب 
کشور به این استان خبر داد.

محمدناصر نیک بخت در جشنواره شهید رجایی 
با پیگیری های  استان همدان، تصریح کرد:  در 
متعدد استانداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و نمایندگان استان در مجلس به عنوان قطب 

پزشکی غرب کشور انتخاب شد.
وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: 
گرچه در دوران جنگ تحمیلی ۳۵ تا ۵۰ کشور 
را  عراقی  نیروهای  تجهیزات  و  سالح ها  جهان 
تأمین می کردند اما نتایج جنگ نشان داد تنها 
آنچه  و  نبوده  کارساز  مدرن  تجهیزات  و  سالح 
موجب پیروزی و غلبه بر استکبار می شود ایمان 
و اعتقاد راسخ است. نیک بخت ادامه داد: نتایج 
جنگ تحمیلی نشان داد رزمنده ای که با اعتقاد 
از  از مملکت خود دفاع می کند، گر چه  راسخ 
امکانات کمتری برخوردار است به طور قطع بر 
نبرد  میدان  وارد  بر حسب وظیفه  سربازی که 

می شود و تجهیزات فراوانی دارد، پیروز است.
در  امام)ره(  رهنمودهای  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
دوران جنگ خون تازه ای وارد رگ های رزمندگان 
عزیزان  این  رشادت های  نباید  افزود:  می کرد، 
مناسبت های خاصی شود چرا  به  تنها محدود 
که اکنون توفیقات حاصل از برجام، نتیجه آن 

رشادت ها بوده است.
استاندار همدان تصریح کرد: اگر امروز دنیا را وادار 
کردیم پای میز مذاکره با ایران بنشیند، نتیجه 

رشادت رزمندگان دفاع مقدس بوده چرا که تاریخ 
دفاعی ایران برای دنیا ملموس است و همگان 
می دانند این کشور سرزمینی نیست که کسی 
بتواند به آن تجاوز کند. وی خاطرنشان کرد: در 
گذشته دشمن به همه دسیسه ها متوسل شد تا 
ایران هراسی و اسالم هراسی را در ذهن مردم دنیا 
حک کند اما امروز شاهد هستیم که ایران تنها 
سرزمین امن در منطقه است و هیچ گاه در پی 
ساخت بمب اتم نبوده و همواره مبارزه با تروریسم 

و نفی خشونت را مورد تأکید قرار داده است.
نیک بخت دیدار رئیس جمهور 1۴ کشور جهان در 
سازمان ملل با رئیس جمهور کشور ایران را نشان 

از عظمت این کشور دانست و یادآور شد: طرح 
تحول نظام سالمت که با هدف رضایتمندی مردم 
و کاهش هزینه های درمان آنها صورت گرفته از 

جمله دستاوردهای این دولت بوده است.
استاندار همدان در ادامه به اجرای طرح سرشماری 
از  مدیران  و گفت:  اشاره کرد  و مسکن  نفوس 
ظرفیت های موجود برای تشویق و ترغیب مردم 

به ثبت نام اینترنتی استفاده کنند.
وی ادامه داد: تا کنون شرکت مخابرات تخفیف 
که  داشته  اینترنتی  ثبت نام  برای  درصدی   ۴۰
درخواست افزایش این تخفیف به منظور ترغیب 
ثبت نام کنندگان را داریم. وی در بخش دیگری 

از سخنانش به سیستم اداری کشور اشاره کرد 
و گفت: رضایتمندی مردم که مهمترین سرمایه 
اجتماعی یک کشور است، همواره در سیستم 
و  رهبر  معظم  مقام  تأکید  مورد  کشور  اداری 
ریاست جمهور بوده است. نیک بخت با تأکید بر 
اینکه سیستم اداری کشور بر مبنای خدمتگذاری 
بر مردم بنا شده است، عنوان کرد: در سیستم 
باشد  تأکید  مورد  باید  بودن  محور  بهره  اداری 
ادارات  مدیران  که  نیست  خوشایند  چندان  و 
ساعت محور باشند. وی با بیان اینکه بهروه وری 
سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور دارد، 
تصریح کرد: در صورتی که مدیران ساعت محور 
باشند، در زمینه امور جاری و اداری آسیب های 

متعددی متوجه سازمان ها خواهد بود.
استاندار همدان با تأکید بر اینکه از هیچ تخلف 
و فساد اخالقی هر چند اندک گذشت نخواهم 
مالی  و  اخالقی  مسائل  کرد:  خاطرنشان  کرد، 
پاشنه آشیل هر سیستم اداری است بنابراین باید 
توجه ویژه ای به آن شود. وی به حفظ شئونات 
اسالمی در ادارات نیز تأکید کرد و گفت: رضایت 
ارباب رجوع مهمترین فاکتور در همه تشکیالت 
درباره  پایان  در  وی  می شود.  محسوب  اداری 
ارزیابی عملکرد دستگاه ها یادآور شد: برخی از این 
ارزیابی ها همچون اداره تعاون و میراث فرهنگی 
بوده که شایسته  نتیجه عملکرد مدیران قبلی 
تقدیر هستند.  در پایان این مراسم از دستگاه های 

برگزیده استان تقدیر شد.

واگذاری قطب پزشکی غرب کشور به همدان 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 
گفت : امسال ۴ هزار هکتار از اراضی استان زیر 
کشت کلزا می رود که کشت آن از 1۰ شهریور 
ماه در استان آغازشده و تا پنج مهر ماه ادامه دارد. 
اسمعیل کریم زاده در جمع خبرنگاران با اشاره 
به بذرهایی توزیعی در بین کشاورزان آذربایجان 
این  آغاز کشت  از  کنون  تا  کرد:  اظهار  غربی، 
محصول 1۵ هزار و ۴۶7 کیلو گرم بذر کلزا ازارقام 
مختلف هیبرید وارداتی، هیبرید داخلی تامین و 

بین کشاورزان توزیع شده است.
کریم زاده با اشاره به کودهای پائیزه توزیع شده 
در بین کشاورزان برای محصول کلزا، گفت: در 
این راستا 2هزار و ۴۰۰ تن کود پائیزه اعم از 
فسفاته، ازته، و پتاسه در بین کشاورزان استان 
توزیع شده است. وی با بیان اینکه در این راستا 
2۳ دستگاه کارنده کلزای تخصصی به استان به 
صورت یارانه دار جذب شده است، اعالم کرد: 
به این منظور 7۵ میلیون ریال اعتبار برای هر 
نقده،  شهرستانهای  در  کشاورزان  به  دستگاه 
اشنویه،  دژ،  شاهین  مهاباد،  پلدشت،  بوکان، 

شده  داده  تخصیص  ارومیه  و  ماکو  پیرانشهر، 
است. وی با بیان اینکه بدین منظور شش نفر 
از کارشناسان به عنوان ناظر کلزا به کار گرفته 
شده اند، افزود: این کارشناسان در شهرستان 
های پلدشت، نقده، مهاباد، میاندوآب، اشنویه، 
بوکان جهت نظارت بر کاشت ، داشت و برداشت 
نظارت  کلزا  محصول  زراعی  عملیات  سایر  و 
دارند. کریم زاده با بیان اینکه سطح عقد قرارداد 
،تا   ۹۵-۹۶ زراعی  سال  در  کلزا  کشت  برای 
کنون در سطح 2 هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی استان بوده است،گفت: سطح کشت 
شده این محصول درسال زراعی جاری تا کنون 
یک هزار و ۶۵۰ هکتار توسط ۴٨۵ بهره بردار 
بوده و در حدود ۴7۰ هکتار از مجموع اراضی 

کشت شده نیز سبز شده است .
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با 
اشاره به شهرستان های زیر کشت این محصول، 
در  کشت  بیشترین سطح  تاکنون  کرد:  اظهار 
شهرستان های پلدشت، نقده، بوکان، میاندوآب، 

مهاباد، شاهین دژ صورت گرفته است.

4 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی زیر کشت 
کلزا می رود

غیر  تقاطع  تکمیل  از  سنندج  شهردار 
همسطح کوسه هجیج خبر داد و گفت: طبق 
و  تکمیل  طرح  این  شده  داده  وعده  زمان 

آماده بهره برداری است.
منوچهر فخری، اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
مشکالت در زمینه اجرای طرح های عمرانی 

مدت زمان اجرای این طرح هاست.
وی افزود: طوالنی شدن زمان اجرای طرح ها 
افزایش  نارضایتی شهروندان،  همواره موجب 
شیرینی  و  حالوت  و  شده  تمام  هزینه های 

اجرای طرح ها را از بین می برد.
شهردار سنندج عنوان کرد: یکی از مهم ترین 
اقدامات شهرداری در راستای رضایت و جلب 
اعتماد شهروندان اتمام پروژه های نیمه تمام 
و ارائه جدول زمان بندی جهت تکمیل این 

طرح ها بود.
وی بیان کرد: مهم ترین مطالبه شهروندان در 
تکمیل  تمام  نیمه  طرح های  اتمام  خصوص 
بود  هجیج  کوسه  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه 

که با برنامه ریزی صورت گرفته در اواخر سال 
گذشته و بر اساس وضع موجود در محل این 

پروژه تابلوی روز شمار نصب شد.
غیرهمسطح  تقاطع  شدن  آماده  از  فخری 
کوسه هجیج خبر داد و تصریح کرد: بر اساس 
صورت  به  امروز  پروژه  این  شمار  روز  تابلو 

کامل تکمیل و آماده بهره برداری است.
وی  از حمایت های مسئوالن و کارکنان این 
این پروژه تقدیر  شهرداری در جهت تکمیل 
صورت  به  پروژه  این  بزودی  گفت:  و  کرد 
رسمی و با حضور مسوالن کشوری مورد بهره 

برداری قرار خواهد گرفت.
امیدورای  ابراز  پایان  در  سنندج  شهردار 
برنامه  براساس  و  جاری  سال  پایان  تا  کرد: 
ریزی صورت گرفته بتوانیم پروژه هایی نظیر 
تونل  سنندجی،  عبدالعلی  طبقاتی  پارکینگ 
انقالب و طرح تعریض پل قشالق را در موعد 

مقرر تکمیل و به بهره برداری برسانیم.

براساسروزشمارتکمیل؛

تقاطع غیرهمسطح کوسه هجیج سنندج آماده 
بهره برداری شد
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: تهران منطقهای مدیرعاملآب

بستن2000چاه  از  مانع  نبوداعتبارات 
غیرمجازشد

حلقه  هزار  سه  بود  قرار  گفت:  تهران  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
این  سرزمینی  بخش  در  امسال  نخست  نیمه  در  غیرمجاز  چاه 
اعتبارات، فقط  نیافتن  به دلیل تخصیص  اما  شرکت مسدود شود 

یک سوم آن )یک هزار حلقه( مسدود شد.
تجهیزات  و  آب  نمایشگاه  دوازدهمین  حاشیه  در  ارتقایی  خسرو 
به  نیافتن  تخصیص  افزود،  خبرنگاران  جمع  در  فاضالب  و  آب 
کندی  با  را  بخشی  تعادل  و  احیا  طرح  اجرای  اعتبارات،  موقع 

نیز دریافت نشده است. اسناد خزانه  مواجه کرده و حتی 
و  طرح  از  مقدار  همین  اجرای  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
توان  از  استفاده  و  شرکت  مالی  بضاعت  با  ها  چاه  کردن   پر 

با آب منطقه ای فراهم شده است. شرکت های طرف قرارداد 
بر اساس این گزارش، »حمید چیت چیان« وزیر نیرو نیز چهارم 
اهداف  از  یکی  که  غیرمجاز  های  چاه  بستن  درباره  مردادماه 
طرح های اقتصاد مقاومتی است، گفت: این موضوع آسیب بسیار 
اقتصاد  طرح  براساس  است  قرار  و  کند  می  وارد  کشور  به  جدی 
تاکنون  امسال مسدود شود که  غیرمجاز  2۰ هزار چاه  مقاومتی، 
و  شد  بسته  ها  استان  همه  در  غیرمجاز  چاه   ٨۰۰ و  هزار  چهار 

اجراست. بقیه طرح در حال 

خروج نیروبرای  وزیر  راهکارمعاون 
 از تنش آبی

برای  مناسبی  آبی  منابع  گفت:  نیرو  وزیر  آبفای  و  آب  معاون 
وجود  کشور  مناطق  و  بسیاری شهرها  در  تنش  شرایط  از  خروج 
و صندوق  ها  بانک  بیشتر  همراهی  و  گذاری  به سرمایه  اما  دارد 

داریم. نیاز  ملی  توسعه 
نمایشگاه دوازدهمین  از  روز  نخستین  در  میدانی   رحیم 
 بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب کشور در پاسخ به ایرنا 
امسال  افزود:  آبی  تنش  و  آبی  کم  شرایط  از  کشور  عبور  درباره 
نفر  میلیون   ۳۵ بر  افزون  با جمعیتی  ۳۰۰ شهر کشور  به  نزدیک 
این  از  بخشی  در  مساله  این  که  روبرو شدند  آبی  تنش  شرایط  با 

شهرها به مساله کم بارشی یا پربارشی ارتباطی نداشت.
دارد  وجود  آب  منابع  شهرها  بسیاری  در  مسئول،  این  گفته  به 
اما به سرمایه گذاری نیاز است؛ برای نمونه برای تامین آب شهر 
گرفته  نظر  در  طالقان  سد  از  آب  مترمکعب  میلیون   ۶۰ قزوین 
بودجه  نیاز  به  که  شود  اجرا  آن  انتقال  خط  باید  اما  است  شده 

اعتبار دارد. و 
وی گفت: مشکل برخی دیگر از شهرهایی که به دلیل کمبود آب 
آسمانی  نزوالت  بارش  با  بودند،  شده  روبرو  تنش  با  سدها  پشت 

شد. برطرف 
از  نفر  میلیون  پنج  کرد:  اعالم  اصفهان  آبی  وضع  درباره  میدانی 
جمعیت شهرها و روستاهای این استان برای تامین کامل آب به 
گذاری  ریال سرمایه  میلیارد  هزار   1۵ و  آبی  دوم  سامانه  اجرای 

نیازمندند.
کم  مشکل  رفع  برای  خوزستان  استان  گفت:  نیرو  وزیر  معاون 
در طول  اگر  که  است  اعتبار  ریال  میلیارد  هزار   ۹۰ نیازمند  آبی 
صنعت  به  بزرگی  کمک  حتم  بطور  شود،  تامین  آینده  سال  سه 

نیز خواهد شد. آب وفاضالب 
اندازی آب  راه  و  نیازمند ساخت  را  بندرعباس  آبی  نیاز  وی رفع 
شیرین کن برشمرد و گفت: سرمایه گذار این طرح فقط دو سال 
و  بود  ملی  توسعه  صندوق  از  تسهیالت  و  اعتبار  تامین  دنبال  به 
اجرای  و  گذاری  سرمایه  مشکالت جدی،  از  یکی  اساس،  این  بر 

است. مالی  منابع  تامین  پروژه ها در کشور 

عمرانوآبادانیکشور،خروجازرکودوافزایش
اعتبار تخصیص الزمه اشتغال

صنعت  درصدی   ۹۵ خودکفایی  یادآوری  با  نیرو  وزیر  معاون 
قطع  طور  به  داد:  ادامه  نیازها  تامین  در  کشور  فاضالب  و   آب 
پول ها و اعتباراتی که در این بخش ها تزریق شود، صرف عمران 

و آبادانی کشور، خروج از رکود و افزایش اشتغال می شود.
انعقاد  برای  نیرو  وزارت  از  برخی  گیری  خرده  درباره  میدانی 
از  با یک شرکت ترک،  نیروگاه  قرارداد ساخت پنج هزار مگاوات 
است  سال  سه  مدت  که  کرد  یاد  داخلی  گذاران  سرمایه  برخی 
اقدامی  ترین  کوچک  سرمایه،  نبود  دلیل  به  اما  اند  گرفته  مجوز 

اند. نرسانده  انجام  به 
وی ادامه داد: در چنین شرایطی وزارت نیرو ناچار به مشارکت با 
با خود به داخل کشور سرمایه می آورند. شرکت هایی است که 
ملی  توسعه  صندوق  و  ها  بانک  کرد  امیدواری  ابراز  مسئول  این 

نشان دهند. برق کشور  و  فعاالن آب  با  بیشتری  همراهی 
برداری  بهره  بر  نظارت  معاون  پیش  چندی  ایرنا،  گزارش  به 
مرکز  هفت  گفت  کشور  فاضالب)آبفا(  و  آب  مهندسی  شرکت 
و  آب  کمبود  بحران  معرض  در  امسال  تابستان  در  کشور  استان 
۳۰1 شهر در معرض تنش آبی اند اما صرفه جویی 2۰ درصدی 
در مصرف آب این مشکالت را تا اندازه زیادی کاهش می دهد.

خارجی سرمایه  تامین  قرارداد  اولین 
 در هلدینگ خلیج فارس رقم خورد

کوتاه  شکل  به  المللی  بین  بازارهای  از  مالی  منابع  تامین  اولین 
پتروشیمی  هلدینگ  بزرگترین  در  و  ایران  در  )یوزانس(  مدت 

رقم خورد. کشور 
بین المللی  بازارهای  از  مالی  منابع  تامین  اولین  فارس  به گزارش 
به شکل کوتاه مدت )یوزانس( در ایران و در بزرگترین هلدینگ 

خورد. رقم  کشور  پتروشیمی 
سلیم  نژاد  عادل  میان  گرفته  صورت  های  رایزنی  براساس 
ای  بیمه  و  مالی  موسسات  و  فارس  خلیج  هلدینگ  مدیرعامل 
یوزانس  قالب  در  مالی  منابع  تامین  قرارداد  اولین  المللی  بین 
قرارداد  و   NEXI صادراتی  بیمه  پوشش  تحت  و  ژاپن  کشور  از 
با ماروبنی در اول سپتامبر در توکیو ژاپن به مبلغ ۳2۰  منعقده 

رسید. امضاء  به  یورو  میلیون 
مالی  منابع  تامین  گرفته  صورت  های  وگو  گفت  براساس  ظاهرا 
به شکل کوتاه مدت قابل تبدیل به میان مدت است که احتمال 
میزان  تا  یوزانس  قالب  در  مالی  تامین  جدید  قراردادهای  انعقاد 
یک میلیارد یورو و تامین میان مدت را برای مبلغ حدود  ۵۰۰ 

یورو در سال جاری محقق خواهد شد. میلیون 
این گزارش حاکی است با پیش بینی های صورت گرفته شرایط 
بوده  هموار  آتی  میالدی  سال  برای  بانکها  گذاری  سرمایه  برای 
طریق  از  یورو  میلیارد   2.۵ بر  بالغ  مالی  منابع  رود  می  انتظار  و 
صورت  صادراتی  بیمه  موسسات  و  بانکها  از  متشکل   سندیکای 

پذیرد.
عالوه بر عرصه تامین مالی  جذب مشارکت خارجی با شرکتهای 
میلیارد   1۰ به  قریب  گذاری  سرمایه  حد  در  المللی  بین  معتبر 
است  فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  کار شرکت  دستور  در  دالر 
شده  پذیرفته  ضمانت  عنوان  به  هلدینگ  نام  مبالغ  این  برای  که 

است.

درآستانهنشست»الجزیره«؛

سقوط دوباره قیمت نفت 
در بازار

در آستانه نشست مشورتی اوپک در الجزیره، قیمت 
تمامی شاخص های نفت جهان ارزان شد و در این 
بین، قیمت نفت سبک و سنگین صادراتی ایران هم 

بیش از یک دالر کاهش یافت. 
بر اساس این گزارش، در آستانه برگزاری نشست 
غیررسمی اعضای اوپک به میزبانی الجزیره، قیمت 
اکثر شاخص های معتبر نفت خام جهان با کاهش 

بیش از یک دالری روبرو شد.
بر این اساس در معامالت منتهی به 1۶ سپتامبر 
2۰1۶ میالدی و با احتمال قوت گرفتن عدم توافق 
نفتی،  فریز  اجرای  سر  بر  اوپک  عضو  کشورهای 
شاخص سبد نفتی اوپک با یک دالر و پنج سنت 
کاهش، به محدوده ۴2 دالر و ۶٨ سنت سقوط کرد.
عالوه بر این، در این مدت قیمت هر بشکه نفت خام 
برنت دریای شمال با ۹۶ سنت کاهش در محدوده 
۴۶ دالر و ۵۵ سنت و بهای هر بشکه نفت خام 
وست تگزاس آمریکا با یک دالر و ۳1 سنت کاهش 
در محدوده ۴۴ دالر و ۳۴ سنت در بازار داد و ستد 
شده است.از سوی دیگر، قیمت شاخص نفت دوبی 
هم با ثبت یک دالر و یک سنت کاهش در محدوده 
بشکه ای ۴۳ دالر و ۵٨ سنت و بهای شاخص نفت 
عمان با ۹۰ سنت کاهش، در محدوده ۴۳ دالر و ۹2 

سنت در بازار معامله شده است.
سقوطآزادقیمتنفتایراندربازار

به گزارش مهر، همزمان با کاهش قیمت تمامی 
شاخص های معتبر نفت جهان در معامالت منتهی 
به 1۶ سپتامبر امسال، بهای هر بشکه نفت خام 
سبک صادراتی ایران با یک دالر و ۵۰ سنت در 
محدوده ۴2 دالر و 1۵ سنت به مشتریان اروپایی 
و آسیایی عرضه شده است.از سوی دیگر، قیمت هر 
بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم در این 
مدت با ثبت دالر یک دالر و ۴٨ سنتی، در محدوده 

۴۰ دالر و ۳٨ سنت در بازار عرضه شده است.
در مجموع از ابتدای سال 2۰1۶ میالدی تاکنون، 
متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت خام سبک 
صادراتی ایران ۳٨ دالر و ۵۹ سنت و متوسط قیمت 
فروش نفت خام سنگین صادراتی ایران ۳۶ دالر و 
۴2 سنت بوده که با  قیمت ۵۰ دالری سال 2۰1۵ 

میالدی، کماکان فاصله 12 تا 1۴ دالری دارد.

وزیرداراییروسیه:

طرح فریز نفتی ممکن است 
موجب کاهش دوباره قیمت نفت 

شود 

وزیر دارایی روسیه گفت، بر خالف هدف مورد انتظار 
از طرح فریز نفتی، توافق بین تولید کنندگان عضو و 
غیر عضو اوپک در مورد فریز تولید نفت ممکن است 
منجر به افزایش تولید نفت شیل و در نهایت کاهش 
قیمت ها شود. وزیر دارایی روسیه گفت، بر خالف 
هدف مورد انتظار از طرح فریز نفتی، توافق بین 
تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک در مورد فریز 
تولید نفت ممکن است منجر به افزایش تولید نفت 
شیل و در نهایت کاهش قیمت ها شود.انتظار می 
رود الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه روزهای 2۶ 
تا 2٨ سپتامبر در راس هیئتی، در نشست مجمع 
بین المللی انرژی در الجزایر شرکت کند؛ جایی که 
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک قرار است مذاکرات 
بر سر طرح فریز نفتی را احیا کنند.سیلوانوف، وزیر 
دارایی روسیه گفت: »این احتمال وجود دارد که 
تولید نفت شیل موجب افزایش تولید نفت شود و 
قیمت ها مجددا کاهش یابد.«وی ارزیابی قیمت ۴۰ 
دالری برای هر بشکه نفت در بودجه 2۰17-1۹ 
روسیه را »محافظه کارانه« توصیف کرد.به نظر ما در 
حال حاضر این رقم متوازن است. تولید کنندگان و 
به ویژه تولید کنندگان نفت شیل در حال حاضر با 

این قیمت ها، ظرفیت تولید را دارند.«

مؤسسهاستراتفور:

ایران پیشنهاد نفتی عربستان
 را رد کرد 

ایران  شد،  مدعی  گزارشی  در  استراتفور  مؤسسه 
پیشنهاد عربستان برای فریز تولید را نپذیرفته است. 
به گزارش تسنیم به نقل از مؤسسه استراتفور، بر 
اساس گزارش ها، ایران پیشنهاد عربستان سعودی را 
که می توانست منجر به توافق فریز نفتی در نشست 
هفته آینده الجزایر شود رد کرده است. ریاض به 
ایران پیشنهاد کرده بود که در قبال محدود شدن 
تولید تهران به ۳.۶ میلیون بشکه در روز، این کشور 
نیز تولید خود را از 1۰.۶ میلیون به 1۰.2 میلیون 

بشکه در روز کاهش دهد.
و  کرده  رد  را  تولید خود  فریز  ایده  تهران  ظاهراً 
تصریح کرده که قصد دارد تولید خود را به سطح 
تولید قبل از تحریم ها برساند،1 این در حالی است 
که تولید نفت ایران از ماه ژوئن تاکنون در سطح 
۳.۶ میلیون بشکه در روز باقی مانده و افزایش نیافته 
است. تهران اوایل ماه سپتامبر اعالم کرد که بدون 
سرمایه گذاری های جدید نمی تواند میزان تولید 
نفت سبک خود را افزایش دهد. اما از نظر سیاسی 
تولید  با موضوع فریز  ایران دشوار است که  برای 
موافقت کند، زیرا ممکن است گروه های سیاسی در 
داخل ایران دولت روحانی را به محدود کردن تولید 
نفت ایران به خواست کشورهای خارجی متهم کنند.

آنچه روشن است اینکه چه ایران همکاری کند و چه 
نکند، تولید نفت عربستان در سه ماهه پایانی سال 
2۰1۶ به میزان اندکی کاهش خواهد یافت. ریاض 
با مازاد عرضه در بازار جهانی مواجه است. بازگشت 
نفت خام نیجریه به بازار می تواند ۵۰۰ هزار بشکه 
در روز به مازاد عرضه جهانی بیفزاید. شرکت نفت 
شمال عراق اخیراً 1۰۰ تا 1۵۰ هزار بشکه در روز به 
میزان عرضه نفت خود افزوده است و لیبی نیز حدود 
2۰۰ هزار بشکه در روز به صادرات خود اضافه کرده 
است. بدون محاسبه نفت مازادی که از ماه اکتبر 

از میدان کاشاگان قزاقستان روانه بازار خواهد شد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: ما برای 
شرکت های  با  هوشمند  کنتورهای  ساخت 
کره ای و آلمانی قراردادهایی را امضا کرده ایم و 
یک استاندارد مشخص و سنگین را نیز تضمین 
کرده ایم که حتماً کنتورهایی که تولید می شود 

باید مطابق استانداردهای روز باشد. 
تشکیل  همایش  در  عراقی  حمیدرضا 
اظهار  کاالیی  گروه   1۰ استاندارد  کمیته های 
انرژی  سبد  از  درصد   7۰ طبیعی  گاز  داشت: 
کشور را به خود اختصاص داده است، بنابراین 
هر نوع کوتاهی در خصوص تأمین گاز، کشور 

را با یک بحران جدی روبه رو می کند.
وی افزود: اگر یک لحظه گاز قطع شود عالوه 
مشکالت  اقتصادی،  و  اجتماعی  مشکالت  بر 
امنیتی و نظامی نیز ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین 
شرایط  این  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  وظیفه 

بسیار سنگین است.
به  باید  »ما  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
تمام  برای  گاز  پایدار  و  مطمئن  تأمین  دنبال 
کشور  سراسر  در  خود  مصرف کننده های 

باشیم«، گفت: به طور کلی در ابتدای تشکیل 
بود؛  خواهد  وابسته  سازمان  این  سازمان،  هر 
اما بعد از مدتی تالش، وابستگی به غیر قطع 
آن  از  و پس  مرحله خوداتکایی می رسد  به  و 

وارد مرحله اتکای متقابل می شویم و در حال 
حاضر شرکت ملی گاز ایران با وزارت نفت به 
اینکه  بیان  با  است.عراقی  رسیده  مرحله  این 
مورد  کاالهای  از  درصد   ۹۵ حاضر  حال  »در 

نیاز در شرکت ملی گاز در داخل کشور تأمین 
چند  ایران  گاز  ملی  شرکت  گفت:  می شود«، 
است  داده  انجام  را  مثمرثمر  بسیار  فعالیت 
تقاضا،  تجمیع  به  می توان  آن  جمله  از  که 

شفاف سازی و تعیین استانداردها اشاره کرد.
کنتورهای  ساخت  برای  ما  داد:  ادامه  وی 
آلمانی  و  کره ای  شرکت های  با  هوشمند 
امضا کرده ایم و یک استاندارد  را  قراردادهایی 
مشخص و سنگین را نیز تضمین کرده ایم که 
حتماً کنتورهایی که تولید می شود باید مطابق 
با این استانداردها باشد از این رو شرکت های 
تولیدکننده داخلی نیز می تواند در صورتی که 
این استانداردها را رعایت کند در تولید کنتور 

به ما کمک کنند.
ریزی  برنامه  داشت:  اذعان  مسئول  مقام  این 
کنتور  هزار   ۵ پایلوت  صورت  به  تا  شده 
فعالیت   IOT اساس سیستم  بر  که  هوشمند 
می کند در داخل کشور تولید شود در صورتی 
که این کار با موفقیت روبه رو شد سعی داریم 

تولید این کنتور را افزایش دهیم.

معاونوزیرنفتخبرداد:

اختصاص 70 درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی

وزیر نیرو با بیان اینکه »تمام برنامه های خود 
را برای مقابله با بحران آب به مجلس ارائه 
کرده ایم«، گفت: امیدواریم در بررسی برنامه 
ششم توسعه در مجلس برنامه های وزارت 
نیرو مورد تأیید قرار گیرد و بودجه های الزم 
برای اجرای این برنامه ها تخصیص پیدا کند. 
از  بازدید  حاشیه  در  چیت چیان  حمید 
و  آب  بین المللی  نمایشگاه  دوازدهمین 
فاضالب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
صنایع آب و برق یکی از موفق ترین صنایع 
در صدور تجهیزات و خدمات فنی مهندسی 
هست و بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی 
سازمان های مسئول، در طی سالهای اخیر 
فنی  از ۹۰ درصد صادرات خدمات  بیش 
و مهندسی به صنعت آب و برق اختصاص 

داشته است.
وی افزود: از سال های گذشته وزارت نیرو 
تاکید ویژه ای داشته که همه نیازهای فنی 
خودش را به دست صنعتگران ایرانی تامین 
کند، البته اعتقاد داریم که همواره در دنیا، 
دانش  و  تکوین  حال  در  جدید  فناوری 

درحال پیشرفت است.
چیت چیان با تأکید بر اینکه »ما نیازمند 
هستیم«،  جدید  فناوری های  از  استفاده 
هوشمندانه  صورت  به  نیرو  وزارت  گفت: 
به دنبال انتقال فناوری های نوین به داخل 
پیگیری  همین  سایه  در  و  است  کشور 
مستمر توان صادرات بسیار خوبی برای این 

صنعت ایجاد شده است.
ادامه داد: در حال حاضر تجهیزات و  وی 

خدمات فنی و مهندسی صنایع آب و برق 
به بیش از ۴۰ کشور دنیا صادر می شوند 
و بیش از سه میلیارد دالر پروژه فعال در 

دست اجرا داریم.
از  پس  »آیا  اینکه  به  پاسخ  در  نیرو  وزیر 
منتظر  باید  برق  انشعاب  قیمت  افزایش 
باشیم«،  هم  آب  انشعاب  قیمت  افزایش 
گفت: هزینه های برقراری انشعاب دو تا سه 
برابر مبلغی است که از مردم دریافت می شود 
و به دلیل وجود تورم سالیانه میزان افزایش 
بهای انشعاب ها از میزان نرخ تورم همواره 

کمتر است.
سال  چندین  که  است  ممکن  افزود:  وی 
قیمت محصول   یا  انشعاب  قیمت  متوالی 
یافته  افزایش  مقدار  و  باشد  نکرده  تغییر 
اما  باشد،  از نرخ تورم ساالنه  باالتر  اندکی 
با توجه به اینکه  ۴ یا پنج سال در نرخ ها 

تغییری به وجود نیامده همواره از میزان تورم 
ساالنه کمتر خواهد بود.

چیت چیان با بیان اینکه »وزارت نیرو تمام 
برنامه های خود را برای مقابله با بحران آب 
به مجلس ارائه کرده است«، گفت: امیدواریم 
در بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس 
برنامه های وزارت نیرو مورد تأیید قرار گیرد 
و بودجه های الزم برای اجرای این برنامه ها 

تخصیص پیدا کند.
شامل  ها  طرح  این  عمده  افزود:  وی 
تعادل بخشی به منابع آب اعم از منابع آب 
سطحی و زیرزمینی، استقرار سیستم های 
توسعه  آب،  شبکه های  در  اندازه گیری 
توسعه  شیرین کن،  آب  سیستم های 
سیستم های نیترات زدایی و زدایش فلزات 
سنگین و استفاده از پساب از تصفیه فاضالب 

است.

اولین قرارداد تامین سرمایه صنایع پتروشیمی ایران 
در دوره پسابرجام به ارزش ۳2۰ میلیون یورو با یک 

شرکت ژاپنی امضا شد. 
اولین قرارداد تامین منابع مالی از بازارهای بین المللی 
هلدینگ  بزرگترین  در  کوتاه مدت)یوزانس(  به شکل 
معرفی  با  اساس  این  بر  شد.  امضا  ایران  پتروشیمی 
ایران  پتروشیمی  گذاری صنعت  سرمایه  فرصت های 
در کنفرانس های بین المللی مختلف همچون کنفرانس 
توانست  این ظرفیت ها  فرانکفورت،  برلین،  ژنو، وین، 
اعتباردهندگان  و  صادراتی  بیمه  موسسات  اعتماد 
ایران  پتروشیمی  صنایع  به  را  بانک ها  و  بین المللی 

جلب کرد.
قالب  مالی در  منابع  تامین  قرارداد  اولین  نهایت،  در 
 NEXI یوزانس از ژاپن و تحت پوشش بیمه صادراتی
در  سپتامبر  اول  در  »ماروبنی«  با  منعقده  قرارداد  و 
توکیو ژاپن به مبلغ ۳2۰ میلیون یورو به امضاء رسید.
از سوی دیگر، پیش بینی می شود با توجه به مذاکرات 
قرارداد  این  حجم  گرفته،  انجام  اولیه  توافق های  و 
یورو  میلیون   ۶۴۰ به  برابری  دو  حدود  افزایشی  با 

افزایش یابد.
فارس،  خلیج  هلدینگ  پتروشیمی  حال،  همین  در 
اعالم کرده است: تامین منابع مالی در قالب یوزانس 
تا سقف یک میلیارد یورو و تامین میان مدت را برای 
مبلغ حدود  ۵۰۰ میلیون یورو در سال جاری محقق 

خواهد شد.
گذاری  وثیقه  بدون  مذکور،  مالی  تامین  قراردادهای 

قراردادهای صادراتی امضا شده است.

وزیرنیرو:

3 میلیارد دالر پروژه فعال آب و برق در خارج کشور داریم
ایران و ژاپن قرارداد جدید 

مالی در پتروشیمی
 امضا کردند

تصویب  جمهوری  رییس  اول  معاون 
تکلیف  خصوص  در  وزیران  هیات  نامه 
مصرفی  برق  درصد   2۰ حداقل   تامین 
از  اجرایی  های  دستگاه  در  ها  ساختمان 

انرژی های تجدیدپذیر را ابالغ کرد.
در  وزیران  هیات  ایرنا،  گزارش  به 
شماره  پیشنهاد  به   1۳۹۵/۶/2٨ جلسه 
 1۳۹۴/2/1۶ مورخ   ۹۴/1۳۶۰۶/۳۰/1۰۰
وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی 
اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  و هشتم 

ایران تصویب کرد:
1- وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های 
بر  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  دولتی 

نیرو  وزارت  توسط  که  فهرستی  اساس 
طی  موظفند  شد،  خواهد  اعالم  و  تعیین 
مصرفی  برق  درصد   2۰ حداقل  سال  دو 
های  انرژی  از  را  خود  های  ساختمان 

تجدیدپذیر تأمین نمایند.
برق  تعرفه  است  موظف  نیرو  وزارت   -2
براساس  را   )1( بند  موضوع  مصرفی 
های  نیروگاه  از  برق  تضمینی  خرید  نرخ 

تجدیدپذیر تعیین نماید.
دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
رییس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت 

نیرو ابالغ کرد.

جهانگیریابالغکرد

تأمین 20 درصد از برق مصرفی دستگاه های اجرایی از انرژی های تجدیدپذیر

 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، نشست الجزایر را 
»گردهمایی میان صادرکنندگان نفت« دانست 
و گفت: افزایش ذخیره سازی و مازاد عرضه، 
مانع افزایش قیمت نفت است بنابراین الزم است 

برخی از کشورها تولید خود را کاهش دهند. 
مهران امیرمعینی، چالش اصلی نشست الجزیره 
مشارکت  از  یک  هر  تولید  سطح  تعیین   را 
کنندگان  دانست و گفت :  برنامه فریز نفت در 
بهار امسال برای بازگرداندن ثبات به بازار مطرح 
شد و ونزوئال نیز آن را با جدیت دنبال کرد، اما 
سرانجام به دلیل سماجت بی دلیل عربستان و 
همراهی برخی از کشور های حوزه خلیج فارس 

به مشارکت ایران در این برنامه، شکست خورد؛ 
بنابراین به نظر می رسد  یکی از موضوعات 
کنندگان  شرکت  تولید  سطح  تعیین  اصلی، 
است . کارشناس ارشد انرژی با بیان این که 
مشخص نیست که آیا تولید ماه ژانویه که قبال 
مطرح بود مالک خواهد بود یا این که معیار، 
تولید ماه گذشته این کشورها است ادامه داد:  
هر سناریویی می تواند در این نشست مطرح 
شود اما سؤال اساسی این است که آیا اجرای 
این تصمیمها می تواند منجر به ثبات در بازار 
شود؟امیرمعینی به وجود مازاد عرضه در بازار 
نفت اشاره و تصریح کرد: در 2 سال گذشته به 

طور متوسط بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
بشکه در روز به سطح ذخیره سازی افزوده شده 
است بنابراین نمی توان انتظار بهبود قابل توجه 
قیمت ها را داشت و امید می رود که از کاهش 
شدید قیمت ها جلوگیری کند؛ هرچند ممکن 

است منجر به افزایش مقطعی قیمت شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره این که تثبیت 
سقف تولید برای ایران فرصت است یا تهدید، 
گفت: اگر ایران از این طرح مستثنی شود و 
ظرفیت افزایش تولید نیز داشته باشد می توان 
نفتی  درآمدهای  افزایش  فرصت  که  گفت 
برای کشور ایجاد می کند.امیرمعینی با تاکید 
بر این که وجود مازاد عرضه در بازار از  یک 
سو و سطح باالی ذخیره سازی از سوی دیگر 
به شدت قیمت ها را تحت فشار قرار داده است، 
خاطرنشان کرد: انتظار افزایش قیمت ها تحت 
این شرایط غیرمنطقی خواهد بود مگر آن که 

شرایط فعلی بازار تغییر کند.
داد:  ادامه  انرژی  اقتصاد  ارشد  کارشناس  این 
با ثابت فرض کردن شرایط فعلی، چشم انداز 
مناسبی برای ایجاد ثبات در بازار وجود ندارد، 
مستمر و  شدید  افزایش  نمی توان   بنابراین 

 قیمت ها را انتظار داشت .
سایهتصمیمهایسیاسیبربازارنفت

کاهش  قطع  به طور  کرد:  تصریح  امیرمعینی 
تولید نفت از سوی برخی تولیدکنندگان اوپک 
ثبات در  ایجاد  به  و غیراوپک می تواند منجر 
بازار شود به این مفهوم که مازاد عرضه نفت در 
بازار کاهش یابد و شاهد تراز عرضه و تقاضا در 

بازار باشیم که در نهایت می توان شاهد افزایش 
قیمت نفت باشیم.

او افزود: رشد قیمت ها می تواند منجر به بهبود 
شرایط تولید سوخت های جایگزین به ویژه نفت 
شیل شود و  هر گونه تصمیم باید با توجه به 
شرایط بازار و هزینه تولید سوخت های جایگزین 
اتخاذ شود.کارشناس ارشد اقتصاد انرژی با بیان 
این که در شرایط فعلی مسائل و تصمیمهای 
سیاسی بر بازار نفت سایه انداخته است، گفت: 
بدون بهبود این مسائل نمی توان امید داشت که 
تولید نفت این کشورها به سطح قبل از دوران 
تحریم ایران برگردد.   وی با اشاره به این که در 
اوایل سال 2۰1۶ میالدی، ایران تنها کشوری 
بود که ظرفیت افزایش سریع تولید را داشت، 
تصریح کرد: با افزایش سطح تولید نفت ایران 
بحث فریز نفتی مطرح شد تا از این رهگذر روند 

توسعه نفت ایران کند شود.
این کارشناس ارشد اقتصاد انرژی با بیان این که 
فریز تولید چاره بازگرداندن ثبات به بازار نیست 
و تولیدکنندگان باید بخشی از تولید خود را از 
بازار خارج کنند تا تعادل عرضه و تقاضای نفت 
ایجاد و امکان بهبود قیمت ها فراهم شود، افزود: 
این تصمیمها باید بر اساس شرایط بازار و هزینه 

تولید سوخت های جایگزین انجام شود.
 International ( مجمع بین المللی انرژی 
تا 2٨  قرار است 2۶    )Energy Forum
سپتامبر )۵ تا 7 مهرماه( در الجزایر برگزار شود. 
این نشست  بزرگترین محل گردهمایی وزیران 
انرژی کشورهاست و ۹۰ درصد عرضه و تقاضای 

نفت و گاز جهانی از سوی آنها انجام می شود.

گردهماییصادرکنندگاننفتدرالجزایر

 مازاد عرضه و ذخیره سازی، مانع افزایش 
قیمت نفت است
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تقویت 174 واحدی شاخص کل
 معامله گران بورس تهران روزگذشته  شاهد معامالتی متعادل و به 
نسبت پرحجم بودند، بازاری که با واگذاری صف های ناپایدار خریداران 
در گروه خودرویی ها امروز شاخص آن کمی به استراحت خواهد رفت.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معامالت یکشنبه 
۴ مهر ماه ۹۵ با افزایش 17۴ واحدی به رقم 77 هزار و ٨1 واحد 
رسید.شاخص کل هم وزن اما با 22 واحد افزایش عدد 1۴ هزار و 7۹۶ 
واحد را تجربه کرد. همچنین شاخص سهام آزاد شناور با 1۹1 واحد 
رشد عدد ٨۵ هزار و ٨۰۶ واحد را تجربه کرد.شاخص بازار اول اما در 
حالی با افزایش ٨7 واحدی به رقم ۵۳ هزار و 7٨۳ واحد دست یافت 
که شاخص بازار دوم با ۵٨٨ واحد افزایش عدد 1۶۹ هزار و ۴٨2 واحد 
را تجربه کرد.شاخص کل فرابورس )آیفکس( اما بدون رشد محسوسی 

روی رقم ٨22 واحد ایستاد
 

بانک
حمایت بانک سپه از فعالیت های ورزشی

 جزو اولویت های بانک
مدیر عامل بانک سپه در مراسم تقدیر از برندگان ویژه برنامه ۹۰ اظهار 
داشت: بانک سپه از فعالیت ها و برنامه های ورزشی حمایت می کند. 
محمدکاظم چقازردی که در جمع پیشکسوتان ورزش کشور همچون 
افشین پیروانی، جواد قراب، فرشاد پیوس، علی جباری، سعید مراغه 
چیان، رجبی و ملک احمدی و نیز برندگان برنامه پیامکی ۹۰ سخن 
می گفت خاطر نشان کرد: بانک سپه به عنوان نخستین و قدیمی ترین 
بانک ایرانی با بیش از ۹۰ سال سابقه، توانسته است خدمات ارزشمند 
و خوبی را به کشور در عرصه اقتصادی ارایه دهد.مدیرعامل بانک سپه 
در این مراسم ضمن خیرمقدم به پیشکسوتان و برندگان پر طرفدار 
برنامه نود و هم چنین عادل فردوسی پور که نقش ارزشمندی در ارتقاء 
کیفیت فوتبال این کشور داشته است گفت: قدمت و سابقه بانک سپه 
به عنوان نخستین بانک ایرانی نشان دهنده بخشی از تاریخ بانکداری 

در ایران می باشد.
 

 برگزاری سیزدهمین جشن نفس، 
با حمایت بانک پاسارگاد

سیزدهمین مراسم جشن نفس، برای گرامیداشت خاطره اهداکنندگان 
عضو، با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر بهداشت و با حمایت 
برگزار  ایرانیان،  عضو  اهدای  انجمن  حامی  عنوان  به  بانک پاسارگاد، 
شد. در این همایش معاون اول رییس جمهور خطاب به خانواده های 
اهداءکنندگان عضو  اظهار کرد: اخالق در جامعه به افتخار شما زنده 
مانده و جوامع با حیات معنوی و اخالقی خود ماندگار می شوند. شما کار 
بسیار بزرگ، خداپسندانه  و انسانی انجام می دهید و این کار صرفاً کمک 
به حیات زیستی نیست. همچنین وزیر بهداشت، با بیان اینکه کسانی 
که عضو عزیزان شان را اهدا کرده اند با خدا معامله کرد ه اند و حتماً روح 
عزیزشان شاد است، گفت: پیشرفت های علمی در حوزه پیوند عضو باعث 
شده که در دنیا بسیاری از افراد زنده بمانند و امروز افتخار می کنیم که 
جزو کشورهای سرآمد در این حوزه هستیم و در منطقه نیز از جهت 

فراهم آوری اعضا و پیوند عضو پیشرفته ترین کشور محسوب می شویم.
 

 تمدید طرح بخشودگی جرائم در بانک آینده
در پی استقبال از طرح »هدیه« و به منظور بهره مندی هر چه بیش تر 
گیرندگان تسهیالتی که تاکنون موفق به تسویه تسهیالت غیرجاری 
خود نشده اند؛ مّدت زمان اجرای طرح مذکور، مبنی بر بخشودگی جرائم 

تأخیر تأدیه تا پایان مهرماه سال  جاری تمدید شد.
 

کشاورزی
استقبال از محصوالت کشاورزی با کیفیت ایرانی

محصوالت  از  که  کرد  اعالم  چین  خلق  جمهوری  کشاورزی  وزیر 
کشاروزی با کیفیت ایرانی در سفره های مردمش استقبال می کند و 
علی رغم اینکه چین با پیوستن به سازمان تجارت جهانی تعرفه های 
برای تسهیل تجارت  واردات محصوالت مختلف دارد،  برای  یکسانی 
ایران و چین تعرفه های آن ها بررسی و در  دو جانبه کشاورزی بین 
صورت نیاز اصالح می شود.«هان چانگ هو« امروز در دومین نشست 
مشترک کارگروه کشاورزی ایران و چین اظهار کرد: چین برای توسعه 
همکاری و روابط دو جانبه دو کشور در زمینه های مختلف کشاورزی از 
جمله تبادالت فناوری، کاشت، شیالت، سرمایه گذاری و توسعه تجارت 
استقبال بسیاری می کند و همچنین ایران به عنوان یکی از گذرگاه های 
مهم کمربند سبز جاده ابریشم است که توافقات مناسبی در این زمینه 
بین دو کشور برای توسعه و پیشرفت طرح های تعریف شده صورت 
گرفته است.وی افزود: در زمینه تجارت محصوالت کشاورزی بین دو 
کشور چین با جدیت از محصوالت کشاورزی با کیفیت ایرانی استقبال 
می کند و علی رغم اینکه حجم صادرات کشاورزی قرنطینه ای بین دو 

کشور می تواند در توسعه این مبادالت تجاری موثر باشد
 

 چین 20 میلیارد یوآن در شیالت ایران 
سرمایه گذاری می کند

با امضای دو سند همکاری بین ایران و چین، چینی ها 2۰ میلیارد 
یوآن برای توسعه صنعت شیالت ایران از جمله ماهیگیری، آبزی پروری 
در قفس به ویژه در سواحل شمالی و جنوبی کشورمان سرمایه گذاری 
می کنند.محمود حجتی در دیدار با وزیرکشاورزی چین اظهارداشت: 
امیدواریم پس از برجام بتوانیم عضو ثابت گروه شانگهای شویم و سهمی 
را در این زمینه به خود اختصاص دهیم.وی با اشاره به تجهیز و نوسازی 
اراضی کشاورزی کشورمان گفت: حدود ۶۰۰ هزار هکتار از شالیزارهای 
استان های مازندران، گیالن و گلستان با سرعت کم و در افق 2۰ ساله 
در حال تجهیز و بهسازی است و  همکاری چینی ها به ویژه در عرصه 
کشت برنج که به صورت سنتی انجام می شود، می تواند ما را در تولید 

اقتصادی این محصول کمک کند.
 

 قیمت مرغ به 6800 تومان رسید
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با بیان اینکه قیمت مرغ در بازار به ۶٨۵۰ 
تومان کاهش یافته است، گفت: ماهی های قزل سالمون، حلوا سیاه، هامور 
جنوب، آزاد دزفولی و سرخو نسبت به هفته گذشته گران شده اند.مهدی 
یوسف خانی از کاهش 2۵۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ نسبت به 
روزشنبه در بازار خبر داد و اظهار داشت: )یکشنبه( نرخ مرغ آماده طبخ در 
مراکز خرده فروشی به ۶٨۵۰ تومان رسیده است.وی اضافه کرد: )یکشنبه( 

نرخ مرغ زنده در تهران ۴۶۰۰ تومان و در مازندران ۴7۰۰ تومان است.
 

اصناف
اصناف هیچ گاه از روحانیت، والیت و رهبری فاصله 

نگرفته است
اصناف هیچ گاه از روحانیت ، والیت و رهبری فاصله نگرفته اند و همواره 
در همه عرصه های انقالب اسالمی حضور فعال داشته و دارند.علی 
فاضلی رییس اتاق اصناف ایران افزود: اصناف نخستین گروهی هستند 
که دعوت امام خمینی )ره( را لبیک گفتند.وی ادامه داد: اصناف در 
دوران دفاع مقدس در سه جبهه حاضر شدند که یکی درگیری های 
فیزیکی بود که بیش از 1۰ هزار شهید تقدیم کرد، دوم تامین و تدارک 
جبهه های جنگ و سوم در بحث تعمیر و نگهداری ادوات و تجهیزات 
جنگی بود که کارهای خارق العاده ای انجام داد.امروز دشمن در عرصه 
های اقتصادی و فرهنگی وارد شده که اصناف در دو بخش طالیه دار 

مبارزه با دشمن هستند.

وزیرارتباطاتاعالمکرد:
راه اندازی مدارس هوشمند

 وزیر ارتباطات از پیگیری برای اجرای آزمایشی 
واعظی  داد.محمود  خبر  هوشمند  مدارس  طرح 
در مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه تلکام با 
از بخش خصوصی  نیاز حمایت دولت  بر  تاکید 
گفت: این تفکر که گاهی مدیران دولتی بخش 
خصوصی را رقیب تلقی میکنند سم است.وی در 
عین حال عنوان کرد: پیام اقتصاد مقاومتی آن 
است که ما باید توانمندیهای علمی و فنی خود 
را افزایش دهیم. به تازگی نیز مصوب کره ایم که 
خریدهای ما باید یک پیوست علمی داشته باشد 
و وقتی قراردادی منعقد می شود توجه کنیم در 
برابر کاالیی که وارد می کنیم از نظر فنی و دانش 
چه دستاوردی وارد کشور می شود.وزیر ارتباطات 
با بیان اینکه همه میدانیم سفرهایی که به منظور 
علمی  آنها  تمام  می گیرد  صورت  دانش  واردات 
نیست، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی معنایش آن 
است که در برابر تعرفه ها خدماتی با کیفیت خوب 
ارائه کنیم.وی در ادامه با اشاره به راه اندازی فاز 
اول شبکه ملی اطالعات گفت: امیدواریم با بهره 
برداری از این بخش توانمندی های دوستان در 
بخش های مختلف ارتقا یابد.واعظی افزود: ما در 
این شبکه به دنبال توسعه بازار و ایجاد دائم نرم 
بازار فاوای  افزارهای داخلی هستیم و اگر امروز 
کشور حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است فکر می 
کنیم تا پایان برنامه ششم می توان آن را به راحتی 
تا سه برابر افزایش داد.وزیر ارتباطات همچنین به 
توسعه چند برابری زیرساخت های ارتباطی در 
دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: با کمک همکاران 
توانسته شبکه  این مجموعه  و بخش خصوصی 
انتقال را بیش از سه برابر پهنای باند را تا حدود 
شش تا هفت برابر و تعداد مشترکان را تا1۰ برابر 
نگاه  داشتن  لزوم  بر  تاکید  با  دهد.وی  افزایش 
توسعه ای در صنعت ارتباطات کشور، متذکر شد: 
بر همین اساس باید حتما از فناوری های به روز 
دنیا استفاده کنیم.واعظی راه اندازی شبکه علمی 
را نیز از آرزوهای دیرینه خود دانست و افزود: از 
ابتدا به دنبال راه اندازی شبکه علمی به عنوان 
بخشی از شبکه ملی اطالعات بودیم. همان طور 
که شبکه مدارس نیز بخش دیگری از این شبکه 
با  های خود  پایانی صحبت  بخش  در  است.وی 
تاکید بر لزوم هوشمندسازی مدارس گفت:حال 
حاضر نیز یکی از مدارس استان البرز به عنوان 
پایلوت دراین بخش انتخاب شده و در صورت به 
دست آوردن نتایج مثبت در این بخش این اقدام 
را به طور آزمایشی در استان البرز دنبال خواهیم 

کرد.
 

حملونقل
مشکل سوخت فرودگاه پیام را پیگیری 

می کنم
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اینکه 
شخصا مشکل سوخت فرودگاه پیام را پیگیری 
می کنم، گفت: تحقق این مهم نیازمند حمایت 
در  واعظی  است.محمود  البرزی  ارشد  مسئوالن 
موانع  رفع  قانون  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
تولید در مجلس به تصویب رسید.وی با اشاره به 
اینکه ۶۴ جلسه ستاد رفع موانع تولید در البرز 
برگزار شده است، گفت: 1۶ جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی نیز در استان تشکیل شده است.واعظی 
با اشاره به اینکه نماینده مردم کرج در مجلس 
است،  صنایع  کمیسیون  رئیس  اسالمی  شورای 
گفت: دولت نسبت به تحقق سیاست های اقتصاد 

مقاومتی در البرز خوش بین است.
 

  پای هواپیماهای ایتالیا  به ایران باز شد
وزارت  مجوز  صدور  از  پس  روز  چند  فاصله  به 
هواپیماهای  فروش  برای  آمریکا  خزانه داری 
شرکت هایی  به  نوبت  حاال  ایران  به  مسافرتی 
فعالیت   ایرباس  و  بوئینگ  سایه  زیر  که  رسیده 
می کنند تا بتوانند از شرایط به وجود آمده سود 
مدنظر خود را به دست بیاورند، سودی که برای 
خواهد  همراه  به  را  ناوگان اش  تجهیز  نیز  ایران 
داشت.وزیر راه و شهرسازی بارها تاکید کرده که از 
حدود ۶۰ فرودگاه فعال در ایران تنها 1۰ فرودگاه 
متناسب با ظرفیت شان فعالیت می کنند و تعداد 
زیادی از فرودگاه هایی که در نقاط مختلف ایران 
قرار گرفته اند نه تنها در قیاس با ظرفیت که حتی 
در طول سال به اندازه برطرف شدن هزینه های 

ابتدایی شان نیز عملکردی ندارند.

رشد 20 درصدی پروازها با آزادسازی 
حمل و نقل هوایی

مدیرعامل فرودگاه های کشور از رشد 2۰ درصدی 
پروازها با آزادسازی حمل و نقل هوایی خبر داد.
مدیرکل  معارفه ی  مراسم  در  مه ابادی  رحمت ا... 
جدید فرودگاه ایالم با گرامیداشت هفته ی دفاع 
جنگ  از  خمینی)ره(  امام  کرد:  اظهار  مقدس 
تحمیلی ٨ ساله به عنوان برکت و مقام معظم 
رهبری از این اتفاق به عنوان اوج افتخارات ملت 
ایران یاد کرده اند چرا که در دفاع مقدس بهترین 
الگوهای مدیریتی خود را نشان داد و بزرگ ترین 
بیان  با  یافت.وی  تجلی  این عرصه  در  صحنه ها 
اینکه استکبار جهانی صدام را در جنگی نابرابر 
مقابل ایران قرار داد و ظاهرا بر روی کاغذ همه 
چیز به سود آنان بود اما دشمن از معنویت مردم 
ایران غافل بود، تصریح کرد: ملت ایران گوش به 
فرمان رهبری توانست در مقابل سالح دشمن به 

پیروزی برسد.

خبر خبر

گروه اقتصاد : در نشست کمیسیون بازار پول 
و سرمایه و صنایع اتاق ایران از بانک مرکزی 
تقاضای  به  توجه  با  تا  شد  خواست  دولت  و 
کوچک  بنگاه های  به  تسهیالت  پرداخت  زیاد، 
نشست  یابد.در  ادامه  سال  پایان  تا  متوسط  و 
و  سرمایه  و  پول  بازار  کمیسیون  مشترک 
کمیسیون صنایع اتاق ایران با موضوع »بررسی 
ساز و کار عملکرد پرداخت تسهیالت 1۶ هزار 
که  متوسط«  و  کوچک  صنایع  به  میلیاردی 
صاحبان  شد،  برگزار  ایران  بازرگانی  اتاق  در 
همچنین  و  مشکالت  بیان  به  کوچک  صنایع 
این  از دولت پرداختند.در  انتظارات خود  بیان 
بانک  اعتبارات  مدیر  قربانی  محمدرضا  جلسه 
صاحبان  درخواست  شنیدن  از  پس  مرکزی 
مرکزی  بانک  ابالغیه  براساس  کوچک  صنایع 
کوچک  صنایع  به  تسهیالت  پرداخت  برای 
پرداخت  اهداف  داشت:  اظهار  متوسط   و 
تسهیالت طرح رونق صنایع کوچک و متوسط 
کامال مشخص است و آئین نامه واجدان شرایط 
دریافت تسهیالت را کامال مشخص کرده است.
وی با بیان بانک ها یک بنگاه اقتصادی هستند 
که باید مطمئن از بازگشت پول خود به صنایع 
باشند، گفت: بنابراین الزم است برای پرداخت 
تسهیالت از سوی بانک ها اعتبار سنجی انجام 
شود.قربانی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه 
بانک ها در پرداخت تسهیالت به صنایع کوچک 

اظهار  می کنند،  عمل  سلیقه ای  متوسط  و 
این  به  اعتبارسنجی  از  بانکی پس  اگر  داشت: 
بنگاهی تسهیالت  به  نباید  نتیجه می رسد که 
برخورد  معنای  به  موضوع  این  یابد  اختصاص 
بانک ها  که  نیست  قرار  بلکه  نیست،  سلیقه ای 
داشته  کشور  سطح  در  پول  توزیع  مسابقه 
باشند.مدیر اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: 
اندازه  این  تا  تسهیالت  برای  تقاضا  نبود  قرار 
تقاضا  افزایش  دنبال  به  و  کند  پیدا  سرعت 
برای دریافت تسهیالت بانک   از وزارت صنعت 

شرایط  براساس  را  تقاضا  میزان  تا  خواست، 
پرداخت  زمینه  در  مشکلی  تا  کند،  کنترل 
تسهیالت به وجود نیاید.وی در مورد نرخ سود 
تسهیالت اظهار داشت: بانک ها به ازای سپرده 
سپرده گذاران 1۵ درصد سود پرداخت می کنند 
اختیار  در  درصد   1٨ سود  با  را  سپرده  آن  و 
این  که  می دهند  قرار  تسهیالت  متقاضیان 
مابه التفاوت ۳ درصدی جز ضرر و زیان چیزی 
نیست و برای هزینه شعبه و حقوق پرسنل و 
... صرف می شود.قربانی براساس ماده ۹2 قانون 
اهدای تسهیالت  به  بانک ها  الزام  برنامه پنجم 
ارزان قیمت منوط بر این است که دولت یارانه 
موضوع  این  البته  که  کند  پرداخت  را  سود 
دولت  باید  و  نمی شود  مربوط  بانکی  نظام  به 
نشست  این  ادامه  باشد.در  پاسخگو  آن  درباره 
شهرک های  سازمان  معاون  مقیمی  فرشاد 
داشت:  اظهار  متوسط  و  کوچک  صنعتی 
متوسط  و  کوچک  صنعتی   ۳۴۶۰ به  تاکنون 
دریافت  برای  رونق  طرح  سامانه  طریق  از  که 
تسهیالت معرفی شده اند، مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت پرداخت شده است.وی افزود: 
و  کوچک  صنعتی  واحد   ۵۵۶۰ به  همچنین 
به  تومان  میلیارد   ۴17۰ مبلغ  هم  متوسط 
است  شده  پرداخت  تسهیالت  بانک ها  وسیله 
از  بیش  واحدها  این  تعداد  که که در مجموع 
آنها  به  پرداختی  مبلغ  و  است  واحد  هزار   ۹
است.معاون  تومان  میلیارد   7۶۰۰ حدود  هم 
سازمان شهرک های صنعتی کوچک و متوسط 
وزارت  از  که  بنگاهی  و  واحد  داشت: هر  بیان 
دریافت  بهره برداری  پروانه  معدن  و  صنعت 
کرده باشد، حتی اگر افراد شاغل در آن کمتر از 
1۰ نفر باشند، جزء واحدهای کوچک صنعتی 

به شمار می روند و مشمول دریافت تسهیالت 
بدهی  برداشت  کرد:   تصریح  می شوند.مقیمی 
توسط  پرداختی  تسهیالت  پرداخت  محل  از 
است.در  مرکزی  بانک  ابالغیه  خالف  بانک ها 
این نشست کوروش پرویزیان رئیس کمیسیون 
بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با توجه 
و  کوچک  صنایع  صاحبان  درخواست های  به 
و  نتیجه   ۵ تسهیالت،  دریافت  برای  متوسط 
کرد  اعالم  دولت  به  ارائه  برای  را  درخواست 
و  کسب  صاحبان  و  بانکی  شبکه  گفت:  و 
و  تولید  رونق  آن  و  دارند  واحدی  دغدغه  کار 
است. تسهیالت  پرداخت  آمار  یکپارچه  سازی 
شده  اعالم  آمار  براساس  البته  افزود:  وی 
گفته  صنایع  وزارت  و  مرکزی  بانک  سوی  از 
واحد  هزار   ۹ از  بیش  به  امروز  به  تا  می  شود، 
صنعتی کوچک و متوسط مبلغ 7۶۰۰ میلیارد 
است.رئیس  شده  پرداخت  تسهیالت  تومان 
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با 
به  پرداختی  تسهیالت  آمار   باید  اینکه  بیان 
بخش کشاورزی از صنعت جدا شود، گفت: این 
صنعت  وزارت  از  صنایع  صاحبان  درخواست 
داشت:  بیان  است.پرویزیان  مرکزی  بانک  و 
همچنین باید برای رابطه شفاف تر بین بانک ها 
اعتبارسنجی  مکانیزم های  باید  مشتریان  و 
و  اتحادیه ها  تشکل ها،  کمک  با  برونی 
بیان  با  بگیرد.وی  شکل  تخصصی  انجمن های 
اینکه بانک ها برای پرداخت تسهیالت باید در 
بانک ها  ابالغی  چهارچوب  و  بخشنامه  قالب 
نباید  تسهیالت  پرداخت  گفت:  کنند،  عمل 
و  پول  بازار  کمیسیون  باشد.رئیس  سلیقه ای 
سرمایه بیان داشت: با توجه به جمیع مطالب 
پرداخت  تداوم   جلسه  این  در  شده  مطرح 

تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط را با 
توجه به تعداد زیاد متقاضیان تا پایان سال از 

دولت و بانک ها خواستار هستیم.
مقاومتبانکهادربرابرتعهداتجدید

اعتباری  موسسات  و  بانکها  کانون  رئیس 
تعهدات  بانکها در مقابل  از مقاومت  خصوصی 
محل  از  دولت  گفت:  و  خبرداد  دولتی  جدید 
تسعیر ارز و اوراق خزانه، بدهی خود را با بانکها 
تسویه خواهد کرد.پرویزیان با تاکید بر ضرورت 
به  دولت  بدهی  پرداخت  به  سرعت بخشیدن 
مهر  به  بخش خصوصی  پیمانکاران  و  بانکها 
گفت: بدهی دولت به بانکها باید پرداخت شود 
تا قدرت اعتباردهی آنها ارتقاء یابد، البته برای 
این موضوع پیشنهاداتی مطرح و مصوب شده 
که به نظر، گام رو به جلویی برای این است که 
بانکها کم  از تعهدات گذشته دولت به  بخشی 
اعتباری  موسسات  و  بانکها  کانون  شود.رئیس 

پرداخت  از  مهمتر  البته  افزود:  خصوصی 
بدهی های دولت به بانکها، باید مقاومت کنیم 
گذاشته  بانکها  دوش  به  جدیدی  تعهدات  که 
نشود، این موضوعی واجد اهمیت است؛ ضمن 
اینکه نظم مالی در هزینه کرد بخش دولتی را 
نیز فراهم خواهد آورد؛ بنابراین هم مهم است 
که بازپرداخت تعهدات گذشته صورت گیرد و 
به  جدیدی  تعهدات  که  است  آن  مهم تر  هم 
از  دولت  کرد:  تصریح  نشود.وی  اضافه  بانکها 
محل تسعیر ارز و نیز انتشار اوراق خزانه، قرار 
است که بدهی خود را با بانکها تسویه کند، اما 
نیاز است که بازار ابزارهای مالی کشور توسعه 
یابد، چراکه ظرفیت خوبی در این بخش داریم 
بازار  در  جدید  ابزارهای  کنیم  کمک  باید  که 
مالی در سایه آن، ایجاد شود؛ حتی پیشنهاد ما 
این است که در آ ینده، ابزارهای مالی که در 
سطح بین المللی قابل استفاده است نیز به این 

ابزارها اضافه شود.

بازگشتسرمایهبهبنگاههایکوچکومتوسطادامهیابد؛

ارائه تسهیالت به 10هزار واحد صنعتی

قرار نبود تقاضا برای تسهیالت 
تا این اندازه سرعت پیدا کند و به دنبال 
افزایش تقاضا برای دریافت تسهیالت 

بانک   از وزارت صنعت خواست، تا 
میزان تقاضا را براساس شرایط کنترل 

کند، تا مشکلی در زمینه پرداخت 
تسهیالت به وجود نیاید

نشان  ایمیدرو  ساله  سه  عملکرد  گزارش 
خام  فوالد  و  مس  آهن،  سنگ  که  می دهد 
از  کمتر  حجمی  با  حاضر  حال  در  کشور 

ظرفیت ایجاد شده تولید می شوند.
و  توسعه  سازمان  که  گزارشی  اساس  بر 
ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی 
منتشر  خود  ساله  سه  عملکرد  از  )ایمیدرو( 
کرد بخش قابل توجهی از محصوالت معدنی 
از ظرفیت مجموعه های  تولیدی کمتر  ایران 
علت  گزارش  این  در  البته  که  دارند  خود 
سال2۰1۵  در  معدن  جهانی  رویدادهای  آن 
افت  به خاطر  که  است  عنوان شده  میالدی 
سطح  در  معدنی  محصوالت  تولید  سطح 
چین  تقاضای  شدید  کاهش  از  ناشی  جهان 
گزارش  این  در  اینکه  وجود  است.با  بوده 
عنوان شده است که اکثر شرکت های ایرانی 
در این سال موفق به حفظ تولید و بازار خود 
شده اند و توانسته اند سهم خود را در بازارهای 
اما محمدرضا  داخلی و خارجی حفظ کنند، 
معدن  خانه  مدیره  هئیت  –رئیس  بهرامن 
به  است عملکرد بخش معدن  معتقد  ایران- 
ایمیدرو  مانند  مربوطه  سازمان های  خصوص 
توزیع  برای  کشور  از  خارج  بازارهای  در  را 

محصوالت معدنی، به ویژه محصوالت فراوری 
آن را  اصلی  علت  و  بوده  بسیار ضعیف  شده، 
داخلی  قیمت های  و  بازار  ودر  ثبات  اعدم 

می داند.
بر اساس اطالعات موجود در گزارش سه ساله 
ایمیدرو، با وجود آنکه هم ظرفیت و هم فوالد 
خام کشور سیر صعودی را معادل 2.٨ درصد 
طی کرده اند، اما اکنون بیش از 1۰ سال است 
که این صنعت پایین تر از ظرفیت های ایجاد 
شده فعالیت می کند که نمودار فعالیت فوالد 
تولید  میان  شکاف  بیشترین  می دهد  نشان 
سال  در  فوالدی  واحدهای  ظرفیت  و  فوالد 
1۳۹۰ به وجود آورد که با وجود آنکه 2۰.۶ 
شده  ایجاد  فوالد  تولید  ظرفیت  تن  میلیون 
بود، اما تولید آن معادل حدود ۶٨ درصد آن 
نخست  سال  در  که  می دهد  نشان  آمار  بود. 
درصد   72 با  کشور  فوالد  یازدهم  دولت 
حال  در  تن  میلیون   1۵.۶۳ معادل  ظرفیت 
تولید بوده و امروز نیز این صنعت با ظرفیتی 
که  است  فعالیت  حال  در  تنی  میلیون   22
پیش بینی می شود تا انتهای امسال رقم تولید 
فوالد به 17 میلیون تن معادل 77.2 درصد 

ظرفیت برسد.

حقوق  از  حمایت  قانون  ضوابط  برخالف 
از  یک  هیچ  خودرو،  مصرف کنندگان 
شرکت های خودروساز و واردکننده در صورت 
از سوی  شده  عرضه  خودروی  بودن  معیوب 

خود نسبت به تعویض آن اقدام نمی کنند.
حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه  اصالحیه 
چندی  خودرو  مصرف کنندگان  حقوق  از 
از  و  رسیده  دولت  هیات  تصویب  به  پیش 
وزارت  به  رییس جمهوری  اول  معاون  سوی 
و  خودروسازان  تجارت،  و  معدن  صنعت، 

واردکنندگان خودرو ابالغ شد.
برای  الزاماتی  و  شاخص ها  قانون  این  در 
خودروهای  مصرف کنندگان  حقوق  رعایت 
داخلی و خارجی تدوین شده و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز ماموریت یافته بر حسن 
و  خودروسازان  سوی  از  قانون  این  اجرای 
واردکنندگان خودرو نظارت کند.با این حال 
نشان  زمینه  این  در  گرفته  صورت  ارزیابی 
می دهد که برخی از الزامات و استانداردهای 
حقوق  از  حمایت  قانون  در  شده  تعیین 
خدمات  حوزه  در  خودرو  مصرف کنندگان 
از سوی شرکت های خدمات  فروش  از  پس 
واردکنندگان  و  فروش خودروسازان  از  پس 

خودرو رعایت نمی شود.طبق گزارش شرکت 
عملکرد  ایران،  استاندارد  و  کیفیت  بازرسی 
از  پس  خدمات  شرکت های  از  یک  هیچ 
با  کامل  انطباق  ایران  در  خودرو  فروش 
مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  قانون 
در  تخلفات  عمده ترین  و  نداشته  خودرو 
خواب  خسارت  پرداخت  »عدم  حوزه  این 
در صورت  تعویض خودرو  و »عدم  خودرو« 
که  است  حالی  در  است.این  عیب«  تکرار 
از  حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه  براساس 
شرکت های  خودرو،  مصرف کنندگان  حقوق 
در  موظفند  خودرو  واردکننده  و  خودروساز 
صورتی که خودروی عرضه شده از سوی آنها 
مراجعه  بار  وجود چندین  با  و  معیوب شده 
به نمایندگی خدمات پس از فروش عیب آن 
برطرف نشود، خودروی جایگزین در اختیار 

مالک خودرو قرار دهند.
تعویض  ضرورت  درباره  قانون  صراحت 
و  خودروسازان  سوی  از  معیوب  خودروی 
واردکنندگان خودرو در حالی است که طبق 
یک  هیچ  هم اکنون  گرفته  صورت  ارزیابی 
در  خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان  از 

ایران این قانون را اجرا نمی کنند.

درعملکردسهساله؛

تولید 3 محصول اساسی معدنی زیر ظرفیت 
برخالفقانونمصوب

طرح »تعویض خودرو« اجرایی نشد!

کارت های اعتباری سه رنگ جدید در 
حالی با حضور رئیس کل بانک مرکزی 
به شبکه بانکی وارد شد که سیف نسبت 
به نقد کردن این کارت ها به دارندگان 
هشدار داد که در صورتی که این اتفاق 
رخ دهد سوء پیشینه برای آنها در شبکه 
بانکی محسوب شده و ممکن است از 
امکانات بعدی در همین رابطه محروم 
شوند. شعبه مرکزی بانک ملی میزبان 
رئیس کل بانک مرکزی بود و وعده اخیر 
این بانک برای اجرایی شدن طرح جدید 
کارت های اعتباری عام در سه رنگ و 
سه سقف رونمایی شد، بر این اساس از 

این پس مشتریان بانک ها می توانند با مراجعه به 
شعب درخواست دریافت این کارت ها را برای خرید 
کاال اعم از ایرانی یا خارجی ارائه کنند.ولی ا... سیف 
در این مراسم با اشاره به انتظاراتی که در رسانه ها 
اعتباری  کارت های  سریع  توسعه  و  صدور  برای 
بخواهیم  این که  کرد:  اعالم  شده  ایجاد  جدید 
این کارت ها در شبکه بانکی به سرعت رواج پیدا  
پیدا کند، انتظار کاذبی است، چرا که این روند به 
تدریج انجام شده و بانک ها براساس میزان اعتبار و 
درخواست هایی که به آنها اعالم می شود کارت ها را 
صادر خواهند کرد.اما با توجه به این که کارت های 
پایانه های  طریق  از  کردن  خرید  برای  اعتباری 
فروشگاهی و یا درگاه های اینترنتی اختصاص دارد 
و برای دریافت پول نقد نیست، رئیس کل بانک 
مرکزی در رابطه با کسانی که ممکن است از این 
کارت ها برای کاری غیر از خرید و دریافت پول نقد 

استفاده کنند، تاکید کرد که اگر گذر زمان نشان 
دهد که دارندگان کارت های اعتباری از وجه نقد 
آن استفاده کرده و مواردی تخلف در آن مشاهده 
شود به طور حتم این موضوع به عنوان سوء پیشینه 
برای دارنده کارت محسوب خواهد شد.وی با بیان 
کارت های  توزیع  برای  محدودیتی  هیچ  این که 
اعتباری 1۰، ۳۰ و ۵۰ میلیونی وجود ندارد، عنوان 
کرد که نگاه ما به این موضوع حرکت به سمت 
تامین مالی کاالهای مصرفی و به تبع آن رونق 
گرفتن تولید است، چرا که موجب تحریک تقاضا 
اعتباری سه رنگ طرحی  خواهد شد.کارت های 
مجزا از طرح خرید کاالی ایرانی است که از سال 
گذشته در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی به 
شبکه بانکی آمده بود. دریافت کنندگان کارت های 
اعتباری جدید می توانند تا پایان ماه صدور آن که 
خرید را انجام داده اند تسویه حساب کنند که در 
آنها  به  بازپرداخت  برای  این حالت هیچ سودی 

تعلق نگرفته و تنها مشمول دریافت 
کارمزد به بانک هستند، اما اگر در این 
بازپرداخت  نشود  انجام  تسویه  مدت 
و  دوساله  یکساله،  اقساط  به صورت 
برای  درصد   1٨ سود  با  و  سه ساله 

مشتری تقسیط خواهد شد.
کارتاعتباریعاممتناسببا
منابعبانکهااختصاصمییابد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
کارت  تبدیل  مشاهده  صورت  در 
اعتباری به وجه نقد، سابقه سوء برای 
دارنده کارت در نظر گرفته می شود، 
گفت: از این اطالعات برای تمدید یا عدم تمدید 
اظهارداشت:  استفاده می شود.سیف  این کارت ها 
قرار است کارت اعتباری جدید مرابحه جایگزین 
همه فرم های مربوط به تامین مالی خرد شود.وی 
افزود: در گذشته انتقادات زیادی نسبت به وام های 
صوری مطرح می شد که با صدور کارت اعتباری 
از طریق عقد مرابحه افراد می توانند به راحتی به 
فروشگاه ها مراجعه و از تسهیالت مربوطه استفاده 
روش  داد:  ادامه  مرکزی  بانک  کل  کند.رئیس 
استفاده از کارت های اعتباری به این شکل است 
که دارنده کارت می تواند در حساب آن  موجودی 
استفاده  موجودی خودش  از  اگر  و  باشد  داشته 
می کند، نیاز به استفاده از این تسهیالت نیست اما 
اگر موجودی نداشته باشد و خرید کند، در واقع 
فرد از تسهیالت این کارت استفاده کرده که باید 
با مکانیزم خاصی نسبت به تامین سود آن اقدام و 

تسویه حساب کند. 

بدهی دولت به بانکها باید 
پرداخت شود تا قدرت اعتباردهی آنها 

ارتقاء یابد، البته برای این موضوع 
پیشنهاداتی مطرح و مصوب شده که به 
نظر، گام رو به جلویی برای این است 
که بخشی از تعهدات گذشته دولت به 

بانکها کم شود

نقدکردنکارتبرایدارندهسابقهسوءمیشود

ورود رسمی کارت های اعتباری با هشدار سیف به دارندگان
میانگین حجم معامالت در کشور در نیمه اول امسال 
صعودی نبوده اما امیدواریم در ماههای آتی رشد 
معامالت مسکن از تهران به شهرهای بزرگ و مراکز 
وضعیت  افزود:  عقبایی  یابد.حسام  تسری  استانها 
معامالت درشهر تهران طی شش ماهه اول سال رو 
به رشد بوده است، براساس آمار به دست آمده، در 
شهریور ماه 1۵ هزار و ۳72 قرارداد خرید و فروش و 
1۹ هزار و ۳۹ قرارداد اجاره به ثبت رسیده است.وی 
ادامه داد: ۵۰هزار و ۶۳2 قرارداد خرید و فروش و ۶1 
هزار و 71٨ قرارداد اجاره که جمعا 11۴هزار و 1۳۹ 
قرارداد  است،  در سطح کشور  و ۳۴ هزار و ٨۳۰ 
قرارداد در تهران طی شهریور ماه  به ثبت رسیده 
است.رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران با اشاره 
به بهبود معامالت طی ماههای گذشته، اظهار کرد: از 
فروردین تا شهریور، بطور نسبی هر ماه شاهد افزایش 
حجم معامالت در تهران بودیم.عقبایی بیان کرد: 
پیش بینی می شود که تا پایان زمستان این رشد 
معامالت به شهرهای کوچک و شهرستان ها برسد 
و شاهد افزایش معامالت مسکن در کشور باشیم.وی 
درباره وضعیت قیمت مسکن طی ماههای آینده بیان 
کرد: تا پایان سال ثبات بر قیمت ها حاکم است و  
تغییر خاصی دراین زمینه نخواهیم داشت چون در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شورهای اسالمی 
شهر قرار داریم بنابراین تا پایان بهار ۹۶ هم قیمت ها 
ثابت خواهد ماند ولی حجم معامالت افزایش می یابد.
اضافه کرد:  تهران  امالک  اتحادیه مشاوران  رئیس 
فصل اصلی نقل و انتقاالت از خرداد تا پایان شهریور 
است و با آغاز فصل پاییز، مراجعات برای رهن و 
اجاره کاهش می یابد ضمن اینکه شاهد کاهش ۳ 

تا ۴درصدی اجاره بها خواهیم بود.

رونقبزودیبهاستانهاتسریمییابد

بازار مسکن تهران رونق گرفت  
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به گزارش پیام زمان ، دومین جلسه از سلسله 
نشست های نقد و بررسی آثار حاضر در بخش 
مسابقه ایران چهاردهمین جشنواره بین المللی 
دوست  مقدم  هادی  حضور  با  مقاومت  فیلم 
کارگردان فیلم سینمایی »هیهات«؛ محمدرضا 
شفیعی تهیه کننده این اثر و محمدتقی فهیم 
منتقد سینما در  محل پردیس ملت برگزار شد.

»هیهات« حاصل دغدغه شخصی 4 
کارگردان آن است

شفیعی  محمدرضا  نشست  این  ابتدای  در 
تهیه کننده »هیهات« با اشاره به چگونگی ساخت 
کارگردان  توسط چهار  اپیزودی  اثر چهار  این 
جوان و صاحب نام سینمای ایران گفت: هیهات 
است،  نفر  چهار  این  شخصی  دغدغه  حاصل 
اثر  یک  نبود  قرار  اول  همان  از  که  هرچند 
سینمایی باشد ولی بعد از جلسات متعدد تصمیم 

گرفتیم تا آن را تولید کنیم.
وی افزود: این فیلم از میان ایده های که در طی 
جلساتی که در بازه زمانی 4 ماهه میان ما پنج 
نفر تشکیل شد، شکل گرفت و با تفاهم و همدلی 
خوبی که میان هر 4 کارگردان کار وجود داشت، 
تصمیم بر این شد تا این اثر را با محوریت عاشورا 

و حضرت سیدالشهدا)ع( تولید کنیم.
ماجرای حذف کامل یک اپیزود و تالش 
تیم تولید برای جایگزینی داستانی جدید

تولید  در  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  شفیعی 
»هیهات« همه عوامل متعهد به یک مرامنامه 
ابتدای  همان  از  کرد:  اظهار  بوده اند،  اخالقی 
تولید این فیلم میان 4 کارگردان روحیه همکاری 
وجود داشت و تالش هیچکس برای آن نبود که 

اثرش نسبت به آثار دیگران بهتر شود.
وی افزود: برای مثال در آخرین روزهای باقیمانده 

به آغاز فیلمبرداری من تصمیم گرفتم تا یکی از 
اپیزودها رو به طور کامل حذف کنم ولی فردی 
که ایده او حذف شده بود نه تنها ناراحت نشد 
بلکه در کنار سه نفر دیگر تالش کردند تا ایده 
و داستانی جدید پیدا کنند که بخش چهارم 
کار نیز به کیفیت دیگر بخش ها و به موقع تولید 

شود.
تولید فیلمی با مفاهیم عاشورایی از 

امتیازات سینمای ایران است
منتقد  فهیم  این نشست محمدتقی  ادامه  در 
برای  شده  انتخاب  عنوان  به  اشاره  با  سینما 
عنوان  دیدن  کرد:  اظهار  سینمایی  فیلم  این 
»هیهات« برای این فیلم در همان گام اول ما 
را متوجه می کند که با چه اثری روبرو هستیم 
و البته این سوال را پیش می آورد که چرا سینما 
و سینماگران ما در طی این سال ها تا این حد 

نسبت به مفاهیم عاشورایی بی تفاوت بوده اند.
وی افزود: اما خوشبختانه چهار فیلمساز جوان 

که صاحب شهرت نیز هستند، در جوانی به سراغ 
دغدغه های خصی خود در ارتباط با قیام حضرت 
سیدالشهدا)ع( و مفاهیم نهفته در آن رفته اند و 
این تبدیل به یکی از امتیازات سینمای ایران در 

این شرایط شده است.
»هیهات« می توان شاخص سینمای 

عاشورایی ایران شود
این منتقد سینما با بیان این نکته که در طی 
سال های گذشته همواره فیلم سینمایی »روز 
عاشورایی  سینمای  شاخص  عنوان  به  واقعه« 
شناخته می شد، بیان کرد: در طی این سال ها 
همیشه معیار فیلم های عاشورایی سینمای ایران 
فیلم سینمایی »روز واقعه« است؛ در حالی که 
باید در طی این سال ها آثاری دیگری نیز تولد 

می شد که کیفیت باالتری داشته باشند.
وی اضافه کرد: به نظر من »هیهات« تا حدودی 
به این قله نزدیک شده است و اگر بخواهیم با 
»هیهات«  کنیم،  نگاه  آن  به  اغماض  اندکی 

آثار  معیار  در  را  واقعه«  »روز  جای  می تواند 
عاشورایی سینمای ایران بگیرد و از این به بعد 

کیفیت سایر آثار را با آن مقایسه کنیم.
تصویر داعش به درستی در این فیلم 

نمایش داده شده است
فهیم در ادامه با بیان این نکته که اپیزود اول و 
چهارم این اثر را بیش از دو اپیزود میانی فیلم 
دوست دارد، گفت: به نظرم اپیزود اول این فیلم با 
توجه به فضای حسی و انسانی موجود در آن که 
همه برگرفته از مفاهیم متعالی عاشورایی است، 

می تواند برای مخاطب جهانی جذاب باشد.
وی افزود: عالوه بر این نکته در اپیزود چهارم این 
اثر نیز شاهد روایتی تازه از داعش هستیم که 
تاکنون کمتر به آن توجه شده است؛ روایتی که 
سعی کرده بدون نمایش مستقیم توحش داعش 
و ارائه تصویری سطحی از این گروه، از طریق 
غیرمسقیم به تشریح حقیقت تفکرات منحرف 

این گروه و روحیه متوحشانه آن ها بپردازد.
حضور هر 4 کارگردان در نگارش و 

تولید همه اپیزودها
در ادامه این نشست هادی مقدم دوست یکی از 
چهار کارگردان این پروژه سینمایی طی سخنانی 
با  ابتدا  همان  از  فیلم  این  شکل گیری  گفت: 
همکاری هر 4 نفر ما صورت گرفت و درواقع 
هیچ ایده ای تبدیل به فیلم نمی شد اگر هر چهار 

نفر با هم یکدل و همراه نبودیم.
تولید  قواعد مرسوم در  برخالف  ما  افزود:  وی 
فیلم های اپیزودیک، که هرکس بدون توجه به 
کار دیگران صرفا اثر خود را تولید می کند، از 
همان ابتدا تمام مراحل نگارش فیلمنامه و تولید 
آن را با هم پشت سرگذاشتیم و نتیجه کار اثری 

شد که به دل مخاطب می نشیند. 

در نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی »هیهات« مطرح شد:

تولید فیلمی با مفاهیم عاشورایی از امتیازات سینمای ایران است

فیلم محرمانه تهران

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند از فیلم محرمانه 
مهدی  نویسندگی  و  فیوضی  مهدی  کارگردانی  به  فیلمی  تهران 

فیوضی، فرهاد طب نوری ساختهٔ سال 139۰ است
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم ،شهرزاد )الهام جعفر نژاد(: 
دیگه بهم نمی گی؟! / شهاب )علیرضا جاللی تبار(: چیو؟! 
جمالت  اون  زدی.  می  بهم  همیشه  که  حرفایی  شهرزاد:   /
خوام  می  ا…  یا  بود.  زبونت  ورد  همیشه  که  ای  عاشقونه 
بشنوم… منتظرم / شهاب: من تو رو خوشبخت ترین دختر 
دنیا می کنم… قسم می خورم… فقط یه کم بهم فرصت 
بده این مسئله خروجم حل بشه / شهرزاد: دیگه؟! / شهاب: 
آها… چه شالی! عجب مانتویی! به به! / شهرزاد: چه سری، 
چه دمی، عجب پایی! اینا رو آقا روباهه به زاغه می گفت! / 
شهاب: منظورت چیه؟ / شهرزاد: منظورم اینه که این حرفا 
واسه بچه دبستانیاست، آقا شهاب! / شهاب: عشق همیشه 

با ما است… دبستانی، غیر دبستانی نداره…
کارگردان:  نوری  طب  فرهاد  فیوضی،  مهدی  نویسندگان: 

مهدی فیوضی محصول: 1390

یادها و خاطره ها در زمان .....

مرا از توست هر دم تازه عشقی 
تو را هر ساعتی حسنی دگر باد

به جان مشتاق روی توست حافظ
تو را در حال مشتاقان نظر باد

امروز با حافظ

نگه  از  آوردنش  بدست   ، پول  مثل  دوست 
داشتنش آسان تر است.

 باتلر

سخن حکیمانه

»یابنده نگهبان« استفان کینگ 
به بازار نشر آمد

»یابنده  رمان 
نوشته  نگهبان« 
با  کینگ  استفان 
ترجمه سمیه داننده 
انتشارات  توسط 
و  منتشر  ماهابه 

راهی بازار نشر شد.
مهر،  گزارش   به 

رمان »یابنده نگهبان« نوشته استفان کینگ 
توسط  داننده  سمیه  ترجمه  با  تازگی  به 
انتشارات ماهابه منتشر و راهی بازار نشر شده 

است.
مسیر  شائوشنگ،  در  رستگاری  درخشش، 
سبز و... از جمله فیلم های سینمایی هستند 
نویسنده  عنوان  به  کینگ  استفان  نام  که 

نسخه داستانی شان مطرح شده است.
ادبی  اثر  از 2۰۰  استفان کینگ خالق بیش 
در گونه های وحشت و خیال پردازی است. او 
در سپتامبر 194۷ در پورتلند آمریکا متولد 
رمان هایش  از  باورنکردنی  استقبال  و  شده 
هالیوود خیلی  کنندگان  تهیه  که  باعث شد 
در  را  آثارش  از  سینمایی  اقتباس  زود 
با  حال  به  تا  کینگ  دهند.  قرار  کار  دستور 
برایان  کوبریک،  استنلی  چون  کارگردانانی 
همکاری  ... و  دارابوت  فرانک   دی پالما، 

 داشته است.

در بازار کتاب

اضافه شدن حسین پاکدل و ستاره 
اسکندری به »ماه تی تی«

حسین پاکدل و ستاره اسکندری در سریال »ماه تی تی« 
به کارگردانی داوود میرباقری به ایفای نقش می پردازند.

علیرضا  مشایخی،  جمشید  زارعی،  مریال  حاتمی،  لیال 
شهرام  طهمورث،  سیاوش  برومند،  مرضیه  نوری،  شجاع 
از  گلچین  مرجانه  و  غفوریان  مهران  دوست،  حقیقت 
داوود  اثر  جدیدترین  تی«  تی  »ماه  سریال  بازیگران 
میرباقری هستند و قرار است بازیگران دیگری نیز به این 

پروژه اضافه شوند.

تاریخ کنسرت کامران تفتی 
مشخص شد

کامران تفتی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما ششم مهر ماه 
امسال تازه ترین کنسرت خود را در تاالر ایوان شمس تهران 
»عکس  آلبوم  هنری  مدیر  یوسفی  کند.میثم  می  برگزار 
به خوانندگی  اسفندماه سال گذشته  تهران« که  زمستونی 
کامران تفتی منتشر شد در گفتگو با  مهر گفت: اجرای ششم 
مهرماه که برای کامران تفتی در تاالر ایوان شمس در نظر 
گرفته ایم مقدمه ای برای شروع کنسرت های این خواننده و 
بازیگر است و پس از ایام محرم و صفر در تاالرهای پرجمعیت تر 
میزبان عالقه مندان موسیقی خواهیم بود.وی ادامه داد: در این 
کنسرت که با اجرای منتخبی از قطعات آلبوم »عکس زمستونی 
تهران« همراه خواهد بود، سیاوش امامی به عنوان رهبر ارکستر 
حضور خواهد داشت و گروهی از بهترین نوازندگان موسیقی در 

ارکستر این کنسرت حضور دارند.

استفاده از مشاوره موسیقایی در 
»نرگس مست«

عبد ا... اسفندیاری از بهره گیری از مشاوره های موسیقایی مجید 
درخشانی در فیلم سینمایی »نرگس مست« به کارگردانی جالل 

الدینی دری خبر داد.
عبدا... اسفندیاری تهیه کننده سینما در گفتگو با  مهر درباره 
آخرین وضعیت فیلم سینمایی »نرگس مست« به کارگردانی 
جالل الدین دری گفت: تاکنون 6۰ درصد از فیلمبرداری این اثر 
به پایان رسیده است و فکر می کنم تا 1۵ مهرماه تمام کارهای 

فیلمبرداری آن به پایان برسد.
وی افزود: گروه در این روزها در چهار راه کالج مشغول فیلمبرداری 

بودند و دیگر هیچ بازیگری به این فیلم اضافه نمی شود.

نمایش فیلم کوتاه ایرانی در نیویورک

آبی«  کوتاه«چشم  فیلم 
مسعود  امیر  کارگردانی  به 
سهیلی در نیویورک به نمایش 

در آمد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
جوانان  سینمای  انجمن 
ایران،فیلم کوتاه چشم آبی به 

انجمن سینمای  تهیه کنندگی  و  امیر مسعود سهیلی  کارگردانی 
از فیلم سازان  نمایش ویژه فیلم هایی  جوانان مشهد  در سانس 
عنوان  با  کوتاه  فیلم  های  نمایش  مجموعه  در  میانه  خاور  جوان 

»فیلم سازان جوان «در نیویورک به نمایش در آمد.
این برنامه نمایش، کار خود را از سال 199۸ آغاز کرده و تا کنون 
به  را  کوتاه  فیلم   2۵۰۰ و  بلند  داستانی  فیلم  هشتصد  از  بیش 

نمایش گذاشته است.

آن سوی آب ها

با  و  جدید   تحصیلی  سال  آغاز  با  همزمان 
شهرداری  شهر،  اسالمی  شورای  همکاری 
قائمشهر و انجمن توسعه پایدار، 6۷ نفر از قبول 
تجلیل  سراسری  کنکور  هزار  زیر  رتبه  شدگان 

شدند..
شورای  محترم  ریاست  مراسم  این  ابتدای  در 
مهندس  آقای  جناب  قائمشهر  شهر  اسالمی 
حاضرین  از  تقدیروتشکر  ضمن   : جعفراحمدی 
برتر  های  رتبه  دارندگان  ویژه  به  و  جلسه  در 

برتر  رتبه  سب  گفت:   9۵ سراسری  کنکور  در 
مسئولین  ما  افتخار  سبب  عزیزان  شما  توسط 

وشهروندان شده است.
درخشش  بازهم  داشتند،  اشاره  نیز  ایشان 
است  شده  این  باعث  قائمشهری  جوانان  دوباره 
و  علمی  محافل  در  قائمشهر  شهرستان  نام  که 

دانشگاهی بر سر زبانها بیافتد.
دنیا  در  بخواهد  اگر  انسان  اینکه  بیان  با  وی   
چیز  دو  همیشه  باشد  برکت  و  خیر  منشا 

میخواهد: یکی علم و دیگری آگاهی و ایمان به 
از هم میتواند  این دو  خدای متعال که جدایی 

ضرر زیادی به جامعه وارد کند
شهر  اسالمی  شورای  فرهنگی  کیسیون  رئیس 
قائمشهر در حاشیه این مراسم گفت: این دانش 
کنکور  در  ای  توجه  قابل  رتبه  با کسب  آموزان 
جایگاه  و  اند  کرده  آفرینی  افتخار  سراسری 

قائمشهر را نیز ارتقاء بخشیده اند
شورای  محترم  اعضای  از  یکی  غفوری  دکتر 

و  تاکید  ضمن  خود  سخنان  در  شهر  اسالمی 
جامعه  در  اندوزی  علم  و  ورزی  برعلم  توجه 

ایران اسالمی خاطرنشان کرد:
در  را  سرافراز  ایران  تواند  می  که  چیزی  تنها 
جامعه جهانی متمایز نماید پیشرفت روز افزون 
با  امر  این  که  باشد  می  علمی  سطوح  همه  در 
دستان شما عزیزان و پیشرفت در همه سطوح 

صادر نخواهد شد..
از سوی خود و جامعه علمی  نمایندگی  به  وی 

قائمشهر از خانواده ها ، بخصوص پدران و مادران 
عزیز و معلمان دلسوز که در فراهم کردن فضای 

علمی خوب برای پیشرفت قدردانی کرد.
نیز  اسالمی  شورای  محترم  عضو  حیدری  دبیر 
آغازین  که  بود  مراسم  این  سخنرانان  دیگر  از 
اقتصاد  نوبل  برنده جایزه  اینکه  بیان  با  کالمش 
در  که  ببینید  کشوری  میخواهید  اگر  میگوید، 
حال توسعه و شوکوفایی است هیچ وقت دنبال 

کارخانه های غول پیکر نباشید

دست  و  مدیران  بدنبال  باید  بلکه  افزود:  وی 
بتوانیم  تا  باشید  تربیت  و  تعلیم  اندرکاران 
سطح  در  علمی  نخبگان  شاهد  امروز  همچون 

باالیی باشیم. 
ادامه  در  قائمشهر  شهر  شورای  محترم  عضو 
نظام  در  اگر  کرد:  نشان  خاطر  خود  سخنان 
ادامه  را  اینگونه  حرکاتی  پرورش  و  آموزش 
توسعه  های  زمینه  در  رشد  شاهد  دهیم 

خواهیم شد

با همکاری شورای اسالمی شهر و شهرداری قائم شهر

تجلیل از کنکوریهای برتر شهرستان قائمشهر

آگهی دعوت به همکاری 
شرکت حسابرسی فرهادی

ثبت  و  بندی  رتبه  امر  در  کار  سابقه  15سال  از  بابیش  فرهادی  بندی  رتبه  و   ثبت 
– ساختمان -تاسیسات  شرکت ها - خرید و فروش شرکت - رتبه های آماده فروش 
ابنیه وراه - تاسیسات و نفت و گاز و...استخدام مدرک کارشناسی یافوق دیپلم مهندس 
عمران - زمین شناسی – معماری - مکانیک بابیش از سه سال سابقه کار و بازنشسته 
ذیل  های  نمایندگی  در  را  –مکانیک  معماری   – زمین شناسی   - عمران  های  دررشته 

استخدام می نماید.
دفتر مرکزی شهرکرد:-33332651 -333٤0393  -038  

تلفن:09130306٤٤0-091338٤3383  
نمایندگی – تهران – اردبیل -  اهواز-  اصفهان – یاسوج 

خیابان شریعتی روبه روی پزشکی قانونی-جنب بانک مسکن-حسابرسی فرهادی

گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
به  ایران  اسالمی  انقالب  تبیین صریح گفتمان 

واسطه آمادگی تاریخی عاشورا بود.
محمد حسین صفار هرندی به عنوان سخنران 
فیلم  المللی  بین  جشنواره  از  روز  نخستین 
انقالب  گفتمان  راهبردهای  درباره  مقاومت 
از  خیلی  که  حالیست  در  این  افزود:  اسالمی 
کنند  نمی  فرصت  اصال  جهان  در  ها  انقالب 

گفتمان خود را تبیین کنند.
پیام زمان، وزیر فرهنگ و  به گزارش خبرنگار 
ارشاد اسالمی در دولت نهم در این نشست که 

عصر شنبه در پردیس ملت برگزار شد اظهار داشت: 
اگر روزی شهدای دفاع مقدس را ضد قهرمان تلقی 
ما  انقالب  برای  ای  پرمخاطره  روز  روز  آن  کردیم 

خواهد بود.
وی گفت: مضمون انقالب کامال برگرفته از اعتقادات 
نامه  وصیت  اگر  چراکه  بود  عاشورایی  تفکرات  و 
یاری  ندای  به  که  شده  ذکر  تماما  ببینیم  را  شهدا 

امام حسین )ع( لبیک گفته اند.
اسالمی  انقالب  اینکه  به  اشاره  با  هرندی  صفار 
نهاده شده  بنا  براساس صدها سال تفکر عاشورایی 
است افزود: در ارزیابی فرهنگی انقالب اسالمی اگر 

به این مضمون بی اعتنایی کنیم در واقع انقالب را 
متوجه نشده ایم.

وی ادامه داد: بازتولید تمام فضیلت های عاشورا در 
دوران جنگ هشت ساله ما نمود داشت. 

در  ما  رزمندگان  مقاومت  داد:  ادامه  سخنران  این 
دفاع مقدس انتظار پیروزی در جنگ نابرابر را ممکن 
کرد و به یک گفتمان تبدیل شد و کم کم تبدیل 
به یک واقعیت می شود که یک جریان دست خالی 
حمایت  مورد  جنگی  ماشین  مقابل  در  تواند  می 

کشورهای مختلف پیروز شود. 
بیشتر  جنگ  در  ما  ظرفیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ظرفیت  به  مقابل  طرف  و  بود  اعتقادی  و  فرهنگی 

داشت:  اظهار  بود  کرده  اکتفا  خود  مادی  های 
وقتی برای ما معلوم شد که به دوستان خارجی 
مان نمی توانیم اعتماد کنیم با قدرت و ابداعات 
و قدرت درونی خودمان در زمانی که حتی سیم 
خاردار را هم از ما دریغ می کردند موشک هایی 

با قدرت نقطه زنی تولید کنیم. 
صفار هرندی گفت: این فرهنگ تنها منحصر به 
جغرافیای ایران باقی نماند و خیلی زود مقاومت 
جانانه ما در جنگ به مردان و زنان جهان که با ما 

سابقه ارتباط فرهنگی داشتند منتقل شد. 
اند جنگ  فهمیده  اینکه دشمنان  توضیح  با  وی 
با ایران جنگ بصرفه ای نیست اضافه کرد: نه اینکه 
و  امکانات  چراکه   ، بجنگند  ما  با  توانند  نمی  آنها 
آنها  برای  اما   ، است  بیشتر  ما  از  آنها  تجهیرات 
تحلیل  ، چراکه  داشت  بسیاری خواهد  های  کشته 
اذعان می کنند که  آمریکا خودشان  گران سیاسی 
هزار   2۰ از  بیش  ایران  با  جنگ  روز  نخستین  در 
احتمال  این  بنابر   ، شد  خواهند  کشته  آمریکایی 

جنگ با ایران را فقط سه درصد می دانند. 
وی گفت: مضامین انقالب اسالمی ما بسیار تاثیرگذار 
برای مخاطب ملی و فراملی است که هنرمندان ما 

باید به این سمت بروند. 

صفار هرندی:

تببین گفتمان انقالب به واسطه آمادگی تاریخی عاشورا بود


