
 چهارشنبه
 14  مهر  1395 

 3 محرم 1438 
5  Oct 2016 

 د      ور جد      ید       سال سیزد  هم 
 شماره 3335     

 تک شماره 1000 تومان 
 12 صفحه

ثبت نام استخدامی 

آموزش وپرورش از ۱۷مهر

درگیری با تروریست ها درمرزهای کرمانشاه
۱۲ تروریست به هالکت رسیدند

تیم  یک  انهدام  از  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده 
وابسته به ضدانقالب و گروهک های تروریستی و 

هالکت ۱۲ تن از اشرار مسلح خبر داد.
بـه گـزارش مهـر به نقـل از روابـط عمومی سـپاه، 
سـردار محمد پاکپـور فرمانده نیروی زمینی سـپاه 
دقایقـی پیـش با اعـالم درگیری دیـروز رزمندگان 
قـرارگاه نجـف در منطقه مرزی اسـتان کرمانشـاه، 
گفت: هوشـیاری رزمندگان نیروی زمینی سـپاه و 
نیروهـای بومـی منطقـه یـک تیم از اشـرار وابسـته به ضدانقـالب و گروهک هـای تروریسـتی تحت حمایت 
آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی کـه قصد رخنه بـه داخل خاک میهن اسـالمی بـرای ایجاد ناامنی را داشـتند 

توسـط نیروهـای اطالعاتـی و امنیتی قرارگاه نجف شناسـایی شـدند.

ارزانی ۳۵۰۰ تومانی سکه طرح جدید

االن وقت حمایت از 
تیم ملی است

خداحافظ کارت 
سوخت

رهبر معظم انقالب تاکید کرد: نیروی انتظامی رکن تأمین امنیت

امنیت، رکن اساسی پیشرفت کشور است
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ناجا و رویکرِد تعامل گرایانه 
در تأمین امنیت اجتماعي

اصلِي هفته ي  امسال شعاِر  آرامش«.  و  امنیت  براي  با هم  »همه 
و  تعامل  نوید  که  عبارتي  دهد؛  مي  تشکیل  عبارت  این  را  ناجا 
مشارکِت اجتماعي براي تأمیِن امنیت و ایجاِد بستري براي ارتقاي 
احساِس امنیت دارد که با توجه به معضالت و مشکالتي که جامعه 
مدت هاست با آن ها دست به گریبان است و در برخي موارد نیز 
از  یکي  شود،  مي  منتهي  جامعه  کناِر  و  گوشه  در  ناامني  بروِز  به 

مهم ترین واجباتي است که مردم به آن نیاِز ُمبرم دارند.

اقتصاد مقاومتی نقشه 
راه رسیدن به توسعه پایدار

معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت: اقتصــاد مقاومتــی 
ــی اســت کــه حرکــت و مســیر رســیدن  سیاســت های
بــه توســعه پایــدار بــرای کشــور را روشــن کــرده و در 
ــرار داده  ــگان ق ــار هم ــی در اختی ــه راه ــت نقش حقیق

اســت.

خبریادداشت روز

۲۰ نمایش در ۱6 شهر 
از عاشورا تا اربعین
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امنیت  کریم،  قرآن  به  استناد  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
را مایه افزایش ایمان مؤمنان دانستند و گفتند: یکی از 
مهمترین ارکان امنیِت کشور، نیروی انتظامی است، البته 

این رکن عظیِم امنیت را نیروهای انسانی که اغلب آنها 
کارآمد، شریف و زحمتکش هستند تشکیل داده اند و باید 
دائماً عزم، ایمان، انگیزه و روحیه این نیروها تقویت شود.

سخنگوی دولت گفت که صحبت های وزیر اقتصاد آلمان 
در مورد پیش شرط کشورش برای ارتباط با ایران تحریف 

شده است.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری دیروز با خبرنگاران 
درباره صحبت های مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد آلمان 
و این که گفته است برای ارتباط با ایران باید جمهوری 
اسالمی رژیم غاصب صهیونیستی را به رسمیت بشناسد 
اظهار کرد: وقتی آقای گابریل به ایران آمد از او پرسیدم 
شما که بعد از برجام برای بسط روابط پیش قدم شدید 
چرا چنین صحبتی را مطرح کردید؟ و او با صراحت اعالم 

کرد حرفی که به این ترتیب از سوی من زده شده تحریف شده است. کامال موضع 
ایران را درک می کنم و مگر االن که به ایران آمده ام آیا پیش شرطی گذاشته ام؟

وی ادامه داد: هیچ کشوری در جهان نیست که بتواند برای نظام جمهوری اسالمی 
به عنوان نظامی مردمی و مشروع شرط و شروطی قائل شود و ما نیازمند ارتباط 
بر مبنای هیچ پیش شرطی نیستیم. پیش شرط ما برای بسط روابط این است که 
کشورها به قوانین، باورها و فرهنگ ملت بزرگ ایران احترام بگذارند و این موضوع 
کامال روشن است که همه با وجود تنوع سالیق در امر این که باید استقالل داشته 

باشیم این موضوع را قبول داریم.
نوبخت با بیان اینکه موضع ایران درباره رژیم صهیونیستی کامال درست و سنجیده 
است افزود: رژیم غاصب صهیونیستی یک رژیم جعلی است که قدرت های بزرگ 
بعد از جنگ جهانی دوم آن را ایجاد کردند و دست دولت های مختلف این رژیم به 

خون فلسطینیان بی گناه آلوده است که باید در پیشگاه 
تاریخ و نزد خداوند پاسخگو باشند. االن هم دولت این 
رژیم جنایتکار و حامی تروریسم است و حقوق بشر را 
رعایت نمی کند. حاال اگر کشوری چنین پیش شرطی 
را برای ایران تعیین کند نشان می دهد با فرهنگ و 

باورهای این ملت، دولت و نظام آشنایی ندارد.
وی اضافه کرد: شاید آقای گابریل دیدگاهش را درباره 
رژیم صهیونیستی برای مردم آلمان توضیح داده اند اما 
وقتی به ایران آمد موضعش این بود که عالقه مند به 
بسط روابط با جمهوری اسالمی است و برای دولت، 
ملت و نظام ایران احترام قائل بود و حتی می گفت به خاطر اینکه برای روابط 
با ایران پیش قدم شده است از طرف صهیونیست ها تحت فشار قرار گرفته است. 
موضع رسمی دولت هم همان موضع رسمی نظام است و هیچ کشوری چنین اجازه 
ای ندارد که برای جمهوری اسالمی چنین پیش شرط هایی بگذارد. سخنگوی 
دولت در واکنش به اظهار نظرهای اخیر که از طرف برخی آیات در قم نسبت به 
برگزاری کنسرت و مسابقه فوتبال ایران و کره و سفر وزیر اقتصاد آلمان  صورت 
گرفته است تاکید کرد: دولت در این ایام که برای جمع بندی فعالیت های خود نیاز 
به تمرکز و انرژی دارد از این که به چنین مباحثی بپردازد به شدت احتراز دارد، اما 
این سلسه و سریال دست کم تا انتخابات 96 ادامه خواهد یافت. البته نمی گویم هر 

مطلبی بر اساس این پایه است چرا که خیلی ها از سر دلسوزی موضع می گیرند.
اد      امه د      ر صفحه 2

دهک  سه  یارانه  حذف  امکان  گفت:  اقتصاد  وزیر 
باالی جامعه برای ما وجود ندارد چرا که تا به امروز 

اطالعات الزم را درباره پردرآمد ها نداشته ایم.
استان  اقتصادی  فعاالن  با  نیا در دیدار  علی طیب 
ضمن  اجتماعی،  تامین  سالن  میزبانی  به  سمنان 
تاکید بر اینکه امروز بخش خصوصی ناجی اقتصاد 
اخیر  سال  سه  در  من  داشت:  ابراز  است،  ایران 
جلسات متعددی را با بخش خصوصی داشته ام و 
طی روزهای گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت 
با حضور رئیس جمهور، این معنا و استنباط را بیان 
کردم که خوشحالم بخش خصوصی عاقل و بالغی 

داریم که مسائل اقتصادی را به خوبی می فهمد.

از  فهم  دلیل  به  ما  خصوصی  بخش  افزود:  وی 
مشکالت، راه حل هایی برای رفع آنها ارائه می دهد 
و این امر همان نیازمندی دولت در زمینه اقتصادی 
و رفع موانع تولید است که باید با عزم مدیران در 

استان ها و شهرستان ها محقق شود.
عضوکابینه یازدهم همچنین با ابراز اینکه صادقانه باید 
گفت که در گذشته این درک در بخش خصوصی وجود 
نداشت، گفت: در جلسات با بخش خصوصی و دولتی 
معموال صحبت هایی را می شنیدیم که مفید نبود اما 

در این دوره شاهد شکوفایی بخش خصوصی هستیم.
طیب نیا بیان داشت: مهمترین مولفه قدرت اقتدار و رفاه 
در هر کشور میزان کل تولیدات و رشد آنها است آنچه 

که معرف میزان تالش و کار صورت گرفته در کشور 
است، همان مجموعه تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلی 
است که میزان مصرف مردم، میزان پس انداز، سرمایه 

گذاری و ... تابع آن در جوامع هستند.
وی افزود: آنچه که می تواند برای مقابله با فقر و 
رفاه  و  کند  سازی  زمینه  برابری  و  مالی  مشکالت 
عمومی را به همراه بیاورد، تولید و رشد یک جامعه 
است لذا در اقتصاد مقاومتی، تمرکز سیاست ها و 
اقتصادی مثبت و سازنده است و  اقدامات بر رشد 
ما امروز رشدی را نیازمندیم که بتواند زمینه را برای 

مقابله با فقر فراهم کند.
اد      امه د      ر صفحه 2

سخنگوی دولت مطرح کرد: موضع ایران درباره رژیم صهیونیستی کامال درست است

صحبت های وزیر اقتصاد آلمان تحریف شده است
وزیر اقتصاد: امکان حذف یارانه سه دهک باالی جامعه وجود ندارد

حرکت نمادین کاروان کربال در تهران

صفحه 3

é نسترن کیوان پور
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نهج البالغه

کالم  نور

در بازار آزاد؛

ارزانی ۳۵۰۰ تومانی سکه طرح جدید

بازار آزاد دیروز تهران، قیمت سکه تمام بهار  در 
آزادی طرح جدید با ۳۵۰۰ تومان کاهش به یک 
میلیون و ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید؛ نرخ ارز 

هم البته به صورت جزئی کاهش یافت.

به گزارش مهر، در بازار آزاد دیروز تهران، قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با سه 
هزار و پانصد تومان کاهش به یک میلیون و ۱۱۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان رسید. قیمت سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم هم با کاهش دو هزار تومانی 
در قیمت، به نرخ یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان 
معامله شد. نیم سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی 
نیز با هزار تومان کاهش، به ترتیب با قیمت ۵۶۴ 
هزار تومان، ۲۹۳ هزار تومان و ۱۸۵ هزار تومان 
جهانی  بازارهای  در  طال  اونس  هر  شد.  معامله 
قیمتی معادل ۱۳۰۹ دالر و ۸۰ سنت و هر گرم 

طالی ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۳۳ تومان داشت.
قیمت هر دالر ۳۵۸۱ تومان، یورو ۴۰۳۲ تومان، 
و  تومان   ۱۲۱۰ ترکیه  لیر  تومان،   ۴۶۴۸ پوند 

درهم امارات ۹۸۲ تومان است.

ادعای سخنگوی ائتالف عربستان 
علیه یمن درباره ایران

مدعی  یمن  علیه  عربستان  ائتالف  سخنگوی 
شد که اگر عربستان و کشورهای این ائتالف در 
پرتاب  به سکوی  یمن  نمی کردند،  مداخله  یمن 

موشک های ایرانی تبدیل می شد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت خبری »اخبار 
۲۴«، احمد عسیری، سخنگوی ائتالف عربستان 
علیه یمن گفت: بعد از این که حوثی ها و علی عبدا... 
صالح زمام امور یمن را در دست گرفتند جنگ های 
لیبی  به  بود یمن  نزدیک  و  آمد  به وجود  داخلی 
اوضاع مرزهای جنوبی  این  تبدیل شود،  دیگری 
عربستان را تهدید می کرد. او ادامه داد: شبه نظامیان 
بعد از این که زمام امور در یمن را به دست گرفتند، 
یک اسلحه خانه که شامل موشک های بالستیک 
با برد ۵۰۰ کیلومتر، تانک ها، خودروهای زرهی، 
مانند میگ ۲۹ و سالح های  هواپیماهای جدید 

پیشرفته دیگر می شد را در دست گرفتند.

خبر

رهبر انقالب اسالمی با استناد به قرآن کریم، 
امنیت را مایه افزایش ایمان مؤمنان دانستند 
امنیِت  ارکان  مهمترین  از  یکی  گفتند:  و 
کشور، نیروی انتظامی است، البته این رکن 
اغلب  که  انسانی  نیروهای  را  امنیت  عظیِم 
هستند  زحمتکش  و  شریف  کارآمد،  آنها 
ایمان،  عزم،  دائماً  باید  و  داده اند  تشکیل 

انگیزه و روحیه این نیروها تقویت شود.
معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
روز  مناسبت  به  دیروز  اسالمی  انقالب 
و  فرماندهان  دیدار  در  انتظامی  نیروی 
از  یکی  را  »امنیت«  نیرو،  این  مسئوالن 
کشور  پیشرفت  و  رشد  اساسی  ارکان 
نیروی  مهم  نقش  بر  تأکید  با  و  خواندند 
خاطرنشان  امنیت  برقراری  در  انتظامی 
نیروی  آمادگی های  و  توانایی ها  کردند: 
باید  آن  کارکنان  ایمان  و  عزم  و  انتظامی 

روز به روز ارتقاء پیدا کند.
دیدار،  این  در  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 

فردی  روانِی  »آرامش  معنای  به  را  امنیت 
برشمردند  اجتماعی«  عمومِی  آرامش  و 
وجود  با  حتی  امنیت،  نبود  در  افزودند:  و 
توانایی و انگیزه  در میان افراد یک جامعه، 
امکان فعالیتهای متنوع اقتصادی، فرهنگی، 

سیاسی و خدماتی از بین می رود.
قرآن  به  استناد  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
کریم، امنیت را مایه افزایش ایمان مؤمنان 
دانستند و گفتند: یکی از مهمترین ارکان 
البته  است،  انتظامی  نیروی  کشور،  امنیِت 

این رکن عظیِم امنیت را نیروهای انسانی 
آنها کارآمد، شریف و زحمتکش  اغلب  که 
اند و باید دائماً عزم،  هستند تشکیل داده 
تقویت  نیروها  این  روحیه  و  انگیزه  ایمان، 

شود.
ایشان با اشاره به خدمات گسترده نیروهای 
نقش  به  ویژه  توجه  بر  انتظامی در کشور، 
کالنتری ها به دلیل مواجهه مستقیم با آحاد 

جامعه تأکید کردند.
به  اشاره  با  همچنین  قوا  کل  فرمانده 
مختلف  بخشهای  در  سریع  تغییرات 
فناوری،  و  علم  پیشرفتهای  جمله  از 
رسانی  به روز  و  آمادگیها  »افزایش  لزوم 
کامل  انجام  و  »شناخت  توانایی ها«، 
وظایف« و »تبیین دقیق فعالیتها و خدمات 
برای مردم در رسانه ها« را در جهت تأمین 

و ارتقای امنیت کشور یادآور شدند.
به  عصر  و  ظهر  نماز  دیدار،  این  از  پیش 

امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه شد.

رهبر معظم انقالب تاکید کرد: نیروی انتظامی رکن تأمین امنیت

امنیت، رکن اساسی پیشرفت کشور است

اد      امه از صفحه1
وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه 
مدیران استانی و شهرستانی به تحقق شعار 
سال تاکید کرد و گفت: رشد کشور هدف اصلی 
اقتصاد مقاومتی و اولویت اصلی مسئوالن است.

طیب نیا درباره سیر طوالنی و پرفراز و نشیب 
رشد در کشور، بیان داشت: اگر نگاهی به فرآیند 
گذشته  ۴۰سال  طی  ایران  اقتصاد  در  رشد 
بیاندازیم می توانیم بفهمیم که این رشد با سه 
ویژگی منفی مواجه بوده است ابتدا باید گفت 
رشد اقتصادی در ایران بسیار پائین است حتی 
در برخی مقاطع رشد در کشور ما قادر نبوده که 
آثار رشد جمعیت را در درآمد سرانه خنثی کند.

وی با بیان اینکه متوسط رشد سه دهه اخیر 
افزود:  است،  بوده  درصد  متاسفانه ۳.۱  ایران 
متوسط رشد هشت ساله منتهی به سال۹۲، 
تنها ۲.۲درصد است که این میزان حتی از دوران 
جنگ نیز کمتر است که تنها شش میلیارد دالر 

درآمد داشتیم و این درحالی است که ساالنه بالغ 
بر ۱۰۰میلیارد دالر طی دولت های نهم و دهم 
درآمد نفتی وجود داشت و مقدار قابل توجهی 
از دارایی های دولت فروخته شد و ما امروز با 
مواجه  زیان ده  دولتی  شرکت های  از  سبدی 
هستیم که هفت، هشت بار، به مزایده گذاشته 

شده اند و کسی آنها را نمی خرند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی می گویند حال 
که افزایش حامل های انرژی صورت گرفته، می 
توان یارانه ۲۰ تا ۳۰درصد مردم آن هم نه همه، 
قطع شود تا مشکالت اقتصادی دولت تا حدی 
رفع شود، افزود: اما باید گفت قشر ضعیف جامعه 
باید یارانه دریافت کنند چراکه درمقابل نوسانات 

اقتصادی در امان نیستند.
طیب نیا با بیان اینکه اگر در سال های اخیر، 
ساالنه ۴۰هزار میلیارد تومان را در زیر ساخت 
های کشور به درستی خرج می کردیم امروز 
وضعیت بسیار مناسبی داشتیم و مردم رضایت 
داشتند و پولمان را امروز تباه نمی کردیم، گفت: 
آیا یک انسان مسلمان و عاقل با منابع خودش 

اینگونه رفتار می کند؟
وی افزود: برخی می پرسند چرا دهک های 
یارانه حذف نمی  از سیستم  را  باالی جامعه 
کنید، لذا باید گفت امکان حذف یارانه سه دهک 
باالی جامعه برای ما وجود ندارد چرا که تا به 
امروز اطالعات الزم را درباره پردرآمد ها نداریم 
و در چند باری هم که تالش شد برخی یارانه 
مردم اشتباها قطع شد لذا باید اطالعات درستی 

وجود داشته باشد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه از انهدام یک 
تیم وابسته به ضدانقالب و گروهک های 
اشرار  از  تن   ۱۲ هالکت  و  تروریستی 

مسلح خبر داد.
بـه گزارش مهر به نقـل از روابط عمومی 
سـپاه، سـردار محمـد پاکپـور فرمانـده 
پیـش  دقایقـی  سـپاه  زمینـی  نیـروی 
رزمنـدگان  دیـروز  درگیـری  اعـالم  بـا 
قـرارگاه نجـف در منطقـه مرزی اسـتان 
کرمانشـاه، گفـت: هوشـیاری رزمندگان 
نیـروی زمینـی سـپاه و نیروهـای بومی 
منطقـه یـک تیـم از اشـرار وابسـته بـه 
تروریسـتی  گروهک هـای  و  ضدانقـالب 
رژیـم  و  آمریـکا  حمایـت  تحـت 
صهیونیسـتی کـه قصـد رخنه بـه داخل 

خاک میهن اسـالمی بـرای ایجاد ناامنی 
را داشـتند توسـط نیروهـای اطالعاتی و 
امنیتـی قرارگاه نجف شناسـایی شـدند.

وی افزود: پس از گرفتار شدن اشرار و 
ترویست ها در تور رزمندگان اسالم طی 
طور  به  تیم  این  شدید،  درگیری  یک 
کامل منهدم و ۱۲ عضو آن به هالکت 

رسیدند.
سردار پاکپور با تحسین اقدام قاطع و به 
موقع رزمندگان سپاه اسالم و همکاری 
نیروهای بومی در این عملیات گفت: در 
رزمندگان  از  تن   ۳ تعداد  عملیات  این 
توجهی  قابل  مقادیر  و  مجروح  اسالم 
سالح و مهمات از تروریست ها از اشرار 

مسلح بدست آمد.

سردار پاکپور خبر داد:

درگیری با تروریست ها درمرزهای کرمانشاه
۱۲ تروریست به هالکت رسیدند

اد      امه از صفحه1
وی اضافه کرد: موضع دولت مشخص است؛ ما به 
در  و  می گذاریم  احترامی  ایرانی  اصیلی  موسیقی 
جهت بسط و نشر این هنر در چارچوب قوانین و 
احکام می پردازیم و البته باید خیلی از مباحث را 
به ویژه در مجامع مذهبی مورد توجه و احترام قرار 
دهیم. هنر مدیریت این است که به گونه ای عمل 
کنیم که بتوانیم بیشترین منفعت را عاید مردم کنیم.

سخنگوی دولت همچنین بیان کرد: در بحث کنسرت 
ها بعد از اعطای مجوز و وقتی چارچوب های قانونی 
طی شده هیچ کس نمی تواند از اختیارات فرا قانونی 
درباره لغو آنها اقدام کند. درباره ارتباط ما با علما و 
آیات محترم هم موضع دولت مشخص است، برای 
روابط خوبمان با بیوت آنها احترام زیادی قائلیم و در 
عمل هم این کار را انجام می دهیم. مدیرانمان هم 
باید بسیار آگاهانه و هوشمندانه وارد این موضوعات 

شوند چرا که بسیار عرصه متالطمی است.
از هر فرصتی  اینکه رقبا می خواهند  با بیان  وی 
استفاده کنند و ما باید معقول عمل کنیم، گفت: 
ما از هنرمندان اصیل مان که از سرمایه های کشور 
هستند و کنسرت ها، طبق قانون حمایت کنیم اما 
این به معنی بی توجهی نسبت به نظرات ارزشمند 
علما و آیات عظام نیست. از همین مدیرانمان انتظار 
داریم با همه حساسیت ها تصمیمات سنجیده بگیرند 

و سیاست های دولت را اجرایی کنند.
نوبخت با اشاره به انتقادات از سفر وزیر اقتصاد آلمان 
به ایران افزود: شاید خیلی ها نظرات متفاوتی درباره 
چنین مباحثی داشته باشند. ما قطعا در چارچوب 
مصالح و منافع ملی مذاکره می کنیم و هیچگاه از 
آنچه مربوط به حقوق ملت است کوتاه نمی آییم و 
استیفای حقوق را با توجه به مذاکره و دیپلماسی 

ادامه می دهیم.
نوبخت همچنین در واکنش به خبرهایی مبنی بر 
برای  جمهور  رئیس  انتخاباتی  ستادهای  فعالیت 
انتخابات ۹۶ تصریح کرد: این مساله تایید نمی شود 
و اصال بحث ستاد و تشکیل آن در دولت مطرح 
نیست. آقای روحانی هم آنقدر درگیر مسئولیت های 
خود هستند که االن به هیچ وجه درباره انتخابات 

واکنشی ندارند.
با  خود  های  صحبت  از  دیگری  بخش  در  وی 
اشاره به پرداخت مطالبات گندم کاران یادآور شد: 
امسال موفق شدیم حدود ۵/ ۱۱ میلیون تن گندم 
خریدرای کنیم در حالی که در سال ۹۲ کل میزان 
خرید حدود چهار میلیون ۲۰۰ هزار تن بوده است 
ضمن اینکه قیمت ها را هم باال برده ایم. از ۱۴ هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومان پولی که برای خرید گندم 
الزم داشتیم بیش از ۱۰ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان را 
پرداخت کردیم و در هفته های آینده این مبلغ را به 

صفر خواهیم رساند.
رشد  افزایش  برای  طرفی  از  کرد:  اضافه  نوبخت 
اقتصادی بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی با مبالغی 
که به آنها پرداخت شده از ابتدای سال فعال شده اند 

و از سوی دیگر نسبت به اتمام طرح های نیمه تمام 
اولویت دار اقدام کرده ایم که ۳7 هزار میلیارد تومان 
در این زمینه اختصاص داده شده است که شاید 
از ۵۰۰ پروژه بزرگ عمرانی را  تا دهه فجر بیش 
افتتاح کنیم. بیش از ۲۰ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان 
از مطالبات پیمانکاران هم در آینده ای نزدیک تادیه 

خواهد شد.
کردن  خارج  درباره  کرد:  اظهار  همچنین  نوبخت 
خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل شهری 
مصمم هستیم که ۹۰ هزار تاکسی فرسوده را از 
رده خارج کنیم که بر اساس آخرین گزارش بیش 
از ۵۶ هزارو ۶۲۶ صاحب خودرو ثبت نام کردند و 
تا االن ۲۱ هزار و ۸۱۸ تاکسی جدید تحویل داده 

شده است.
وی به سرشماری نفوس و مسکن اشاره کرد و گفت: 
تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار در 
سرشماری نفوس و مسکن شرکت کرده اند که نسبت 
به دیروز ۲۰ درصد افزایش داشته است. خواهشمان 
از مردم عزیز این است زودتر برای این کار اقدام کنند 
تا بار سنگینی روی نرم افزارها نیاید، هر چند آماده 
هستیم اما اگر این کار به تدریج صورت بگیرد بهتر 

است.
نمایندگان مجلس  از  با قدردانی  سخنگوی دولت 
یادآور شد: نمایندگان طی یک ماه گذشته در دو 
زمینه با دولت همکاری بسیار خوبی داشتند. ماه 
گذشته برای اصالح بودجه جاری ناگزیر به تقدیم 
الیحه ای به مجلس شدیم و تحقیقا مجلس آنچه 
را مورد نظر دولت بود در اصالح قانون بودجه ۹۵ 
انجام داد. از طرفیدو روز پیش کمیسیون تلفیق برای 

رسیدگی به الیحه برنامه ششم وارد بحث شد.
وی افزود: بحث هایی مطرح بود که آیا باید همه 
برای  که  را  احکامی  تنها  یا  رسیدگی شود  بندها 
کمیسیون  که  شود؟  رسیدگی  داریم  الزم  اجرا 
تلفیق به این مسائل پاسخ داد. ۲7 نفر از  اعضای 
کمیسیون تلفیق رای مثبت دادند و کلیات برنامه 
جزئیات  وارد  دیروز  از  و  کردند  تصویب  را  ششم 
شدند. خوشبختانه با مجلس خیلی خوب همکاری 
می کنیم و این مساله هم با پختگی نمایندگان پایان 

یافت که روال خوبی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال 
که تک نرخی کردن نرخ ارز چه زمانی صورت می 
گیرد و پیش بینی اش از قیمت ارز چیست؟ عنوان 
کرد: االن زمینه برای تک نرخی کردن قیمت ارز با 
توجه به ثبات اقتصاد کشور فراهم است. همکارانم 
در سازمان برنامه و بودجه روی این موضوع کار می 
کنند و احتماال قیمت ارز با این ارقامی که االن است 

نخواهد بود و حتما قیمت منطقی تری خواهد بود.
سازمان  رئیس  های  صحبت  به  واکنش  در  وی 
بازرسی کل کشور درباره مدیرانی که فیش های 
حقوقی شان بررسی شده است گفت: پیش از این 
مدیرانی که فیش های حقوقی شان بررسی شده بود 
حدود ۳ درصدشان که تقریبا ۳۰ نفر بودند، حقوق 
بیش از ۲۰ میلیون دریافت کرده بودند و این بار 
جامعه آماری گسترده و مشخص شد. ۴/ ۰ درصد از 
این مدیران بیش از ۲۰ میلیون دریافت کرده اند البته 
این که کسی بیش از ۲۰ میلیون دریافتی داشته 
به معنای آن نیست که دزدی کرده یا خالف قانون 

انجام داده باشد.
دیوان  در  مساله  این  تمام  داد:  ادامه  نوبخت 
از  و  گرفته  قرار  دقیق  بررسی  مورد  محاسبات 
دیوان این انتظار را داریم که هر موردی را خالف 
قانون دیدند تحت پیگرد قرار دهند و دولت هم 
سقف  االن  کند.  نمی  اشخاص  این  از  حمایتی 
نمی تواند  هیچ کس  و  است  میلیون  حقوق ۱۰ 
هر  باشد.  داشته  دریافتی  سقف  این  از  بیشتر 
حتما  داد  انجام  تخلفی  جایگاهی  هر  در  کسی 
اینکه مجلس  قرار می گیرد ضمن  پیگرد  مورد 
تصویب،  صورت  در  تا  کرده  آماده  را  طرحی 
در  دستمزد  و  حقوق  شورای  مصوبه  جایگزین 

این زمینه شوند.
این عضو شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این 
سوال که شکایت ایران از آمریکا برای بازگشت ۲ 
میلیارد دالر به کشور به کجا رسیده است؟ خاطر 
نشان کرد: این مساله در شواری عالی امنیت ملی 
بررسی شد و االن هم دستگاه های مختلف از جمله 
و  آن هستند  پیگیر  اقتصاد  و  امور خارجه  وزارت 
مقدمات شکایت فراهم شده است. ما از استیفای 

حقوقمان برای بازگشت این ۲ میلیارد دالر به هیچ 
وجه کوتاه نمی آییم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا می توان 
ماده 7  در  کرد:  اظهار  داد،  افزایش  را  یارانه  مبلغ 
افزایش  از  آنچه  از  درصد  آمده ۵۰  یارانه ها  قانون 
قیمت حامل های انرژی به دست می آید برای کمک 
به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ 
برای هزینه های جاری عمرانی صرف شود  درصد 
اما ما نه تنها کل پول افزایش قیمت را بین مردم 
تقسیم می کنیم بلکه باز هم به خاطر کم بودن این 
پول سالیانه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از 
خزانه برداشت می کنیم و اگر بخواهیم این عدد را 
اضافه کنیم باید بپرسیم از چه محلی باید این کار 

انجام شود.
وی ادامه داد: برای افزایش یارانه ها یا باید قیمت ها 
را افزایش دهیم، یا از خزانه برداشت کنیم یا اینکه 
قیمت ارز را باال ببریم و از مابه التفاوتشان پول تأمین 
و  دارند  اقتصادی  آثار سوء  کارها  این  کنیم. همه 
یک طرفه نمی توان گفت که می شود پول یارانه ها را 
افزایش داد. اگر به حرف باشد شاید بعضی ها بگویند 
تا یک میلیون تومان هم می توان یارانه داد. اما آیا 
محل تأمین منابع آن مشخص است. به هر حال االن 
مجلس در حال رسیدگی برنامه ششم توسعه است و 

می تواند تکلیف این موضوع را مشخص کند.
با  برخورد  درباره  سوالی  به  واکنش  در  نوبخت 
رسانه هایی که موضوع فیش های حقوقی را مطرح 
اشاره  نجومی  امالک  به  که  رسانه هایی  و  کردند 
کردند،  بیان کرد: از همه دستگاه ها در همه قوا انتظار 
داریم عدالت را رعایت کنند چرا که اجرای عدالت 
سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد مردم را باال می برد. 
توصیه ما همان توصیه رئیس جمهور است که حقایق 

بازگو شود و امیدواریم برخوردهای دوگانه صورت 
نگیرد. هر چند برای خیلی از مسائل باید هزینه داد.

موضوع  در  مراجع  انتقاد  درباره  همچنین  وی 
محصوالت تراریخته، تصریح کرد: راجع به مباحث 
فناوری های نو و اصالحات ژنتیک دیدگاه های علمی 
موارد  در  هم  معظم  مراجع  دارد.  وجود  مختلفی 
مختلف برای دادن مجوز اظهار نظر کرده اند. نظر 
مراجع برای ما بسیار حائز اهمیت است اما باألخره 
اختالف نظر هم وجود دارد و به همین دلیل در 
دولت ستاد ایمنی زیستی تشکیل داده ایم که مواضع 
طرفین را می شنود و موضع رسمی دولت از طریق 

این ستاد خواهد بود.
سخنگوی دولت در واکنش به  گمانه زنی ها درباره 
عیدی امسال کارمندان دولت و بازنشستگان تاکید 
بیان کنیم  توانستیم  به عددی که  کرد: هر وقت 
برسیم آن را اعالم می کنیم. وقتی این مسأله قطعی 
باعث  است  ممکن  آن  درباره  مطالب  بیان  نشده 
تشویش اذهان عمومی شود و به رسانه ها توصیه 
می کنیم که به پیش نویس لوایح استناد نکنند چرا 
که هیچ چیز االن قطعی نیست و تنها مسأله  قطعی 
این است که حقوق کارکنان دولت افزایش می یابد 
و برای کاهش نابرابری حقوق بازنشستگان گام عملی 

بر می داریم.
وی هم چنین درباره به تعویق افتادن پاداش خدمت 
بازنشستگان اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم قبل از وارد 
شدن پول به خزانه پاداش بازنشستگی عزیزانمان را 
تسویه کنیم.از مجلس اجازه گرفتیم اسناد خزانه 
منتشر و با فروش آن ها بدهی مان را تادیه کنیم. االن 
تمام کارهای مربوط به تبدیل این اوراق به ریال در 
حال انجام است و فرایند اداری خود را طی می کند 
که در آینده نزدیک همه این ها را تبدیل به ریال 
می کنیم. تردید نکنید اگر امروز بتوانیم چنین کاری 

را انجام دهیم آن را به فردا موکول نمی کنیم.
درپاسخ  ادامه  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
به این سوال که آیا قطع شدن اضافه کاری برخی 
کارمندان و کم شدن حقوق بعضی از کارکنان بانک 
به خاطر موضوع فیش های حقوقی بوده است، بیان 
کرد: من تائید نمی کنم که اضافه کاری کارمندان 
قطع شده باشد، شاید دستگاهی از نظر مالی مشکل 
داشته که به روسای برنامه و بودجه استان ها ابالغ 
می کنم اگر مشکلی در دستگاهی هست حل شود 
ولی این موضوع ربطی به فیش های حقوقی ندارد. 
درباره بانک ها هم بی اطالعم البته نباید زحمتی برای 

کارکنان زحمت کش بانک ها به وجود بیاید.
 FATF سخنگوی دولت درباره پیوستن ایران به
و الزمه شفاف سازی در داخل اظهار کرد: دولت 
موظف است همه قوانینی را در جهت شفاف سازی 
است اجرایی کند چه در روابط با کشورهای دیگر 
و چه در روابط داخلی خودمان. آنچه دولت انجام 
می دهد بر اساس قوانین حاکم کشور است و اگر 
نیاز به قانون جدید باشد مجلس شورای اسالمی 

نظر خود را اعالم می کند.

سخنگوی دولت مطرح کرد: موضع ایران درباره رژیم صهیونیستی کامال درست است

صحبت های وزیر اقتصاد آلمان تحریف شده است

وزیر اقتصاد:

امکان حذف یارانه سه دهک باالی جامعه 
وجود ندارد

ناجا و رویکرِد تعامل گرایانه در تأمین امنیت اجتماعي
é نسترن کیوان پور

»همه با هم براي امنیت و آرامش«. امسال 
عبارت  این  را  ناجا  ي  هفته  اصلِي  شعاِر 
تشکیل مي دهد؛ عبارتي که نوید تعامل 
و مشارکِت اجتماعي براي تأمیِن امنیت و 
ایجاِد بستري براي ارتقاي احساِس امنیت 
دارد که با توجه به معضالت و مشکالتي 

که جامعه مدت هاست با آن ها دست به گریبان است و در برخي 
موارد نیز به بروِز ناامني در گوشه و کناِر جامعه منتهي مي شود، 

یکي از مهم ترین واجباتي است که مردم به آن نیاِز ُمبرم دارند.
مسئوالن  زباِن  از  و  مختلف  هاي  رسانه  طریِق  از  بارها  متاسفانه 
در خصوِص ُجرم خیزي و آماِر باالي برخي آسیب هاي اجتماعي 
ایم. اصوال راهکاري که توسِط کارشناسان  شنیده و بسیار خوانده 
پیشنهاد شده، اغلب معطوف به تعامِل همه جانبه ي نهادها  و بهره 
گیري از مشارکِت مردم در این حوزه بوده است تا نیروي انتظامي 
نیز به عنواِن یکي از مراجِع مهم در خصوِص تأمیِن امنیِت مردم، به 
طوِر مستقیم با مردم در ارتباط باشد و احساِس امنیت در جامعه 

نهادینه شود.
از  کدام  هر  ي  شده  بیني  پیش  اقداماِت  و  شعارها  در  اگر  حال 
روزهاي هفته ي ناجا اندکي تأمل کنیم، در مي یابیم که رویکرِد 
جامعه محور و تعامل گرایانه در این عبارات به چشم مي خورد که 
جاي امیدواري دارد که امنیت به عنواِن یکي از مهم ترین نیازهاي 
جامعه که بسترساِز ترقي و پیشرفت کشور است، مورِد توجِه ویژه 

قرار گرفته است.
انتظامي  نیروي  حضوِر  به  منوط  را  امنیت  احساِس  ایجاِد  همواره 
در فضاها مي دانند اما نوِع حضور و میزاِن تعامل با شهروند یکي 
در  را  احساس  این  تواند  مي  که  است  هایي  مولفه  ترین  مهم  از 
فضا به عنواِن اصلي ثابت و مطلوب نهادینه کند. بحث امنیت ابعاد 
متفاوتي چون رواني، شغلي، ملي، قضایي و اجتماعي را در بر مي 
گیرد و اهمیِت آن چنان باالست که در صورِت تأمین نشدِن این 
نیاز حتي در سطحي ُخرد، خانواده ها و جامعهي نا ایمن شهرها را 

در بر خواهند گرفت.
کارشناسان  نظِر  طبِق  که  داشت  اذعان  باید  تر  عمیق  نگاهي  در 
شهري، حضوِر مستقیِم نیروهاي انتظامي در مکان هاي مختلِف شهر 
و تعامل با شهروند به ایجاِد حضوِر غیر مستقیم و استفاده از توان 
و ظرفیِت خوِد مردم به عنواِن چشِم ناظر در فضا براي جلوگیري از 
وقوِع جرم و جنایت مي انجامد که خوشبختانه در برخي محالت و 
مناطِق در شهرهاي مختلِف کشور این موضوع دیده مي شود اما در 
برخي مناطِق کم برخوردارتر از لحاِظ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
متاسفانه خأل این موضوع احساس مي شود که نیاز به برنامه ریزي 
در حوزه  مختلف  کارشناساِن  با همکارِي  که  دارد  تري  ویژه  هاي 
هاي گوناگوِن اجتماعي، فرهنگي و تخصصي در زمینه ي شهرسازي 
و معماري مي توان به این مهم دست یافت. چرا که بخشي از ایجاِد 
احساِس امنیت پیش از وروِد نیروي انتظامي به موضوع، به طراحاِن 
و مسئوالني که در حوزه ي  روانشناسان  شهري، جامعه شناسان، 

مدیریت شهري به فعالیت مشغول هستند، نیز باز مي گردد.
فضا  طراحي  در  را  افراد  رواني  امنیت  بحث  باید  شهري  طراحان 
مورد  را  شهر  عمومي  اماکن  و  معابر  سکونتگاهها،  کنند.  رعایت 
دارد  وجود  استان  سطح  در  بسیاري  فضاهاي  دهند.  قرار  بازبیني 
که به اصطالِح تخصصي بي دفاع و رها شده محسوب مي شود و 
هیچ نظارتي بر آنها وجود ندارد و مانند لکهاي تاریک بر قلِب شهر 
خودنمایي میکند. اگر استقراِر نیروي ناظر-مستقیم و غیر مستقیم- 
بر فضا در این گونه محیطها رعایت شود تا حدي بخش اجتماعي و 
انتظامِي قضیه نیز حل خواهد شد چرا که محیطهاي نا امن، معابر 
تاریک، معابري که حضور پلیس منفعل در آنها کم است و پرپیچ و 
خم بودن معابر و کوچه هاي جنوب شهر است که فضاي نامناسبي 

ایجاد مي کند.
نیاز  امنیت،  تأمیِن  و  تعریف  ممتنِع  مقوله ي سهِل  عیِن حال  در 
به سطح بندي دارد که قاعدتا سطِح یک همیشه به اطالع رساني 
اخیِر  عملکرِد  به  منصفانه  نقدي  اگر  که  پردازد  مي  سازي  آگاه  و 
نیروي انتظامي داشته باشیم در این حوزه فعالیِت بیشتري نسبت 
به گذشته، شکل گرفته است. بحِث امنیت اخالقي و اجتماعي با این 
حال بیشتر مي تواند رواني و دروني باشد تا متاثر از عوامِل بیروني 
که مي توان با مناسب سازي معابر، حمل و نقل عمومي و چنین 
تمهیداتي تاحدودي امنیت را به وجود آورد و اینجاست که به این 
موضوع مي رسیم که مشارکت، کلیِد اصلِي ایجاِد احساِس امنیت 

در مردم است.
نوعي  خود  مردم،  میاِن  انتظامي  نیروي  افراِد  روي  در  رو  حضوِر 
و  دغدغه  ایجاِد  که  است  فعالیتي  هاي  عرصه  در  مشارکت  جلِب 
در عیِن حال آرامِش روحي و رواني در مردم را در پي دارد. زماني 
که فرمانده هاي نیروي انتظامي به طوِر مستقیم در بطِن جامعه و 
میان مردم-همانگونه که امسال در هفته ي ناجا شاهِد این اقدامات 
هستیم- حضور یابند، ارتباِط چهره به چهره به ارتباطي دو سویه 
مي انجامد که نشان از توجِه مسئوالن به مردم و نیاز هاي آنان، و 
یاري خواستن از آن ها براي تأمیِن امنیِت جسمي و روانِي خود و 

در گامي فراتر جامعه دارد.

۱۲۰ کشته و زخمی در انفجار انتحاری در حسکه

منابـع خبـری کـرد از یـک بمب گـذاری انتحـاری در یـک سـالن 
عروسـی کردهـا در منطقـه السـنابل در شـهر حسـکه سـوریه خبر 

دادند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در این انفجار انتحاری 
حسکه  در   صفیه  روستای  در  عروسی  مراسم  یک  سالن  در  که 
صورت گرفت، دست کم ۳۰ تن کشته شدند. شبکه المیادین تعداد 

زخمی ها را ۹۰ تن اعالم کرد.
داعش در بیانیه ای مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت به طوری 
عامل  یک  کرد:  اعالم  گروه  این  به  وابسته  اعماق  خبرگزاری  که 
جلیقه  یک  با  را  کرد  خلق  مدافع  یگان  نیروهای  تجمع  انتحاری 

انتحاری در اطراف شهر حسکه هدف گرفت.
بیانیه ای  در  کرد  خلق  مدافع  یگان های  که  است  حالی  در  این 
به واسطه  یا  بوده و  از بمب  ناشی  انفجار  این  مشخص نکردند که 
یک عامل انتحاری صورت گرفته است. اما برخی گزارش های تایید 
نشده نیز حکایت از این دارد که این حمله احتماال توسط یک عامل 

انتحاری زن انجام گرفته شده باشد.
دیده بان حقوق بشر سوریه نیز اعالم کرد: داماد و یکی از رهبران 
اینکه  علت  به  و  هستند  شده ها  کشته  بین  در  کردی  حزب  یک 
ده ها زن و کودک در بین زخمی ها بوده و حالی برخی وخیم است 

احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
بین  روستای صفیه  در  انفجار  افزود:  سوریه  بشر  بان حقوق  دیده 
نیروهای  به  وابسته  القرمید  و  الصباغ  میدان  بازرسی  ایست  دو 

دموکراتیک سوریه رخ داد.
نیز روز دوشنبه میدان  انتحاری  انفجار  این در حالی است که دو 
العاصی در محله الحاضر در مرکز شهر حماة را هدف گرفته بودند 

که مسئولیت این دو حمله را نیز داعش برعهده گرفت.

یادداشت روز
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الریجانی: همه باید در استرداد 
اموال بیت المال همکاری کنند

رییس مجلس شورای اسالمی از تهیه طرحی 
درکمیسیون  نامتعارف  های  حقوق  درمورد 
در  باید  همه  گفت:  و  داد  خبر   ۹۰ اصل 
پیگیری و استرداد اموال بیت المال همکاری 

الزم را داشته باشند.
جلسه  در  الریجانی  علی  ایرنا،  گزارش  به 
گزارش  قرائت  از  پس  مجلس  دیروز  علنی 
های  حقوق  درباره   ۹۰ اصل  کمیسیون 
در  گرفته  صورت  های  بررسی  از  نامتعارف 
این  اظهارداشت:  و  کرد  تشکر  موضوع  این 
کمیسیون طرحی را ارایه کرده است که در 

دستور کار مجلس قرار می گیرد.
 ۹۰ اصل  کمیسیون  گزارش  داد:  ادامه  وی 
مجلس مجموع بررسی های صورت گرفته از 
سوی دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی 
بود که از آنها و اعضای این کمیسیون تشکر 

می کنم.
رییس مجلس خاطرنشان کرد: طرحی نیز در 
این زمینه برای شرایط آینده کشور در نظر 
گرفته شده که ضوابط پرداخت میزان حقوق 
مدیران را در قالب چارچوبی تعیین می کند.

قرار  که  این  دلیل  به  کرد:  تصریح  الریجانی 
است دیوان محاسبات پیگیری جدی را برای 
باید  همه  باشد  داشته  اموال  این  استرداد 
این  به  رسیدن  برای  را  الزم  های  همکاری 
هدف و استرداد اموال بیت المال داشته باشیم.

تالش جی استریت از نامزدهای 
حامی برجام در کنگره

در  صهیونیستی  رژیم  حامی  گروه  یک 
حمایت  برای  را  کمپینی  دارد  قصد  آمریکا 
توافق  از  که  کنگره  انتخاباتی  نامزدهای  از 

هسته ای پشتیبانی کرده اند راه اندازی کند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه تایمز آو 
اسراییل، گروه جی استریت که یک سازمان 
شمار  به  آمریکا  در  اسراییل  حامی  لیبرال 
می آید قرار است کمپینی را با هزینه ی ۵۰۰ 
نامزدهای  از  تا  کنند  راه اندازی  دالر  هزار 
گذشته  سال  که  سنا  و  نمایندگان  مجلس 
از حصول توافق هسته ای ایران و گروه ۵+۱ 
قرار  خود  پشتیبانی  مورد  کردند،  حمایت 

دهد.
که  ایاالت  دو  در  است  قرار  که  کمپین  این 
و  دموکرات  حزب  دو  از  مساوی  حامیان 
بپردازد،  فعالیت  به  دارند  جمهوری خواه 
سطح  در  تبلیغات  تلویزیونی،  تبلیغات 
ایمیل مستقیم و رای گیری  ارسال  اینترنت، 
چند  تالش  از  بخشی  که  می شود  شامل  را 
سنا  مجلس  رقابت های  روی  متمرکز  ایالتی 
است که در آن نامزدهای انتخاباتی به دلیل 
پشتیبانی از توافق هسته ای هدف حمله قرار 

می گیرند.
جی استریت که هدف خود را از این کمپین 
است،  کرده  عنوان  دیپلماسی  از  حمایت 
هم چنین اعالم کرده است که توافق هسته ای 
ایران و گروه ۱+۵ برای آمریکا و اسراییل خوب 
است. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسراییل یکی از مخالفان جنجالی 

این توافق تاریخی بوده است.
استریت  جی  گروه  رییس  امی،  بن  جرمی 
توجیهی  جلسه  یک  میزبان  چهارشنبه  روز 
پیشین  سفیر  پیکرینگ،  توماس  حضور  با 
واشنگتن در روسیه، اسراییل و اردن خواهد 
بود تا جزییات این کمپین جدید را ارائه کند.

وی در این باره گفت: ما از فعالیت های این 
هسته ای  توافق  پیشبرد  راستای  در  سازمان 
و  مفتخریم  جهانی  قدرت های  و  ایران 
معتقدیم که این توافق بیش ترین اهمیت را 

برای امنیت اسراییل دارد.
به نوشته تایمز آو اسراییل، گروه جی استریت 
سال گذشته نیز کمپینی به ارزش ۵.۵ میلیون 
دالر برای حمایت از توافق هسته ای را عهده دار 
شد، در حالی که گروه های دیگر حامی اسراییل 
برای  را  کنگره  تا  آویو تالش می کردند  تل  و 

جلوگیری از اجرای این توافق متقاعد کنند.

جبهه فتح الشام مرگ معاون 
سرکرده این گروه را تایید کرد

شدن  کشته  از  خبری  منابع  که  حالی  در 
)النصره سابق(  الشام  فتح  ارشد جبهه  عضو 
خبر  سوریه  شمال  در  هوایی  حمالت  در 
را  خبر  این  نیز  تروریستی  گروه  این  دادند 

تایید کرد.
خبری  پایگاه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
العالم، ابوالفرج المصری، معاون سرکرده فتح 
الشام در منطقه ای در جنوب غربی ادلب در 

نزدیکی جسر الشغور کشته شده است.
یک هواپیما که هنوز مشخص نیست متعلق 
به کدام کشور بوده، خودروی حامل المصری 

را با دو موشک هدف قرار داده است.
داد،  گزارش  المیادین  شبکه  حال،  این  با 
جنگنده های ائتالف بین المللی تحت رهبری 

آمریکا این حمله را انجام داده اند.
سالمه  احمد  او  واقعی  نام  که  ابوالفرج، 
مبروک است، از مهم ترین سرکردگان جبهه 

فتح الشام و اصالتا اهل الجیزه در مصر بود.
منابع وابسته به گروه تروریستی جبهه فتح الشام 

نیز خبر کشته شدن المصری را تأیید کرده اند.

خبر

اقتصاد  گفت:  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
مقاومتی سیاست هایی است که حرکت و 
مسیر رسیدن به توسعه پایدار برای کشور 
را روشن کرده و در حقیقت نقشه راهی در 

اختیار همگان قرار داده است.
اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه شورای 
اداری استان خراسان شمالی که با رویکرد 
سیاست  به  شد،  برگزار  مقاومتی  اقتصاد 
و  کرد  اشاره  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های 
جهت  حقیقت  در  مقاومتی  اقتصاد  افزود: 
گیری اصلی ماست و در وهله نخست باید 
اصولی  بصورت  ها  این سیاست  که  بدانیم 

چه تعریفی دارند.
وی گفت: اقتصاد کشور در سال ۹۵ رشد ۵ 
درصد و پایدار را تجربه خواهد کرد و امیدواریم 
فرهنگی  کارگروه  وجود  با  مقاومتی  اقتصاد 

تبدیل به گفتمان غالب در جامعه شود.
کرد:  تصریح  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  مخاطب 
کشور  همه  بلکه  نیستند  دولتمردان  فقط 
و قوای سه گانه، ائمه جمعه، علما و همه 
مقاومتی  اقتصاد  مخاطب  جامعه  آحاد 

هستند. 
مقاومتی  اقتصاد  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
با  مسئله  این  در  و  است  جدی  موضوعی 
هیچ کس شوخی نداریم، گفت: هر مدیری 
که احساس می کند مالحظاتی دارد و نمی 
تواند در این مسیر همراهی کند، مصلحت 
آبرومندانه  بصورت  که  است  این  در 

کناره گیری کند.
وجود  با  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
مخالفت های فراوان در سال های پس از 
انقالب به نقطه ای رسیده است که دوست 
قدرت  که  کنند  می  اعتراف  دشمن  و 
از مرزها رسیده و در  به خارج  ایران  نفوذ 
منطقه خاورمیانه بدون مشارکت جمهوری 
مشکالت  و  مسائل  حل  ایران  اسالمی 

منطقه امکانپذیر نیست.
که  دالیلی  از  یکی  کرد:  اظهار  جهانگیری 
ابالغ شد  اقتصاد مقاومتی  در مقطع فعلی 
صاحبنظران  میان  در  همواره  که  بود  این 
وجود  جدی  نظرهای  اختالف  اقتصادی 
دارد اما با ابالغ این سیاست ها یک انسجام 
و هماهنگی در میان همگان بوجود آمد و 
پذیرفتند  ها  بخش  همه  و  گانه  سه  قوای 
که اقتصاد مقاومتی باید مبنای همه کارها 

باشد.
به  اشاره  با  جمهوری  رییس  اول  معاون 
اینکه رهبر معظم انقالب اقتصاد را موضوع 
کرده  اعالم  کشور  نخست  اولویت  و  اول 
است  نظام  دلسوز  که  هر کس  افزود:  اند، 
نباید موضوعات دیگر و مسائل حاشیه ای 
را برجسته کند و مانع از تمرکز بر اقتصاد 

مقاومتی شود.
موضوع  مقاومتی  اقتصاد  داد:  ادامه  وی 
همگان است و در هر جایگاهی که هستیم 
اقتصاد  تحقق  برای  که  کنیم  فکر  باید 
مقاومتی چه کار کرده ایم و چه قدمی در 

این مسیر برداشته ایم.
 ۱۳۹۵ سال  در  اینکه  بیان  با  جهانگیری 

اجرا  مقاومتی  اقتصاد  باید  اینکه  بر  عالوه 
شود، نامگذاری سال هم متناسب با اقتصاد 
سیاست  افزود:  است،  اعالم شده  مقاومتی 
هایی  برنامه  عمدتاً  مقاومتی  اقتصاد  های 
بلند مدت هستند که برخی از آنها ممکن 
است ضرورت داشته باشد تا ۲۰ سال نیز 

پیگیری شود. 
داد:  ادامه  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
یکی از موضوعات اقتصاد مقاومتی افزایش 
بهره وری است که برای تحقق آن نیازمند 
و  سازی  فرهنگ  ساختاری،  اصالحات 
بتوانیم  تا  هستیم  الزم  های  بسترسازی 
بهره وری را در کشور به نقطه قابل قبولی 

برسانیم.
تاکید  اقتصاد مقاومتی  وی اضافه کرد: در 
باید  نفت  فروش  برای  که  است  شده 
پیدا  جهانی  بازار  در  مطمئن  مشتریان 
مدت  بلند  های  برنامه  اینگونه  که  کنیم 
ممکن است تا ۲ برنامه پنج ساله نیازمند 

پیگیری باشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه برخی مباحث 
اساسی  موضوعاتی  مقاومتی  اقتصاد 
تصریح  هستند،  بر  زمان  و  ریشه ای  و 

کرد:برخی این موضوعات را در برنامه ششم 
در  باید  حتماً  و  ایم  کرده  لحاظ  توسعه 
برنامه هفتم نیز مدنظر باشند. البته برنامه 
اقتصاد  بر  مبتنی  ای  برنامه  توسعه  ششم 
مورد  موضوع  این  که  چرا  است  مقاومتی 

تاکید رهبر معظم انقالب نیز بوده است. 
هم  که  ششم  برنامه  امیدوارم  افزود:  وی 
اکنون در مجلس شورای اسالمی در دست 
بررسی است به شکل مناسبی تصویب و در 

اختیار دولت قرار گیرد. 
با  ادامه  در  جمهوری  رییس  اول  معاون 
اشاره به انتخاب ۱۲۰ طرح در حوزه اقتصاد 
مقاومتی و برنامه اولویت دار برای سال ۹۵، 
ای  گونه  به  را  ها  طرح  این  دولت  گفت: 
انتخاب کرده است که اگر در سال جاری 
اجرایی شوند، در اقتصاد کشور تحول ایجاد 
کنند و بتوانند شعار اقتصاد مقاومتی اقدام 

و عمل را جامه عمل بپوشانند. 
وی همچنین با اشاره به فعال شدن ستاد 
ها  استان  تمامی  در  مقاومتی  اقتصاد 
این  در  ها  برنامه  از  یکی  خاطرنشان کرد: 
ارائه  روی  پیش  موانع  که  بود  این  راستا 
تسهیالت بانکی به هفت هزار و ۵۰۰ واحد 
صنعتی راکد و نیمه فعال را برطرف کنیم و 
از نظام بانکی خواسته ایم که در این مسیر 

همراهی الزم را انجام دهند.
جهانگیری اضافه کرد: البته بر این موضوع 
باید  بانکی  نظام  که  است  شده  تاکید  نیز 
که  دهد  تسهیالت  واحدهایی  به  فقط 
دریافت  از  واحدها پس  این  باشد  مطمئن 
تسهیالت قادر خواهند بود فعالیت خود را 

احیا کنند و در بازار به رقابت بپردازند.
گفت:  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
وجود  با  کشور  بانکی  نظام  خوشبختانه 
آمده  کار  پای  خوبی  به  فراوان  مشکالت 
مناسبی  همراهی  مسیر  این  در  و  است 

داشته است.

جهانگیری تاکید کرد:

 اقتصاد مقاومتی نقشه راه رسیدن به توسعه پایدار

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با اشاره به لزوم تبعیت بی چون و چرا 
از ولی فقیه در تمام زمینه ها، حتی شرکت 
رهبر  حکم  گفت:  انتخابات  در  افراد  برخی 
معظم انقالب برای همگان فصل الخطاب است.

آیت ا... علی سعیدی در یادواره ۱۸۸۰ شهید 
کهگیلویه وبویراحمد در یاسوج اظهار داشت: 
»وقتی رهبر معظم انقالب صالح نمی دانند 
فردی در انتخابات نامزد شود اگر رهبری را 
فصل الخطاب می دانیم باید بگوییم لبیک یا 

خامنه ای«. 
وی گفت: وقتی رهبر فرزانه انقالب، اقتصاد 
مقاومتی را مطرح می کنند فلسفه ای در آن 
پنهان است که همه نمی توانند آن را بفهمند. 
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی افزود: برخی بودند که در زمان امام 
خمینی )ره( در مقابل آن بزرگوار چون و چرا 
می کردند و امروز برخی از مسائل را رهبری 
مطرح می کنند که نباید توقع داشته باشیم 

پشت صحنه را بازگو کنند. 
آیت ا... سعیدی بیان کرد: وقتی رهبری حکمی 
صادر می کنند باید از آن تبعیت کنیم و دنبال 
فلسفه آن نباشیم چون برخی مسائل را نمی 
توان در آن مقطع زمانی طرح کرد و بیان این 

مسائل سالها طول می کشد. 
های  ویژگی  برخی  بیان  به  ادامه  در  وی 
روحانیان پیشتاز اشاره کرد و گفت: یکی از 
معیارهای آنان، تبعیت بی چون و چرا از ولی 

فقیه است. 
امام  یاران  افراد،  بیان کرد: »متعبدترین  وی 
کربال  در  ایشان  که همراه  بودند  حسین)ع( 

حرکت می کردند و نگفتند برای چه ما را می 
بری«. 

وی افزود: ماموریت کربال به کلی سری بود و 
امام نمی توانست پشت صحنه را بگوید چون 
برخی در آن مقطع زمانی قادر به درک آن 

نبودند. 
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی بیان کرد: نخستین معیار برای روحانی 
پیشتاز، همسویی با ولی فقیه در حکومت دینی 

است. 
آیت ا... سعیدی عنوان کرد: تشخیص موضوع 
و  فقیه  ولی  عهده  بر  حکومت  مدیریت  در 
کارشناسان است اما صدور حکم را تنها والیت 

فقیه بر عهده دارد. 
وی گفت: ولی فقیه در مسائل حکومتی حکم 
صادر می کند و تبعیت از آن مانند تبعیت از 
حکم رسول ا... )ص( و امامان معصوم )ع( است. 
مسائل  در  حکم  صدور  اینکه  بیان  با  وی 
حکومتی بر عهده حاکم است که می تواند 
پیامبر)ص(، امام معصوم و یا ولی فقیه باشد 
افزود: شخص دیگری در عرض ولی فقیه در 
عرصه مدیریت کشور نمی تواند حکمی صادر 

کند. 
آیت ا... سعیدی بیان کرد: ولی فقیه در پنج 
و  رسالت  نصب،  تبعیت،  حجیت،  موضوع 
امام معصوم )ع(  پیامبر )ص( و  با  اختیارات 
اشتراک دارد و از این جنبه ها تفاوتی بین آنها 

نیست. 
رویدادهای  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
مؤثری  نقش  آنها  در  روحانیت  که  معاصر 
داشتند گفت: روحانیت از دیرباز در همه امور 
اجتماعی و سیاسی نقش محوری داشته است. 
وی بیان کرد: مالعلی کنی در اعتراض ها به 
قرارداد رویترز و جنبش تنباکو، شیخ فضل ا... 
نوری در نهضت مشروطیت، آیت ا... کاشانی و 
نواب صفوی در نهضت ملی شدن صنعت نفت 
و امام خمینی)ره( در انقالب اسالمی ازجمله 
تاریخ  مهم  وقایع  در  که  هستند  روحانیانی 

معاصر ایران اثرات عمیقی داشتند. 
آیت ا... سعیدی عنوان کرد: حتی زیارت عاشورا 
نیز سرشار از مضامین سیاسی است که نشان 
دهنده لزوم توجه روحانیت به این گونه مسائل 

است. 

رییس جمهور سوریه با اشاره به هراس آمریکا از 
الگوگیری ملت ها از انقالب اسالمی ایران گفت: 
کشورهای غربی به عربستان سعودی دستور 
در  طایفه یی  رقابت های  چارچوب  در  دادند 

منطقه گام بردارد
به گزارش ایسنا به نقل از فصلنامه مطالعات 
سیاست خارجی تهران، بشار اسد با اشاره به 
حمایت های بی دریغ ایران از محور مقاومت در 
منطقه و تاکید بر این که امام خامنه ای جایگاه 
بزرگی در سطح تاریخ منطقه برای خود احراز 
کرده اند گفت: آمریکا قبل از شروع بحران اصرار 
داشت سوریه علیه محور مقاومت و ایران نقش 
ایفا کند ولی ما هیچ گاه نپذیرفتیم که وارد 
چنین فضایی شویم. او اضافه کرد: آمریکا اصرار 
داشت در چارچوب طرح سازش که هدف آن 
نادیده انگاشتن حقوق ملت خود و حقوق مردم 

فلسطین است، گام برداریم.
رییس جمهور سوریه با بیان این که در سوریه 
خواسته آن ها این است که این حکومت برود و 
حکومتی دست نشانده سرکار بیاید تا این کشور 
را مانند لقمه چربی تقدیم غرب کند، تاکید 
کرد: در نبرد با دشمن اولین چیزی که به ما 

یاری می رساند، ایمان به خداست.
بشار اسد با طرح این پرسش که ارتش بدون 
برخورداری از پشتوانه آگاهانه مردم چگونه قادر 
به مبارزه علیه گروه های تروریستی خواهد بود؟ 
گفت: هم اکنون سوریه به مرکز اصلی مبارزه 
است،  تبدیل شده  در جهان  تروریسم  علیه 
چیزی که امروز در سوریه در حال وقوع است، 

بر نقشه سیاسی جهان، اثرگذار خواهد بود.
محافظت  برای  ما  که  این  بر  تاکید  با  وی 
خویش،  منافع  و  کشور  مردم،  حاکمیت،  از 
مقاومت می کنیم تصریح کرد: وقتی مردم با 
تو هستند و هم زمان نیز خدا با تو هست، نباید 
ترسید. اگر خداوند برای این کشور فروپاشی 
را رقم زده بود، تاکنون همه چیز در سوریه 

فروپاشیده بود.
رییس جمهور سوریه خاطرنشان کرد: ایران در 
پایداری سوریه نقش اساسی ایفا می کند و این 

برای همگان، شناخته شده است.
او افزود: مردم به دلیل ادراک باال، اشتباهات 
دستگاه های اجرایی را از کوتاهی هایی که به 
دلیل شرایط بحرانی بر کشور تحمیل می شود 

سوال  این  بیان  با  اسد  می دهند.  تشخیص 
که ایران از مهم ترین کشورها در غرب آسیا 
و برخوردار از آزادی و دموکراسی است، چرا 
آمریکا علیه آن مواضع خصمانه دارد و بقیه 
کشورها را رها کرده است؟ گفت: جورج بوش 
از طریق سارکوزی، رییس جمهور وقت فرانسه 
خواست که رهبری ایران را برای موافقت با 
طرح غرب متقاعد کند تا ایران تمامی ذخایر 
اورانیوم غنی سازی شده خود را بدون هیچ گونه 
ضمانتی تحویل غربی ها دهد؛ این درخواست 
آنان بود و البته ما این درخواست آنان را رد 
کردیم. وی یادآور شد: از زمان جنگ جهانی 
در  فقط  آمریکا  متحده  ایاالت  تاکنون،  دوم 
چالش آفرینی و تخریب کشورها موفق بوده 
است، اوباما )در ابتدای دوره ریاست جمهوری 
خود( گفت: وارد هیچ جنگی نخواهیم شد. اما 
ریاست جمهوری اش چه کار کرد؟  در دوره 
وارد همه جنگ ها شد. اسد گفت: در صورتی 
که سوریه در این معرکه متحمل شکست شود، 
سلطه و هیمنه غرب به صورت کامل در منطقه 
گسترده می شود و هیچ کشوری نمی تواند در 

برابر آمریکا ادعای حق کند.
مصاحبه  این  ادامه  در  سوریه  رییس جمهور 
با اشاره به این نکته که اگر رویکرد طایفه یی 
عمومی  رویکردی  عنوان  به  سوریه  در 
سوریه  در  دولت  به عنوان  ما  داشت،  وجود 
نمی توانستیم در برابر آن اقدامی کنیم و یک 
گفت:  آوریم  به وجود  غیرطایفه یی،  وضعیت 
یا  فساد  برخی  وجود  )با  سوری  شهروندان 
کم کاری  ها( احساس می کنند که این دولت 

متعلق به خودشان است.

بشار اسد: هراس آمریکا، الگوگیری ملت ها 
از انقالب ایران است

روز   ۸۸ خونین  های  خشونت  قربانیان  تعداد 
گذشته در کشمیر به ۹۰ کشته و بیش از یک 

هزار و ۲۰۰ مجروح افزایش یافته است .
به گزارش ایرنا،درگیری میان پلیس و معترضان 
حزب  فرمانده   ‹ وانی  مظفر  برهان  قتل‹  به 
المجاهدین کشمیر از ۱۹ تیر بعد از تشییع جنازه 

› وانی › آغاز شد.
نیروهای امنیتی هند ، هشتم جوالی )۱۸ تیر( 
با دریافت اطالعاتی در خصوص ›وانی‹ درنماز 
و  جامو  ایالت  در  ›انانتاگ‹  منطقه  در  جمعه 
کشمیر باحضور در منطقه ، وی و دو همراهش را 

به قتل رساندند.
به گفته مقامات محلی، اعتراض های کشمیر به 
رغم گذشت سه ماه و برجا گذاشتن ۹۰ کشته 

و یک هزار و ۲۰۰ مجروح همچنان ادامه دارد.

تعطیلی مراکز خرید ،دانشگاهها، مراکز آموزشی و 
وسایل حمل و نقل عمومی زندگی مردم کشمیر 

را فلج کرده است .
مقامات دولتی ایالت جامو و کشمیر اعالم کردند 
بیش از شش هزار و ۶۰۰ نیروی امنیتی و پلیس 
دولت مرکزی برای برقراری آرامش در کشمیر 

مستقر شده است .
پلیس و نیروهای امنیتی تاکنون برای جلوگیری 
از ادامه اعتراض ها و خشونت ها در کشمیر بیش 

از ۳۰۰ نفر از جوانان را دستگیر کرده است .
شنبه  سه  روز  کشمیر  طلب  جدایی  رهبران 
خواستار ادامه اعتراض صلح آمیز زنان کشمیری 
به  اعتراض  در  شلوغ  مراکز  و  شهر  سطح  در 

خشونت پلیس شدند.
رهبران جدایی طلب کشمیر از حدود سه ماه 

پیش از مردم خواسته اند با ادامه اعتصاب ها 
به خشونت نیروهای امنیتی و پلیس اعتراض 

کنند.
رهبران  با  وگو  گفت  برای  هند  دولت  تالش 
سیاسی کشمیر برای پایان دادن به خشونت ها 

تاکنون به نتیجه ای نرسیده است .
وزیر کشور هند تاکنون دو بار برای گفت وگو با 

رهبران و احزاب مختلف سیاسی برای برقراری 
آرامش به سرینگر مرکز تابستانی ایالت جامو و 

کشمیر سفر کرده است .
کشمیر تنها ایالت هند با اکثریت مسلمان است و 
درگیری میان شبه نظامیان کشمیری و نیروهای 
امنیتی هند از سال ۱۹۸۹ تاکنون ۶۸ هزار کشته 

برجای گذاشته است.

ادامه اعتراض ها درکشمیر
9۰ کشته ،۱۲۰۰ زخمی 

نماینده ولی فقیه در سپاه: حکم رهبری 
برای همه فصل الخطاب است

به دعوت رسمی رییس جمهوری ویتنام؛

روحانی صبح چهارشنبه عازم هانوی می شود

رییس جمهوری اسالمی ایران صبح چهارشنبه به دعوت رسمی 
رییس جمهور ویتنام ، به هانوی پایتخت این کشور سفر می کند.

به گزارش ایرنا، معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهور 
سه شنبه ضمن اعالم این خبر افزود: حجت االسالم و المسلمین 
دکتر حسن روحانی و ›چان دای کوانگ‹ روسای جمهوری اسالمی 
ایران و ویتنام، در نشستی مشترک با حضور مقامات بلند پایه دو 
کشور، راههای تقویت بیش از پیش همکاری در عرصه های مورد 

عالقه دو طرف را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند.
پرویز اسماعیلی، مذاکره هیاتهای عالیرتبه و همچنین امضای چند 
سند همکاری میان دو کشور را از دیگر برنامه های سفر دو روزه 

رییس جمهوری به هانوی ذکر کرد.
هیاتی از بخش خصوصی کشورمان نیز همزمان با سفر دکتر روحانی 
در ویتنام حضور دارند و در نشست مشترک راههای توسعه روابط 

اقتصادی با همتایان ویتنامی خود را بررسی می کنند.

۲۰ نمایش در ۱6 شهر از عاشورا تا اربعین

مدیر کل هنرهای نمایشی از اجرای ۲۰ نمایش صحنه ای و خیابانی 
در ۱۶ شهر ویژه عاشورا تا اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، مهدی شفیعی ضمن تسلیت ایام سوگواری 
ماه محرم تصریح کرد: متناسب با این ایام نمایش های دینی توسط 
گروه های تئاتر تولید شده و در سراسر کشور اجرای عمومی خواهد 

داشت.
شفیعی در خصوص شهرهای میزبان این برنامه خاطر نشان کرد: 
به طور همزمان، نمایش ها در استان های ایالم، تهران، گیالن، 
کرمانشاه،  مرکزی،  رضوی،  خراسان  شرقی،  آذربایجان  مازندران، 
و  ری  شهرهای  همچنین  و  شود  می  اجرا  خوزستان  و  اصفهان 
اسالمشهر عالوه بر سالن های خانه نمایش و تاالر محراب شاهد 

اجرای نمایش های ویژه این ایام خواهند بود.
شفیعی با ابراز خرسندی از آثار ارزشمند جشنواره تئاتر رضوی گفت: 
خوشبختانه این روزها در اصلی ترین مجموعه های پایتخت و سایر 

شهرستان ها شاهد اجرا شدن این نمایش ها هستیم.
مدیر کل هنرهای نمایشی با اشاره به برپایی مجالس تعزیه ساالر 
شهیدان از دهه دوم محرم در محوطه مجموعه تئاتر شهر درباره 
نمایشی  هنرهای  انجمن  گفت:  کل  اداره  این  های  برنامه  دیگر 
استان های مختلف کشور نیز به مناسبت ماه محرم و صفر و ایام 
سوگواری امام حسین )ع(، ویژه برنامه های تعزیه خوانی، سوگواره، 
اجرای نمایش های خیابانی و صحنه ای، همایش تعزیه را به اجرا 

در می آورند. 
وی اظهار کرد: امیدوارم با اجرای این آثار به بخشی از مطالباتی که 

از هنر تئاتر به لحاظ تاثیرگذاری معنوی وجود دارد نزدیک شویم.
جدول اجرای نمایش های عاشورا تا اربعین حسینی به زودی منتشر 

خواهد شد.

شورای امنیت در حال بررسی طرحی درباره 
آتش بس سوریه

وزیر امور خارجه فرانسه اعالم کرد، پاریس امیدوار است روسیه از 
حق وتوی خود علیه پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان 

ملل متحد در خصوص آتش بس در حلب استفاده نکند.
به گزارش ایسنا، ژان مارک آیرو، رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه 
در گفت وگویی با شبکه تلویزیونیTV۵Monde اظهار کرد: امید 
دارم که رأی گیری درباره قطعنامه مربوط به آتش بس در حلب به 

زودی برگزار شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما مذاکرات خود را ادامه می دهیم و 
پیشنهادهایی را مطرح می سازیم که همگی در شورای امنیت مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
آیرو اظهار کرد: در هر صورت، من از روسیه می خواهم که علیه 
برقراری آتش بس در حلب که یک حرکت بشردوستانه ضروری 
اقدام نکند. رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه همچنین به  است، 
انتقاد از اقدامات روسیه در سوریه پرداخت و مسکو را به بمباران 

اهداف غیرنظامی متهم کرد.
پیش از این، در اواخر ماه سپتامبر آیرو اعالم کرد که پاریس در نظر 
دارد پیش نویس قطعنامه ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد 

به منظور پایان دادن به خشونت ها در حلب ارائه دهد.
در این راستا شورای امنیت روز دوشنبه مذاکراتی را درباره پیش 
نویس قطعنامه ای که از روسیه و آمریکا می خواهد اقدامات الزم 
را برای تضمین تحقق آتش بس فوری در شهر حلب اتخاذ کنند، 

آغاز کرد.
در این پیش نویس قطعنامه از بان کی مون دبیرکل سازمان ملل 
خواسته شده تا پیشنهادهای ایجاد نظارت بر آتش بس را اجرایی 
کند و در صورتی که هر یک از طرفین درگیری به این مساله توجه 

نکنند تدابیر دیگری اتخاذ شود.
این پیش نویس قطعنامه از روسیه و آمریکا می خواهد اجرای فوری 
ابتدا از حلب تضمین کرده و به هر گونه پروازهای  آتش بس را 

نظامی بر فراز شهر حلب پایان دهند.

خبر
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شرکت تعاونی رفاهی فرهنگیان ناحیه البرز )4 کرج(
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(

با صلوات و بر محمد و آل محمد )ص( بدینوسیله به اطالع اعضای محترم شرکت 
تعاونی رفاهی فرهنگیان ناحیه 4 کرج می رساند در جلسه مجمع نوبت اول که در 
ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1395/08/13 در مکان نماز خانه آموزش و پرورش 

ناحیه 4 کرج شرکت نمایند.
یابد  فوق حضور  عمومی  در مجمع  نتواند  اعضا  از  هر یک  در صورتیکه  توجه: 
می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای به یک نماینده تام 
االختیار واگذار کند. تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر 
عضو تنها یک رای خواهد بود و در این صورت تایید نماینده تام االختیار با یک 
بازرس و با د وعضویت هیات مدیره تعاونی خواهد بود و بدین منظور حداکثر 
عضویت  موید  مدارک  داشتن  دست  در  با  آگهی  این  انتشار  از  روز   20 ظرف 
تعاونی و کارت شناسایی معتبر به محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه و ورقه ورود 

به مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه: 1-گزارش هیات مدیره و بازرسان

2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1394
حقوق  پرداخت  و  کردها  هزینه  جهت  جاری  سال  بودجه  تصویب  و  3-طرح 

کارکنان تعاونی
4-طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه تعاونی طبق کارشناسی

5-طرح و تصویب آیین نامه نحوه استفاده از مرکز فرهنگی رفاهی مشهد مقدس
6-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

7-طرح و تصویب خرید سهام بیشتر توسط بعضی از اعضا تعاونی )ماده 9 اساسنامه(
تذکرات: 1-اعضایی که مایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره و بازرسی را 
دارند اسناد و مدارک خود را )کپی شناسنامه- کارت ملی- یک قطعه عکس- 
به همراه درخواست کتبی حداکثر ظرف  مدرک تحصیلی و حکم کارگزینی( 

مدت 15 روز از تاریخ انتشار به دفتر تعاونی آقای ناصر بخت تحویل نمایند.
2-کاندیداهای بازرسی از میان سهامداران شاغل و یا بازنشسته آموزش و پرورش 
ناحیه 4 کرج انتخاب خواهند شد. )تبصره: بازرسان اگر از شاغلین کاندیدا شوند 

منع قانونی ندارد.(
3-کاندیداهای هیئت مدیره فوق از میان بازنشستگان آموزش و پرورش ناحیه 4 

کرج که سهامدار می باشد انتخاب خواهند شد.
4-مجمع با حضور نصف بعالوه یک نفر از اعضا به رسمیت شناخته خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی رفاهی فرهنگیان ناحیه 4 البرز

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاوني اداره کل ورزش و جوانان

به اطالع کلیه اعضا محترم شرکت تعاوني مي رساند مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده )نوبت اول( این شرکت 
بلوار  طالقانی  میدان  در  واقع  اجتماعات  سالن  در محل   1395/8/12 مورخ  روز چهارشنبه   14 راس ساعت  تعاونی 

تعاون، خ فرهنگ اداره کل ورزش و جوانان تشکیل می گردند حضور بهم رسانید.
یادآوری می شود: 1-در صورتیکه حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نباشد مي تواند حق حضور و اعمال راي 
از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه 
عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضا 
اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 
ظرف مدت 27 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در 
تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت 

نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
)فرم مشخصات( حداکثر  را دارند درخواست کتبی  بازرسان  به کاندیداتوری هیات مدیره/  تمایل  2-اعضایی که 
صفحات  )کپی  الزم  مدارک  داشتن  همراه  به  عمومی  مجمع  دعوت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز   )7( مدت  ظرف 
شناسنامه- مدرک تحصیلی، تخصصی و تجربی- کارت ملی- کارت پایان خدمت )آقایان( و )2 قطعه عکس( به دفتر 
تعاونی تحویل نمایند. 3-این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط 

قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
 دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- طرح و تصویب صورتهاي مالي سال 1394

3- طرح و تصویب بودجه سال 1394 و تعیین خط و مشی آتی تعاونی 4- طرح و تصویب و تغییرات اعضا و سرمایه 
تعاونی 5-انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

رئیس هیات مدیره

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول 
بابل در نظر دارد جهت  اجرای احکام مدنی شعبه هشتم دادگاه حقوقی 
وصول محکوم به و هزینه های اجرایی در پرونده اجرایی کالسه ۹۵۰۰۸۳ 
افرابندپی  حسینعلی  آقای  بطرفیت  مشهدی  مهدی  آقای  دعوی  موضوع 
سرا  خانه  باب  یک  مشاع  سهم   ۲۴۰ از  سهم   ۴۲ وجه  مطالبه  بخواسته 
بابل جاده قائم  محکوم علیه به مساحت تقریبی ۳۰۰ متر مربع واقع در 
شهر روستای دیودشت پالک ۲۸۳ که اعیانی واقع در آن یک ساختمان 
متر  مساحت ۱۰۰  به  در همکف  واقع  با سقف شیروانی  بنایی  مصالح  با 
و  برق  و  آب  امتیاز  دارای  و  پذیرایی  و  هال  اطاق خواب  دو  مربع شامل 
را در مورخه ۹۵/۸/۵ ساعت ۱۱ صبح روز چهار شنبه در  باشد  گاز می 
محل دفتر اجرا از طریق مزایده بفروش برساند کارشناس قیمت ۴۲ سهم 
ارزیابی  ریال   ۵7/7۵۰/۰۰۰ مبلغ  به  را  مزبور  ملک  مشاع  سهم   ۲۴۰ از 
نموده است که مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به باال ترین مبلغ 
پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده باید ۱۰ درصد ارزش مزایده 
را فی المجلس و بقیه را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در صورت 
انصراف مبلغ پرداخت شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد طالبین و 
خریداران می توانند ۵ روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از مال 

مورد نظر بازدید به عمل آورند 
اجرای احکام مدنی شعبه 8 دادگاه حقوقی بابل – قاسم پور 

مشخصات محکوم له 

بانک مهر اقتصاد با مدیریت رضا عسگری با وکالت سیده 
سکینه طاهری ۲- فاطمه کیا مقدم  به نشانی بابل کارگر 

جنب بانک سپه ساختمان امیریان طبقه ۴ 
مشخصات محکوم علیه 

المکان  ۲- منوچهر  نشانی مجهول  به  زاده  مهری عباس 
حبیب پور بابل اداره جهاد کشاورزی  ۳- اکبر اکبری  به 

نشانی مجهول المکان فرزند عباسعلی 
بموجب رای شماره ۵۳ تاریخ ۹۴/۱/۲۹ شعبه ۱۱ شورای 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  بابل  اختالف  حل 
مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
هزینه دادرسی که مبلغ صدو پنجاه هزار ریال و حق الوکاله 
وکیل مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست ۹۳/۱۱/۱۳ تا زمان پرداخت بر مبنای شاخص 
خواهان  حق  در  دارد  می  اعالم  مرکزی  بانک  که  تورم 

محکوم له اجرایی 
شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
)اسناد رهنی (

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائی 
کالسه  ۱۳۹۵۰۴۰۱۴۴۵۳۰۰۰۰۰۱ 

خانه  باب  یک  مفروز  ششدانگ  تمامت 
در  واقع  مربع  متر   ۱۸7.7۱ مساحت  به 
خیابان   – کاج  شهر   – اردل  شهرستان 
شماره  پالک  به  قدیم  بافت    - سالمت 
ده  بخش  در  واقع  اصلی  از ۱۱۶  فرعی   77
چهارمحال شهرستان اردل محدود به حدود 
: شماال بطول7 متر دیوار بدیوار خانه سیامک 
باقری ، شرقا » در ۶ قسمت که قسمت سوم  
شمالی  است به ترتیب بطولهای ۴/۵۰ متر 
و ۱۰/۴۰ متر و ۰/۴۰ سانتیمتر و ۱/۴۰ متر 
و ۵/۵۰ متر و ۵/۱۰متر درب  و دیواریست 
به کوچه ،جنوبا« به طولهای ۳ متر و ۱/۵۰ 
متر درب و دیواریست به کوچه ،غربا« در ۴ 
قسمت که قسمت دوم جنوبی است بترتیب 
بطولهای ۹/7۵ متر به دیوار و ۰/۴۰سانتیمتر 
از  به پالک ۱۶۹ فرعی  و 7 متر دیواریست 
۱۱۶ اصلی و 7/7۰ متر دیواریست به خانه 
سیف اله هاشمی ، حقوق ارتفاقی ندارد که 
 ۲۲۳ صفحه  در   ۱۱۹7۳ ثبت  شماره  ذیل 
دفتر امالک جلد ۶۹ بنام آقای امید علی 

عسگری فرزند بمانعلی ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است و به موجب سند 
رهن  در   ۹۳ تاریخ   ۲۱۶7۶ شماره  رهنی 
که  گرفته  قرار  کاجی  باقری   محمود  آقای 
بعلت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه 
شده است توصیف اجمالی مورد وثیقه برابر 
گزارش مورخه ۹۳/۰۶/۱۰ کارشناس رسمی 
دادگستری عبارت است از : اعیان موجود در 
این ملک ساختمان یک طبقه نسبتا« نوساز 
است که در مساحتی معادل ۱۱۲ متر مربع 
مسقف شده است .سن بنای احداث شده در 
حدود ۵ تا ۱۰ سال تخمین زده میشود .سقف 
سیستم  و  بوده  بلوک  و  تیرچه  ساختمان 
های  شناژ  با  اجری  دیوارهای  ان  باربرثقلی 
قائم و افقی بتنی است .نازک کاری ساختمان 
خوب و سفت کاری آن معمولی است .نمای 
سمت حیاط از جنس سرامیک بوده و درب 
میباشد  الومینییوم  نما  پنجره های سمت  و 
آن  دور  حصار  و  است  سیمانی  حیاط  .کف 
دیوار های بلوک سیمانی میباشد . که برابر 
 )۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰( مبلغ  به  مذکور  نظریه 
ارزیابی   ) ریال  میلیون  و سی  میلیارد  )یک 
و  بستانکار  وصول طلب  و جهت  است  شده 
حقوق دولتی ملک مذکور در روز یک شنبه 

الی ۱۲ ظهر   ۹ ساعت  از   ۹۵/۸/۲ مورخ 
ازطریق مزایده حضوری در محل اداره ثبت 
اسناد و امالک اردل واقع در اردل – خیابان 
باهنر بفروش میرسد و مزایده از مبلغ ارزیابی 
شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته 
جلسه  در  شرکت  شد  خواهد  فروخته  باشد 
کال«  وفروش  است  آزاد  عموم  برای  مزایده 
با  شده  تعیین  روز  چنانچه  است  نقدی 
از  بعد  روز  گردد  مصادف  رسمی  تعطیل 
و  ساعت  همان  در  مزایده  جلسه  تعطیل 
مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران 
وقت  در  مزایده  در  شرکت  جهت  میتوانند 
مقرر در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت 
نمایند ضمنا« بدهی های مربوط به آب ، برق 
گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف 
و  شهرداری  عوارض  و  مالیاتی  بدهی  ونیز 
غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم 
نشده بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند 
انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی 

و شهرداری و ... خواهد بود.
چهارشنبه  :روز  مزایده  آگهی  انتشار  تاریخ 

۹۵/۰7/۱۴
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردل  - علی 
رحیمی پردنجانی

دادنامه 
کالسه پرونده ۱۴/۱۵۴/۹۵ شماره دادنامه ۹۵/۵/۱7-۴۱۳ 

خواهان : آقای سید هادی جعفرنیا افروز ف سید اشرف – بادرس 
بابل ج گنج افروز روستای انارستان

خوانده آقای امیر حسین محمودی مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه 

رای قاضی شورا 
در خصوص دعوی آقای سید هادی جعفرنیا افروز فرزند سید اشرف 
بطرفیت آقای امیر حسین محمودی فرزند هادی بخواسته تقاضای 
صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به شماره دادنامه ۹۳/۱/۱۵-۱۰ 
دادخواست  پرونده  به محتویات  نظر  پرونده ۱۴/7۴۲/۹۳  از کالسه 
تقدیمی خواهان استشهادیه محلی لیست کلیه اموال گواهی گواهان 
و با عنایت به جلسه رسیدگی به تاریخ معینه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه حضور ندارد و الیحه دفاعیه نیز اقامه و ارائه ننموده 

است خواهان و گواهان تعرفه شده در جلسه حضور دارند و همگی 
فوق  دادنامه  به  محکوم  یکجای  پرداخت  عدم  و  مالی  تمکن  عدم 
الذکر را گواهی نموده اند فلذا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده خصوصا گواهی گواهان تعرفه شده استشهادیه محلی و عدم 
را  دفاعیه شورا دعوای خواهان  تقدیم الیحه  و عدم  حضور خوانده 
قانون  ماده ۱۹۸و ۵۰۶  استناد  به  و  دانسته  تشخیص  ثابت  و  وارد 
آیین دادرسی مدنی و مواد ۶و۸ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت 
های مالی مصوب ۱۳۹۴ حکم به اعسار خواهان صادر و اعالم می 
دارد و در خصوص تقسیط محکوم به خواهان ملزم به پرداخت یک 
سوم اصل خواسته و مابقی بهمراه خسارت تاخیر تادیه ماهانه در ده 
قسط مساوی پرداخت نماید رای صادره حضوری است و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

دادگستری بابل میباشد 
قاضی شعبه چهاردهم شورای حل اختالف بابل – محمد ابراهیم زاده 

آگهی اجرائیه
خاتم  آخر  اردبیل  نشانی  به  تقی  فرزند  برادری  شهربانو  له:  محکوم  مشخصات 

النبیین- ارس ۳ پالک ۶۶
تبریز سردرود  نشانی  به  قاسم  فرزند  ابوالفضل سیروس  علیه:  مشخصات محکوم 

خیابان امام کوچه قاضی دربند یاسمن پالک ۱۳
و   ۹۵۱۰۰۹۰۴۰۴۱۰۲7۶7 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۵۰۹۹7۰۴۰۴۱۰۰۶۵۵ مربوطه  دادنامه  شماره 
 ۸۵/۶/۱ تاریخ  از  خواهان  معوقه  نفقه  بابت  ریال   ۱7۴/۶۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت 
بابت هزینه دادرسی در حق محکوم  لغایت ۹۲/۹/۲۳ و مبلغ ۵/۲۳۸/۰۰۰ ریال 
لها و همچنین پرداخت مبلغ ۸/7۳۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی اجرائی در 

حق صندوق دولت.
محسن عیوضی- مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اردبیل- رئیس دادگاه رضا 
گلزاری

آگهی
قانون  اجراگذارد)ماده۳۴  موقع  رابه  روزمفادآن  ده  اجرائیه:۱-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
اجرای احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳-مالی معرفی کندکه اجراحکم واستیفامحکوم 
خودراشامل  اموال  روزکلیه  سی  نداندبایدظرف  مفاداجرائیه  اجرای  خودراقادربه  میسرباشد.چنانچه  ازآن  به 
تعدادیامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزدبانک ها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه 
وانتقاالت  نقل  ونیزفهرست  ثالث  اشخاص  اواز  مطالبات  داردوکلیه  ثالث  هرنحونزداشخاص  اوبه  که  اموالی 
اعساربه  دادخواست  اعساربه ضمیمه  دعوای  ازطرح   قبل  سال  یک  مذکوراززمان  تغییردیگردراموال  وهرنوع 
بازداشت می شود)مواد۸و۳قانون نحوه اجرای محکومیت  له  نمایدواالبه درخواست محکوم  ارائه  مقام قضائی 
تعزیری  منظورفرارازاجرای حکم،حبس  به  اموال  کامل صورت  ازاعالم  علیه  محکوم  مالی۱۳۹۴(۴-خودداری 
درجه هفت رادرپی دارد)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی وماده۲۰ق.م.ا وماده۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی۱۳۹۴(۵-انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات 
می شود.)ماده۲۱قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه 
شودآزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهدبود)تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(
شهرستان دزفول

آگهی حصر وراثت
به شرح  بشماره ۱۴۵۱۱۱۱۴۸7  دارای شناسنامه  بالغی  گلین  فرزانه  رضا  آقای 
پرونده کالسه 777-۹۵ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جواد فرزانه گلین بالغی به شماره شناسنامه ۱ در تاریخ 
۹۵/7/۹ در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر 

است به:
۱-رضا فرزانه گلین بالغی به ش ش ۱۴۵۱۱۱۱۴۸7 فرزند جواد پسر متوفی

۲-سحر فرزانه گلین بالغی به ش ش ۱۴۵۱7۳۳۱۲7 فرزند جواد دختر متوفی
۳-آرزو فرزانه گلین بالغی به ش ش ۴۲۲۹ فرزند جواد دختر متوفی
۴-زیور آذرپور به ش ش ۱۶۱۰۳۰۸۸۰۸ فرزند حسین زوجه متوفی

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

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

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقای محمد محمودیان جمال آباد به شناسنامه شماره ۱۲۱۴ به استناد شهادتنامه و گواهي فوت و رونوشت 
که  است  داشته  اشعار  چنین  و  نموده  شورا  این  تقدیم   ۵۲۵/۱۵/۹۵ شماره  به  درخواستي  ورثه  شناسنامه 
شادروان مظفر محمودیان جمال آباد به شناسنامه شماره ۱۲۱7 در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ در اقامتگاه دائمي خود 

درگذشته و ورثه حین الفوت وي عبارتند از:
۱-محمد محمودیان جمال آباد نام پدر مظفر ش. شناسنامه ۱۲۱۴ صادره تهران متولد ۱۳۴۹ نسبت پسر 

متوفی
۲-اسمعیل محمودیان جمال آباد نام پدر مظفر ش. شناسنامه ۱۳۶۰۱ صادره تهران متولد ۱۳۵۴ نسبت پسر 

متوفی
نام پدر مظفر ش. شناسنامه ۱۲۹۶ صادره کرج متولد ۱۳۴7 نسبت دختر  آباد  ۳-منیژه محمودیان جمال 

متوفی
۴-زهرا محمودیان جمال آباد نام پدر مظفر ش. شناسنامه ۱۹۱7 صادره کرج متولد ۱۳۵۲ نسبت دختر متوفی

۵-معصومه محمودیان جمال آباد نام پدر مظفر ش. شناسنامه 7۶۱  صادره ساوجبالغ- شهرک متولد ۱۳۵۸ 
نسبت دختر متوفی

۶-مهدی محمودیان جمال آباد نام پدر مظفر ش. شناسنامه ۳۰۲۲۵ صادره کرج متولد ۱۳۵۹ نسبت پسر 
متوفی

7-حاجی قربان محمودیان جمال آباد نام پدر مظفر ش. شناسنامه ۱۸۵۵ صادره کرج متولد ۱۳۵7 نسبت 
پسر متوفی

اله ش. شناسنامه ۲7 صادره مهربان برآغوش متولد ۱۳۴۳ نسبت همسر  نام پدر آیت  ۸-زهرا امین شرعی 
متوفی

اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه با دادگاه تقدیم در غیر این صورت 

گواهی صادر خواهد شد.۴۶۸۶۲ م/الف
رئیس شعبه 15 شورای حل اختالف مشکین دشت

بر کالن شهرها تمرکز  فرآیند جهاني شهرنشیني عموما 
شهرهاي  مشکالت  و  نیازها  به  چنداني  اهمیت  و  دارد 

کوچک نمیدهد.
این  میکنند.  زندگي  شهرها  در  عموما  جهان  جمعیت 
در  است.  داده  رخ  نیر  کوچک  کشورهاي  در  تحوالت 
در  بیشتري  جمعیت  نیز  چین  مانند  بزرگي  کشورهاي 
بزرگ و کوچک آن متمرکز شده است و عده  شهرهاي 

کمي در روستاها زندگي میکنند.
اما حتي کشور هند که حدود 7۰ درصد مردمانش در   
هاي  ده  به  نسبت  نیز  میکنند  زندگي  روستایي  مناطق 
گذشته دچار رشد فزاینده اي در رشد شهرنشیني شده 

است.
توسعه  حال  در  کشورهاي  در  جغرافیایي  تحوالت  این 
قبال  که  تحوالتي  است.  دیگر  مناطق  از  تر  سریع  بسیار 
قرن ها طول میکشید، امروزه در یک دهه اتفاق میافتد 
متاسفانه،  نماید.  مي  ایجاد  جدیدي  هاي  چالش  و 
آماده  چالشها  این  با  مقابله  براي  محدودي  کشورهاي 
شده اند و حتي تعداد کم تري از این کشورها مدیریتي 

هدفمند در این خصوص دارند.
بر  ها  سیاستگذاري  به  مربوط  مباحث  تمرکز  عمده 
کالن شهرهاست. بدیهي است که اینگونه انباشت بزرگ 
که  است  شده  جدیدي  شرایط  ایجاد  سبب  بیسابقه  و 
آن  ما  اما  میباشد.  منصفانه  و  رسیدگي خالقانه  نیازمند 
مهم  مباحث  که  ایم  متمرکز شده  موضوع  این  بر  چنان 
دیگر را از یاد بردهایم. مباحثي که ممکن است در دهه 

هاي آتي بسیار چالش برانگیز شوند.
هستند:  دخیل  شهري  فزاینده  رشد  در  مهم  عامل  سه 
رشد طبیعي جمعیت در مناطق شهري، مهاجرت مردم 
از روستاها به شهرها و دلیل سوم آنکه مناطق روستایي 
این  همه  اند.  شده  شهر  به  تبدیل  بعدها  و  تر  متراکم 
به یک  تاثیرشان  است  ممکن  اما  کار هستند  در  عوامل 

اندازه نباشد.
که  چرا  آورد  وجود  به  مشکالتي  میتواند  سوم  عامل 
اداري موجود در شهرها ممکن است  و  اجرایي  سازوکار 

در روستاها وجود نداشته باشد.
براي مثال، آمار نشان میدهد که در کشور هند طي دهه 
گذشته، ۳۲ درصد به جمعیت شهري اضافه شده است. 
حاصل  درآمدهاي  قبیل  از  مختلفي  عوامل  علت  به  این 
از فعالیت هاي غیرکشاورزي میباشد. افزایش این مقدار 
جمعیت را رسما نمي توان شهرنشیني گزارش کرد، چرا 
که بیشتر این افزایش جمعیت مربوط به عامل سوم بوده 

است.
ها  شهرداري  مانند  مناسبي  سازماني  چارچوب  اگر 
مانند  میتوان مسائل شهري  باشد، چگونه  نداشته  وجود 

زیرساختها، نیروي الکتریسیته و آب، مدیریت پسماند و 
به صورت  این مناطق  اگر  نمود؟  را کنترل  دیگر مسائل 
سیاستگذاران  باشند،  نشده  خطاب  »شهري«  رسمي 

چگونه میتوانند مشکالت این مناطق را رفع نمایند؟
امنیتي،  و  قضایي  مقررات  تنظیم  منظور  به  طرحي  آیا 
به  استراتژي  و  مناسب  باز  فضاي  پزشکي،  تجهیزات 

منظور جلوگیري از آلودگي و تراکم وجود دارد؟
در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، این مناطق بدون 
گونه  این  در حال ساخته شدن هستند.  مناسب  کنترل 
ضروري  خدمات  براي  حتي  مناسب  زیرساختي  مناطق 
مانند جاده ها، آب لوله کشي و مدیریت پسماند ندارند. 
دولت ها در سطح ملي و منطقه اي عموما به این مناطق 
نیاز  پاسخگوي  توجه میکنند چرا که  تر  ایجاد شده کم 

رو به رشد آنها نیستند.
در واقع، این شهرها با مشکالت متعدد و غیرنظام مندي 
ضروري  تواند  مي  حتي  مشکالت  این  هستند.  رو  روبه 

ترین نیازهاي هر انساني باشد.
ما عالوه بر مقابله با چالش هاي مربوط به تراکم، آلودگي 
مناطق  به  باید  شهرها،  کالن  اجتماعي  هاي  تنش  و 
باشیم. سپردن  نیز توجه داشته  کوچک و جدید شهري 
نیست  کافي  تنها  نه  نیز  خصوصي  بخش  به  موارد  این 
و  شود  اجتماعي  انسجام  عدم  باعث  است  ممکن  بلکه 
کل روند را از بین ببرد. بنابراین باید دولت هاي محلي 
و شهروندان نگران سیاست گذاري ها و نحوه زندگي در 

شهرهاي کوچک نیز باشند.

بر کالن شهرها تمرکز  فرآیند جهاني شهرنشیني عموما 
شهرهاي  مشکالت  و  نیازها  به  چنداني  اهمیت  و  دارد 

کوچک نمیدهد.
مورد  را  زیربناها  باید  شهرها  هدفي،  هر  ایجاد  از  قبل 
براي  کپنهاک  شهر  مثال،  عنوان  به  دهند.  قرار  مطالعه 
مدلهاي  دیگر  و  سواري  دوچرخه  طرح  سال  چندین 
آماري را مورد بررسي قرار داد. در حال حاضر این شهر 
شاخص هدف خود را تعیین کرده است که تا سال جاري 
با  را  داخل شهري  از سفرهاي  بتواند حداقل ۵۰ درصد 
دوچرخه رقم بزند. همچنین این شهر توانسته با همکاري 
به  را طراحي کند که  امآیتي چرخ دوچرخهاي  دانشگاه 
شراط  و  ترافیک  تراکم  هوا،  آلودگي  مقدار  آني  صورت 
جادهاي را گزارش دهد. این یک نمونه از تلفیق فناوري 

با حملونقل چادهاي بود.
هنگامي که شهرها توانستند اهداف کّمي خود را مشخص 
نمایند، الزم  را تعیین  کرده و شاخصهاي پیشرفت خود 
به  نمایند.  مدت  دراز  اهداف  تنظیم  به  شروع  که  است 
با  مقابله  طرح  در  باید  هوشمند  شهرهاي  مثال  عنوان 

ترافیک، از خودروهاي الکترونیکي استفاده کنند.
اما این خودروها احتیاج به جایگاههاي ویژه سوخترساني 
دارند که نیاز است در مکانهاي مختلف شهر نصب شوند. 
پایلوت  صورت  به  ابتدا  جایگاهها  این  نصب  باید  پس 
)آزمایشي( در شهر انجام شود. ضمن این که نصب این 
جایگاهها سبب تشویق مردم براي خریدن این خودروها 

نیز میشود.

با فراگیر شدن اینترنت، ماهواره و وسایل مجازي ارتباط 
جمعي و بازي هاي فراوان کامپیوتري، اکثر دانش آموزان 
ما، سرگرمي شان را در آن نوع وسایل مي جویند وکمتر 
به دنبال نشریات و کتاب ها مي روند. البته مجله خواندن 
و تهیه کتاب را باید خانواده ها و معلمان مدارس به بچه 
نهادینه  ها  آن  در  مطالعه  فرهنگ  تا  بدهند  آموزش  ها 

شود.
خواندني  مطالب  دنبال  به  ها  بچه  نرفتن  دالیل  از  یکي 
کتاب  با  فقط  روز  از  نیمي  در  آموز  دانش  که  است  این 
هاي درسي اش سر و کار دارد، پس باید به او حق بدهیم 
و  بگیرد  فاصله  صفحات  و  کلمات  دنیاي  از  اندکي  که 
رایانه  بازي هاي  یا  تلویزیون  تماشاي  با  را  اش  خستگي 

اي رفع کند.
 اما با این حال، هستند دانش آموزاني که هیچ سرگرمي 
را با مطالعه عوض نمي کنند. چون واقعا اگر طعم و لذت 
مطالعه زیر زبان کودک یا نوجواني بنشیند به سختي مي 
توان او را از خواندن جدا کرد. اکنون مي خواهیم بدانیم 
و  ها  مزیت  چه  الکترونیک  و  تصویري  هاي  رسانه  واقعا 

چه ضررهایي دارند.
دانش  که  کنیم  مي  زندگي  قرني  در  تردید  بي  ما  همه 
کنار  در  باید  را  شان  شب  و  روز  از  لحظاتي  ما  آموزان 
یک  دیدن  راستي  به  اما  بگذرنند.  تلویزیون  و  اینترنت 
فیلم یا کارتون انیمیشن یا یک سریال تلویزیوني به جز 
سرگرم کردن او چه چیزي را به کودک ما مي آموزد؟ جز 
این که وقت او را بگیرد و از روال طبیعي زندگي دورش 

کند حسن دیگري هم دارد؟
یکي از دوستان فرهیخته ام به شوخي یا جدي مي گفت 
: »از زماني که تبلت و گوشي تلفن همراه دست بچه ها 
افتاده، کار وکاسبي چشم پزشک ها هم سکه شده است.«

از  ساعاتي  ریزي صحیح،  برنامه  با  تواند  مي  آموز  دانش 

دلخواهش  بازي  یا  سریال  فیلم،  دیدن  با  را  روز  شبانه 
بگذراند اما عادت کردن به دنیاي تصویر، عادت مطلوبي 
مان  فرزندان  براي  بخواهیم  اگر  آید.  نمي  حساب  به 
آینده  در  مطمئنا  کنیم،  آزاد  مطالعه  جایگزین  را  تصویر 
با پیامدهاي منفي روبه رو خواهیم شد. چون یک سریال 
یا یک کارتون انیمیشن هر چقدر هم قوي و تاثیر گذار 
باشد در مقابل اطالع رساني مکتوب ضعیف تر عمل مي 

کند.
دانش آموز با خواندن مجله یا کتاب وارد دنیاي پر رمز و 
راز مطالعه مي شود و به آرامش روحي و رواني مي رسد. 
فرهنگي  و  اجتماعي  فکري،  رشد  روي  مکتوب  اثر  یک 

کودک تاثیر بسزایي دارد.
تعدادي از فواید آشکار مطالعه را با هم مرور مي کنیم :

در  و  دهد  مي  افزایش  را  کودک  عمومي  اطالعات    .۱
زندگي  هاي  دغدغه  و  مشکالت  با  بهتر  تواند  مي  آینده 

کنار بیاید و آنها را حل کند.
۲.  قوه تخیل کودک را بارور مي سازد.

۳.  قدرت تکلم و بیان کودک را تقویت مي کند.
نمي  برخورد  مشکل   با  نگارش  و  نوشتن  در  کودک   .۴

کند.
۵.  او را به بهترین نحو سرگرم مي کند.

خواندن  و  طلبند  تنوع  معموال  نوجوانان  و  کودکان 
نشریات علمي، هنري و کتاب هاي مصور مي تواند میل 
رسانه  اما  افزایش دهد.  آگاه شدن  و  براي خواندن  را  او 
هاي تصویري با تمامي تبلیغات وسیعي که دارند به هیچ 
عنوان نمي توانند در زمینه آموزش نسبت به آثار مکتوب 
اثر  که  گفت  توان  مي  جرات  به  و  باشند  داشته  برتري 
به  را  ها  بچه  و  است  شان  مزیت  از  بیشتر  ها  آن  سوء 
سوق  وتنبلي  نخواندن  درس  سمت  به  غیرمستقیم  طور 

مي دهد.

چالش بزرگ شهرنشیني در شهرهاي کوچک
مترجم: محسن راعي

کودکان را به خواندن کدام ترغیب کنیم؛

رسانه هاي تصویري یا مکتوب؟
رامین جهان پور
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اعتیاد بیست درصدی  نیروی 
کار درکشور 

اگر  گفت:  رفاه  وزارت  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
زمانی بیکاری سبب گرایش به اعتیاد بود، اکنون 
شاهد هستیم که این معضل به محیط کار کشیده 
شده و بیش از ۲۰ درصد نیروی کار به اعتیاد مبتال 
هستند.. حیدریان در نشست کشوری برنامه ملی 
اعتیاد در جامعه  از  استقرار مداخالت پیشگیری 
کار و تولیدگفت:نیروی کار می تواند زیربنای اصلی 
در استقالل کشور و استقالل فرهنگی باشد و اگر 
جامعه کار، سالمت جسمی و روحی نداشته باشد 

نمی تواند این نقش را ایفا کند.
وی افزود: اگر زمانی بیکاری سبب گرایش به اعتیاد 
بود، اکنون شاهد هستیم که این معضل به محیط 
کار کشیده شده و بیش از ۲۰ درصد نیروی کار به 

اعتیاد مبتال هستند.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت رفاه از تدوین سند 
جامع فرهنگی اجتماعی و ورزشی خبر داد و گفت: 
این حوزه ها مشخص  در  را  ما  راهبرد  اسناد  این 
می کنند و در تالش هستیم تا به کمک آنها ضمن 
را  آسیب ها  بروز  دالیل  موجود  وضعیت  شناخت 

شناسایی کنیم.
حیدریان ادامه داد: در حوزه اجتماعی به دنبال ایجاد 
مراکز جامع رفاه و ارائه خدمات به جامعه کار هستیم 
تا بتواند در بخش های آموزشی، خدماتی و رفاهی 
اقداماتی را انجام دهیم که این امر با همکاری وزارت 

صنعت، دنبال می شود.
وی افزود: همچنین به دنبال ایجاد خانه های فرهنگ 
کار و تالش هستیم که اساسنامه آن نوشته و توسط 
وزیر ابالغ شده است و باید این خانه ها تا پایان سال 

ایجاد شوند.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت رفاه افزود: در بخش 
ورزشی نیز اساسنامه های موجود اصالح شدند تا 
بتوانیم با هیات امنای مستقل و تشکیالت استانی 

بزرگترین زنجیره ورزشکاری را ایجاد کنیم. 

تشدید نظارت های وزارت 
بهداشت بر تکایا و هیات های 

عزاداری 

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
تشدید  از  حسینی،  محرم  آغاز  با  همزمان 
بازرسی های بهداشتی از مساجد، تکایا و هیات های 

عزاداری خبر داد. 
محسن فرهادی ، ضمن اشاره به افزایش بازرسی  
و  ماه های محرم  در  بهداشت محیط  کارشناسان 
صفر، اظهار کرد: وزارت بهداشت طی بخشنامه ای 
به  معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور،  از آنها خواسته است تا  نسبت به 
کنترل موارد مرتبط با آب و غذا در هیات ها، مساجد 
وتکایا اقدامات شان را تشدید کنند. تیم های سیار 
بهداشت محیط  نیز از چند روز گذشته کنترل های 

خود را بر این نقاط افزایش داده اند.
شبکه  از  بهداشتی  عمده  کنترل های  افزود:  وی 
آب شرب بر نقاط گرم تر که مردم نیاز به استفاده 
از یخ دارند، تمرکز دارد. همچنین بخش زیادی از 
این کنترل ها در هیات ها، مساجد، تکایا و نظارت بر 
نذورات مردم انجام می شود و  از ذبح دام شروع و به 

طبخ غذا می رسد.
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
با اشاره به وسعت برگزاری مراسم های عزاداری در 
سطح کشور، ادامه داد: به علت خودجوش بودن این 
مراسم ها در کشور، توصیه می کنیم بهداشت فردی، 
بهداشت مواد غذایی و ابزار و تجهیزات مورد استفاده 
حتما رعایت شود. نظارت های  کارشناسان بهداشت 
محیط جنبه مشاوره و کنترل دارد. آنها فقط در 
صورتی که متوجه شوند غذایی دارای مشکل است، 
مجبور  که  گذشته  سال  مانند  می کنند.  مداخله 
به  شدیم در بعضی قسمت ها، غذاهای مشکوک 
فساد را امحا کنیم. ما انتظار زیادی از همکاران برای 
برخوردهای حقوقی و قضایی نداریم، مگر در موارد 
خاص. بیشترین راه بهداشت مواد غذایی، همکاری 

متولیان هیات ها، مساجد و تکایا است.
وی به تکایا و هیات هایی که قصد طبخ و توزیع 
نذری در ماه محرم دارند توصیه کرد: کسانی که 
امر دخالت  این  در  دارند  واگیر  یا  بیماری خاص 
دلیل  به  حرفه ای  آشپزهای  از  همچنین  نکنند. 
داشتن کارت بهداشت و گذراندن دوره های آموزشی 

و انجام آزمایش های الزم استفاده کنند.  

دولت نیازهای سالمندان 
را شناسایی کند 

یک روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی بر ضرورت تکریم از سالمندان 
تاکید کرد و گفت: وقتی صحبت از تکریم سالمندان 
به میان می آید منظور تکریم لفظی و ظاهری نیست 
بلکه باید درعمل به سالمندان رسیدگی و توجه شود 

و به تکریم از آنها عمق بخشید. 
سید عبدالمجید بحرینیان با بیان اینکه همپای 
ارتقای بهداشت عمومی در جهان، امید به زندگی 
و طول عمر افراد افزایش یافته است اظهار کرد: این 
امر سبب شده است در جهان و به تبع آن در ایران 
سالمندان بیشتری داشته باشیم به گونه ای که 
جمعیت سالمندی بحران هایی را در برخی کشورها 

رقم زده است.
وی افزود: البته در این میان کشورهای مترقی و 
پیشرفته از قبل خود را برای مواجهه با سالمندی 
بودند و کمتر دچار مشکل  آماده کرده  جمعیت 

شدند.
این روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه سالمندی دوره 
ای است که فرد در آن با توجه به افزایش سن با 
فقدان های بسیاری روبرو می شود گفت: شغل تنها 
وسیله و ابزار اقتصادی نیست  بلکه ابزاری برای 
حرمت داشتن ، تکریم شدن و معناجویی در جامعه 
است  و انسان از طریق شغلی که دارد مورد احترام 
قرار می گیرد و احساس مفید بودن و ارزشمندی 

می کند.

بودجه 3 میلیاردی معاونت زنان به بهزیستی 

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره اعطای بودجه ۳ میلیاری به 
بهزیستی توضیحاتی ارایه کرد.

شهیندخت موالوردی در حاشیه بازدید از نمایشگاه »هنر تدبیر« ، در 
خصوص موضوع سه میلیارد تومانی که از بودجه معاونت زنان به بهزیستی 
واگذار کرده بودند ، گفت: معاونت امور زنان و خانواده با بهزیستی تفاهم نامه 
دارد. طی تفاهمی که با رئیس سازمان بهزیستی انجام دادیم مقرر شد این 
سه میلیارد تومان در زمینه توسعه مراکز توانمندسازی زنان بهبود یافته و 

گزارش اجرایی آن به معاونت ارائه شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: این نمایشگاه توانسته به 
صورت کوتاه و گذرا درکی را از آنچه دولت در ابتدای مسئولیت خود تحویل 
گرفته، و در این سه سال و نیم گذشته و وضعیت موجود و دستاوردها  
ارائه دهد.وی با اشاره به این که جای خالی دستاوردهای حوزه زنان در 
این نمایشگاه احساس می شود گفت: مانند تمام دستگاه های دولتی ما نیز 
فیلم ها و عکس های دستاوردهای حوزه زنان را ارائه داده بودیم، ولی تنها 
یک عکس از دستاوردهای حوزه زنان در این نمایشگاه کار شده است، 
عکسی که در حال تبادل تفاهم نامه با رئیس صندوق جمعیت ملل متحد 

هستیم.
موالوردی در خصوص دستاوردهای حوزه زنان در دولت یازدهم گفت: ما 
در چارچوب وضعیتی که حوزه زنان را تحویل گرفتیم تمام تالش خود را 
کردیم که در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی زنان و خانواده به موفقیت هایی 
برسیم. با توجه به وضعیتی که این حوزه به ما تحویل داده شده بود تمام 
تالشمان را برای ایجاد حساسیت و جلب توجه نسبت به مسائل، وضعیت 
و آسیب های حوزه زنان و خانواده به کار بستیم و تا حدود نسبتا زیادی 

توانستیم در این محور موفق باشیم.

آغاز اجرای آزمایشی طرح رتبه بندی 
مدارس غیردولتی

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی 
از آغاز اجرای آزمایشی طرح رتبه بندی مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: 
طرح رتبه بندی مدارس غیردولتی بزودی در ۲۰ مدرسه کشور به صورت 

آزمایشی به اجرا در می آید.
به گزارش پیام زمان ، مرضیه گرد در سومین نشست علمی پژوهشی طرح 
رتبه بندی مدارس که با حضور مدیران و کارشناسان سازمان برگزار شد 
اظهار کرد: ما اعتقاد داریم برنامه ریزی ها و تصمیم گیریهای سازمان باید 
طبق سند تحول بنیادین صورت گیرد که در همین راستا طرح پژوهشی 
رتبه بندی مدارس غیر دولتی از دو سال قبل با همت اساتید معتبر امر 
تعلیم وتربیت شروع به کار کرد و امروز خروجی مطلوب طرح مورد تایید 
قرار گرفت.وی افزود: اهداف غایی طرح فراهم کردن بستر مناسب برای 
شفاف سازی فعالیتهای مدارس غیردولتی، ایجاد وحدت رویه در فعالیت های 
مدارس در راستای ارتقای مستمر کیفیت و بهبود عملکرد آنان ، فراهم 
شدن زمینه های ارزشیابی عملکرد مدارس و ایجاد شرایط مناسب جهت 
تعالی و ارتقای کیفیت مستمر مدارس غیردولتی در راستای مفاد سند 

تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
گرد ضمن اشاره به کلیات طرح افزود: ما اعتقاد راسخ به طرح داریم. کار 
بزرگ وبنیادین علمی در حوزه پژوهش صورت گرفته که از مبانی نظری 
بسیار قوی برخوردار است و متناسب با شرایط کشور و طبق سند تحول 
 بنیادین برای کیفیت بخشی مدارس غیر دولتی به اجرای آزمایشی در 
می آید.وی اظهار کرد: در کنار طرح رتبه بندی مدارس ، طرح نظارت و 
ارزیابی مدارس نیز در حال انجام است که مکمل این طرح است و امیدواریم 
هر چه زودتر بتوانیم با اجرای آزمایشی آنان به نتیجه مطلوب برسیم و برای 

اجرای سراسری آن در کشور برنامه ریزی کنیم.
معاون وزیر تصریح کرد: بستر سازی این طرح بسیار حائز اهمیت است و 
همکاران سازمان و مجریان طرح رتبه بندی به عنوان حامیان طرح در امر 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی باید اهتمام بیشتری داشته باشند تا اطمینان 

خاطر موسسین و همراهی آنان به طرح ایجاد شود.
وی ضمن اشاره به نقش مهم نظارت وارزیابی بعنوان مکمل طرح رتبه بندی 
مدارس افزود: بخش مهمی از کار ما در این طرح تضمین کیفیت طرح است 
که باید بطور ویژه و جدی دنبال شود که امیدواریم با اجرای متناوب هر سه 

سال آن بتوانیم تضمین کیفیت آن را نیز افزایش دهیم.

تهرانی ها آمار طالق را کاهش دادند
استاندار تهران با اشاره به ارائه گزارش توسط دستگاه های ذیربط در جلسه 
ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی استان 
تهران گفت: در شش ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال ۹۴ 

آمار طالق در سطح استان تهران کاهش پیدا کرده است.
استاندار تهران با اشاره به ارائه گزارش توسط دستگاه های ذیربط در جلسه 
ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی استان 
تهران گفت: در شش ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال ۹۴ 

آمار طالق در سطح استان تهران کاهش پیدا کرده است.
و  نشینی  حاشیه  موضوع  بررسی  به  اشاره  با  هاشمی  حسین  سید 
سکونت گاه های غیر مجاز به عنوان یکی دیگر از دستور کارهای جلسه 
شورای اجتماعی استان گفت: در خصوص تعیین سکونت گاه های غیر مجاز 
در استان تهران در این جلسه گزارشی ارائه شد و در خصوص ساماندهی و 
هویت دادن به این سکونت گاه های غیر مجاز راهکارهایی ارائه و مقرر شد 
این بحث به عنوان یکی از اولویت های استان تهران تعیین شود و توسط 

اداره کل شهرسازی استان تهران پیگیری شود.
انواع  با  از مقابله  نیز گزارشی  انتظامی  این جلسه نیروی  افزود: در  وی 
آسیب های موجود در سطح شهر تهران ارائه کرد که خوشبختانه کلیه آمارها 

از جمله سرقت و شرارت در سطح استان تهران کاهش پیدا کرده است.
هاشمی با اشاره به انسجام دستگاه های ذیربط در حوزه آسیب های اجتماعی 
گفت: خوشبختانه انسجام خوبی میان دستگاه های ذیربط در امر مقابله با 
آسیب های اجتماعی شکل گرفته که کاهش آمارها نیز نتیجه ایجاد این 
انسجام بوده است. امیدواریم در گزارشی که باید به مقام معظم رهبری ارائه 

شود در خصوص استان تهران نیز بتوانیم گزارش قابل قبولی ارائه کنیم.
استاندار تهران درباره نشست های زمین به صورت پی در پی در سطح 
استان تهران و تشکیل جلسه ای در همین خصوص در وزارت کشور 
اظهار کرد: جلسه ای با حضور وزیر کشور تشکیل داده شد و دستگاه های 
ذیربط و اساتید دانشگاه بحث های مختلفی را مطرح کردند و پیشنهادات 
ارائه شد که پس از تصویب توسط وزارت کشور ابالغ  و راهکارها نیز 

خواهد شد.

علل رایج ناباروری در مردان 

رئیس مرکز تحقیقات استریولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از کشف 
تاثیر منفی ماده نگهدارنده »متابی سولفیت سدیم« بر باروری مردان 
توسط محققان شیرازی خبر داد. نورافشان گفت: در این مطالعه تاثیر 
ماده متابی سولفیت سدیم که جزو معروف ترین نگهدارنده ها است مورد 
بررسی قرار گرفت و حتی در مقادیری که مصرف آن مجاز توصیه شده 
واقعاً  ما  داد:  ادامه  کرده ایم.او  مشاهده  را  اندک  هرچند  خطراتی  هم 
ماده  این  از  انسان ها در طول روز در معرض چه مقدار  نمی دانیم که 
هستند و دفعاتی که از مواد غذایی حاوی نگهدارنده متابی سولفیت سدیم 
استفاده می کنند نامشخص است اما به طور کلی میزان مجاز مصرف این 
نگهدارنده روزانه حداکثر به ازای هر کیلوگرم وزن فرد، کمتر از یک میلی 

گرم است.
نورافشان تصریح کرد: طبق بررسی های صورت گرفته ماده نگهدارنده یاد 
شده باعث کاهش تعداد سلول های اسپرم و حرکات آن می شود، همچنین 

عمده سلول های بیضه تحت تاثیر این ماده قرار گرفته و از بین می رود.

خبرخبر

ترخیص خودرو و موتورسیکلت های 
توقیفی تا پایان هفته ناجا

 رئیس پلیس راهور ناجا گفت: خودروها و موتورسیکلت هایی که 
صرفا به علت ارتکاب تخلفات رانندگی توسط پلیس راهنمایی و 
رانندگی متوقف و به پارکینگ هدایت شده اند در ایام هفته ناجا 

ترخیص می شوند. 
هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  گفت:  مهری  تقی  سردار 
برای  مردم  با  کارکنان  ارتباط  تعمیق  منظور  به  و  ناجا 
ارتقاء اعتماد عمومی جامعه به پلیس و همچنین تشویق 
رانندگان به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 
علت  به  صرفا  که  هایی  موتورسیکلت  و  خودروها  گفت: 
و  راهنمایی  پلیس  توسط  رانندگی  تخلفات  ارتکاب 
ایام  در  اند  شده  هدایت  پارکینگ  به  و  متوقف  رانندگی 
از  مناسب  رسانی  اطالع  انجام  با  تا۹۵/7/۱7  ناجا  هفته 
زمان  مدت  بخشودگی  با  استانی  های  رسانه  طریق 

باقیمانده توقیف ترخیص می شوند.
فوق  های  موتورسیکلت  و  خودروها  مالکان  افزود:  وی 
الذکر می توانند با در دست داشتن مدارک موضوع ماده 
بیمه  داشتن  و  رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  قانون   ۱۱
راهور  پلیس  ترخیص  واحد  به  ثالث  شخص  معتبر  نامه 
نقلیه  وسیله  ترخیص  به  نسبت  و  مراجعه  توقیف  محل 

اقدام کنند.
کرد:  خاطرنشان  ناجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
تسهیالت مذکور مشمول خودرو و موتورسیکلت هایی که 
بنا به دستور مراجع قضایی توقیف می باشند نشده و الزم 

است توسط مراجع قضایی تعیین تکلیف شوند.

بررسی اصالت محصوالت آرایشی از 
رفرنس بین المللی اتحادیه اروپا 

ــذا و  ــازمان غ ــتی س ــی و بهداش ــس اداره آرایش رئی
ــا  ــاز ی ــرای مج ــی ب ــن الملل ــس بی ــت: رفرن دارو گف
ــرد  ــرف و عملک ــدوده مص ــودن، مح ــاز ب ــر مج غی

ــت. ــایت )cosing( اس ــی س ــوالت آرایش محص
و  آرایشــی  اداره  رئیــس  اســماعیلی،  مصطفــی 
تمامــی  گفــت:  دارو  و  غــذا  ســازمان  بهداشــتی 
محصــوالت آرایشــی کــه از ســازمان غــذا و دارو 
ــا اســتعالم  و تاییدیــه  مجــوز دریافــت مــی کننــد ب

اتحادیــه اروپــا هســتند.
ــا  ــاز ی ــرای مج ــی ب ــن الملل ــس بی ــت: رفرن وی گف
ــرد  ــرف و عملک ــدوده مص ــودن، مح ــاز ب ــر مج غی
اســت   )cosing( ســایت  آرایشــی  محصــوالت 
ــر  ــواد موث ــده و م کــه تمامــی اجــزای تشــکیل دهن
تشــکیل دهنــده محصــوالت آرایشــی از طریــق ایــن 

ــود. ــد می ش ــز و تایی ــی آنالی ــن الملل ــس بی رفرن
اســماعیلی اظهــار داشــت: رنــگ هــای بــه کار رفتــه 
در محصــوالت آرایشــی نیــز از طریــق همیــن ســایت 
ــن  ــود و ای ــی ش ــی بررســی م ــن الملل ــس بی و رفرن
ســایت هــر لحظــه بــروز رســانی شــده و کارشناســان 
مــا در دانشــگاه هــا نیــز ایــن ســایت را هــر لحظــه 
رصــد مــی کننــد تــا از مجــاز یــا غیــر مجــاز بــودن 

محصــوالت آرایشــی اطــالع داشــته باشــند.

ثبت نام استخدامی آموزش وپرورش 
از ۱۷مهر ماه

و  آموزش  وزارت  رسانی  اطالع  مرکز  رسانه  معاون 
و  آموزش  وزارت  استخدامی  نام  ثبت  گفت:  پرورش 
پرورش از ۱7 مهر ماه آغاز می شود و پیش بینی می 
شود آزمون استخدامی جدید ۲۱ آبان ماه برگزار شود. 
رسول پاپایی در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس مجوز 
سازمان اداری و استخدامی کشور و در چارچوب قانون 
خدمات کشوری تعداد ۱۰ هزار نفر افراد واجد شرایط 
که دارای مدرک دانشگاهی هستند و از طریق آزمون 
کتبی و صالحیت عمومی، مصاحبه استخدامی و انجام 
نیاز واحد های آموزشی،  با  معاینات پزشکی متناسب 
به شرط گذراندن موفقیت آمیز دوره مهارت و آموزش 
که توسط دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی برگزار می 
استخدام  آموزشی  مشاغل  در  پیمانی  صورت  به  شود 

می شوند.
وی بیان کرد: بر این اساس استخدام سال ۹۵ بر مبنای 

نیاز مناطق آموزشی و بومی گزینی است.
معاون رسانه ای مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: تعداد ۴۰۰7 نفر زن و ۵ هزار و ۹۹۳ مرد 
جذب می شوند و بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه 
دوره  گذراندن  به  ملزم  شدگان  پذیرفته  فرهنگیان، 

یکساله در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی هستند.

تاکید  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
و  بوده  مسئله  یک  نشینی  حاشیه  براینکه 
آسیب  در  باید  گفت:  نیست،  اجتماعی  آسیب 
انگاری برخی مسائل تجدید نظر کنیم. معتقدم 
حاشیه نشینی فی نفسه یک مسئله است چرا 
که نمی توان حاشیه نشینی را مساوی با اعتیاد 

دانست.
بسترهایی  نقش  مورد  در  ربیعی  علی  دکتر  
ایجاد آسیب  که سکونتگاه های غیر رسمی در 
اجتماعی دارند گفت: من نه تنها در مدتی که 
و  کار علمی  بخاطر  از گذشته  بلکه  بودم  وزیر 
مسائل  این  با  می دادم  انجام  که  تحقیقاتی 

درگیر بوده و آشنا هستم.
وی با انتقاد از اینکه مسئله حاشیه نشینی یک 
آسیب اجتماعی قلمداد شود، گفت: خود حاشیه 
اجتماعی  آسیب  و  بوده  مسئله  یک  نشینی 
نیست. ما باید در آسیب انگاری برخی مسایل 
فی  نشینی  معتقدم حاشیه  کنیم.  نظر  تجدید 
نفسه یک مسئله است چرا که نمی توان حاشیه 

نشینی را مساوی با اعتیاد دانست.

استانهای برخوردار دارای بیشترین 
طالق ها هستند 

بیشترین  استان هایی که  اینکه در  بیان  با  وی 
برخورداری را دارند شاهد بیشترین طالق ها نیز 

حاشیه  نباید  ما  می کنم  تاکید  گفت:  هستیم 
یک  آن  که  چرا  بدانیم  آسیب  یک  را  نشینی 

مسئله است.
وزیرکار با بیان اینکه حاشیه نشینی در ایران در 
دهه ۴۰ اوج گرفته است گفت: پدیده حاشیه 
با  همراه  یکی  است  داشته  علت  دو  نشینی 
شهرها  به  روستاها  از  مهاجرت  شدن  صنعتی 
افراد  این  که  بوده  زمینی  دیگر  عامل  و  بوده 

می توانستند تصرف کنند.

دولت در صدد جبران مشکالت مالی 
خانواده بازنشستگان است

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی 
برای  بازنشستگان  مستمری  بودن  ناکافی  بر 
 ۸ در  متاسفانه  گفت:  زندگی  مخارج  تامین 
سال گذشته اتفاقاتی افتاد که باعث شد میان 
درآمد بازنشستگان با هزینه های زندگی شکاف 
مسئله  و همین  ایجاد شود  تورم  ۶7 درصدی 
باعث شد تا قدرت خرید خانواده های بازنشسته 

پایین بیاید.

حضور  نشین  حاشیه  مناطق  در  مافیا   
پررنگ تر و فعال تری دارند

مناطق  در  اینکه  بیان  با  افزود:  ربیعی  دکتر 
حاشیه نشینی به دلیل کم رنگ بودن فعالیت 
رسمی  غیر  سازمان های  حکومتی  نهادهای 
دارند  تری  فعال  و  پررنگ تر  حضور  ومافیایی 
مناطق  بحث  در  اوصاف  این  همه  با  افزود: 
و  انتظامی  حاکمیت  نظر  از  نشینی  حاشیه 

بهداشتی حضور موثری داریم.
وی با تاکید بر مبارزه با فساد در برنامه دولت 
یازدهم جایگاه ویژه ای دارد دولت آقای روحانی 
مقوله  با  ساختاری  و  اصولی  مبارزه  صدد  در 
آسیب  بررسی  به  برنامه  ادامه  در  است،  فساد 
طالق در جامعه پرداخت و گفت: گاهی اوقات 
آمارهایی در کشور ارایه می شود که با میانگین 
بحث  در  ما  مثال  طور  به  دارد.  فاصله  جهانی 
بهتر  جهانی  میانگین  از  خودکشی  و  طالق 
هستیم اما روند این دو مسئله در جامعه نگران 

کننده است.
اقتصاد  کردن  کن  ریشه  لزوم  بر  ربیعی  دکتر 
در  شفافیت  ایجاد  وگفت:  کرد  تاکید  مقاومت 
طریق  از  پولشویی  با  مقابله  برای  بانکی  نظام 
از  جامعه  در  امید  پمپاژ  و  مخدر  مواد  تجارت 
معضل  کردن  کن  ریشه  برای  اساسی  راه های 

اعتیاد در جامعه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد :

حضورپررنگ و فعالتر مافیا درمناطق حاشیه نشین

موادمخدر  با  ستادمبارزه  تقاضای  کاهش  معاون 
گفت: فعالیت قاچاقچیان در فضای مجازی بستر 
مناسبی برای قاچاقچیان شده است و علنی در این 

زمینه فعالیت می کنند. 
اصحاب  با  خود  خبری  نشست  در  افشار  پرویز 
رسانه با ارائه آمار عملکرد ستاد در ۶ ماه نخست 
سال ۹۵ گفت: در راستای اجتماعی شدن مبارزه 
و استفاده از توان همه اقشار جامعه و با توجه به امر 
حساس مبارزه با مواد مخدر اولین همایش صیانت 
و گفتمان سازی مواد مخدر برگزار می شود که 
در این همایش رییس جمهور و وزیر کشور حضور 

دارند.
موادمخدر  با  ستادمبارزه  تقاضای  کاهش  معاون 
این  در  که  محورهایی  گفت:  ستاد  و سخنگوی 
نشست مور بررسی قرار می گیرد، توانمندسازی 
و کارکردهای اجتماعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 
و الگوسازی نهادهای مردم نهاد در این همایش 
و نقش آفرینی خیرین در بحث مواد مخدر مورد 

همایش  این  امیدواریم  گیرد.  می  قرار  بررسی 
اجتماعی شدن مبارزه با مواد را به دنبال داشته 

باشد.
نمایندگان به دنبال راه اندازی فراکسیون 

مبارزه با مواد مخدر هستند
افشار گفت: برنامه های اجتماعی انجام شده است و 
۱۳۱ جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شده 
که دبیرکل ستاد هم در این جلسه حضور داشتند 
و دو جلسه شورای اجتماعی کشور در این زمینه 
انجام شده که درباره روانگردان ها در این جلسه ها 
بحث شد. اولین جلسه را در صحن مجلس درباره 
اعتیاد داشتیم. در زمینه بازنگری قانون، قوه مقننه 
پای کار است و ورود خوبی را در این زمینه داشته و 
تعدادی از نمایندگان به دنبال راه اندازی فراکسیون 
مبارزه با مواد مخدر هستند که این اقدامات بسیار 

مهم و قابل تقدیر است.
وی به دستورات آیت ا... آملی الریجانی اشاره کرد و 
گفت: خوشبختانه با دستور ایشان نیروهای مربوطه 

همه جانبه در امر مواد مخدر و مبارزه با آن 
بسیج شده اند.

تولید شیشه در کشور به حداقل 
رسیده است

وی یادآور شد: ما شاهد تغییر روندی درباره 
کنترل ورود پیش سازهای شیشه با دستگاه های 
مربوطه و گمرک بوده ایم و اکنون وضعیت تولید 
شیشه در کشور به حداقل ممکن رسیده است اما 
کشورهای همسایه سعی می کنند با تغییر نام آن 

باز باعث ورود مواد شیشه به چرخه اعتیاد شوند.
مرگ و میر 60 درصد معتادان ناشی از 

زیاده روی در مصرف
افشار در خصوص مرگ و میر معتادان ناشی از 
مسمومیت مواد مخدر گفت: این میزان قبال ۳۰ 
درصد بود و این رقم رو به کاهش است. امسال 
۶۰ درصد از معتادان به دلیل اوردوز و زیاده روی 
در مصرف تلف شده اند که این قابل تامل است و 

معتادان باید بدانند اگر از مراکز درمانی بیرون آمدند 
مصرف جدیدشان نباید هم اندازه مصرف قبلشان 

باشد چون باعث مسمومیت و مرگ آنها می شود.
زامبی به کشور وارد نشده است

به سوال خبرنگار مهر درباره مواد  پاسخ  وی در 
مخدر جدید گفت: ماده مخدر زامبی طبق آخرین 
اطالعات من به کشور ما وارد نشده است در ۶ ماه 
اول سال کتامین مورد استفاده قرار گرفته است که 
هنوز ماده جدیدی نداریم در زمینه کنترل فضای 
مجازی، پلیس مبارزه با جرایم سایبری گزارشاتی 
از بخش های مختلف به دست ما می رسد که به 
پلیس فتا ارجاع می شود. فعالیت قاچاقچیان در 
فضای مجازی بستر مناسبی برای قاچاقچیان است 

و علنی در این زمینه فعالیت می کنند.

معاون کاهش تقاضای ستادمبارزه با موادمخدر:

زامبی به کشور وارد نشده است

وزیر آموزش و پرورش گفت: بحث مراقبت های 
که  نیست  کاری  دانش آموزان  از  اجتماعی 
که  چرا  برآید  پرورش  و  آموزش  عهده  از  فقط 
مدارس  در  ساعت   ۶ تا   ۵ تنها  دانش آموزان 

حضور دارند.
وزیر  فانی  علی اصغر  زمان،  پیام  گزارش  به 
طرح  افتتاحیه  آیین  در  پرورش  و  آموزش 
دانش آموزان)نماد(  از  اجتماعی  مراقبت  نظام 
دستگاه ها  مسؤوالن  از  جمعی  حضور  با  که 
ساختمان  در  کشور  مختلف  سازمان های  و 
به  اشاره  با  شد  برگزار  وزارتخانه  این  مرکزی 
دانش آموزان،  از  اجتماعی  مراقبت های  اهمیت 
از  اجتماعی  مراقبت  بحث  داشت:  اظهار 
عهده  از  فقط  که  نیست  کاری  دانش آموزان 
دانش آموزان  که  چرا  برآید  پرورش  و  آموزش 
و  دارند  حضور  مدرسه  در  ساعت   ۶ تا   ۵ فقط 

بقیه ساعات در خارج از مدرسه هستند.
از  اجتماعی  مراقبت های  نظام  افزود:  فانی 
و  کند  کمک  ما  به  می تواند  دانش آموزان 
در  بتوانیم  تشکل  این  با شکل گیری  امیدواریم 
این  پرورش،  و  آموزش  فعالیت های  سایر  کنار 

برسانیم. نتیجه مطلوب  به  نیز  را  فعالیت 
سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون  حمیدی  مهرزاد 

مراسم  این  در  نیز  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نقطه نظرات وزیر آموزش و پرورش در خصوص 

اجرای طرح یاد شده را اعالم کرد.
حمیدی اظهاwر داشت: در اجرای رهنمودها و 
اهتمام  زمینه  در  انقالب  معظم  رهبر  تأکیدات 
خصوص  در  اجرایی  دستگاه های  همه جانبه 
پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی وزارت 
را  گسترده ای  برنامه های  پرورش،  و  آموزش 

تدارک دیده است.
ظرفیت  دلیل  به  »نماد«  برنامه  افزود:  وی 
جمله  از  می تواند  سازمانی  چند  و  ائتالفی 
از  پیشگیری  برای  اثربخش  برنامه های 

باشد. اجتماعی  آسیب های 
در  پرورش  و  آموزش  وزارت  شد:  یادآور  وی 
مدرسه  شاخص  ذیل  در  تحول  سند  اجرای 
و  اجتماعی  آسیب های  به  ویژه ای  توجه  سالم 

رفتار پرخطر دانش آموزان دارد.
آنجایی  از  »نماد«  طرح  داشت:  بیان  حمیدی 
مداخله  برای  ارجاع  نظام  دنبال طراحی  به  که 
و  مداخالت  خصوص  در  مؤثر  و  موقع  به 
ویژه  به  دانش آموازن  اجتماعی  آسیب های 
دارای  است،  خطر  معرض  در  دانش آموزان 

اهمیت ویژه ای است.

پرورش  و  آموزش  وزارت  کرد:  عنوان  وی 
تاکنون  دستگاه ها،  با  مشارکت  چارچوب  در 
مبادله  دستگاه  این  با  مختلفی  تفاهم نامه های 
مراقبت های  نظام  تفاهم نامه  که  است  کرده 

اجتماعی از دانش آموزان یکی از آنهاست. 
یادآور  نماد  طرح  ویژگی های  به  اشاره  با  وی 
عوامل  به  توجه  ویژگی ها،  جمله  از  شد: 
به آموزش  مخاطره آمیز است به طوری که هم 

محیطی  عوامل  کاهش  به  نیز  و  توانمندی  و 
توجه دارد بنابراین به دلیل اینکه به همه ابعاد 
توانمندی،  آموزش،  مانند  پیشگیری  جامعه 
مداخله مؤثر و مددکاری توجه دارد از ظرفیت 

خوبی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون به مرحله میدانی و 
به  می کنیم  تالش  و  رسیدیم  طرح  این  اجرای 

صورت اثربخش این طرح اجرا شود.

فانی تاکید کرد:

توجه ویژه به آسیب های اجتماعی و رفتار پرخطر دانش آموزان
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متن آگهی 
نرگس  خانم  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  ها  آگهی  پیرو 
دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  محمودوند 
شماره  پرونده  در  اول  شعبه  از  صادره   ۹۵۰۹۹7۶۶۹۰۱۰۰۱۵۵ شماره 
۹۴۰۹۹۸۶۶۹۰۱۰۰۰۶7 محکوم به مبلغ 7۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
ویک فقره چک به شماره ۱۴۹/۳۱7۲۰۱ عهده بانک صادرات و مبلغ ۱/۱۵۵/۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
۹۴/۱۱/۲۵ تا یوم االداء بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران محاسبه و وصول آن بر عهده احکام نهاده می شود. در حق محکوم 
له آقای ابراهیم بارانی  فرزند محمدرضا شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  دارید  مهلت 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد 

نمود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – اسماعیل فالح نژاد.

ابالغ
خواهان: مرضیه حسین  زاده فرزند حسین

خوانده: فاروق عبدا... فرزند احمد
خواسته: طالق به درخواست زوجه

وقت رسیدگی:مورخ ۹۵/۰۹/۰۶ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر
کالسه  به  که  نموده  پاوه  عمومی  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
 ۹۵/۰۹/۰۶ تاریخ  به  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ثبت    ۹۵۰۹۹۸۸۴۵۰۳۰۰۶۴۸
ساعت ۱۲:۳۰ جهت رسیدگی تعیین گردیده و با التفات به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستنداً به ماده 7۳ قانون آیین 
از جراید کثیر االنتشار  دادرسی مدنی مصوب سال 7۹ مراتب یک نوبت در یکی 
آگهی، خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی جهت اعالم و دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم 

حضور در دادگاه غیاباً رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد./
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان پاوه-سلیمی

ابالغ وقت دادرسی
خواهان/شاکی سیده پریوش دادفرمای دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم امین 
تنظیم سند رسمی ملک  به  الزام  به خواسته  بهرامی راد  بندری و حسین  غالمی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان،شهرستان جوانرود نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود واقع در شهرستان جوانرود 
–میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۸۴۶۰۳۰۰۶۵۲ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین گردیده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 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 جرایدکثیراالنتشار 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.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود –کیکاووس مالح
شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا

رونوشت آگهی حصروراثت 
سید میالد حسن پورپیاکالیی دارای ش ش ۳۴۱۴  به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  و چنین  نموده  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  ۱/۶۱7/۹۵از  
بشناسنامه  ۲7۵۴۲در  پیاکالیی       پور  عباس حسن  سید  شادروان  که  داده 
تاریخ ۹۵/۵/۱اقامتگاه دائمی خود  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
بابل  از  ۱-سید مجتبی حسن پور ف سید عباس و شهره به ش ش ۱۵۶صادره 

پسر متوفی 
۲-سید میالد حسن پورپیاکالیی ف سید عباس و شهره به ش ش۳۴۱۴صادره 

از بابل پسر متوفی 
ش۰- ش  به  شهره  و  عباس  سید  ف  پورپیاکالیی  حسن  شیرین  ۳-سیده 

۲۰۵۰۲۰۲۱۳۱صادره از بابل دختر متوفی 
همسر  تهران  از  ۶۵۱۸صادره  ش  ش  به  فهیمه  و  اسمعیل  ف  توفیقی  ۴-شهره 

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 خواهد 

شد 
دبیر شعبه یکم شورای حل اختالف بابل 

رونوشت آگهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  ۴۶به  ش  ش  دارای  بزرودی   تبار  آقاجان  ملیحه 
۴/۹۸۹/۹۵از  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد نایئجی بندپی     بشناسنامه  7۹۲۳۴در تاریخ ۹۵/۶/۳۱اقامتگاه 

دائمی خود  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-ملیحه آقاجان تبار بزرودی فرزند علی اصغر و سیده زهرا به ش ش ۴۶ صادره 

از بابل متولد ۱۳۵۱ همسر متوفی 
۲-امیر علی نائیجی بندپی فرزند محمد و ملیحه به ش ش ۲۰۵۱۴۱۹۴۴۲صادره 

از بابل متولد ۱۳۸۵ پسر متوفی 
۳-حمید نائیجی فرزند محمد و طاهره به ش ش ۱۳۸۹7صادره از تهران متولد 

۱۳۶۱ پسر متوفی 
از تهران  نائیجی بندپی فرزند محمد و طاهره به ش ش ۸۳۴۰ صادره  ۴-عادله 

متولد ۱۳۶۳ دختر 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 خواهد 

شد 
قاضی شعبه چهارم  شورای حل اختالف بابل 

متن آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت اصغر نجفی فرزند میرزا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت 
شده به کالسه ۹۵۰۳۲۸ از این شعبه در خواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  میرزا نجفی به شماره شناسنامه 7۵۴ در مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 
۱ – صنم نجفی ش ش ۲۰۳۱ فرزند متوفی ۲ – سونا نجفی ش ش ۲۱7۹ فرزند متوفی
۳ – افسانه نجفی ش ش ۲۲۹۹ فرزند متوفی ۴ – رقیه نجفی ش ش ۲۲ فرزند متوفی

۵ – اکبر نجفی ش ش ۹ فرزند متوفی
۶ – کبری نجفی ش ش ۹۰ فرزند متوفی

7 – پروانه نجفی ش ش ۹ فرزند متوفی
۸ – اصغر نجفی ش ش ۲۸7 فرزند متوفی

۹ – علی نجفی ش ش ۴۶۱۰۱۸۵۴۱۵ فرزند متوفی
۱۰ – رضوان نجفی ش ش ۹۱ فرزند متوفی

۱۱ – شب چراغ اصغر زاده ش ش ۱۶۶۹ همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان – غفور عباسپور

متن آگهی

خواهان بانک مهر ایران دادخواستی به طرفیت خواندگان مریم عباسپور و داراب 
های  دادگاه  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  سلیمانی   سهیال  و  رجبی 
اختالف  حل  شورای  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  شهرکرد  شهرستان  عمومی 
دادگستری   – خیابان.کاشانی   – شهرکرد  در  واقع  شهرکرد  شهرستان   ۲ شماره 
شهرستان شهرکرد – مجتمع شوراه های حل اختالف شهرکرد ارجاع و به کالسه 
و   ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۳۸۴۴۲۰۰۰۴۵
در  و  خوانده   بودن  المکان  مجهول  علت  به   . است  شده  تعیین   ۱۵:۱۵ ساعت 
آئین دادرسی دادگاه  های عمومی  قانون  به تجویز ماده 7۳  و  خواست خواهان 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
منشی دادگاه حقوقی شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان 
شهرکرد – حمزه پور محمدی

متن آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت باز علی باقر زاده فرزند نوروزعلی به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹۵۰۳۳۵ از این شعبه در خواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  طوطی جان عبداله زاده به شماره شناسنامه 
۱۴۶۵ در مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 

الفوت آن منحصراست به: 
۱ – گل خند باقرزاده ش ش 7 خواهر متوفی 
۲ – بازعلی باقرزاده ش ش ۱۵۴ برادر متوفی
۳ – علی باقرزاده ش ش ۲۹۲۰ برادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد ازتاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان – غفور عباسپور

ابالغ 
خواهان / شاکی مرضیه فتاحی حمزه کالئی و  حسین نژاد شعبان و خدیجه نژاد 
شعبان بیشه و مریم نژاد شعبان بیشه دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم زهره 
فتاحی و خدیجه داداشپور و فهیمه فتاحی و فاطمه فتاحی و محمد فتاحی و سعید 
فتاحی و جواد فتاحی و زهرا فتاحی و شهربانو  فتاحی و جواد فتاحی و حمید 
فتاحی و معصومه فتاحی و کلثوم فتاحی و جالل موسوی  و سامره ذبیحیان و 
عباس موسوی به خواسته اثبات مالکیت مالی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 
واقع در استان مازندران شهرستان بابل میدان والیت دادگستری بابل کد پستی 
۴7۱۳۶۵۸7۳۹ ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۱۱۴۴۰۰۰۸۳ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۹۵/۸/۲۶ و ساعت ۱۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان آقایان عباس موسوی و جالل موسوی و خانم کلثوم فتاحی در خواست 
به تجویز ماده 7۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  خواهان / شاکی و 
انقالب در امور مدنی در یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی 
و اعالم میگردد تا خوانده بعد از ازاطالع وفت دادرسی ضمن حضور در دفتر دادگاه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود ودر یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در جلسه 

رسیدگی حاضر شوید 
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – حمید محمدیان 

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
خواهان  صبح   ۱۰:۴۵ ساعت   ۹۵/۹/۱ رسیدگی  وقت   ۵/۵۲7/۹۵ پرونده  کالسه 
حسین ایوبی با وکالت علی محمدی و اکبر فیروزجایی  خوانده ۱- کیوان ملکی 

۲ تیمور صفری کردی 
خواسته مطالبه وجه 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
۵ شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 7۳قانون 
آیین دادرسی مدنی در یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر شورا  از  تا خوانده  و اعالم میگردد 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
ابالغی  نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمراساند چنانچه بعدا 

بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

یک میلیون انسان تا ۱۰۰ سال آینده ساکن 
مریخ می شوند! 

درباره  را  خود  دیدگاه  ایکس  اسپیس  شرکت  مالک  ماسک  ایالن 
سکونت دادن انسان در مریخ برای افرادی که توان مالی پرداخت 

۲۰۰ هزار دالری بلیط سفر را داشته  باشند، تشریح کرد.
 ماسک بنیانگذار شرکت فضایی خصوصی اسپیس ایکس، در کنگره 
برای سکونت   او  برنامه  کرد  اعالم  مکزیک  در  نجومی  المللی  بین 
بهره  تجدید پذیری  نقل  و  حمل  سیستم  از  مریخ  در  انسان  دادن 
خواهد برد که در هر سفر ۸۰ روزه اش به سوی مریخ ۱۰۰ مسافر 
را به همراه خواهد برد. طول این سفرها به تدریج به ۳۰ روز کاهش 

پیدا خواهد  کرد.
 این سیستم حمل و نقل شامل فضاپیماهایی قابل استفاده مجدد 
متان سوخت گیری خواهند  و  اکسیژن  از  زمین  مدار  در  که  است 
وجود  مجدد  امکان سوختگیری  نیز  مریخ  در  فرود  از  و پس  کرد 
دارد. ماسک می گوید برای اینکه بتواند در این برنامه هزینه سفر را 
به ۲۰۰ هزار دالر برساند باید از سیستم حمل و نقل قابل استفاده 
میلیون  یک  جامعه ای  دادن  سکونت  وی  هدف  ببرد.  بهره  مجدد 
نفری روی مریخ است که بتوانند به تدریج به خوداتکایی برسند، 

هدفی که از نظر ماسک تا ۱۰۰ سال دیگر محقق خواهد شد.
ماسک می گوید برای اینکه بتواند مریخ را به مقصدی قابل دسترس 
انتقال  سیاره  این  به  را  انسان  میلیون  یک  دارد  قصد  کند  تبدیل 
به  پرواز  اولین  اسپیس ایکس،   برنامه  زمانبندی  براساس  دهد. 
مریخ در سال ۲۰۲۲ رخ خواهد  داد از این رو ماسک معتقد است 
سکونت پذیری یک میلیون انسان در مریخ هدفی است که می توان 
یافت و هرکسی می تواند در صورت  به آن دست  در طول زندگی 
توانایی تامین هزینه، به مریخ سفر کند. ماسک نام اولین فضاپیمایی 
که راهی مریخ خواهد شد را قلب طال نامگذاری خواهد کرد، نامی 
برگرفته از کتاب “دستورالعمل مسافرت مجانی به کهکشان”، نوشته 
داگالس آدام. محل پرتاب این فضاپیما پایگاه فضایی کندی خواهد 
بود،  درست از همان سکویی که ماموریت آپولو به سوی ماه آغاز شد.
پروازهایی  آینده  سال  چهار  طی  فضاپیما  این  آزمایشی  نمونه   
پروازها  این  تمامی  اما  داد  خواهد  انجام  فضا  سوی  به  آزمایشی 
انجام موفقیت  از  تازگی  به  بود. ماسک  ارتفاع مداری خواهند  زیر 
آمیز اولین آزمایش موتور راکت رپتور شرکت اسپیس  ایکس خبر 
داد،  موتوری که قرار است انرژی مورد نیاز فضاپیما و بوستری که 

فضاپیما را در مدار قرار می دهد را تامین کند.
 ترکیب این بوستر و فضاپیما سیستم حمل و نقل بین المللی یا 
ITS نام دارد که در کنار هم ارتفاعی برابر ۱۲۲ متر دارند، یعنی 
مجهز  رپتور  موتور   ۴۲ به  بوستر  آپولو.  پروژه   V راکت  از  بزرگتر 
بیرونی  قرار گرفته اند: حلقه  بود که در حلقه هایی متمرکز  خواهد 
حاوی ۲۴ متور، حلقه میانی حاوی ۱۴ موتور و حلقه مرکزی حاوی 
هفت موتور خواهد بود. فضاپیما نیز به ۹ موتور مجهز خواهد بود و 

می تواند باری به وزن ۴۵۰ تن را به مریخ حمل کند.
ماسک می گوید مسافران این فضاپیما در این سفر ۸۰ روزه خود را 
با تماشای فیلم ها، آموزش و بازی های بی وزنی سرگرم خواهند  کرد. 
فضاپیما هر دو سال یکبار، زمانی که فاصله مریخ و زمین به کمترین 
در  فاصله  این  کرد.  خواهد   سفر  مریخ  به  رسید،   خواهد  خود  حد 
سال ۲۰۱۸ به ۵7٫۶ میلیون کیلومتر خواهد رسید. دورترین فاصله 

ممکن این دو سیاره از هم ۴۰۰ میلیون کیلومتر است.
 زمانی که فضاپیما به مریخ می رسد،  به تدریج کاهش ارتفاع یافته 
و از اتمسفر عبور می کند. پس از آن موتورهای روشن می شوند تا 
روی  عمودی  صورت  به  بتواند  فضاپیما  و  شود  کاسته  آن  سرعت 
را متصور می شود که هزار  آینده ای  بیاید. ماسک  فرود  پایه هایش 
نمونه از این فضاپیماها در مدار قرار می گیرند. هزینه این سفر به 
اما سفر  تا ۱۴۰ هزار دالر کاهش پیدا خواهد کرد  به ۱۰۰  تدریج 

بازگشت به زمین برای مسافران رایگان خواهد  بود.
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برنامه ریزی تغذیه ای سالم 
برای دانش آموزان!

تغییرات مختلف در خواب و خوراک کودکان در 
فصل تابستان باعث بروز اختالالتی در روزهای اول 
مدرسه در آن ها خواهد شد فضای جدید و تغییر 
ساعات خواب اثرات مختلفی بر اشتهای فرزندمان 
خواهد گذاشت بهتر است والدین در این زمینه 
برنامه ریزی کنند و خواب و خوراک فرزندشان را 

متناسب با مدرسه رفتن آنان تنظیم کنند .
سنی  گروه های  مدارس  بازگشایی  با  همزمان 
مختلف کودکان و نوجوانان وارد عرصه جدیدی 
از درس و تالش و کوشش می شوند و خود را برای 
کسب علم و آگاهی آماده می کنند. در این بین 
وجود عادت های رفتاری و غذایی مناسب می تواند 
تا  را  دانش آموزان  علم آموزی  و  یادگیری  روند 
حدود زیادی بهبود بخشیده و آنان را با روحیه ای 

شادتر وارد این عرصه کند.
که  هستند  کالس اولی ها  مانند  گروه هایی  البته 
از  بالطبع  و  می شوند  شناخته  تازه وارد  به عنوان 
حساسیت زیادی برخوردارند که تالش دوچندان 

والدین و مربیان مدرسه را به خود جلب می کند.
در این رابطه محمود خدادوست ــ مشاور وزیر 
وزارت  سنتی  طب  دفتر  مدیرکل  و  بهداشت 
بهداشت به نکاتی دراین باره اشاره و اظهار داشت: 
وارد  که  کسانی  عمومی  به طور  و  کالس اولی ها 
سال تحصیلی جدید می شوند با توجه به اینکه در 
سه ماه تابستان به استراحت مشغول بودند دچار 
تغییراتی در خواب و خوراک می شوند که با شروع 

فصل تحصیلی باید به آن توجه داشته باشند.
مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت افزود: 
کودکانشان  باشند  داشته  توجه  باید  والدین 
تعطیالت  در  اگر  و  بروند  رختخواب  به  به موقع 
شروع  با  داشتند  به شب نشینی  عادت  تابستان 
پائیز طوری برنامه ریزی کنند که حداکثر تا ۱۰ 
شب فرزندانشان به خواب بروند تا صبح روز بعد با 
حالی خوش و بدون کسالت بیدار شده و در کالس 

درس حاضر شوند.
خدادوست با اشاره به اینکه خوردن صبحانه کامل 
افزایش  از موارد مهمی است که باعث  و مقوی 
تمرکز و انرژی بیشتر هم در کودکان و بزرگساالن 
می شود، به بسیج پزشکی گفت: علی رغم مفید 
توصیه  نوجوانان  و  کودکان  برای  لبنیات  بودن 
می شود قبل از خواب استفاده شود چرا که لبنیات 
به دلیل خاصیت آرامش بخشی فرد را در طول روز 

دچار کسالت می کند.
بهتر است صبحانه حاوی غالت،  ابراز کرد:  وی 
پروتئین، قند مانند کره، مربا، عسل، خامه و نان 
تازه باشد چرا که عالوه بر مفید بودن از طرفی 

شادی آور بوده و کودکان را سر ذوق می آورد.
مشاور وزیر بهداشت به میان وعده دانش آموزان 
تنقالت  خوردن  به  توصیه  و ضمن  کرد  اشاره 
سالم مثل مغزها خوردن خوراکی های غیرمجاز 
مانع  و  مضر  را  غیره  و  ترشک ها  پفک،  مثل 
آرامش و یادگیری دانش آموزان دانست و تأکید 
منزل  از  را  میان وعده  بچه ها  است  بهتر  کرد: 
خوراکی های  مدارس  بوفه  از  اینکه  تا  ببرند 

ناسالم تهیه کنند.

گوناگون سالمت و تغذیه

بهتر است در بروز احساسات خود به فرزندتان 
را رعایت کنید چون زیاده روی  حد و حدود 
منفی  تربیتی  اثرات  تواند  می  زمینه  این  در 
عاطفی  والدین سواد  باید  بگذارد  فرزندتان  بر 
قبال  در  خود  احساسات  و  ببرند  باال  را  خود 

فرزندشان را مدیریت کنند .

افزایش سواد عاطفی در والدین
آیا تا به حال برایتان پیش آمده کودکی را از سر 
محبت بیش از اندازه، برخالف میل او ببوسید یا 
در آغوش بکشید؟ متاسفانه یکی از عادت های 
نمی دانیم  که  است  این  ایرانی ها  ما  ناسالم 
دیگران،  به  را  احساسات خود  و چقدر  چطور 
خیلی هایمان  و  بدهیم  بروز  بچه ها،  مخصوصا 
و  احساسات  بر  کنترلی  و  مدیریت  هم 
مدیریت  ضعف  این  نداریم.  خود  هیجان های 
بیشتر  بسیار  برای کودک ،  و کنترل، می تواند 
به  همین  باشد.  آزاردهنده  بزرگ ترها  ما  از 
امیری،  نسرین  دکتر  صحبت های  پای  دلیل 
نوجوان  و  کودک  روان پزشکی  فوق تخصص 
بهزیستی  علوم  دانشگاه  هیات علمی  عضو  و 
این  عواقب  با  بیشتر  تا  نشستیم  توانبخشی  و 
رفتار آشنا شویم. توصیه ها و هشدارهای دکتر 
را  کودکان  که  بزرگترهایی  به  امیری  نسرین 
زیاد می بوسند:اصال چرا بعضی از ما بزرگ ترها 
را  به خودمان اجازه می دهیم احساسات خود 
آنها  به  به خواست بچه ها، نسبت  بدون توجه 
بروز بدهیم؟متاسفانه این رفتار نادرست، ناشی 

از پایین بودن سواد عاطفی افراد است.
منظورتان از سواد عاطفی چیست؟

احساسات  بتوانیم  اینکه  یعنی  عاطفی  سواد 
را  آنها  و  بشناسیم  را  مقابلمان  طرف  و  خود 

داشته  عاطفی  سواد  که  فردی  کنیم.  کنترل 
باشد، سعی نمی کند به زور و اجبار، احساسات 
و هیجان های خود را به دیگری تحمیل کند. 
فرد  تا  می کند  را  خود  تالش  تمام  فرد،  این 
هم  او  تا  بدهد  قرار  شرایطی  در  را  مقابلش 
خواسته ای مشابه خواسته خودش داشته باشد. 
عاطفی  سواد  کافی  اندازه  به  شما  اگر  یعنی 
داشته باشید و نتوانید فرزندتان یا کودکی را 
که دوست دارید برای بوسیدن و بوسیده شدن 
یا در آغوش کشیده شدن سر وجد بیاورید و 
با اعمال کنترل بر  او را طالب این کار کنید، 
احساسات و هیجان های درونی تان، از انجام این 

عمل خودداری خواهید کرد.
چرا؟

در  یا  مالیم  بوسه  یک  حتی  می دانید  چون 
باعث  می تواند  هم  معمولی  کشیدن  آغوش 
آنجا که شما  از  و  آن کودک شود  روانی  آزار 

آزار  به  به طور حتم راضی  دارید،  را دوست  او 
دیدنش نخواهید شد.یعنی بوسیدن و در آغوش 
دلیل  به  اگر  حتی  بچه ها،  اجباری  کشیدن 
محبت بیش از اندازه به آنها باشد هم می تواند 
نوعی کودک آزاری محسوب شود؟بله، این اقدام 
نوعی  بر کودک آزاری فیزیکی،  می تواند عالوه 
که  شود  محسوب  هم  هیجانی  کودک آزاری 
فیزیکی  از  پررنگ تر  آن،  بودن  هیجانی  البته 
بهانه  به  بزرگ ترها  ما  از  است.بعضی  بودنش 
اینکه بچه ها معنای دوست داشتن را به  خوبی 
درک نمی کنند، آنها را به زور می بوسیم یا در 
آغوش می کشیم. آیا این کار با چنین بهانه ای 
هم توجیه پذیر نیست؟نه، به  هیچ وجه. مردم 
حتی  یک طرفه،  داشتن  دوست  بدانند  باید 
بعدی  اقدامات  و  دردسرساز  بچه ها،  مورد  در 
ناشی از آن هم نوعی بی سوادی عاطفی است. 
به عبارت ساده تر، یا باید پتانسیل و قدرت آن 

را داشته باشیم که احساس و هیجان ناشی از 
ایجاد  هم  مقابلمان  فرد  در  را  داشتن  دوست 
که  باشیم  باسواد  و  توانمند  آنقدر  یا  کنیم، 
بتوانیم احساسات خود را کنترل کنیم و آنها را 

برخالف میل طرف مقابلمان بروز ندهیم.
آیا می توانیم »نه« گفتن را به بچه هایی در 

هر سنی آموزش بدهیم؟
به طور  بچه ها  از  خیلی  که  است  این  واقعیت 
رفتار  با  ما  و  هستند  قدرت  این  دارای  ذاتی 
توانایی  مانند  ذاتی  قدرت های  خود،  نادرست 
فرض  مثال  می گیریم.  آنها  از  را  گفتن  »نه« 
کنید فردی مانند خاله، عمه یا یکی از دوستان 
خانوادگی تان، فرزند شما را ببوسد یا او را در 
آغوش بکشد؛ فرزندتان هم در برابر این رفتار، 
را  خودش  به  زور  یا  کند  پاک  را  بوسه  جای 
کار  چه  بکشد.  بیرون  مقابل  طرف  آغوش  از 
ما در چنین  از  به طور حتم، خیلی   می کنید؟ 
شرایطی، فرزند خود را سرزنش می کنیم و به 
او می گوییم: »وای! خیلی کار بدی کردی! عمه 
در چنین  دارد که می بوسدت.«  را دوست  تو 
شرایطی، اجازه نمی دهیم فرزندمان »نه« گفتن 
را تجربه کند. ما باید بچه ها را در مقابل این 
موقعیت هایی که ممکن است در طول زندگی 

بارها و بارها برایشان تکرار شود، آزاد بگذاریم.
بوسه در بیماری

اگر فرزندمان دوست داشت در شرایطی که ما یا 
خودش بیمار هستیم، در آغوشمان بکشد یا ما 
را ببوسد، باید او را توجیه کنیم که این کار فقط 
باعث انتقال بیماری می شود و شیوه های انتقال 

بیماری را به زبان ساده برای او توضیح دهیم.
منبع: سالمت نیوز

افتادگی  سن،  رفتن  باال  عوارض  از  یکی 
با باال رفتن سن،   ماهیچه های صورت است  که 
عوارض آن هم ظاهر می شود.در این مطلب شما 
را با مواردی که از پیرشدن پوست جلوگیری می 

کند آشنا می کنیم. 

ورزش 
را  اثر  کمترین  کردن  ورزش  کنید  تصور  شاید 
روی سفت شدن ماهیچه ها و الغر شدن صورت 
دارد.، اما اشتباه می کنید. یکی از بهترین راهکارها 
است.  مرتب  ورزش  صورت،   شدن  الغر  برای 
ایروبیک یکی از این ورزش هاست؛  به ویژه آنهایی 
که حرکاتی هم برای صورت دارند.  پیاده روی 
راهکار دوم برای الغر شدن صورت است. تعرق 

از مهم ترین  پیاده روی، یکی  ایجاد شده در حال 
عوامل برای الغر شدن است. شنا ورزش دیگری 
است که عالوه بر الغر کردن  صورت، باعث سفت 
شدن عضله های آن می شود. به این ترتیب خطر 

افتادگی پوست،  ماهیچه های صورت به ویژه غبغب 
به حداقل می رسد.

  ماساژ صبحگاهی 
 هر روز بعد از بیدار شدن از خواب و شستن دست 
با آب خنک و خشک کردن صورت،  و صورت 
صورت را به مخلوط یک قاشق غذاخوری گالب و 
یک قاشق غذاخوری روغن زیتون یا آفتابگردان یا 

کنجد آغشته کنید. سپس صورت را ماساژ بدهید. 
برای این کار هم انگشت اشاره را روی گونه گذاشته 
و به شکل دایره وار از سمت گونه به سمت گوش 
بروید. این کار را به همین شیوه از سمت چانه به 

سمت گونه نیز تکرار کنید. ۱۵ دقیقه به این روش 
صورت را ماساژ بدهید.

  لیموترش درمانی 
بگوییم؛  بهتر  یا  درمان ها  از  دیگر   یکی 
پیشگیری های طبیعی برای جلوگیری از افتادگی 
آن،   و الغر شدن  ماهیچه های صورت  و  پوست 

استفاده از آب لیموترش تازه است. آب چند عدد 
لیموترش تازه را گرفته و آن را روی صورت بمالید. 
با دست ماساژ بدهید . بعد از ۱۵ دقیقه صورت 
را بشویید. برای این که این ماساژ بهتر باشد می 
توانید یک قاشق گالب به آن اضافه کنید. به این 

ترتیب پوست تان شفاف تر خواهد شد.
  تقویت کرمی 

این که بگوییم مصرف کرم ها هیچ تاثیری روی 
پوست صورت ندارند،  اشتباه است. به این دلیل که 
پوست هم مانند هر بخش دیگری از بدن نیازمند 
تغذیه مناسب است. برای این کار باید از کرم های 
چرب و کرم های مرطوب کننده به شکل متناوب و 

در زمان مناسب خود استفاده کنید. 
یخ درمانی   

نگران نباشید! قرار نیست صورت تان را سرما بدهید. 
راهکارهای طبیعی حفظ کیفیت  از  یکی دیگر 
پوست، خنک کردن آن است، اما این یعنی چه؟  
وقتی صبح از خواب بیدار می شوید شیر آب را 
به سمت خنک چرخانده و با آب سرد صورت را 
بشویید. در حمام سعی کنید آب ولرم رو به سرد 
باشد تا پوست شل و افتاده نشود. گاهی چند تکه 
یخ یا کیسه های ویژه ای را که در فریزر گذاشته و 
یخ می بندند داخل نایلون گذاشته و به آرامی روی 
نقاط مختلف پوست بگذارید. این کار به سفت شدن 

عضالت صورت کمک می کند.

مدیریت احساسات در برخورد با کودکان با افزایش سواد عاطفی والدین 

رازهای جالب 
برای پیر نشدن 

پوست
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آگهی مفقودی
برگ کمپانی خودروپیکان سواری تیپ ۱۶۰۰iمدل۱۳۸۳به رنگ سفیدروغنی وبه شماره انتظامی۳۴-۵۱۸ص۶۴ وشماره 

موتور۱۱۲۸۳۰۰۲۶۶7وشماره شاسی۸۳۵۰۰۱7۹بنام فریدون ارتندمفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی اجرائیه
دزفول  اله،نشانی: شهرستان  پدر:سیدهدایت  السادات،نام خانوادگی:جعفریان،نام  لهم:۱-نام:شبنم  له/محکوم  مشخصات محکوم 
پدر:سیدهدایت  خانوادگی:جعفریان،نام  ۳-نام:شیوا،نام  اله،نشانی:  پدر:سیدهدایت  خانوادگی:جعفریان،نام  ۲-نام:شهرزاد،نام 
خانوادگی:جعفریان،نام  اله،نام  سیدهدایت  علیهم:۱-نام  علیه/محکوم  محکوم  انقالب-مشخصات  کنگاوربلوار  اله،نشانی:کرمانشاه 
دادنامه  شماره۹۴۰۵۰۰وشماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به-بموجب  محکوم  المکان    پدر:علی،نشانی:مجهول 
مربوطه۹۵۰۹۹7۶۱۴۴۶۰۰۲7۳محکوم علیه محکوم است به تنظیم سندوانتقال سندرسمی ملک مدعی به بمیزان دوهشتم 
مشاعی ازمقسم۵7۶سهم شش دانگ باقیمانده اراضی قراءقلعه قاضی وخلته وخیراباد فقط به شماره پالکهای۱7۹۰و۱7۹۲بخش 
هزینه  مبلغ۲7۳۰۰۰۰ریال  پرداخت  وهمچنین  خواسته  اصل  بابت  لهم  محکوم  خودبنام  االرث  سهم  میزان  به  دزفول  سه 
دادرسی وپرداخت حق الوکالت بمیزان۳۰۶۰۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده درحق محکوم له وهمچنین پرداخت نیم عشردولتی 

بمیزان۲۵۵۰۰۰۰درحق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران میباشد.
مدیردفترشعبه6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-داوودعلوی
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-حجت ا... بقایی نسب

آگهی موضوع ماده3
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی اداره 

ثبت اسنادوامالک اهواز

نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی برابررای 
شناسنامه- بشماره  فرزندحبیب  عثمانی  قاسم  آقای/خانم  ۳۰۰۲۴7۲-۱۳۹۵-۱۳۹۵/۴/۱۳-تصرفات 
صادره ازخرمشهرکدملی۱7۴۴۴7۵۴۴۱نسبت به یک باب ساختمان به مساحت۱۴۳/۳۱مترمربع قسمتی 
منجربصدوررای  زاده  منصورخزامی  آقای  ازمالکیت  دواهوازخروجی  پالک۲۶۹۰/۲۳بخش  ششدانگ  از 
می  آگهی  عموم  اطالع  روزجهت  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  لذابرابرماده۳قانون  گردیده 
گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این 
آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندو 
تقدیم  به مقامات قضائی  اعتراض دادخواست  ازتاریخ تسلیم  معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه 
وصول  عدم  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی 

اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.شماره م.الف)۵/۲۵۶۶(
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۵/۶/۲۹
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۵/7/۱۳

شیخ زاده-رییس اداره ثبت اسنادوامالک اهواز

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازشادگان  بشناسنامه۱۸۹۰۰۲۹۶۹۶صادره  پدرخلیل  نام  خضیراوی  ابراهیم  آقای 
خضیراوی  خلیل  مرحوم  پدرش  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
ورثه  فوت  اش  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ۱۳۹۵/۶/۳درشادگان  ازشادگان  صادره  بشناسنامه۲7۱۸7 
بشناسنامه۱۸۹۰۸۰۲۹۳۱متولد۱۳۸7/۳/۴صاد فوق۲-علی  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش 
شادگان۴-اسماعیل  ۱۸۹۰۴۹۵۳۲۸متولد۱۳7۸/۳/۲۶صادره  شادگان۳-محمدرضابشناسنامه  ره 
بشناسنامه۱۸۹۹۰۴۱77 شادگان۵-معین  ۱۳7۲/۳/۲7صادره  بشناسنامه۱۸۹۰۲۵۹۴7۰متولد 
شادگان۶-سجادبشناسنامه۱۸۹۰۶۴۱۹۸7متولد۱۳۸۲/7/۱۰صادره  ۰۱متولد۱۳7۵/۱۰/۳صادره 
بشناسنامه۱ شادگان۸-زینب  ۱۳7۰/۱۰/۱۲صادره  شادگان7-زهرابشناسنامه۱۸۹۰۲۳۰۶۹۳متولد 
بشناسنامه۲۲۰۰متولد۲ شادگان۹-فاطمه  صادره  ۲۱۲۶متولد۱۳۶۶/۹/۱۰وکدملی۱۸۹۹۸۵777۱ 

متوفی(۱۰  فرزندان  خضیراوی  همگی  شادگان)شهرت  ۱۳۶۴/۱۱/۲وکدملی۱۸۹۹7۶۳۵۱۱صادره 
۱۳۴۳/۲/۱7وکدملی۱۸۲7۹۸۸۵7۶صادره۱۱-سمیره  بشناسنامه۳۵۹۶متولد  خضیراوی  -جمیله 
باانجام  متوفی(والغیر.اینک  شادگان)همسران  صادره  بشناسنامه۱۲۵۱۹متولد۱۳۵۳/۲/۴  شاوردی 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی 
بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود،ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان

زورآوند دوباره رکورد پیاده روی ایران را شکست

زورآوند باز هم رکورد پیاده روی مردان ایران شکست.
به گزارش ایسنا، در روز نخست مرحله نهایی لیگ دوومیدانی 
مردان و در ماده ۱۰ کیلومتر پیاده روی حمیدرضا زورآوند که 
در المپیک ریو هم حاضر بود موفق شد رکورد ملی این ماده را 

که در اختیار خودش بود بهبود ببخشد.
او باز مان ۴۲ دقیقه و ۲۱ ثانیه و یک صدم ثانیه از خط پایان 
گذشت و قهرمان شد. زوراوند  که عضو تیم نفت تهران است 

رکوردش پیش از این ۴۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه بود.
و   ۴7:۳۳.۰۸ با  ارتش  زمینی  نیروی  تیم  از  طاهرخانی  امیر 
ابراهیم رحیمیان از تیم مقاومت با ۴۹:۲۶.۰۰ دوم و سوم شدند.

ملی پوشان تیراندازی راهی ایتالیا شدند

راهی  فدراسیون  ریاست  بدرقه  با  ایران  تیرانداز  ملی پوش  سه 
رقابت های فینال فینالیست های جام جهانی شدند.

به گزارش ایسنا، جلسه بدرقه تیم سه نفره ایران دیروز با حضور 
سید مهدی هاشمی، ریاست فدراسیون تیراندازی، طاهره علی 
آبادی، نایب رییس، نواب نوری دبیر و اعضای اعزامی در محل 

سالن جلسات این فدراسیون برگزار شد.
مسابقات فینال فینالیست های جام جهانی تیراندازی از ۱۳ مهر 
ماه  همین   ۱۹ تا  و  می شود  آغاز  ایتالیا  کشور  میزبانی  به  ماه 
ادامه دارد ضمن این که محمد زائر رضایی به عنوان سرپرست 
حسین  و  احمدی  الهه  کند.  می  همراهی  را  تیم  این  مربی  و 
باقری ورزشکارانی هستند که در رشته تفنگ ودر کنار مه لقا 
جام بزرگ دیگر تیرانداز ایران در تفنگ سه وضعیت با حریفان 

به رقابت می پردازند.
در این رقابت ها احمدی بعنوان مدافع قهرمانی و برای چهارمین 
دومین بار،  برای  نیز  باقری  و  دارد  که حضور  است  پیاپی  دوره 
همچنین جام بزرگ برای اولین بار است که این رقاب ها را تجربه 

می کند.
شهر  در  که  جام جهانی  های  فینالیست  فینال  مسابقات  در 
از  ورزشکار   ۱۲ رشته  هر  در  می شود  برگزار  ایتالیا  بولونیا- 
قهرمان  و  تیراندازی  جام جهانی  قهرمان  المپیک،  قهرمانان 
دوره گذشته حضور دارند که از طرف فدراسیون جهانی دعوت 

می شوند.
هدایت  الزلو سوچک  توسط  این  از  پیش  که  ایران  تفنگ  تیم 
تیراندازی  فدراسیون  با  سوچک  همکاری  قطع  از  بعد  می شد 
البته الزلو  ایران، بدون سرمربی به مسابقات اعزام خواهد شد. 
پیش از این اعزام کرده بود که با هزینه شخصی راهی مسابقات 
می شود تا در کنار شاگردان سابقش باشد. اما رفتن وی به ایتالیا 

هنوز قطعی نشده است.

حضور دو داور ایرانی در بسکتبال باشگاه های آسیا

ایران دو داور در رقابت های بسکتبال باشگاه های آسیا دارد.
به گزارش ایسنا، رقابت های بسکتبال باشگاه های آسیا از هفدهم 
مهر شروع می شود و دو داور ایرانی در این دوره مسابقات حضور 

خواهند داشت و دیدارهای را قضاوت می کنند.
با  که  هستند  ایرانی  داور  دو  محمدپور  جعفر  و  قنبری  صادق 
دعوت فیبا آسیا به چین می روند و مسابقات را قضاوت خواهند 

کرد.
مسابقات  از  دوره  این  در  ایران  نماینده  عنوان  به  پتروشیمی 
الریان  لبنان،  الریاضی  تیم های  با  اول  گروه  در  و  دارد  حضور 
قطر، ONGC هند و پائیان چین تایپه پیکار خواهد کرد که 
در اولین مسابقه خود نیز به مصاف نماینده چین تایپه می رود.

»سوریه« دلیل فسخ قرارداد والیبالیست ایرانی

بازیکن تیم والیبال ایران به دلیل شرایط نامناسب محل زندگی 
ترکیه ای  تیم  با  را  قراردادش  و سوریه،  ترکیه  مرز  نزدیکی  در 

فسخ کرد.
ایران  بازیکن ۳۲ ساله والیبال  ایسنا، میکائیل تاجر  به گزارش 
این  لیگ  قهرمان  ترکیه   MSK Urfa تیم  با  پیش  ماه  چند 
کشور به توافق رسید و با آن ها قرارداد امضا کرد اما در روزهای 
گذشته صحبت هایی مبنی بر بازگشت او به ایران شنیده شد تا 

اینکه در نهایت او قراردادش را با تیم ترکیه ای لغو کرد.
این بازیکن بعد از بازگشت به ایران با تیم بازرگانی هاوش گنبد 
پیشنهاد  هم  تبریز  تیم شهرداری  از  او  است.  رسیده  توافق  به 

داشت.
شروع  از  قبل  ای  ترکیه  تیم  ترک  علت  درباره  تاجر  میکائیل 
مسابقه های لیگ این کشور گفت: تیم »یورفا« ابتدا این ایده را 
داشت که چندین بازیکن بزرگ را به تیمش اضافه کند تا بتواند 
جایی در میان ۴ تیم برتر لیگ این کشور داشته باشد اما این 

اتفاق رخ نداده است.
او در ادامه افزود: این باشگاه به تعهدات مالی خود هم عمل نکرد 
و به همین دلیل جلسه ای را با مسئوالن این تیم برگزار کردیم 

و با توافق قرارداد را فسخ کردیم.
خیلی  هم  آن جا  در  من  زندگی  شرایط  گفت:  پایان  در  تاجر 
مناسب نبود. به دلیل اینکه محل زندگیم در مرز سوریه و ترکیه 
قرار داشت خانواده ام آرامش نداشتند و من هم تصمیم گرفتم 

به ایران برگردم.

بدترین عملکرد رونالدو
 از سال ۲۰۰9

مهاجـم رئـال مادریـد یکـی از بدترین 
شـروع های خـود را با این تیـم در این 

است. داشـته  فصل 
به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، کریستیانو 
و  دارد  فاصله  آرمانی اش  شرایط  با  رونالدو 
این  است.  گذاشته  جای  بر  را  ضعیفی  آمار 
تاثیرگذار  نیز  مادرید  رئال  نتایج  در  موضوع 
که  این  از  پس  پرتغالی  مهاجم  است.  بوده 
نتوانست برابر ایبار گلزنی کند، بدترین شروع 
فصل خود را با به ثمر رساندن تنها یک گل 

به ثبت رساند.
از زمانی که رونالدو به اسپانیا آمد، تنها یک 
بار چنین رکوردی را بر جای گذاشته بود. او 
در فصل ۱۱-۲۰۱۰ چنین عملکردی داشت 
و در چهار بازی اش در اللیگا تنها یک گل به 
ثمر رساند. البته رونالدو در لیگ قهرمانان دو 
گل مهم برابر تیم های اسپورتینگ لیسبون و 
بوروسیا دورتموند به ثمر رساند اما در اللیگا 

عملکرد ضعیفی داشته است.

کاهش محرومیت ماریا شاراپووا 
به ۱۵ ماه

از  که  روسیه  تنیس  ستاره  شاراپووا  ماریا 
دو  مدت  به  تنیس  جهانی  فدراسیون  سوی 
سال محروم شده بود توانست با اعتراض به 
دادگاه عالی ورزش دوران محرومیت خود را 

به ۱۵ ماه کاهش دهد.
اسپرت،  یورو  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
سوی  از  ملدونیوم  مصرف  علت  به  شاراپووا 
فدراسیون جهانی دو سال محروم شده بود. 
او اعالم کرد که به دالیل پزشکی و با تجویز 
از  و  کرده  می  مصرف  را  دارو  این  پزشک 

ممنوع شدن آن اطالع نداشته است.
ورزش  عالی  دادگاه  به  اعتراض  با  او 
درخواست کرد که محرومیتش کوتاه تر شود. 
شاراپووا  درباره  امروز  ورزش  عالی  دادگاه 
این  محرومیت  میزان  و  مرد  تصمیم گیری 

تنیسور را به ۱۵ ماه کاهش داد.
شاراپووا تا کنون پنج بار قهرمان گرند اسلم 

شده است .

طرح فیفا برای برگزاری جام 
جهانی با حضور 48 تیم

)فیفا(  فوتبال  المللی  بین  فدراسیون  رئیس 
پیشنهاد داد جام جهانی فوتبال با حضور ۴۸ 

تیم برگزار شود.
اینترنتی،  منابع  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
جیانی ایفنانتینو پیشتر پیشنهاد جام جهانی 

با شرکت ۴۰ تیم را مطرح کرده بود.
به گفته اینفانتینو ۴۶ ساله ، ۱۶ کشور بعد 
از مرحله مقدماتی حذفی از دور رقابتها کنار 
می روند و بقیه جام با همین شیوه کنونی با 

حضور ۳۲ تیم ادامه می یابد.
پایتخت  بوگوتا  در  دانشگاهی  در  اینفانتینو 
مورد  در  گیری  تصمیم  که  گفت  کلمبیا 
افزایش تعداد تیم ها در جام جهانی در ماه 
ژانویه سال آینده میالدی اتخاذ خواهد شد. 

وی گفت: ما در این باره گفت و گو می کنیم 
و تا سال ۲۰۱7 در مورد همه چیز تصمیم 

گیری می شود. 
به  فوریه گذشته  ماه  در  ایتالیایی  اینفانتینو 
انتخاب  فوتبال جهان  بر  نهاد حاکم  ریاست 
افزایش  او  انتخاباتی  از وعده های  شد. یکی 
تعداد تیم ها در جام جهانی به ۴۰ تیم بود. 
این است که ۳۲ تیم در  او  اکنون طرح  اما 
میزبان  کشور  در  مقدماتی  حذفی  مرحله 
شرکت کنند و ۱۶ برنده این مرحله به ۱۶ 
تیمی که به طور مستقیم به مرحله گروهی 

راه یافته اند، ملحق شوند. 
وی گفت: به این ترتیب جام جهانی به همان 
روش معمول با ۳۲ تیم ادامه می یابد، اما ۴۸ 

تیم در جام شرکت می کنند. 
فوتبال  توسعه  فیفا  طرح  گفت:  فیفا  رئیس 
در سراسر جهان است. جام جهانی بزرگترین 
رویداد محسوب می شود. این جام یک رویداد 

ویژه و چیزی بیشتر از یک مسابقه است.
جام جهانی ۲۰۱۸ به میزبانی روسیه برگزار 

می شود.

خبرخبر

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایران بــا بیان 
اینکــه اکنــون زمــان حمایــت از تیــم ملــی 
اســت،گفت: هیــچ گاه دغدغــه اصلــی مــن 
ــی، ســوریه،  ــی همچــون کــره جنوب رقبای
ــه  ــوده، بلک ــن نب ــتان و چی ــر، ازبکس قط
ــه در  ــت ک ــکالتی اس ــن مش ــه م دغدغ
داخــل کشــور بــرای فوتبــال وجــود دارد.

ــن  ــروز در آخری ــی روش دی ــوس ک کارل
تمریــن تیــم ملــی فوتبــال ایــران پیــش از 
ســفر بــه ازبکســتان در جمــع خبرنــگاران 
افــزود: دغدغــه مــن مشــکالتی اســت کــه 
وجــود دارد و امیــدوارم کــه همــه متوجــه 
زنــگ بیــدار بــاش مــن باشــند، چــرا کــه 
ــد  ــتیم و بای ــی هس ــام جهان ــط ج در وس
بتوانیــم یکــدل و متحــد بــا تیم هــای 

ــب مواجــه شــویم. رقی
ــا  ــه باره ــور ک ــت: همانط ــار داش وی اظه
ــن  ــا همی ــرای م ــی ب ــه ام، جــام جهان گفت
ــی اســت  ــی جــام جهان مســابقات مقدمات
کــه بــرای مــا حکــم جــام جهانــی را 
خواهــد داشــت و رویــا و هــدف اصلــی مــا 
ــیه  ــی ۲۰۱۸ روس ــام جهان ــه ج ــود ب صع
ــار  ــن ب ــرای اولی ــدوارم ب ــه امی ــت ک اس
بتوانیــم دو مرتبــه پشــت ســرهم در جــام 
جهانــی حضــور پیــدا کنیــم و ایــن هدفــی 

ــا اســت. ــه پیــش روی م اســت ک
ــی  ــام جهان ــرد: ج ــح ک ــی روش تصری ک
ــا تیــر مــاه ســال ۹7  ژوئیــه ۲۰۱۸ کــه ب
برابــری مــی کنــد، بــرای مــا نیســت بلکــه 
ــون  ــم اکن ــا ه ــرای م ــا ب ــت ه ــن رقاب ای
آغــاز شــده و هــدف اصلــی مــا صعــود بــه 
جــام جهانــی اســت. برخــی وانمــود مــی 
کننــد کــه ایــن شــرایط را نمــی بیننــد و 
اکنــون زمــان آن اســت کــه بیــدار شــوند 

و ایــن موضــوع مهــم را حــس کننــد.
مــی  کــه  افــرادی  شــد:  یــادآور  وی 
خواهنــد وانمــود کننــد جــام جهانــی 
بــرای ایــران ســال ۲۰۱۸ اســت، افــرادی 
هســتند کــه کلمــه »انــدوه« و »فــردا« را 
بــه مــردم القــا مــی کننــد و کســانی کــه 
مــی خواهنــد تیــم ملــی بــه جــام جهانــی 
بایــد حمایــت  اکنــون  کننــد  صعــود 
خودشــان را نشــان بدهنــد؛ چــرا کــه 
ــی  ــده احتیاج ــا در آین ــت آنه ــه حمای ب
ــال  ــی فوتب ــم مل ــه تی ــی ک ــم. زمان نداری
ــم  ــازی نداری ــد نی ــی رس ــروزی م ــه پی ب
ــد،  کــه افــراد بیاینــد اینجــا عکــس بگیرن
ــن  ــاهد ای ــته ش ــه در گذش ــور ک همانط

ــه  ــم ب ــی خواهی ــر م ــم و اگ ــار بودی رفت
ــان  ــم، االن زم ــود کنی ــی صع ــام جهان ج

ــت. ــی اس ــم مل ــت از تی حمای
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران ادامــه 
ــرای  ــیه ب ــی ۲۰۱۸ روس ــام جهان داد: ج
مــا ۱۰ نیمــه دارد کــه دو نیمــه آن را 
ــر  ــت س ــد پش ــر بودن ــن و قط ــه چی ک

گذاشــتیم و در حــال حاضــر نیمــه ســوم 
و چهــارم کــه دیدارهــای مهــم برابــر 
ازبکســتان و کــره جنوبــی اســت را پیــش 
ــن دوره  ــم کــه ای ــاج داری ــم. احتی رو داری
زمانــی را بــا حمایــت و تعهــد کامل پشــت 

ــم. ــر بگذاری س
وی در مــورد تاثیــر حضــور اشــکان دژاگــه 

در تیــم ملــی نیــز گفــت: او آمــاده اســت 
ــرای  ــی ب ــاق خوب ــدن او اتف ــه ش و اضاف
تیــم ملــی خواهــد بــود. تیــم ملــی اکنــون 
ــم  ــن تی ــوی تری ــا ق ــا ب ــت ت ــاده اس آم
ــاد  ــا اعتم ــه ب ــتان ک ــی ازبکس ــروه یعن گ
بــه نفــس بــاال در صــدر جــدول قــرار دارد 

ــدار داشــته باشــد.  روز پنجشــنبه دی
ــی  ــور مل ــت: حض ــان داش ــی روش بی ک
ــی  ــگاههای خارج ــاغل در باش ــان ش پوش
همیشــه تاثیــر مثبتــی در رونــد تیــم 
داشــته اســت؛ چــرا کــه بــا تجربــه و 
ــد  ــی توانن ــد م ــه دارن ــی ک ــش اروپای دان

تاثیــر مثبتــی داشــته باشــند.
ســرمربی تیم ملــی فوتبــال ایــران درمورد 
بنجامیــن ویلیامــز داور اســترالیایی دیــدار 
ایــران مقابــل ازبکســتان خطــاب بــه 
ــد مســائل را  ــگاران گفــت: شــما بای خبرن
ــا  ــی ه ــه زن ــد و گمان ــو کنی درســت بازگ
ــاره  ــی درب ــار واه ــد. اخب ــاد نکنی را ایج
ــر  ــار دیگ ــا اخب ــت هــای مــا و ی صحب
نبایــد اتفــاق بیافتــد. راجــع بــه داور هیــچ 
کاری وجــود نــدارد کــه مــا انجــام دهیــم 
و درخواســتی نیــز بــرای تغییــر او ندادیــم.

وی در عیــن حــال ادامــه داد: دقیقــا 
بایــد برعکــس ایــن مطلــب را بگویــم کــه 
ــیا  ــای آس ــت ه ــام مل ــات ج ــد از اتفاق بع
ــه داوران ای  ــه کمیت ــد ب ــترالیا، بای در اس
اف ســی و شــخص بنجامیــن ویلیامــز 
ــران،  ــت کنیــم کــه کشــور و مــردم ای ثاب
ــازی  ــه ب ــه ب ــرم هســتند ک ــی محت مردم
ــحال  ــد و خوش ــاد دارن ــه اعتق جوانمردان
ــوان  ــه عن ــار ب ــک ب ــه او ی ــی شــویم ک م
داور در کشــور جمهــوری اســالمی ایــران 

ــد. ــته باش ــور داش حض
کــی روش تصریــح کــرد: خوشــحال مــی 
شــویم کــه همــه داوران از جملــه ویلیامــز 
ــه  ــم ک ــت کنی ــا ثاب ــد ت ــران بیاین ــه ای ب
ــال  ــه فوتب ــادی ب ــران عشــق زی ــردم ای م
دارنــد و بتوانیــم ایــن عشــق دو جانبــه را 
ــم  ــم. بســیار خوشــحال خواهی ــت کنی ثاب
شــد طبــق ســنت ایــران، وقتــی ویلیامــز 
ــا  ــران انتخــاب شــد ب ــرای حضــور در ای ب
ــم. ــه اســتقبال او بروی شــاخه هــای گل ب

ــران و  ــال ای ــی فوتب ــدار تیــم هــای مل دی
ــی  ــه نهای ــوب مرحل ــتان در چارچ ازبکس
انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۱۸ روســیه 
برگــزار   ۱۶:۳۰ ســاعت  پنجشــنبه  روز 

می شــود.

کی روش: االن وقت حمایت از تیم ملی است
دغدغه من نه حریفان خارجی بلکه مشکالت داخلی است

ــاحلی در  ــال س ــی فوتب ــم مل تی
ــاره ای  ــن ق ــام بی ــای ج رقابت ه
بــا تیم هــای آمریــکا، مصــر و 

ــد. ــروه ش ــیه همگ روس

بــه گــزارش مهــر، رقابتهــای جــام بیــن 
ــان از ۱  ــال ســاحلی جه ــاره ای فوتب ق
لغایــت ۵ نوامبــر ۲۰۱۶ )۱۱ لغایــت 
ــود و ۸  ــی ش ــزار م ــان ۹۵( برگ ۱۵ آب
ــرح  ــه ش ــروه ب ــر در دو گ ــم حاض تی
ــد  ــا یکدیگــر خواهن ــت ب ــه رقاب ــر ب زی

ــت: پرداخ

ــل و  ــی، برزی ــارات، تاهیت ــروه A: ام گ
ــتان لهس

گــروه B: روســیه، آمریــکا، مصــر و 
ــران ای

رقابتهــای جــام بیــن قــاره ای فوتبــال 
ســاحلی جهــان از ســال ۲۰۱۱ تــا 
کنــون ۵ دوره برگــزار شــده و تیــم 
ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران در ســال 
۲۰۱۳ عنــوان نخســت، در ســال ۲۰۱۴ 
 ۲۰۱۵ ســال  در  و  چهــارم  عنــوان 
ــابقات را از آن  ــن مس ــوم ای ــوان س عن

ــد. ــود کن خ

تیم فوتبال استقالل تهران در مرحله یک 
شانزدهم نهایی جام حذفی در ورزشگاه 
به مصاف تیم مس کرمان  آزادی تهران 

خواهد رفت.
مراسم قرعه کشی تعیین میزبان مرحله 
فوتبال  نهایی جام حذفی  یک شانزدهم 
دیروز در محل سازمان لیگ برگزار شد. 
بر این اساس استقالل در ورزشگاه آزادی 
تهران از مس کرمان پذیرایی می کند و 
تراکتورسازی هم در انزلی به مصاف ملوان 

خواهد رفت.
مرحله یک شانزدهم جام حذفی روزهای 

سیزدهم و چهاردهم آبان برگزار می شود.
اسامی تیم های میزبان ابتدا آمده است:

* استقالل- مس کرمان 
* ملوان انزلی - تراکتورسازی تبریز
* اکسین البرز - ذوب آهن اصفهان

* قشقایی شیراز - آینده سازان برق نوین 
شیراز

* نساجی مازندران - نفت تهران
* نفت مسجدسلیمان - پدیده مشهد

* پیکان - آلومینیوم اراک
* شهرداری تبریز - شهرداری فومن

* فوالد یزد_فوالد خوزستان

قرعه کشی جام حذفی برگزار شد؛

استقالل میزبان مس کرمان 
در مسابقات جام بین قاره ای؛

تیم ملی فوتبال ساحلی با آمریکا، روسیه و 
مصر همگروه شد

مخالفت کره جنوبی با تغییر زمان بازی با ایران

فدراسـیون فوتبـال کـره در نامـه ای بـه فدراسـیون فوتبال ایران رسـما 
اعـالم کـرد کـه امـکان تغییـر زمـان بـازی در هفتـه چهـارم رقابت های 

مقدماتـی جـام جهانـی ۲۰1۸ بـا ایـران را ندارد.
در حالـی کـه مذاکرات رسـمی و بـا واسـطه فدراسـیون فوتبـال ایران و 
وزارت ورزش و همچنیـن وزارت امـور خارجه کشـورمان بـرای تغییر زمان 
دیـدار تیـم ملـی فوتبـال مقابل کـره جنوبـی از مدت هـا قبل آغاز شـده 
بـود، فدراسـیون فوتبـال کره جنوبـی رسـما در نامـه ای بـه فدراسـیون 
فوتبـال ایـران تاکید کرد کـه امـکان جابه جایی یـا تغییر زمـان برگزاری 

دیـدار را ندارد.
بـر ایـن اسـاس فدراسـیون فوتبـال کـره دیـروز رسـما در نامـه ای بـه 
فدراسـیون فوتبـال ایـران، اعالم کرده اسـت که امـکان تغییـر زمان این 

ندارد. را  بـازی 
فدراسـیون فوتبـال کـره بـا اشـاره بـه وضعیـت سـالمت بازیکنانـش به 
جهـت برنامه ریـزی اردویـی و همچنیـن فاصله طوالنـی تا تهـران، عنوان 
کـرده اسـت کـه نمی تواند بـا درخواسـت ایـران بـرای تغییر زمـان بازی 

روز ۲۰ مهرمـاه در 19 مهـر موافقـت کند.
بـر این اسـاس بـا توجه بـه اظهار نظـر صریـح فدراسـیون فوتبـال کره، 
دیـدار تیم هـای ملـی ایـران و کـره جنوبـی در روز ۲۰ مهر قطعـی خواهد 
بـود هرچند که پیـش از این نیز فدراسـیون فوتبال ایـران و وزارت ورزش 
اعـالم کرده بودنـد علی رغم تمام شـرایط خاص ایـن روز، آمـاده برگزاری 

دیـدار با کره در روز تاسـوعا هسـتند.
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آموزش فرهنگ ترافیک کاهش تلفات رانندگی 
راهنمایی  پلیس  رئیس  زمان؛  خبرنگار  کرج- 
داران  طالیه  درهمایش  البرز  استان  ورانندگی 
فرهنگ ترافیکی دانشگاه آزاداسالمی کرج گفت: 
آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیکی در جامعه موجب 

کاهش تلفات کشوری شده است.
با   ۸۴ درسال  افزود:  شریفی  همایون  سرهنگ 
هفت میلیون خودرو درکشور ۲۳هزار و۵۰۰ نفر 
براثر حوادث رانندگی جان خود را ازدست دادند 
و درحالی که درسال ۹۴ رقم خودرو به ۲۰ میلیون 
به  آمار کشته شدگان  اما  یافت  افزایش  دستگاه 

حدود ۱7هزار نفر رسید.
وی خاطر نشان کرد: اما با این وجود حتی این رقم 
نیز زیاد است ولی با اموزش های مختلف و سازمان 
های متولی، مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه 
اقدامات بسیار خوبی دراین زمینه انجام شده است.

ما  کشور  خوشبختانه  کرد:  اضافه  مسوول  این 
درحوزه کنترل تصادفات دردنیا به رتبه پنجم دست 
یافته و در سال جاری ازایران به دلیل این مهار 
تصادف ازطرف سازمان بهداشت جهانی تقدیر شد.

شریفی سپس دربخش دیگری از سخنان خود به 
آمار شش ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: در این 
مدت ۴۶ فقره تصادف منجربه فوت در این استان 
رخ داده که هشت درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته حدود۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی گفت: در این مدت ۴7 نفردرتصادفات درون 
شهری استان البرز فوت شدند که نسبت به مدت 

مشابه سال ماقبل چهار نفر کمتر بوده است.
فقره  یکهزارو ۵۴  جاری  درسال  کرد:  اضافه  وی 
تصادف منجر به جرح دراستان البرز رخ داده که 
که  شدند  مجروح  یکهزارو ۱۱۶نفر  مدت  دراین 
درصد  گذشته ۲۰  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
کاهش نشان می دهد. وی گفت: اکنون بیش از 
یک هزارو 7۰۰ همیار پلیس با پلیس راهنمایی 

ورانندگی استان البرز همکاری دارند.
درپایان این همایش نیز به خبرنگاران نمونه حوزه 

ترافیکی لوح تقدیر اهدا شد.

قول مساعد مدیرعامل قطار آذربایجان برای 
راه اندازی مجدد قطار ریل باس سلماس

ارومیه-خبرنگار پیام زمان: فرماندار سلماس از قول 
مساعد مدیرعامل قطار آذربایجان برای راه اندازی 
مجدد خط فرعی قطار ریل باس این شهرستان خبر 
داد. مسعود حاجی علیلو ، با اعالم این خبر گفت: 
۳هفته قبل قطار ریل باس مسیر فرعی سلماس 
در  مقرر شد  و  اندازی شد  راه  آزمایشی  به طور 

دوساعت حرکتی سرویس بدهد. 
وی افزود: در کشور به غیر از استان تهران در هیچ 
نقطه ای برای قطار مسیر فرعی درنظر گرفته نشده 
و راه آهن تبریز به جهت رفت و آمد سریع و راحت 
دانشجویان یک مسیر فرعی برای شهرستان های 
شبستر، سلماس و خوی تا مرز رازی باز کرد که 
جمعیتی بالغ بر ۸۰۰هزار نفر را تحت پوشش قرار 

بدهد.

مجتمع فرهنگی وهنری ایمان پرند افتتاح شد
جنوب غرب استان تهران- لیال نوری: مجتمع فرهنگی وهنری ایمان 
پرند با حضور مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان تهران افتتاح 

شد.
با حضور نریمان، معاون وزیر راه و شهرسازی، ضرغامی مدیر کل 
فرهنگ وارشاد اسالمی استان تهران، نوروزی نماینده مردم رباط کریم 
و بهارستان درمجلس،فرماندار، امام جمعه پرند ومدیر عامل شرکت 

عمران مجتمع فرهنگی وهنری ایمان پرند به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان رباط 
کریم، افتتاح  فضای آموزشی و مرکز آموزش علوم قرانی و مجتمع 
فرهنگی و هنری ایمان پرند با زیربنای  ۱۲7۹متر مربع دردوطبقه 
دارای ۸کالس و نگارخانه از جمله برنامه های امروز معاون وزیر راه 
و شهرسازی بودکه با حضور مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی استاد 
تهران ومسئولین شهرستان رباط کریم وپرند افتتاح شد وتحویل اداره 

ارشاد رباط کریم داده شد.
ضرغامی درحاشیه این مراسم گفتند با توجه به امکانات و ظرفیت 
ایمان  وهنری  فرهنگی  مجتمع  اندازی  راه  ساختمان  موجود 

پرنددراولویت کارخودقرارخواهیم داد.
تجسمی،  هنرهای  نمایشگاه  کارمجتمع  شروع  افزود:برای  وی 
تمامی  همکاری  واز  و...برگزارشود  وادب  شعر  ،کالس  خشنویسی 
آموزشی  کالسهای  برگزاری  به جهت  وهنری  فرهنگی  موسسات 
استقبال خواهیم کرد . کتاب طراحي و مدیریت پارک هاي جنگلي 
با همکاری بیت ا... محمودی عضو هیأت علمي دانشگاه شهرکرد تالیف 
و چاپ شد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهرکرد، کتاب طراحي و 
مدیریت پارک هاي جنگلي توسط بیت ا... محمودي عضو هیأت علمي 
دانشگاه شهرکرد، افشین دانه کار عضو هیأت علمي دانشگاه تهران و 
اسد ا... ترابي تالیف و چاپ شد. گفتني است، این کتاب در شش فصل 
تفرجگاههاي طبیعي، گردشگري جنگل، گزینش پارک هاي جنگلي، 
طرح ریزي پارک هاي جنگلي، طراحي و تجهیز پارک هاي جنگلي و 

مدیریت پارک هاي جنگلي تدوین شده است.
 

افتتاح نخستین خانه مسافر در خمین و  آشتیان
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در 
حاشیه این آیین افزود: خانه مسافر شهرستان خمین در محلی استیجاری 

در سه طبقه با اقامت همزمان ۱۲ نفر راه اندازی شده است.
سید محمد حسینی افزود: با راه اندازی این اقامتگاه موقت زمینه اشتغال 

پنج نفر به طور مستقیم فراهم شده است.
وی بیان کرد: ۲۰ سرمایه گذار بخش خصوصی در استان مرکزی متقاضی 
راه اندازی اماکن اقامتی موقت استیجاری و بوم گردی هستند که برخی 
از آن ها مجوز گرفتند و برخی نیز در حال رفع نواقص برای اخذ مجوز 
هستند. وی پیش بینی کرد: تا پایان امسال پنج واحد اقامتی موقت برای 

افزایش ظرفیت اقامتگاه گردشگران دراین استان راه اندازی شود .
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: 
راه اندازی خانه های استیجاری، بوم گردی و اماکن اقامتگاهی در شهر و 

روستا برای جذب گردشگر در دستور کار قرار دارد.
ریال  میلیارد  تا یک  واحدها  این  اندازی  راه  برای  بیان کرد:  حسینی 

تسهیالت ارزان قیمت با بازپرداخت چهار درصد پرداخت می شود..
وی ادامه داد: بسیاری از گردشگران، مایل هستند که در خانه های بومی 
و محلی در روستاها اسکان یابند و حمایت از صاحبان خانه های با ارزش 

تاریخی برای تبدیل آن ها به اقامتگاه بومی نیز در دستور کار است.

خبر خبر

با  مقدس،  دفاع  هفته  گرامیداشت  با  همزمان 
و  تبریز  کالنشهر  شهردار  نجفی  دکتر  حضور 
اعضای شورا و مدیران شهری، ۹ پروژه عمرانی، 
خدماتی و فرهنگی شهرداری منطقه دو تبریز 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
بهره برداری از دو پروژه بصورت نمادین از جمله 
سنی  مقاطع  برای  که  ترافیک  آموزش  پارک 
کودکان با تالش شهرداری منطقه دو و همکاری 
کانون  محوطه  در  پرورش  و  آموزش  سازمان 
مساحت  مترمربع  ۱هزار  در  یاغچیان  شهید 
از اهم پروژه هایی به شمار  احداث شده است 

می آید که به بهره برداری رسید.
بیضائی  محمودرضا  شهید  کتابخانه  افتتاح 
شهرک پرواز، دومین پروژه نمادین این منطقه 
محسوب می شود که با حضور پدر شهید بیضائی 

)از شهدای مدافع حرم( به بهره برداری رسید.
دکتر نجفی در افتتاح پارک آموزش ترافیک از 
این پروژه آموزشی بعنوان اولین پروژه مشترک 
نام  پرورش  و  آموزش  سازمان  و  شهرداری 
برده و افزود: با توجه به اینکه موضوع ترافیک 

و  آید  می  بشمار  شهری  مشکل  بزرگترین 
بخش اعظم مشکالت این حوزه به عدم آشنائی 
مقررات ترافیک مربوط می شود، آموزش مسائل 
ترافیکی از سنین کودکی برای حل این مشکل 

بسیار تاثیرگذار می باشد.
شهردار کالنشهر تبریز پارک آموزش ترافیک در 
محوطه کانون شهید یاغچیان را بعنوان سومین 
پارک ایجاد شده در سطح شهر تبریز برشمرد و 
اظهار داشت: امیدوارم آموزش فرهنگ و قوانین 
آرامش  افزایش  در  بتواند  رانندگی  و  راهنمائی 

شهروندان موثر واقع شود.
مهندس  تالش  از  تقدیر  ضمن  نجفی  دکتر 
موسائی شهردار منطقه دو برای به ثمر رسیدن 
اظهار  خدماتی؛  و  فرهنگی  عمرانی،  پروژه   ۹
با  رانندگی  و  راهنمائی  قوانین  کرد  امیدواری 
پیش  از  بیش  آموزشی  متعدد  امکانات  ایجاد 

رعایت شود.
مهندس رسول موسائی شهردار منطقه دو در 
با  بیضائی  محمودرضا  شهید  کتابخانه  افتتاح 
اعالم اینکه طبق قولی که داده بودیم توانستیم 

 ۹ مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
آماده  برداری  بهره  برای  را  منطقه  این  پروژه 
نمائیم گفت: امروز شاهد افتتاح و به ثمر رسیدن 
۹ پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی شهرداری 
کتابخانه  شدن  اضافه  با  و  هستیم  دو  منطقه 
شهید محمودرضا بیضائی و دو کتابخانه دیگر در 
پارک شمیم پایداری و پارک زعفرانیه، توانستیم 
در مباحث فرهنگی و افزایش فضاهای مطالعه 
اوقات  پرنمودن  برای  مناسب  امکانات  ایجاد  و 
اساسی  های  گام  جوانان،  و  نوجوانان  فراغت 

برداریم.
افتتاح  حاشیه  در  تبریز  دو  منطقه  شهردار 
پروژه های منطقه دو و در توضیحات خود به 
مدیران شهری در خصوص سایر پروژه های در 
حال اجرای این منطقه از جمله تعریض خیابان 
عطار نیشابوری گفت: این مسیر از ۲۴ متری به 
رفع  موجبات  که  شود  می  تعریض  متری   ۳۵
فراهم  را  رضا  امام  بیمارستان  ترافیکی  مشکل 

خواهد نمود.
مطلب  این  عنوان  با  موسائی  رسول  مهندس 

که طبق توافق حاصله با دانشگاه علوم پزشکی 
از این پروژه بزودی بازگشائی  قسمتی اعظمی 
می شود گفت: با انجام تملک قطعات باقیمانده 
در مسیر و اجرای عملیات عمرانی، مشکل عبور 
بعنوان  رضا  امام  بیمارستان  ترافیک  و  مرور  و 
یکی از پر مراجعه ترین مراکز درمانی کالنشهر 

تبریز، بطور اساسی حل می شود. 
شایان ذکر است: همزمان با افتتاح پروژه های 
مذکور، ۲ سپتیک فضای سبز هرکدام در حجم 
پارک  در  آب  سازی  ذخیره  مترمکعب   ۵۰۰
فضاهای  حفظ  منظور  به  یاغچیان  و  اباصالح 
ای  قطره  آبیاری  سیستم  شده،  احداث  سبز 
نگهداری اصولی  به منظور  پارک عباس میرزا 
این  شده  درختکاری  سبز  فضای  آبیاری  و 
از مساحت، ۲ سرویس  در ۲۵۰ هکتار  پارک 
حال  رفاه  برای  علی  بن  عون  در  بهداشتی 
برای  که  گردشگرانی  و  مسافرین  شهروندان، 
از  از تفرجگاه عون بن علی و  سیر و سیاحت 
تله کابین این مکان تفریحی استفاده می کنند 

نیز به بهره برداری رسید.  

همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، شهرداری منطقه 2 تبریز صورت داد:

بهره برداری از 9 پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی 

آگهی موضوع ماده سه قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای به شماره ۸۱۴-۹۵/۵/۲ و ۸۱۵- ۹۵/۵/۲ و ۸۱۶- و ۸۱7 و ۸۱۸ و ۸۱۹ 
و ۸۱۳ و ۸۱۲- ۹۵/۵/۲ صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ثبتی شهرستان ماکو  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختامنهای  و 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند.
۱-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه ۴۳۹۵ و کد ملی ۶۴۰۹۴۸۴۰۵۴ 
به مساحت  مزروعی  زمین  قطعه  در ششدانگ یک  محمد  فرزند  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی   -۳۵۶ از  فرعی   ۳7 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۱۰۰۰۰
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه ۱۱۰ سال ۱۳۹۳
۲-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه ۴۳۹۵ و کدملی ۶۴۰۹۴۸۴۰۵۴ 
به مساحت  مزروعی  زمین  قطعه  در ششدانگ یک  محمد  فرزند  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی   -۳۵۶ از  فرعی   ۳7 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   77۳۱/۵
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه ۱۱۱ سال ۱۳۹۳
۳-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه ۴۳۹۵ و کدملی ۶۴۰۹۴۸۴۰۵۴ 
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  در ششدانگ یک  محمد  فرزند  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی  از ۳۵۶-  فرعی  پالک ۳7  از  قسمتی  مربع  متر    ۵۰۰۲ ۵
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه ۱۱۲ سال ۱۳۹۳
۴-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه ۴۳۹۵ و کدملی ۶۴۰۹۴۸۴۰۵۴ 
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  در ششدانگ یک  محمد  فرزند  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی   -۳۵۶ از  فرعی   ۳7 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۹۹۴۱
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه ۱۱۳ سال ۱۳۹۳
۵-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه ۴۳۹۵ و کدملی ۶۴۰۹۴۸۴۰۵۴ 
به مساحت  مزروعی  زمین  قطعه  در ششدانگ یک  محمد  فرزند  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی   -۳۵۶ از  فرعی   ۳7 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۱۲۰۰7
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه ۱۱۴ سال ۱۳۹۳
۶-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه ۴۳۹۵ و کدملی ۶۴۰۹۴۸۴۰۵۴ 
به مساحت  مزروعی  زمین  قطعه  در ششدانگ یک  محمد  فرزند  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی   -۳۵۶ از  فرعی   ۳7 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۲۰۰۱۶
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه ۱۱۵ سال ۱۳۹۳
7-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه ۴۳۹۵ و کدملی ۶۴۰۹۴۸۴۰۵۴ 
به مساحت  مزروعی  زمین  قطعه  در ششدانگ یک  محمد  فرزند  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی   -۳۵۶ از  فرعی   ۳7 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۳۳۴۲
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه ۱۰۹ سال ۱۳۹۳
۸-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه ۴۳۹۵ و کدملی ۶۴۰۹۴۸۴۰۵۴ 
به مساحت  مزروعی  زمین  قطعه  در ششدانگ یک  محمد  فرزند  از شوط  صادره 
۱۲۰۳۵/۶۰ متر مربع قسمتی از پالک ۳7 فرعی از ۳۵۶- اصلی واقع در استان 
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه ۱۰۸ سال ۱۳۹۳....
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار اولی در مورخه ۹۵/7/۱۴ و دومین 
چاپ ۹۵/۸/۵تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه محلی اولی در ۹۵/7/۱۴ و دومین 

در ۹۵/۸/۴ ..............۱۹۸۵۹۵۲
 انتشار اول: ۹۵/7/۱۴ انتشار دوم: ۹۵/۸/۵

 محمود عباسپور- رئیس دفتر ماکو

ابالغ 
خواهان / شاکی امیر علی مرات دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم آریانا گرجانی 
به  الزام  به خواسته  نادر قلی گرجانی  السادات حبیبی و مجتبی کریمی و  و ملیح 
تنظیم سند رسمی ملک و تسلیم مبیع تحویل مورد معامله مالی غیر منقول تقدیم 
که  نموده   آباد  محمود  شهرستان  سرخرود  بخش  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود واقع در استان 
مازندران – سرخرود – بلوار والیت دادگاه عمومی بخش سرخرود ارجاع و به کالسه 
۹۵۰۹۹۸۲۰۱۱۳۰۰۴۲۴ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۸/۱۱ و ساعت ۱۲:۳۰ 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم ملیح السادات حبیبی 
و آریانا گرجانی و نادر قلی گرجانی و در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یم نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود سید رسول حسینی 

آگهی حصر وراثت
آقای / خانم مظاهر تّهوری دارای شناسنتامه شماره ۳۱۶ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۵/۶۸7/ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ام البنین روغنی به شناسنامه شماره ۲۲۱ در تاریخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ....
۱-محمد باقر تهوری فرزند مظاهر به ش ش ۵۱7۲ متولد ۱۳۰۵ همسر متوفی

۲-مظاهر تهوری فرزند محمدباقر به ش ش ۳۱۶ متولد ۱۳۳۸ پسر متوفی
۳-طیبه تهوری فرزند محمدباقر به ش ش ۱۲۵۲۳ متولد ۱۳۵۱ دختر متوفی

۴-مریم تهوری فرزند محمدباقر به ش ش ۱۴۲ متولد ۱۳۴7دختر متوفی
۵-حبیبه تهوری فرزند محمدباقر به ش ش ۱7۰۰۹ متولد ۱۳۴۲دختر متوفی

۶-ربابه تهوری فرزند محمدباقر به ش ش ۹۸۵۲ متولد ۱۳۴۲دختر متوفی
7-اعظم تهوری فرزند محمدباقر به ش ش ۳۲۹ متولد ۱۳۳۶دختر متوفی
۸-اکرم تهوری فرزند محمدباقر به ش ش ۱۸۵ متولد ۱۳۴۵دختر متوفی

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

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیدم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
فقیری- رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس

متن آگهی
عبدالرضا  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  برغوتی 
۹۵۰۹۹7۶۶۱۰7۰۰۲۳۶ صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد در 
پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۶۶۱۰7۰۰۵۸۸ محکوم به مبلغ یکصدو ده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ ۳/۸۵۰/۰۰۰ ریال و ۶۰درصد حق 
الوکاله وکیل به مبلغ ۶/۴۰۰/۰۰۰ ریال در حق محکوم له آقای فرامرز مهدی پور 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی و نیم عشر دولتی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – محمد علی مومنی. 

آگهی
خواهان / لیال حکمت دادخواستی به طرفیت خوانده/ محمود منعمیان به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که  
جهت رسیدگی به شعبه ۲۵۸ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمفتح - واقع 
درتهران –بلوارآیت ا... کاشانی نرسیده به میدان شهرزیبا خیابان مخابرات جنب 
کانون اصالح وتربیت ارجاع وبه کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۱۶۵۳۰۰7۶۸ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ وساعت ۸:۰۰تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفاد آن به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد
 110/79138  شعبه 258 دادگاه خانواده  مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

دادنامه
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۱۶۴۲۰۱۰۱۶ شعبه ۲۱7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۲۱۶۴۲۰۰۴۰۱ 
ملی  شناسه  شماره  وبه   ۳۹۶۹۹۹ ثبت  شماره  لذیذبه  دلتا  –شرکت  خواهان 

۱۰۳۲۰۴77۶۶7 با مدیریت حمید رضا
شیرزاده با وکالت آقای بهمن وظیفه فرزند مختاربه نشانی تهران –بزرگراه رسالت خ 

کرمان جنوبی جنب آتش نشانی  -پالک ۵۱ ساختمان حدیث طبقه سوم واحد ۱۳ 
خوانده –آقای محمد رضا هاشمی فرزند حبیب اله به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها۱- مطالبه خسارت دادرسی ۲- مطالبه خسارت تاخیرتادیه ۳- مطالبه وجه 
بابت ..

گردشکار –دادگاه ختم جلسه ورسیدگی را اعالم و با استعانت ازخدای متعال به شرح 
زیراتخاذ تصمیم می نماید.

رای دادگاه –درخصوص دادخواست شرکت دلتا لذیذ به شماره ثبت ۳۹۶۹۹۹ وبه 
شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴77۶۶7 با مدیریت حمید رضا شیرزاده با وکالت آقای 

بهمن وظیفه به طرفیت آقای محمد رضا هاشمی 
به خواسته ی مطالبه وجه بابت ...الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۵۵۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال 

به انضمام خسارات وارده 
دادرسی وتاخیردرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدورحکم قطعی وحق الوکاله 

وکیل به مبلغ 
۵۵۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال با این توضیح .شرح خواسته احتراما به استحضارمی رساند مقدمتٌا 

شایسته ذکراست خوانده 
محترم به حکایت صورتجلسه مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۹ متعهد به پرداخت دین خویش به 
مبلغ ۵۵۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال معادل پنجاه وپنج میلیون ونهصد وپنجاه هزارتومان تا تاریخ 
۱۳۹۳/۹/۲۹ به شرکت موکل می گردد .متاسفانه خوانده محترم هیچگونه اقدامی 
درجهت پرداخت دین خویش به شرح صورتجلسه مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۹ بعمل نیاورده 
ومراجعات مکررموکل به مشارالیه جهت متقاعد نمودن وی به پرداخت اصل خواسته 
موثرواقع نگردیده است .علیهذا با تقدیم دادخواست ازمحضرآن مقام قضایی محترم 
تقاضای الزام خوانده را به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات وارده دادرسی 
وخسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدورواجرای حکم قطعی مورد 
استدعاست دادگاه نظربه مستندات ابرازی خواهان وعدم ارائه هرگونه دفاع ازسوی 
خوانده خواسته ی خواهان را وارد دانسته با استناد به ماده ۲۲۸ قانون مدنی و۵۱۸ 
آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت وجه مورد مطالبه وپرداخت 
خسارات دادرسی به میزان تمبرابطال شده درحق شرکت خواهان صادر واعالم مینماید 
درخصوص مطالبه ی خسارت تاخیرتادیه دادگاه باستناد به ماده ۵۲۲آیین دادرسی 
مدنی حکم بربطالن دعوی خواهان تا تاریخ صدور حکم صادرواعالم می نماید را ی  
صادره غیابی وظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراین شعبه سپس ظرف 

بیست روز قابل تجدید خواهی درمحاکم تجدید  نظر استان تهران می باشد .
110/79131     شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به خواندگان ۱-ابوالفضل حق دوست عسگری 

۲-فریدون ۳-ام لیال
۸-حسن  ظالیی  7-مریم  زرچینی  همگی  شهرت  ۵-محمد۶-سمیه  ۴-احمد 

احمدی سلمان 
کالسه پرونده ۲۱۶/۹۵۰۴۳۹  وقت رسیدگی ۹۵/۹/۲ ساعت ۱۱ 

خواهان –ناهید بیات ماکو با وکالت آقای اردشیرفرخزاد 
احمد   -۴ لیال  ۳-ام  فریدون   -۲ عسگری  دوست  حق  خواندگان-۱-ابوالفضل 
احمدی  ۸-حسن  ظالیی  7-مریم  زرچینی  همگی  شهرت  ۶-سمیه  ۵-محمد 

سلمان ۹-هادی اصغری شورستانی ۱۰-فاطمه رحمانی شورستانی 
مطالبه خسارت   -۳ ملک  رسمی  تنظیم سند  به  ۲-الزام  ۱-ابطال سند  خواسته 

۴- تامین خواسته 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی وحقوقی تهران مستقردرمجتمع 
قضایی شهید مفتح نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۱۶عمومی وحقوقی ارجاع 
به  خواندگان  بودن  ن  المکا  مجهول  بعلت  شده  تعیین  رسیدگی  ووقت  گردیده 
دادرسی  آیین  قانون   7۳ ماده  وتجویز  دادگاه  ودستور  خواهان  وکیل  درخواست 

مدنی مراتب یک نوبت 
نشرآخرین  ازتاریخ  فوق  خواندگان  تا  میشود  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی 
آگهی ظرف یک ماه بدفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی حضوربهم 

رسانید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد .
110/79134  شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

ابالغ 
خواهان / شاکی عباس هاشمی موسوی   دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 
سید خلیل غفورالحسینی و عباس صالحی موسوی و بانک اقتصاد نوین  به خواسته 
تقدیم  است  مالک  مالکیت  سند  موضوع  رسمی  سند  ابطال  و  رهن  فک  به  الزام 
نموده  که  آباد  دادگاه های عمومی شهرستان بخش سرخرود شهرستان محمود 
جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود واقع در استان 
مازندران – سرخرود – بلوار والیت دادگاه عمومی بخش سرخرود ارجاع و به کالسه 
ساعت  و   ۹۵/۸/۱۰ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ۹۵۰۹۹۸۲۰۱۱۳۰۰۱۵۸ثبت 
۹:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم عباس موسوی 
هاشمی و سید خلیل – السینی  و در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یم نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود سید رسول حسینی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک کارشناسی ناپیوسته و ریز نمرات کاردانی فازغ التحصیلی سیده ندا بزرگ زاده 
فرزند سید نورالدین به شماره شناسنامه ۳۱۹ صادره از بابل در مقطع کارشناسی 
ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی آزاد – واحد ساری با 
شماره ۸۵۱۰۵۳۳۴۸ 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
 بابل

آگهی تحریر ترکه
در پرونده کالسه ۲/۳۹۹/۹۵ این شعبه با توجه به فوت مرحوم باباشیخ قادری فرزند 
قادر به شناسنامه ۵ صادره از پاوه متولد ۱۳۰۶/۰۱/۰۲ که ساکن روستای نجار بوده 
توسط مهدی قادری درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده است 
و برای تاریخ یکشنبه ۹۵/۸/۲۳ رأی ساعت ۱۰ نوبت تحریر ترکه تعیین گردیده. لذا 
بدینوسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی آنها، بستانکاران از متوفی 
و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق، حقی به ترکه متوفی دارد، ابالغ می شود 
در ساعت وتاریخ یاد شده در شعبه دوم شهری شورای حل اختالف پاوه واقع در خیابان 
صالح الدین ایوبی، دادگستری سابق جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف پاوه

آگهی تحریر ترکه
در پرونده کالسه ۲/۴۰۱/۹۵ این شعبه با توجه به فوت مرحوم نصراله کیخسروی 
از پاوه متولد ۱۳۶۲ که ساکن نوسود بوده  فرزند احمد به شناسنامه ۴۵ صادره 
صادر  ترکه  تحریر  قرار  و  شده  ترکه  تحریر  درخواست  کیخسروی  احمد  توسط 
گردیده است و برای تاریخ یکشنبه ۹۵/۸/۲۳ رأی ساعت ۱۰:۳۰ نوبت تحریر ترکه 
تعیین گردیده. لذا بدینوسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی 
آنها، بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق، حقی به 
ترکه متوفی دارد، ابالغ می شود در ساعت وتاریخ یاد شده در شعبه دوم شهری 
شورای حل اختالف پاوه واقع در خیابان صالح الدین ایوبی، دادگستری سابق جهت 

شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف پاوه

متن آگهی 
خواهان / شاکی سید محمد باقر حق بجانب دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم 
رامین خیری قالئی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۱۰۰۴۳۳ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۱۳۹۵/۸/۲۲ و ساعت ۱۱:۳۰تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سیاوش بیرانوند.

بهادری- اصفهان: نشست کمیته ی برنامه ریزی 
پانزدهمین جشنواره ی بین المللی امام رضا)ع( با 
حضور استانداراصفهان و مدیران کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی سراسر کشور برگزار گردید.
دکتر رسول زرگرپور در نشست کمیته ی برنامه 
امام  بین المللی  جشنواره ی  پانزدهمین  ریزی 
رضا)ع( که با حضور مدیران کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی سراسر کشور برگزار گردید، اظهارداشت: 
اصفهان شهر علم و تدین، فقاهت و معرفت و 
شهر ذوق و هنر و دانش با مردمانی والیتمدار و با 

فرهنگ و سابقه ی 7 هزار ساله است.
استانداراصفهان با بیان اینکه اصفهان در ۴ دوره 
پایتخت ایران بزرگ بوده است، گفت: در حال 
حاضر این استان پایتخت فرهنگ و تمدن ایرانی 

اسالمی و شهر جهانی صنایع دستی است.
رسول زرگرپور اضافه کرد: در حوزه ی سیاسی 

اصفهان میدان مین سیاست است که البته نعمتی 
برای اصفهان بشمار می رود ولی در برخی موارد 
این رقابت ها به تنازعات تبدیل می شود که ایجاد 

مشکل می کند.
وی با اشاره به تدوین منشور وفاق سیاسی استان، 
گفت: در حال حاضر آرامش سیاسی کم نظیری 
تاکنون هیچ جلسه ی  استان حاکم است و  در 
سیاسی به تنش کشیده نشده است و یا هیچ 

کنسرتی کنسل نشده است.
زرگرپور به ظرفیت های باالی استان در ایثار و 
شهادت اشاره کرد و افزود: اصفهان با دارا بودن 
از جمعیت کشور ۱۰ درصد شهدا و  ۶ درصد 

۱۱ درصد جانبازان و ایثارگران را تقدیم اسالم و 
ایران نموده است و در زمان جنگ تحمیلی نیز ۲ 
لشکر و 7 تیپ و ۴۰۰ فرمانده ی عالیرتبه از استان 

اصفهان در جبهه ها حضور داشتند.
وی با بیان اینکه حوزه ی علمیه در استان اصفهان 
حوزه های  تعداد  در  و  دارد  ساله  هزار  سابقه ی 
علمیه ی خواهران نیز رتبه ی اول کشور را دارد، 
گفت: وجود حضرت آیت ا... مظاهری و آیت ا... 
ناصری و 7۲۰ امامزاده ی واجب التعظیم در استان 

اصفهان برکتی برای این استان می باشد.
استانداراصفهان افزود: به دلیل همین ظرفیت های 
به  ابتال  نرخ  اصفهان،  معنوی  و  مذهبی  باالی 

میزان  و  درصد  استان ۱.۹  این  در  مخدر  مواد 
آسیب های اجتماعی نیز از میانگین کشور پایین 

تر است.
هزار   ۳۵۰ حضور  به  اشاره  با  استانداراصفهان 
توریست خارجی در استان در سال ۹۴، گفت: 
این تعداد نسبت به سال ۹۲، ۳۰۰ درصد افزایش 

داشته است.
وی با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی 
تخت  هزار  به ۲۰  امسال  سال ۹۲،  در  استان 
اقامتی می رسد، گفت: گردشگران از ۸۶ کشور 
دنیا به اصفهان سفر می کنند و در یکسال گذشته 
۸۰ هیئت بلندپایه ی خارجی به اصفهان سفر 
آمایش  طرح  به  نشست  این  در  وی  کرده اند. 
زیست  مسائل  گردشگری،  تمهیدات  سرزمین، 
محیطی، نرخ بیکاری و طرح های تخت جمشیدی 

اشاره نمود.

آسیب های اجتماعی اصفهان پایین تر از میانگین کشور 
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دستگیری باند کالهبرداری در البرز
 با شیوه جدید 

کرج - خبرنگار زمان؛  رئیس پلیس آگاهی البرز از 
دستگیری باند کالهبرداری با شیوه جدید در این 

استان خبرداد.
سرهنگ جواد صفایی روز گذشته در نشستی که 
به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، گفت: 
اعضای این باند با تماس با شهروندان مبنی بر اینکه 
شما در جشنواره های مختلف برنده شدید، اقدام 
به کالهبرداری کرده که دستگیر و تحویل دستگاه 

قضا شدند.
این مسوول افزود: اعضای این باند که سه نََفر بودند 
با تماس شهروندان آنها را به عابر بانک ها کشانده 
و مبالغی از کارت های بانکی آنها را به حساب خود 

انتقال می دادند.
وی در ادامه از دستگیری اعضای باند سارقان منزل 
با ۳۲ فقره سرقت در این استان خبرداد و گفت 
که اعضای این باند که چهار نََفر بودند که اقدام به 

سرقت می کردند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری 
۹ شرکت هرمی در استان البرز متالشی شده است.

صفایی افزود: روز گذشته نیز در پی رصد اطالعاتی 
اعضای ۴ شرکت که با یک برند فعالیت می کردند، 

شناسایی و ۳۴ نََفر تاکنون دستگیر شدند.
وی یاداورشد: از ابتدای سال جاری ۹۲ باند سارق 
دستگیر  سارق  و ۱۹۶  متالشی  البرز  استان  در 
شدند. وی در پایان خاطر نشان کرد : در این مدت 
7 باند تجاوز بعنف و پنج فقره قتل شناسایی و 

دستگیر شدند.

برگزاری جشنواره فرهنگی، ورزشی 
جانبازان و معلوالن در اراک

جشنواره فرهنگی، ورزشی جانبازان و معلوالن اراک 
روز یکشنبه در سالن ورزشی جانبازان این شهر 

برگزار شد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک 
در حاشیه برگزاری این جشنواره بیان کرد: این 
جشنواره یک روزه به مناسبت گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس با حضور ۳۰۰ نفر از جانباز و معلول 
افزود:  برگزار شده است. حمید کربالیی حسنی 
شرکت کنندگان در این جشنواره با انجام رقابت 
های ورزشی در رشته های ویلچررانی، پرتاب حلقه، 

بسکتبال، گوی و دارت به مصاف هم می روند.
وی افزود: این جشنواره که توسط سازمان فرهنگی، 
ورزشی شهرداری و با همکاری شهرداری و شورای 
اسالمی کالنشهر اراک هیات جانبازان ومعلولین 
برگزار شده به صورت همایش است و در پایان به 

تمامی شرکت کنندگان جوایز اهدا می شود.
از برگزاری این جشنواره را ایجاد  حسنی، هدف 
جانبازان،  در  سالمتی  و  شادابی  نشاط،  روحیه 
معلوالن و گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال 

دفاع مقدس عنوان کرد.

اصفهان؛ کلید دار طرح هاي ترافیکي در کشور است
بهادری- اصفهان:  فرمانده انتظامي استان اصفهان در آئین تجلیل از 
نمونه هاي ترافیکي که به مناسبت هفته گرامیداشت نیروي انتظامي برگزار 
شد با اشاره به اجراي طرح بزرگ پویش مردمي براي کاهش ترافیک، 

اصفهان را کلید دار طرح هاي ترافیکي در کشور عنوان کرد. 
وي از پلیس راهور به عنوان پلیسي اخالق گرا، مردم دار ، خوش سیما ، 
دلسوز و معلم اجتماع و تابغ قانون یاد کرد و اظهار داشت: در حقیقت نمونه 
هاي نیروهاي پلیس راهور اولین نمونه هاي ترافیکي در کشور هستند و 
هم سفیران خوبي براي راهنمایي مردم مي باشند. سردار آقاخاني در ادامه 
با اشاره به اجراي طرح بزرگ پویش مردمي براي کاهش ترافیک اشاره 
کرد و اظهار داشت: اصفهان امروز گل سرسبد همه طرح هاي اجتماعي و 
کلید دار طرح هاي ترافیکي در کشور است و چیزي غیر از این نیز از مردم 
فرهنگ دوست و حماسه ساز و والیتمدار استان ما انتظار نمي رود و من 

به خدمت کردن براي چنین مردمي افتخار مي کنم. 
وي با بیان اینکه امروز استان اصفهان در زمینه جذب همیار پلیس رتبه 
اول را در سطح کشور دارد گفت: امروز هم پوشاني خوبي بین دستگاه ها و 
نهادهاي استان براي کاهش حوادث رانندگي به وجود آمده و از دانش آموز 
ابتدایي تا استاد دانشگاه در اتاق هاي فکر ما همه به دنبال رفع این دغدغه 
اصلي کشور هستند.  رئیس پلیس راهور استان نیز در این همایش از 
کاهش ۶ درصدي حوادث رانندگي در یکسال گذشته در راههاي شهري 
و برونشهري استان خبر داد.  سرهنگ رضایی با بیان اینکه مردم اصفهان 
فرهنگ دوست هستند و کار فرهنگي در این استان بسیار راحت است 
اظهار داشت: در همین راستا طرح پویش مردمي براي کاهش ترافیک و 
بعد از آن طرح سه شنبه هاي بدون خودرو و پلیس افتخاري ترافیک را 

اجرا کردیم که با استقبال خوب مردم مواجه شد. 

قدردانی فرمانداراسالمشهر از تالش های فرماندهی 
انتظامی اسالمشهر

جنوبغرب استان تهران- لیال نوری : فرماندار اسالمشهر در نشستی که 
در دفتر فرمانده انتظامی شهرستان برگزار شد از تالش ها و رشادت 
های مجموعه پلیس اسالمشهر در نیمه نخست سال جاری قدردانی 

و تشکر کرد.
این جلسه که  اسالمشهر در  فرمانداری  روابط عمومی  به گزارش 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اسالمشهر، معاون سیاسی انتظامی 
فرماندار، رئیس دادگستری و دادستان اسالمشهر، فرمانده سپاه ناحیه 
سیدالشهداء)ع(، شهردار و رییس شورای شهر اسالمشهر و جمعی از 
فرماندهان این نیرو،  نیز حضور داشتند، امیراله حقیقی در سخنانی با 
اشاره به آغاز ایام سوگواری ساالر شهیدان از تدابیر اتخاذ شده توسط 
نیروی انتظامی جهت تامین نظم و امنیت عزاداری دهه نخست ماه 
محرم قدردانی کرد و اظهار داشت: امیدواریم هیات مذهبی و دسته 
جات عزاداری بدون هیچ مشکلی به اجرای برنامه های خود بپردازند.

وی ضمن تبریک هفته ناجا با بیان اینکه شهروندان همواره عملکرد 
پلیس را رصد می کنند، گفت: هفته نیروی انتظامی فرصت مناسبی 
است تا این نیرو اقدامات و عملکرد خود در حوزه های مختلف را به 

اطالع مردم برساند.
حقیقی ضمن تبریک انتخاب سرهنگ حسن آبادی فرمانده انتظامی 
شهرستان به عنوان یکی از پنج فرمانده برتر نیروی انتظامی در کل 
کشور گفت: کسب این موفقیت بزرگ حاصل زحمات و تالش های 
شبانه روزی فرمانده انتظامی شهرستان، معاونین وی و روسای پلیس 

های تخصصی و کالنتری ها و همه عوامل این فرماندهی است.

خبر خبر

دکتر صادق نجفی در مراسم افتتاح پارک پیوند 
و پارک ائل داغی گفت: در طول سه سال گذشته 
های  بخش  در  تومان  میلیارد  هزار   ۵ از  بیش 
مختلف شهر هزینه شده است و بیشترین میزان 
سرمایه گذاری در قسمت های کم برخوردار و 

کمتر توسعه یافته تبریز صورت گرفته است.
شهردار تبریز با تاکید بر اینکه تنها با همدلی و 
هماهنگی می توانیم کارها را جلو ببریم اظهار 
تبریز  گذشته  عظمت  و  هویت  بازیابی  داشت: 
همت و همکاری تمامی مردم و مسئوالن را می 
طلبد و اگر می خواهیم به جایگاه اصلی این شهر 
تاریخی دست پیدا کنیم باید همه دست در دست 
هم برای آبادانی شهر و خدمتگذاری به شهروندان 

بکوشیم.
دکتر نجفی با تقدیر از مجموعه سازمان عون بن 

علی گفت: دو سال پیش ماموریت دادم که محل 
نخاله گاه شمال تبریز به پارک پیوند تبدیل شود 
های  شهرداری  همکاری  با  االن  خوشبختانه  و 
تقدیم  زیبا  این مجموعه  تبریز  مناطق مختلف 

شهروندان خواهد شد.
با اشاره به آماده سازی و درختکاری ۲۰۰  وی 
هکتار از اراضی تفرجگاه عون بن علی گفت: به 

محض فراهم شدن شرایط کاشت نهال کاری و 
خواهد  تداوم  عینالی  در  مثمر  درختان  کاشت 
یافت و شمال تبریز به منطقه سرسبز و زیبایی 

تبدیل خواهد شد.
شهردار تبریز با تاکید بر اینکه بر سر راه فعالیت 
و خدمتگذاری به مردم همواره موانعی وجود دارد 
و  به شهروندان  موقع خدمت گذاری  در  گفت: 
فعالیت برای شهر نباید از موانع بترسیم بلکه باید 
با دیدن نتیجه زحمات از توسعه تبریز لذب ببریم. 
ما توسعه تبریز را می خواهیم و باتمام توان جلو 

می رویم.
دکتر نجفی در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه 
پارک پیوند باید زیباتر از پارک ائل گلی تبریز 
پیش  سال   ۴۰۰ در  ما  پیشینیان  گفت:  باشد 
مجموعه ائل گلی را ساخته اند آنها نه امکانات 

و نه توانمندی های فنی امروزین را نداشتند پس 
چرا امروز نتوانیم پارکی به زیبایی و حتی زیباتر از 

ائل گلی را در تبریز احداث کنیم.
به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس مراسم 
بهره برداری از پارک پیوند و پارک ائل داغی با 
حضور دکتر صادق نجفی شهردار تبریز ، مهندس 
صادق پور مهدی معاون عمرانی استاندار،  دکتر 

شهرام دبیری رئیس شورای اسالمی و تنی چند 
از اعضای شورا، تعدادی از مدیران ارشد شهری و 
استانی و با حضور شهروندان ساکن در منطقه ارم 

تبریز برگزار گردید.
این دو پارک با مساحت ۳۰ هکتار در محدوده 
عصر  که   دارند  قرار  عینالی  بزرگ  تفرجگاه 
امروز پنج شنبه به بهره برداری رسیده و تقدیم 

شهروندان تبریزی شدند.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران عون بن علی 
و پارک طبیعت شهرداری تبریز در مراسم بهره 
از پارک ائل داغی و پارک پیوند گفت:  برداری 
قبل محل  تا چندی  پیوند  پارک  احداث  محل 
تخلیه نخاله های ساختمانی بود و تغییر وضعیت 
منطقه و احداث پارک زیبای پیوند در این منطقه 
با تالش شبانه روزی پرسنل سازمان عون بن علی 
محقق شده است. مسعود برزگر جاللی افزود: دو 
پارک ائل داغی و پیوند برای رفاه خانواده ها در 
نظر گرفته است این دو پارک با راه دسترسی به 
طول ۶ کیلومتر به بام تبریز عینالی وصل می 
به  کیلومتری  مسیر ۵  یک  با  ادامه  در  و  شود 

منطقه رشدیه خواهد رسید.
برزگر جاللی با اشاره به اینکه امسال ۲۰۰  هکتار 
فضای سبز کار در عینالی کار شده است گفت: 
با توجه به اینکه ۹۰ درصد درختان کاشته شده 

در مجموعه درختان مثمر هستند این منطقه در 
زمان گل دهی درختان منظره زیبایی به خود 
خواهد گرفت و جاذبه گردشگری ایجاد خواهد 
شد. وی با اشاره به احداث پارک پیوند در ضلع 
مشابه  و  نمونه  داشت:  اظهار  داغی  ائل  شرقی 
پارک پیوند در سطح کشور وجود ندارد بر اساس 
طراحی های صورت گرفته برای کاهش ترافیک 
حاصل از حرکت کاروان های عروسی و همچنین 
ایجاد مکانی آرام و شایسته برای حضور عروس 
و داماد و خلق لحظات به یادماندنی این پارک 
مراجعه  با  تواند  زوج جوان می  هر  احداث شد 
تا  نماید  درخت  کاشت  به  اقدام  پارک  این  به 
کاری ارزشمند و زیست محیطی در اول زندگی 

مشترک انجام داده باشد.
اظهار داشت: مسئوالن  پایان سخنانش  در  وی 
باید در کنار پر کردن چاله های عمرانی به فکر 
حل نیازهای فرهنگی باشند زیرا به صورت جدی 

نیاز به پر کردن چاله های فرهنگی شهر داریم.
نمازخانه،  امکاناتی  بودن  دارا  با  پیوند  پارک 
عکس  مختلف  های  المان  بهداشتی،  سرویس 
یادگاری و کالسکه در زمینی به مساحت  مجموعا 
در  عینالی  پرسنل سازمان  با تالش  هکتار   ۳۰

کمتر از یک ماه آماده بهره برداری شد.

شهردار تبریز خبرداد: 

بیشترین میزان سرمایه گذاری در نقاط کم برخوردار

مفقودی
به  متالیک  خاکستری  ۱۳۸۶رنگ  LXمدل  سمند  سورای  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  ۱۲۴۸۶۱۳۵7۴۲شماره  موتور  شماره  7۲-۳7۴ق۲7  شهربانی  شماره 

بهشهر7۳۵۰۰۸۵۱مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 

مفقودی 
سند کمپانی خودرو وانت تویوتا لندکروز اف. جی ۴۵

شاسی  7۶۴۱۳۳F۲شماره  موتور  شماره  ۳7و  ۲۲۴ق   -7۲ بانی  شهر  شماره  به 
۴۵۳۸۱۹۶۵FJمفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 

بهشهر

اگهی احضار متهم
 )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  دیواندره  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
برای   ۹۴۰۹۹۸۸7۲7۱۰۰۵۱۹ کالسه  پرونده  در   ۹۵۱۰۴۳۸7۲۶۰۰۰۰7۶۹
ابولحسن  ایراد ضرب و جرح عمدی بدنی نسبت به  اتهام  عزیز مراد احمدی به 
قادری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
با  است.  گردیده  تعیین   ۱۰:۰۰ ساعت   ۱۳۹۵/۰۸/۱7 مورخه  برای  رسیدگی 
مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  و عدم دسترسی  بودن  المکان  به مجهول  عنایت 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   ۱۸۰ و   ۱۱۵ مواد 
وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
دفتر دادگاه شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر دیواندره )101 جزایی سابق( – امامی

دادنامه
مقیم  تنهایی  سروش  آقای  وکالت  با  علی  فرزند  حمدی زاده  ناصح  خواهان:  

جوانرود- خیابان قاضی دفتر وکالت تنهایی
خوانده:  رمضان مرادی مقیم جوانرود مجهول المکان

خواسته: مطالبه 
با توجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رأی می گردد:

رأی شورا
در خصوص دادخواست ناصح  حمدی زاده فرزند علی با وکالت آقای سروش تنهایی 
به طرفیت رمضان مرادی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و یازده میلیون و سیصد 
و شصت هزار ریال به انضمام خسارات تأخیر و تأدیه به ازای هر روز دو درصد از 
مبلغ خواسته به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل، با عنایت به اوراق 
اثر انگشت خوانده  و محتویات پرونده و فاکتور مورخ ۹۳/۱۲/۰۲ که به امضاء و 
رسیده است و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابالغ ۹۵/۰۵/۲۳ از طریق آگهی در 
فلذا  ننموده  ارائه  خواهان  خواسته  رد  در  دفاعی  و  نیافته  دادرسی حضور  جلسه 
دعوای خواهان وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی 
و  و سیصد  میلیون  یازده  و  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم 
شصت هزار ریال بابت اصل خواسته با احتساب تأخیر تأدیه به ازای هر روزدیرکرد 
یک  مبلغ  و  اجرای حکم  لغایت  تاریخ ۹۴/۰۴/۰۱  از  خواسته  مبلغ  از  درصد  دو 
میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه است.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه
مقیم  تنهایی  سروش  آقای  وکالت  با  علی  فرزند  حمدی زاده  ناصح  خواهان:  

جوانرود- خیابان قاضی دفتر وکالت تنهایی
خوانده: ایوب عبدالهی مقیم جوانرود مجهول المکان

خواسته: مطالبه 
با توجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رأی می گردد:

رأی شورا
در خصوص دادخواست ناصح  حمدی زاده فرزند علی با وکالت آقای سروش تنهایی 
به طرفیت ایوب عبدالهی به خواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون و ششصد 
هزار ریال به انضمام خسارات تأخیر و تأدیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، 
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و فاکتور مورخ ۹۳/۱۲/۱7 که به امضاء و اثر 
از  ابالغ ۹۵/۰۵/۲۳  اینکه خوانده علی رغم  انگشت خوانده رسیده است و نظر به 
طریق آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی در رد خواسته خواهان ارائه 
آیین  قانون  ماده ۱۲۵۸  استناد  به  و  تشخیص  وارد  خواهان  دعوای  فلذا  ننموده 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون و 
ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته با احتساب تأخیر تأدیه از تاریخ ۹۴/۰۱/۲۰ 
لغایت اجرای حکم و مبلغ چهارصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و 

ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه است.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

اگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو پارس مدل ۱۳۹۳ به شماره انتظامی ایران ۴۴-۵۳۲ج۵۶ و به 
 NAAN۰۱CA۸EH۱۲۹۰۱۴ ۱۲۴ و به شماره شاسیK۰۴۴۱۳۵۹ شماره موتور

به نام احمد نظامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان اسماء عباسیان، دادخواستی بطرفیت آقای سید امید حسینی به خواسته 
طالق به این شعبه تقدیم و به کالسه ۹۴۰۵۱۹  ثبت گردیده نظر به اینکه خوانده 
مجهول المکان بوده و آدرس دقیقی از نامبرده در دسترس نیست و دادگاه دستور 
و درخواست  نموده  را صادر  برای مورخ ۹۵/۹/۲ ساعت ۱۲ ظهر  وقت رسیدگی 
خواهان و تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی آگهی مذکور را در یکی از جراید کثیراالنتشار درج تا خوانده در وقت مقرر 
فوق در این دادگاه حاضر گردد در غیر این صورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی 

و حکم مقتضی صادر خواهد نمود./
دفتر شعبه 2 خانواده بوشهر 

درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم نرگس الندانی دارای شناسنامه شماره ۳7۲۶ به شرح درخواست به کالسه 
۹۵/۱۶۸۶/ ۱ش از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
تاریخ  در   ۸۹۴ شناسنامه  شماره  به  عظیمی  ابراهیم  سید  شادروان  که  داشته 
از  عبارتند  وی  الفوت  وراث حین  نموده  فوت  دائمی خود  اقامتگاه  در   ۹۵/۵/۲۸

عبارتست از:
۱- متقاضی  همسر متوفی

از  ابراهیم ش ش ۲۰۸۱۵۲۲۰۶۳ صادره  فرزند سید  ۲- سید مصطفی عظیمی 
ساری پسر متوفی

۳-  سید مصطفی عظیمی فرزند میر کریم ش ش 7 صادره از ساری پدر متوفی
۴- صوری رضویان امرئی فرزند علی ش ش ۲۳۸۱ صادره از ساری مادر متوفی

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

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

آگهی ابالغ
خواهان : بانک رفاه کارگران آذربایجان غربی به مدیریت خشنود رضا زاده

خوانده: آقای اسالم مراد پور
خواسته : مطالبه وجه 

پرونده کالسه : ۹۵۰۳۵۳ وقت رسیدگی ۹۵/۹/۱ ساعت ۹ محل حضور ارومیه – 
بلوار والفجر ۲ -مجتمع شورای حل اختالف ارومیه

المکان بودن خوانده و حسب درخواست خواهان شورا به تجویز  نظر به مجهول 
ماده 7۳ ق . آ. د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می نماید 
تا خوانده فوق در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد در غیر اینصورت 

شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
فتاحی – رییس شعبه 45 شورای حل اختالف ارومیه

متن آگهی 
پیرو آگهی ها های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه شرکت آمایش 
شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  تهران 
پرونده  آباد در  اجتماعی  شهرستان خرم  رفاه  و  کار  تعاون  ازاداره  ۴/۱۰7صادره 
شماره ۹۵/۱/۱۰7 محکوم به واریز حق بیمه محکوم له )خانم فاطمه عزیز پوران ( 
از تاریخ 7۲/۰۹/۰۱ لغایت 77/۸/۳۰ بحساب سازمان تامین اجتماعی و حق االجراء 
در حق صندوق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 
طبق  احکام  اجرای  دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید بازوند. 

آگهی ابالغ 
عدنان   -۱ طرفیت  به  باشی  لیال  وکالت  با  بوشهر  استان  صادرات  بانک  طرف  از 
بوالخیر ۲-  عابد سلیمان ۳- محمد رضا سلیمانی سویهگانی  فرزند ۱- احمد ۲- 
محمدرضا ۳- حافظ بخواسته مطالبه به حوزه شورا تسلیم که به کالسه ۹۵/۲7۹ 
اینکه  ثبت و برای روز ۹۵/۸/۱۵ ساعت ۹/۳۰ صبح تعیین وقت گردیده نظر به 
و  خواهان  درخواست  و حسب  است  نشده  شناخته  معیینه  نشانی  در  خواندگان 
تجویز ماده 7۳ قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار آگهی تا خواندگان مذکور ضمن مراجعه به دبیرخانه شعبه ۸ حل 
اختالف بوشهر خ حافظ جنوبی نشانی خود را اعالم اوراق مربوطه را نیز دریافت 

دارد و غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید .
تاریخ انتشار:95/7/14 مدیر دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف بوشهر

سازمان ثبت اسناد و امالک 
آگهی ابالغ اجرائیه 

فرزند حیات شناسنامه شماره ۲۵۶۴۲  به خانم شانازار سپهوندیان  بدین وسیله 
فرزند بیک  آقای احمد دوستان  و  آباد و کدملی ۴۰7۰۲۵۴۳۸۲  از خرم  صادره 
شیر شناسنامه شماره ۱۰۶۱ صادره از ویسیان و کدملی ۵۲۸۹۶۴۸۵۹۳ ابالغ می 
شود که بانک سپه – شعبه دورود به استناد سند رهنی شماره ۴7۲7۰ دفتر اسناد 
میلیاردو  ریال )سیزده  مبلغ ۱۳/۸7۵/۱۱۰/۰۰۰  رسمی ۱7 دورود جهت وصول 
و هشتصد و هفتادو پنج میلیون صدو ده هزار ریال ( تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱7 به 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق  از تاریخ مذکور  انضمام خسارت تاخیر متعلقه و 
مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۹۴۰۰۴۵7 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ مامور محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می 
گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی 
فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش 
آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد ضمنا ابالغ اجرائیه به آقایان 
علی نادمی فرزند میرزا علی شماره شناسنامه ۳7۱ صادره از خرم آباد و کدملی 
۴۰7۰۹۱۱۶77 و آقای یوسف مهری پور فرزند صید نعمت شماره شناسنامه ۵7۴ 
الشتر و کدملی ۴۱۸۹۴7۱۸۴۴ در مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ طبق گزارش  از  صادره 

مامور ابالغ صورت پذیرفته است .م الف ۴۱۳۴۱ 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد .

متن آگهی
مراد  علی  فرزند  مرادی  علی  متهم  علیه  شکایتی  مجد  دهقانی  نبات  گل  شاکی 
تقدیم  عمدی  غیر  بدنی  صدمه  به  منجر  رانندگی  امر  در  احتیاطی  بی  اتهام  به 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
آباد  خرم  در  واقع  سابق(  )۱۰۵جزایی  آباد  خرم  شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۵
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
۹۴۰۹۹۸۶۶۱۲۲۰۱۱۲۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۹/۳۰ ساعت 
۱۰:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی 
و به تجویز ماده ۳۴۴ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2شهرستان خرم آباد – پرویز پور هادی.            

آگهی
خواهان/ صفی اله اصالنی دادخواستی به طرفیت خوانده /سید حمیدرضا فاطمی 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و ابطال سند)موضوع سند مالی است( تقدیم 
به شعبه ۱7۶  نموده که  جهت رسیدگی  تهران  دادگاه های عمومی شهرستان 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران واقع درتهران – ضلع شمالی 
کالسه  وبه  ارجاع  بعثت  قضایی  مجتمع  قدس  مسجد  جنب  جنوب  ترمینال 
 ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ۹۵۰۹۹۸۰۲۱۰۱۰۰۲۱۹ثبت 
وساعت۹:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   7۳ تجویزماده  وبه  خواهان 
کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه  درامورمدنی 
میشود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
فوق  مقرر  ودروقت  دریافت  را  وضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  کامل خود  نشانی 

جهت رسیدگی حاضرگردد
 110/79151  شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران

آگهی
خواهان /نصرت اله اکبری دادخواستی به طرفیت خوانده /فربد زرگر به خواسته 
مورخه  جلسه  صورت  موضوع  بند۳  برتعهد  تعهد)غیرمالی(مبنی  ایفای  به  الزام 
برتنظیم  قانونی مبنی  انضمام کلیه خسارت دادرسی وخسارت  به   ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
وکالت نامه ای جهت پیگیری مسائل شرکت پتروتکسان تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان تهران نموده که  جهت رسیدگی به شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی 
–نرسیده  ا... کاشانی  –بلوارآیت  واقع درتهران  تهران  مجتمع قضایی شهیدمفتح 
به میدان شهرزیبا-خیابان مخابرات جنب کانون اصالح وتربیت  ارجاع وبه کالسه 
 ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ۹۵۰۹۹۸۲۱۶۴۰۰۰۴۳۶ثبت 
وساعت۱۰:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   7۳ تجویزماده  وبه  خواهان 
کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه  درامورمدنی 
میشود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
فوق  مقرر  ودروقت  دریافت  را  وضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  کامل خود  نشانی 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
 110/79144  شعبه 215دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

 آگهی
خواهان/ آرش صافدل وتراب صافدل کسمائی دادخواستی به طرفیت خواندگان/ 
زمانی  وحمیدرضا  متین  ورضاصادقی  نصیرزاده  علی  ومحمد  اصغرموذنی سهزابی 

مورچه خورتی وحسین رکعتی به خواسته اعتراض به عملیات 
اجرایی )موضوع مواد ۱۴۶و۱۴7 قانون اجرای احکام مدنی ( تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان تهران نموده که  جهت رسیدگی به شعبه ۱7۶ دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی بعثت واقع درتهران – ضلع شمالی ترمینال جنوب- جنب 
مسجد قدس مجتمع قضایی بعثت ارجاع وبه کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۱۰۱۰۰۳۸۵ثبت 
به  است  تعیین شده  وساعت۹:۳۰   ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطالع 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد
 110/79147  شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران

آگهی
خواهان/ مهدی رضاپوردادخواستی به طرفیت خوانده/محمد فضلعلی به خواسته 

مطالبه خسارت دادرسی واسترداد
رسیداقالم  به  ازپمپ-فلومترو...مستند  عبارتند  منقول  درصداقالم  پنجاه  مال 
مورخ۶/۲۳/ ۱۳۹۴ تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که  جهت 
رسیدگی به شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدمفتح  واقع 
درتهران –بلوارآیت ا... کاشانی –نرسیده به میدان شهرزیبا-خیابان مخابرات جنب  
کانون اصال ح وتربیت ارجاع وبه کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۱۶۴۰۰۰۴۱۲ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ وساعت۹:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفاد آن به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد
 110/79141  شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

سازمان  رئیس  زمان؛  پیام  ارومیه-خبرنگار 
صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی 
نیمه  در  استان  سیب  صادرات  میزان  گفت: 
نخست امسال، ۱۰ هزار و ۸۱۳ تن و به ارزش 

سه میلیون و ۳7 هزار و ۸۰۲ دالر بوده است.
اینکه  به  اشاره  با  اسکندری،  جعفرصادق 
بخش  در  فعال  تولیدی  واحد   ۴۵ هم اینک 
آبمیوه و کنستانتره در استان وجود دارد اظهار 
داشت: در این باره ظرفیت تولید استان ۵۰۰ 
 ۴۰۰ و  میلیون  دو  کشور  کل  در  و  تن  هزار 

هزار تن است.
در  آذربایجان غربی  سهم  اینکه  بیان  با  وی 

کل کشور ۲۰ درصد است گفت: در کنار آن 
واحد   ۱۸ تولیدی،  واحد   ۴۵ این  داخل  در 
کنستانتره وجود دارد که به صورت تخصصی 
این محصول را تولید می کنند. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی 
تصریح کرد: در کل کشور تولید کنستانتره به 
طور میانگین ۳۵۰ هزار تن است که ۱۰۰ هزار 
تن آن در داخل استان آذربایجان غربی تولید 

می شود.

محصول  دالری  ارزش  به  اشاره  با  اسکندری 
در  کرد:  بیان   ۹۴ سال  در  صادراتی  سیب 
استان  گمرک  اعالم  برابر  گذشته  سال 
 ۶۵۰ سیب  صادرات  میزان  آذربایجان غربی، 

میلیون دالر بوده است.
درصد   ۵۵ حدود  میزان  این  از  افزود:  وی 
از  اعم  کشاورزی  بخش  به  مربوط  صادرات 
تولیدات و محصوالت فرآوری شده آن از جمله 
و  فرنگی  پوره، رب گوجه  آبمیوه، کنستانتره، 

سازمان  رئیس  است.  بوده  محصوالت  سایر 
صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی 
حدود  استان  کل  در  آمارها،  براساس  گفت: 
اشتغال  به  واحد   ۴۵ این  در  نفر  هزار  هفت 
فصول  در  آمار  این  البته  که  هستند  مشغول 
به  اشاره  با  وی  است.  متفاوت  سال  مختلف 
اینکه در مجموع در سراسر سال گذشته میزان 
صادرات سیب از لحاظ وزنی ۳۸ هزار و ۴۴۱ 
تن به ارزش ۱۵ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۳۲۳ 
دالر بوده است گفت: کشورهای هدف صادراتی 
ترکمنستان، عراق، پاکستان، گرجستان، مصر، 
ترکیه، تاجیکستان، افغانستان و سودان بوده اند.

صادرات۱۰ هزار تن سیب از آذربایجان غربی
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نهایی شد؛ تصمیم دولت 

خداحافظ کارت سوخت

سوخت  کارت  حذف  درمورد  تصمیم گیری  مجلس،  اینکه  از  پس 
را بر عهده دولت گذاشت، سرانجام رئیس جمهوری ابالغیه حذف 

کارت سوخت بنزین را صادر کرد.
پس  سوخت  کارت های  سرنوشت  که  درحالی  ایسنا،  گزارش  به 
ها  گمانه زنی  و  نبود  مشخص  هنوز  نشیب  و  فراز  ماه  چندین  از 
ادامه  همچنان  کارت ها  این   کاربری  تغییر  یا  حذف  حفظ،  درباره 
را  بنزین  داشت، سرانجام رییس جمهور حذف کارت های سوخت 

ابالغ کرد.
یک  در  مهرماه   ۱۳ دولت،دیروز  سخنگوی  نوبخت،  محمدباقر 
کارت  حذف  موضوع  کرد:  اظهار  مورد  این  در  خبری  نشست 
کل   ۹۵ سال  بودجه  قانون  اصالحیه  به  مربوط  بنزین  سوخت 
از سامانه سوخت رسانی  را  آن  نیز، حذف  بوده که مجلس  کشور 

برعهده دولت گذاشت.
جمهوری  رئیس  ازسوی  سوخت  کارت  حذف  ابالغیه  افزود:  وی 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  عهده  بر  آن  اجرای  و  شده  صادر 

فرآورده های نفتی است.
زمان حذف  درمورد  دقیقی  تاریخ  همچنان  گزارش  این  اساس  بر 

این کارت ها اعالم نشده است.

بنزین جزئیات توقف عرضه کارتی 

اینکه  بیان  با  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
مصوبه حذف کارت بنزین هنوز به دست مان نرسیده است، گفت: 
اقدام  آن  شدن  عملیاتی  به  نسبت  مصوبه،  این  ابالغ  صورت  در 

می کنیم. 
در  بنزین  کارتی  عرضه  توقف  بندی  زمان  درباره  ریاحی  منصور 
بنزین  کارت  مصوبه حذف  ابالغیه  به  توجه  با  جایگاه های سوخت 
از سوی رئیس جمهوری، گفت: تاکنون مصوبه حذف کارت بنزین 

به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ابالغ نشده است.
این  به  پاسخ  در  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  مدیرعامل شرکت 
سئول که پروسه حذف کارت سوخت چقدر زمان می برد؟ اظهار 
اینکه هنوز مصوبه دولت مبنی بر حذف کارت  با توجه به  داشت: 
نمی  نشده  ابالغ  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  به  بنزین 

توان در این بار اظهار نظر کرد.
این مصوبه، نسبت  ابالغ  تاکید کرد: در صورت  مقام مسئول،  این 

به عملیاتی شدن آن اقدام می کنیم.

4۰۰ هزار کنتور هوشمند برق نصب می شود

هزار  یک  تضمینی  خرید  برای  قرارداد  عقد  از  توانیر  مدیرعامل 
مگاوات انرژی خورشیدی و پاک خبر داد.

بر  اینکه  به  اشاره  با  بجنورد  در  خبرنگاران  در جمع  کردی  آرش 
از میزان  باید چهار درصد  پاریس داشته ایم  اساس تعهدی که در 
آالیندگی ها را کاهش دهیم، گفت: این امر به معنای آن است که 
تجدیدپذیر  انرژی های  تولید  سوی  به  ها  آالیندگی  کاهش  برای 

و پاک پیش رویم.
انرژی  مگاوات  هزار  سه  تولید  مطالعات  این  بر  عالوه  افزود:  وی 

تجدیدپذیر و پاک نیز انجام شده است.
ایجاد  برای  نیز  سرمایه گذارانی  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
اند،  کرده  مراجعه  کشور  مختلف  های  بخش  در  نیروگاه ها  این 
آالیندگی  میزان  که  شود  می  بینی  پیش  روند  این  با  داد:  ادامه 

بیش از چهار درصد کاهش یابد.
وی تصریح کرد: عالوه بر آن تسهیالت و بسته های اعتباری خوبی 
نیز برای راه اندازی این نیروگاه ها از سوی سانا و وزارت نیرو در 

نظر گرفته شده است.
کردی در ادامه با اشاره به اینکه صنعت برق دارای شاخصه های 
جهانی  های  شاخصه  به عنوان  را  آن  توان  می  که  است  متعددی 
ظرفیت  لحاظ  از  خاورمیانه  در  ایران  داد:  توضیح  کرد،  مقایسه 
نیروگاه در رده اول قرار دارد و در جهان از لحاظ میزان تولید در 

رتبه ۱۴ و از نظر مصرف در جایگاه ۱۸ قرار دارد.
کرد:  اظهار  برق  کنتورهای  سازی  هوشمند  درباره  ادامه  در  وی 
همچون  بخش هایی  برای  هوشمند  کنتور  هزار   ۵۰ تاکنون حدود 
اقتصاد مقاومتی  برنامه  چاه های کشاورزی نصب شده است و در 
برق  هوشمند  کنتور  هزار   ۴۰۰ به  تعداد  این  باید  برق  حوزه  در 

برسد.
وی تصریح کرد: کشور در سال جاری اوج ۵۲ هزار و 7۰۰ مگاوات 
شمالی  خراسان  که  درحالیست  این  گذرانده  سر  پشت  را  برق 

استانی بوده که در این خصوص رشد منفی داشته است.
کرد:  بیان  نیز  شمالی  خراسان  درباره  توانیر  شرکت  عامل  مدیر 
حیاتی  های  شاخص  برق  سطح  در  مقاومتی  اقتصاد  های  پروژه 
از  برسد  برداری  بهره  به  اگر  که  است  داده  قرار  پوشش  تحت  را 

برخوردار خواهیم شد. وضعیت مطلوبی 
حوزه  در  مقاومتی  اقتصاد  های  پروژه  درصد   ۸۰ کرد:  تاکید  وی 
برق این استان به بهره برداری رسیده است و تا پایان سال جاری 

این رقم به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
وی از نصب ۱۵۰۰ مگاوات انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی برق 
شیروان خبر داد.کردی با اشاره به اینکه در حال حاضر تلفات در 
تالش  در  گفت:  است،  درصد   ۹.۵ و حدود  رقمی  تک  استان  این 

هستیم تا این رقم را به هشت درصد برسانیم.
کنتورهای  نصب  از  شمالی  خراسان  سهم  اینکه  بیان  با  وی 
صنعتی  و  کشاورزی  های  چاه  همچون  هایی  بخش  در  هوشمند 
کنتور   ۵۰۰ و  هزار  دو  تاکنون  افزود:  است،  بوده  کنتور  هزار  سه 

نصب شده است.

وزارت نیرو اعالم کرد:

ذخیره آب سدهای ایران نصف شد

وزارت نیرو، اعالم کرد: هم اکنون حدود ۲۴.۶ میلیارد مترمکعب 
آب در مخزن سدهای کشور ذخیره شده و حدود ۵۱ درصد حجم 

ذخایر سدها خالی است. 
وزارت نیرو با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت موجودی آب 
اول سال جدید  سدهای کشور، اعالم کرد: مخزن سدها در هفته 
آبی نشان می دهد هم اکنون ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب 

آب در سدها ذخیره سازی شده است.
این حجم در مقایسه با زمان مشابه پارسال که رقم ۱۸.۱ میلیارد 

مترمکعب بوده است، حدود ۳۳ درصد افزایش نشان می دهد.
از سوی دیگر ورودی آب به مخازن سدها امسال و در طول هفته 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  بوده  مترمکعب  میلیون   ۲۱۰ اول 

پارسال ۹ درصد افزایش داشته است.
همچنین آمار منتشر شده برای حجم مخازن آب ۲۴.۶۰ میلیارد 
مترمکعب را نشان می دهد که در مقایسه با پارسال که رقم ۱۸.۱ 
نشان  افزایش  درصد   ۳۳ حدود  است،  بوده  مترمکعب  میلیارد 
افزایش  با  امسال  سدها  مخازن  به  آب  ورودی  چه  می دهد.اگر 
پارسال  به  نسبت  نیز  مخازن  این  در  آب  خروجی  اما  بوده  روبرو 
افزایش داشته است، به طوری که امسال خروجی  حدود ۳ درصد 
است.در  بوده  مترمکعب  میلیون   ۵۴۰ اول  هفته  در  مخازن  این 
میلیارد   ۴۹.7 حدود  کشور  سدهای  کلی  ظرفیت  فعلی  شرایط 

است. مترمکعب 

امید شرکت نفت اندونزی
 به ذخایر نفت ایران

شرکت ملی نفت و گاز اندونزی )پرتامینا( تالش 
با  را  خود  گاز  و  نفت  تولید  سال ۲۰۲۵  تا  دارد 
استفاده از میدان های نفتی در ایران، مالزی، عراق و 

الجزایر به سه برابر افزایش دهد.
›ویاندا پوسپونگورو‹ سخنگوی شرکت ›پرتامینا‹ روز 
سه شنبه گفت که این شرکت دولتی امیدوار است 
تولید نفت و گاز خود را از معادل ۶۲۴ هزار بشکه 
در روز در سال ۲۰۱۵ به یک میلیون و ۹۰۰ هزار 

بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ برساند.
وی تصریح کرد که معادل ۴7۳ هزار بشکه از این 
تولید از میدان های نفت و گازی در خارج از اندونزی 
به دست خواهد آمد. شرکت پرتامینا در حال حاضر 
در برخی از میدان های نفتی و گازی در الجزایر، 

عراق و مالزی سهم دارد.
گازی  و  نفتی  های  میدان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  خوبی  منافع  پرتامینا  شرکت  برای  خارجی 
همراه داشته است و نرخ تولید در این میدان ها 
از برآوردهای اولیه فراتر رفته است، گفت تا ماه اوت 
سال جاری میالدی، تولید خارجی شرکت پرتامینا 
به معادل ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسید که ۸۵ هزار 
و ۸7۰ بشکه تولید نفت و ۲۰۱.۱ میلیون فوت 

مکعب گاز بوده است.
این در حالی است که شرکت پرتامینا تولید ۱۰۲ 
هزار و ۴۰۰ بشکه نفت را برای امسال هدف قرار 
داده بود.به نوشته تارنمای ›جاکارتا پست‹، این مقام 
پرتامینا تاکید کرد نه تنها میزان تولید نفت خارج 
از کشور این شرکت بسیار خوب است بلکه ذخایر 
گسترده ای در بلوک های خارج از کشور وجود دارد.
وی به عنوان مثال به ذخایر بسیار زیاد نفت ایران 
اشاره کرد و گفت ذخایر نفت ایران میلیاردها بشکه 
است و این امر باعث می شود ما مطمئن به خرید 
بیشتر از خارج از کشور باشیم و می توانیم تولید 

۴7۳ هزار بشکه در روز را هدف قرار دهیم.
شرکت ملی نفت و گاز اندونزی برای افزایش میزان 
تولید خود به مشارکت های خارجی و تملک و 
خرید میدان های نفت و گاز در کشورهای دیگر 

چشم دوخته است.

 صادرات نفت ایران به
 2.8 میلیون بشکه در روز رسید 

ماه  در  ایران  میعانات  و  نفت  صادرات  مجموع 
سپتامبر احتماال به حدود ۲.۸ میلیون بشکه در روز 
رسیده و تقریبا با باالترین رقم صادراتی سال ۲۰۱۱، 

یعنی قبل از تحریم های غرب برابری کرده است. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، دو منبع آگاه 
گفتند، مجموع صادرات نفت و میعانات ایران در ماه 
سپتامبر احتماال به حدود ۲.۸ میلیون بشکه در روز 
رسیده و تقریبا با باالترین رقم صادراتی سال ۲۰۱۱، 

یعنی قبل از تحریم های غرب برابری کرده است.
افزایش صادرات روزانه نفت ایران در این ماه نسبت 
به صادرات حدودا ۲.۵ میلیون بشکه ای ماه اوت 
عمدتا ناشی از ماه اوت بوده است. میعانات نوعی 
نفت سبک است که در سهمیه های نفتی اوپک 
محاسبه نمی شود و عمدتا به همراه گاز طبیعی به 

دست می آید.
این منابع گفتند، ایران در ماه سپتامبر برای تامین 
تقاضای قوی در بازار آسیا  روزانه ۶۰۰ هزار بشکه 
نفت صادر کرده، در حالی که این رقم در ماه اوت 
حدود ۳۵۰ هزار بشکه بوده است. صادرات نفت خام 
ایران نیز در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل اندکی 
افزایش داشته و به حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز 

رسیده است.
توافق  قالب  در  نیجریه  و  لیبی  همراه  به  ایران 
فریز  طرح  از  اوپک  گذشته  هفته  غیرمنتظره 
مستثنی شده و اجازه یافته اند تا سطح حداکثری 

نفت تولید کنند.
فریدون فشارکی، رئیس موسسه مشورتی اف جی 
نفت  تواند  نمی  »ایران در حال حاضر  ای گفت: 
تولید  شاید  بنابراین  کند،  تولید  بیشتری  خیلی 
توان  حداکثر  روز  در  بشکه  میلیون   ۳.7 حدودا 

تولیدی ایران باشد.«
وی افزود، حتی اگر تولید ایران آنگونه که یکی از 
مقامات این کشور گفته، در ماه سپتامبر به ۳.۸ 
میلیون بشکه در روز برسد، این کشور قادر نخواهد 
بود تولید خود را در این سطح حفظ کند، زیرا میزان 
کاهش تولید میادین نفتی ایران ساالنه حدود ۴۰۰ 

هزار بشکه است.
ایران اعالم کرده که قصد دارد تولید خود را به ۴ 
میلیو نبشکه در روز افزایش دهد، اما تحلیلگران 
معتقدند که تولید نفت این کشور احتماال به اوج 
خود رسیده، و برای تولید بیشتر به سرمایه گذاری 

خارجی نیاز است.

قرارداد صدها میلیون دالری 
زیمنس با ایران

در یکی از قراردادهای متعددی که شرکتهای آلمانی 
در سفر دو روزه وزیر اقتصاد آلمان به تهران برنده 
ارتقای  برای  قراردادی  زیمنس  شرکت  اند،  شده 
شبکه ریلی ایران امضا کرد.بر اساس این گزارش، 
رویترز نوشت: زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان به 
همراه ۱۲۰ مدیر که مایل هستند پس از امضای 
توافق هسته ای و رفع تحریم ها، روابط بازرگانی با 
ایران را احیا کنند، به تهران سفر کرده است اما 
که  آمریکایی  تحریم های  و  سیاسی  نگرانی های 
همچنان به قوت خود باقی مانده اند مانع از رونق 
کرد  اعالم  اند.زیمنس  شده  انتظار  مورد  تجاری 
قطعات ۵۰ لوکوموتیو دیزلی-برقی را برای ایران 
تامین خواهد کرد. این شرکت ارزش این قرارداد 
را اعالم نکرد اما بر مبنای قراردادهای مشابه، ممکن 
است حداقل صدها میلیون یورو ارزش داشته باشد.
وزارت اقتصاد آلمان اعالم کرد شرکتهای متعدد از 
گروه شرکتهای کوچک و متوسط با شرکای ایرانی 
قراردادهایی امضا کرده اند که شامل گروه اس ام اس 
)سازنده کارخانه های فوالدسازی( و گروه راه کارهای 

صنعتی INTRA هستند.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

در  نفتی  قرارداد  چند  امضای  از  نفت  وزیر 
قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی تا پایان 

امسال خبرداد.
مراسم  حاشیه  در  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن   
امضای توافق اصولی میان شرکت ملی نفت 
گاز  و  نفت  صنعت  توسعه  شرکت  و  ایران 
امیدواری  ابراز  خبرنگاران  جمع  در  پرشیا 
الگوی  قالب  در  و  امسال  پایان  تا  که  کرد 
جدید قراردادهای نفتی، چند قرارداد امضا 

شود.
وی افزود: البته این موضوع تا حدودی تابع 
نهایی شدن متن قرارداد است که با اندکی 

تاخیر روبرو شده است.

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که کدام 
خواهان  اکنون  هم  خارجی  شرکت های 
هستند،  ایران  نفتی  های  پروژه  در  حضور 

گفت: شرکت های خارجی زیادی هستند.
زنگنه با بیان این که تاکنون تفاهمنامه های 
خارجی  شرکت های  با  متعددی  مطالعاتی 
چند  اساس  بر  داد:  ادامه  است،  شده  امضا 
است،  شده  امضا  که  محرمانگی  قرارداد 
مطالعه  حال  در  خارجی  شرکت های 

میدان های موضوع قرارداد هستند.
وی در پاسخ به واکنش بازار نفت با گذشت 
اعضای سازمان  از نشست  حدود یک هفته 
در  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای 

الجزایر گفت: واکنش بازار مثبت بوده است 
و هر قدر توافق های صورت گرفته به سمت 
عملیاتی شدن پیش رود و مقداری نفت از 

بازار خارج شود، وضع بهتر خواهد شد.
زنگنه یادآور شد: به ویژه همکاری کشورهای 

غیرعضو اوپک می تواند موثر باشد.

وزیر نفت خبر داد:

امضای چند قرارداد دیگر با مدل جدید تا پایان سال

به ارزش 2.5 میلیارد دالر؛

اولین موافقت نامه نفتی ایران 
در پسابرجام امضا شد

جدید  مدل  قالب  در   HOA امضای  با 
نفت  و  نفت  شرکت  میان  نفتی  قراردادهای 
اجرای  و  توسعه  مسئولیت  پرشیا،  گاز  و 
یاران،  میدان های  برداشت  ازدیاد  روش های 
واگذار  داخلی  این شرکت  به  کوپال  و  مارون 

شد. 

محوریت  با  نفتی  جدید  قرارداد  نخستین 
حضور  با  دیروز  یاران  مشترک  میدان  توسعه 
نوذری،  غالمحسین  و  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن 
انرژی تدبیر  رئیس هیئت مدیره گروه توسعه 
و محمد مخبر، رئیس ستاد اجرای فرمان امام 
امور  معاون  منوچهری،  غالمرضا  میان  )ره( 
ایران  نفت  ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه 
توسعه  شرکت  عامل  مدیر  سعدونی،  ناجی  و 

صنعت نفت و گاز پرشیا امضا شد.
شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا )ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره(( یکی از هشت شرکت ایرانی 
است که در فرایند تعیین صالحیت شرکت های 

 )E&P( مستعد برای فعالیت اکتشاف و تولید
از سوی وزارت نفت صاحب صالحیت تشخیص 

داده شده است.
یاران،  مشترک  میدان  توسعه  بر  افزون  امروز 
منظور  به  برداشت  ازدیاد  فعالیت های  اجرای 
مخازن  در  نفت  بازیافت  ضریب  افزایش 
مخزن  و  کوپال  میدان  بنگستان  و  آسماری 
بنگستان میدان مارون نیز در قالب ۲ قرارداد 
دیگر به شرکت نفت و گاز پرشیا واگذار شد.  

شرکت ملی نفت ایران پیش از این اعالم کرده 
فعالیت  برای  مستعد  ایرانی  شرکت های  بود، 
راهبری  توانند  می  تولید  و  اکتشاف  قالب  در 

عهده  به  را  متوسط  و  کوچک  میدان های 
گیرند و در صورت نیاز از همکاری شرکت های 

خارجی در این زمینه استفاده کنند.
در آن  توسعه  که  یاران  مشترک   میدان 
در  جنوبی  یاران  و  شمالی  یاران  بخش   ۲  
دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد، از 
میدان های مشترک منطقه غرب کارون است 
آن  شمالی  بخش  ای  توسعه  فعالیت های  که 
شرکت  از سوی  متقابل  بیع  قرارداد  قالب  در 
طرح  و  اجراست  دست  در  پرشیا  گاز  و  نفت 
آستانه در  آن  از  بشکه  هزار  روزانه ۳۰   تولید 

 بهره برداری قرار دارد.

کشور  آب  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
گفت: ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور 
آبرسانی  مجتمع  یک هزار  حدود  تکمیل 

است. نیاز  مورد 
کشور  آب  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
گفت: ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور 
آبرسانی  مجتمع  یک هزار  حدود  تکمیل 

است. نیاز  مورد 
۱۵ راهکار  محمد حاج رسولی ها اظهار کرد: 
زیرزمینی  آب  بحران  مشکل  رفع  به منظور 

که  است  شده  تدوین  آب  عالی  شورای  در 
راهکار  نیرو، سه  وزارت  به عهده  راهکار   ۱۱
به  راهکار  یک  و  کشاورزی  جهاد  عهده  به 
شده  سپرده  زمین شناسی  سازمان  عهده 

است.
در  مطالعاتی  محدوده   ۶۰۹ کرد:  تصریح  وی 
محدوده   ۳۳۰ که  دارد  وجود  کشور  سطح 
وضعیت  دارای  زیرزمینی  آب  منابع  نظر  از 
بحرانی هستند و هر سال شاهد مشاهده افت 
زیرزمینی دراین محدوده ها هستیم. آب های 

گذشته  آبی  سال  تا  گفت:  رسولی ها  حاج 
کسری  مکعب  متر  میلیارد   ۵.7 ساالنه 

بود. این دشت ها  مخزن 
مشاور وزیر نیرو افزود: بیش از ۱۲۰ میلیارد 
متر مکعب از ذخایر استراتژی این منابع آب 

است. شده  برداشت  زیرزمینی 
حاج رسولی ها تصریح کرد: چهار هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار به منظور تکمیل حدود 

نیاز است. یک هزار مجتمع آبرسانی مورد 
کشور  آب  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 

هوشمند،  کنتورهای  نصب  کرد:  خاطرنشان 
الگوی  اصالح  و  غیرمجاز  با چاه های  برخورد 
در  شده  تدوین  راهکارهای  از  مصرف 
آب  منابع  از  صیانت  به منظور  عالی  شورای 

هستند. دشت ها  این  در  زیرزمینی 
دشت ها  تشکل  ایجاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قرار  نظر  مد  بحران  این  بر  غلبه  راستای  در 
باید  موضوع  کرد:  اظهار  است،  شده  گرفته 
موردکاهش  در  تا  شود  سپرده  کشاورزان  به 

کنند. اقدام  منابع  این  از  برداشت 

تکمیل هزار مجتمع آبرسانی به 45۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

امضای  از  ایران  نو  انرژی های  سازمان  رئیس 
نیروگاه   مگاوات   ۱۰۰۰ ساخت  قرارداد 
تجدیدپذیر در کشور خبر داد و گفت: تا پایان 
در  جدید  نیروگاه  مگاوات   ۱۰۰ جاری  سال 
بهره برداری  به  تجدیدپذیر  انرژی های  بخش 

می رسد. 
ایران  نو  انرژی های  سازمان  رئیس  صادق زاده 
در نشستی خبری اظهار داشت: به جهت اینکه 
منابع غنی نفت و گاز داریم و همواره یارانه های 
پرداخته ایم  بابت سوخت های فسیلی  سنگینی 
پرداخت  سنگین  یارانه های  این  نیز  اکنون  و 
ایران دچار  انرژی های تجدیدپذیر در  می شود، 

یک عقب افتادگی تاریخی شده است.
وی افزود: در شرایطی که سوخت فسیلی تقریبا 
می گیرد  قرار  مصرف کننده  اختیار  در  رایگان 

شرایط رشد تجدیدپذیرها ایجاد نمی شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه در جهان حرکت 
گرفته  شکل  تجدیدپذیرها  توسعه  سمت  به 
منابع  از  انرژی  تامین  دنیا  در  گفت:  است، 
به  است  فسیلی  منابع  از  ارزان تر  تجدیدپذیر 
انرژی  واردکننده  کشور  یک  برای  که  طوری 
را  فسیلی  سوخت  واقعی  قیمت  که  فسیلی 
می پردازد هر کیلووات ساعت برق که در بخش 
ارزان تر  برابر   ۲ تا   ۱.۵ تولید شود  تجدیدپذیر 
تولید  فسیلی  انرژی های  با  که  است  برقی  از 

می شود.
هم اکنون  کشورها  از  برخی  در  داد:  ادامه  وی 
به  برق شان  تولید  ظرفیت  درصد   ۳۰ تا   ۲۰
گذاری  هدف  و  دارد  اختصاص  تجدیدپذیرها 
تا   ۶۰ به  رقم  این   ۲۰۳۰ سال  تا  کرده اند 
کشورها  برخی  همچنین  برسد،  درصد   7۰
انرژی های  سهم  تا  کرده اند  هدف گذاری 
 ۲۰۵۰ سال  تا  آنها  برق  تولید  در  تجدیدپذیر 

به ۱۰۰ درصد برسد.
صادق زاده با بیان اینکه انرژی های تجدیدپذیر 
در ایران هم به قیمت واقعی سوخت های فسیلی 
ارزان تمام می شود، گفت: به دلیل یارانه تقریبا 
۱۰۰ درصدی به سوخت های فسیلی انرژی های 

تجدیدپذیر فرصت توسعه پیدا نکردند.
رئیس سازمان انرژی های نو ایران افزود: باید با 
عزمی ملی این رویه را تغییر دهیم به طوری که 
سوخت های فسیلی را با قیمت تمام شده توزیع 

کنیم و یارانه به تجدیدپذیرها بدهیم.

وزیر  ابالغیه  آخرین  صدور  به  اشاره  با  وی 
برق  تضمینی  خرید  قیمت  خصوص  در  نیرو 
اردیبهشت   ۱۹ تاریخ  در  تجدیدپذیرها  از 
استقبال  ابالغیه  این  صدور  از  بعد  گفت:   ۹۵
پرشوری از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 
در بخش تجدیدپذیرها شد و موفق شدیم هزار 
مگاوات قرارداد خرید تضمینی برق بین سانا و 

بخش خصوصی به امضا برسانیم.
مگاوات   ۱۴ گذشته  سال  در  افزود:  صادق زاده 
رقم  این  شد،  مدار  وارد  تجدیدپذیر  نیروگاه 

مگاوات   ۱۰۰ به   ۹۵ سال  برای  سال  پایان  تا 
 ۳۰۰  ،۹۶ سال  در  شده  پیش بینی  می رسد، 
بهره برداری  مدار  وارد  جدید  نیروگاه  مگاوات 
پیش بینی   ۹7 سال  برای  همچنین  شود، 
برای  و  برسد  مگاوات   7۰۰ به  رقم  این  شده 
ساالنه  متوسط  طور  به  آن  از  بعد  سال های 
در  جدید  ظرفیت  مگاوات   ۱۲۰۰ تا   ۱۱۰۰
بهره برداری  به  تجدیدپذیر  نیروگاه های  بخش 

خواهد رسید.
هزار  این  در  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
مگاوات قراردادی که برای احداث نیروگاه های 
شده  امضا  خصوصی  بخش  با  تجدیدپذیر 
برخی  که  دارند  حضور  متقاضی   ۵۰ حدود 
داخلی هستند  و شرکت های  اشخاص حقیقی 
و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ایرانیانی هستند که 
برای  کشور  از  خارج  از  را  خود  سرمایه های 
با  و  آورده اند  بخش  این  در  سرمایه گذاری 
تشکیل شرکت در ایران اقدام به سرمایه گذاری 

کرده اند.
وی افزود: سرمایه گذاری خارجی به معنای آنکه 
تماما منبع سرمایه از خارج از کشور و توسط 
پیش بینی  شود،  تامین  خارجی  شرکت های 
می شود با رفع محدودیت های بانکی کشورهای 
میسر  آینده  سال های  پی  در  غربی  و  اروپایی 

شود.
نیروگاه  نخستین   از  بهره برداری  از  صادق زاده 
در  مگاوات  به ظرفیت ۵  زمین گرمایی کشور 
و  داد  خبر  آینده  سال  اوایل  در  مشکین شهر 
نیروگاه  مگاوات  برای ۵۰  احداث  پروانه  گفت: 
زمین گرمایی در حوزه مشکین شهر برای بخش 
خصوصی صادر کرده ایم که امیدواریم ظرف ۲ 
تا ۳ سال آینده این ظرفیت به مدار بهره برداری 

وارد شود.

رئیس سازمان انرژی های نو ایران: 

قرارداد ساخت ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه  
تجدیدپذیر در ایران امضا شد

می گوید  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرایند رسمی ورود شرکت های بین المللی به 
مناقصه میادین نفتی ایران از هفته آینده آغاز 

می شود.
علی کاردر در حاشیه مراسم امضای نخستین 
اشاره  با   )IPC( با مدل جدید  نفتی  قرارداد 
شرکت های  با  که  محرمانگی  قراردادهای  به 
قراردادها  این  کرد:  اظهار  امضا شده  خارجی 
مربوط بهتفاهم نامه های پیشین بوده  و قرارداد 

جدیدی در دست نیست.
ورود  زمان  درباره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
شرکت های بین المللی به مناقصه های میادین 
توسط  مدارک  ارسال  مورد  در  ایران  نفتی 
شرکت های بین المللی اظهار کرد: هفته آینده 
شرکت های  از  اطالعات  درخواست  آگهی 
بین المللی منتشر می شود و در انتظار پاسخ 

شرکت ها به این آگهی می مانیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه در 
مورد قراردادهای سوآپ نفت نیز توضیح داد: 

هنوز هیئتی برای این منظور نیامده است.
امضای  و  نفتی  مناقصه های  مورد  در  کاردر 
قراردادهای جدید نفتی گفت: میدان آزادگان 
جنوبی نخستین میدانی است که به مناقصه 
آزادگان  به  مربوط  کارهای  می شود.  گذاشته 
و  تغییر  و  است  انجام  حال  در  نیز  جنوبی 

تحوالت انجام می شود.

وی در مورد امضا قرارداد با شرکت های ایرانی 
شرکت های  با  قرارداد  امضای  داد:  توضیح 
ایرانی با سرعت بیشتری انجام می شود. بعدا 
امضا  قرارداد  بیشتری  ایرانی  شرکت های  با 
خواهد شد. این شرکت ها شرکت های حرفه ای 
اند.  مدل  انجام داده  بوده که قبال کارهایی 
شناخته  قراردادی  های  شرکت  با  قراردادی 
تر  آسان  را  کار  مسیر  امر  این  و  است  شده 
ایران  نفت  ملی  شرکت  عامل  می کند.مدیر 
ایران است  ادامه داد: آن قدر میدان نفت در 
که در مورد امضا قراردادهای مختلف نگرانی 
نداریم. مناقصه نیز برای این برگزار می شود که 
بررسی کنیم پایه قیمت های بین المللی چقدر 
است.کاردر در ادامه با اشاره به موضوع قرارداد 
کرسنت نیز اظهار کرد: مسیر را بد راندند و 
بعدا اعالم خواهم کرد که چه کسی در این 
مورد اشتباه کرده است. این قرارداد در حال 
داوری  و  قراردارد  داوری  مرحله  در  حاضر 
حرفه ای  و  تخصصی  حوزه های  در  حرفه ای 
اصالح  برای  قانونی  قدرت  ما  انجام می شود. 
اما در حال حاضر موضع ما  قیمت داشتیم، 

دفاع از داوری است.
این مراسم  میدانی که در  به ۳  اشاره  با  وی 
می شود  گفته  گفت:  شد  امضا  قراردادشان 
به  کمک  برای  روسی  و  اروپایی  شرکت های 

طرف ایرانی در این میدان ها صحبت کرده اند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد:

استارت ورود شرکت های بین المللی
 به مناقصات نفتی ایران از هفته  آینده

معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران از احتمال اتخاذ راهکارهای جدید 

برای استفاده از کارت سوخت خبر داد.
شاهرخ خسروانی با تاکید بر اینکه موضوعیت 
بودن  نرخی  دو  بحث  با  سوخت  های  کارت 
بنزین ارتباط دارد، اظهار کرد: تک نرخی بودن 
اسالمی  شورای  مجلس  توسط  بنزین  قیمت 
به تصویب رسید و هنگامی که قیمت بنزین 
از کارت  استفاده  باشد موضوعیت  نرخی  تک 
احتمال  از  است.وی  منتفی  سوخت  های 
اتخاذ راهکارهای جدید برای استفاده از کارت 
سوخت خبر داد و افزود: ممکن است موضوع 

بررسی  مورد  سوخت  های  کارت  از  استفاده 
های  استفاده  برای  راهکارهایی  و   گیرد  قرار 
دیگر از این کارت اندیشیده شود. البته تا کنون 
همچین اتفاق نیافتاده  و تا این لحظه کاربرد 
مطرح  کارت  این  از  استفاده  برای  جدیدی 
پخش  و  پاالیش  شرکت  است.معاون   نشده 
فرآورده های نفتی ایران در پایان به این سوال 
که آیا قیمت بنزین تا پایان سال افزایش خواهد 
داشت یا خیر، پاسخ داد:برنامه ای برای تغییر 
این  است.زمانی که  نشده  اعالم  بنزین  قیمت 
موضوع مصوب شود در دولت اعالم می شود. تا 

کنون چیزی مصوب نشده است.

معاون شرکت پاالیش و پخش خبر داد:

احتمال افزوده شدن کارکردهای جدید 
به کارت سوخت
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خودکفایی ایران در برخی تجهیزات مخابراتی

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، دوره تحریم ها را که از تبعات 
آن ورود محصوالت چینی و عدم الزام اپراتورهای مخابراتی به استفاده از 
توان داخلی بود، بدترین دوره  برای این شرکت دانست و بر لزوم انتقال 
دانش فنی به کشور برای پیشرفت در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی تاکید 
کرد.محمدمهدی حسین پور با اشاره به نحوه حضور شرکت های خارجی در 
کارخانجات مخابراتی ایران اظهار کرد: شرکت کارخانجات مخابراتی ایران 
با شرکت های معتبر خارجی در زمینه های مختلف مخابراتی تعامل داشته 
که از معتبرترین آنها می توان به  NEC، آلکاتل، زیمنس و... اشاره کرد و 
در همین راستا طی سالیان اخیر بیشترین میزان طراحی، تولید و نصب 
و راه اندازی تجهیزات سوئیچ های ثابت و سیار را در کشور به انجام رسانده 

است
 

 بانک
تصویب صورت های مالی بانک سپه

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی بانک سپه، ضمن تقدیر از 
مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک سپه گفت: امیدوارم بانک 
سپه به عنوان نخستین بانکی ایرانی، به لحاظ وضعیت نسبتهای مالی نیز 
بانک اول کشور باشد. علی طیب نیا در مجمع عمومی بانک سپه برای 
بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ گفت: از مدیرعامل، 
اعضای هیأت مدیره و همه همکاران خوبمان در بانک سپه تشکر می 
کنم رئیس مجمع عمومی بانک سپه با اشاره به مشکالت ، تحریمها و 
محدودیتهایی که در سالهای اخیر متوجه نظام بانکی به ویژه بانک سپه 
بوده گفت: حل مشکالت نظام بانکی جزو اولویت های کشور است. وی 
افزود: بسیاری از شاخصها در نظام بانکهای کشور روند مطلوبی داشته است 
به عنوان مثال، نسبت کفایت سرمایه بانک سپه در مقایسه به نسبت سال 
۹۱ علی رغم تحریم و کاهش قیمت نفت رشد ۴۰۰ درصدی داشته است 
که چنانچه در دوران پساتحریم رشد ۴۰۰ درصدی دیگری حاصل شود 
این بانک به شرط، تخصیص منابع با اولویت، شناخت قابلیتهای اقتصادی 

و... قادر خواهد بود به وضعیت مطلوبتری دست یابد.
 

  تعیین اعضاي جدید هیات مدیره بانک اقتصادنوین
با برگزاري مجمع عادي به طور فوق العاده اعضاي جدید هیات مدیره 
بانک اقتصادنوین مشخص شدندپس از اخذ تاییدات الزم از بانک مرکزي 
جمهوري اسالمي ایران و سازمان بورس اوراق بهادار و با برگزاري مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده بانک اقتصادنوین، اعضاي جدید هیات 
مدیره این بانک مشخص شدند.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، 
در این مجمع که با حضور بیش از ۸7 درصد سهامداران این بانک برگزار 
شد، سیامک دولتي، نصرت ا... شهبازي، فرهاد عربلو، نصرت ا... روشن ضمیر 
و اصغر پورمتین به عنوان اعضاي اصلي هیات مدیره بانک اقتصادنوین 
انتخاب شدند.همچنین بر اساس راي سهامداران ابراهیم منصور خاکي و 
مهران شریفي نیز به عنوان اعضاي علي البدل هیات مدیره بانک اقتصادنوین 

انتخاب گردیدند.
 

 بانک ملت جزو 5 شرکت فعال تر بورس
 سازمان بورس و اوراق بهادار، نام بانک ملت را در زمره پنج شرکت فعال 
تر بورس در تابستان ۹۵ اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، 
فهرست ۵۰ شرکت فعال تر بورس برای تابستان سال جاری اعالم شد که 
بر این اساس، بانک ملت با قرار گرفتن در جایگاه چهارم این فهرست، نام 
خود را در ردیف پنج شرکت فعال تر به ثبت رساند.بر اساس این گزارش، 
قدرت نقدشوندگی سهام و میزان داد و ستد سهام در تاالر معامالت) تعداد 
و ارزش سهام داد و ستد شده(، تناوب داد و ستد سهام در تاالر معامالت) 
تعداد روزهای داد و ستد شده و دفعات داد و ستد شده( و معیار تاثیرگذاری 
شرکت بر بازار) میانگین تعداد سهام منتشرشده و میانگین ارزش جاری 
سهام شرکت در دوره مورد بررسی( از معیارهای انتخاب شرکت های فعال 

 تر بورس است.
 دریافت گواهینامه ارزیابی ارزش عالئم و شهرت تجاری 

توسط بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد در موفقیتی دیگر، گواهینامه ISO-۱۰۶۶۸:۲۰۱۰  در 
زمینه ارزیابی ارزش عالئم و شهرت  تجاری را دریافت کرد.به گزارش روابط  
عمومی بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط  عمومی 
این بانک، ضمن اعالم این خبر گفت: امروزه »عالئم و شهرت  تجاری« سهم 
عمده ای از دارایی بنگاه های اقتصادی بزرگ به شمار می رود و کنترل آن 
در زمره ی فعالیت های استراتژیک سازمانی است. وی با بیان این مطلب 
که اندازه گیری ارزش مالی یک »عالمت  تجاری«، به عنوان یک دارایی 
نامشهود بسیار دشوار است ادامه داد: بر این اساس، ارزش عالئم و شهرت 
 تجاری، عاملی مهم و تعیین کننده در ارزش سهام شرکت ها است و در واقع 
ارزش افزوده ای است که یک محصول توسط نام خود خلق می کند.رفیعی 
خاطرنشان کرد: دریافت گواهینامه ایزو ISO ۱۰۶۶۸:۲۰۱۰ به این مفهوم 
است که سازمان یک توافق بین المللی را پذیرفته است که طی آن کلیه 

فرآیند ارزش گذاری »عالئم تجاری« مورد بررسی قرار می گیرد.
 

  راه و عمران
سامانه شاهراه کشور راه اندازی می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی سامانه شاهراه کشور مربوط به ارائه 
خدمات وزارت راه خبرداد.محمدجعفر علیزاده افزود: دولت تدبیر و امید 
درحال پیگیری است تا سامانه شاهراه کشور را راه اندازی کند که هدف از 
این سامانه ارائه اطالعات مربوط به ۵۶۹خدمت وزارت راه و شهرسازی در 
راستای قانون دسترسی آزاد به اطالعات است.وی بیان کرد: کریدورهای 
متعددی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد تعریف شده است که 
هم دغدغه وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن اداره کل راه و شهرسازی 

 کهگیلویه و بویراحمد و سایر مسئوالن این استان هستند.
 پیمانکاران کشور ۱۰۰هزارمیلیارد ریال از

 راه و شهرسازی مطالبه دارند
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: 
پیمانکاران و کارفرمایان در سطح کشور،۱۰۰هزار میلیارد ریال از وزارت 
راه و شهرسازی مطالبه دارند.امیر امینی اظهار داشت: 7۰ هزار میلیارد ریال 
از مطالبات پیمانکاران کشور در وزارت راه و شهرسازی ثبت شده است.

وی افزود: عالوه بر این مقدار به واسطه نامشخص بودن صورت وضعیت 
بخشی از پیمانکاران به دلیل پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده و 
بیمه های تامین اجتماعی ، پیش بینی می شود حدود ۳۰ هزار میلیارد 
ریال مطالبات ثبت نشده نیز وجود داشته باشد که در مجموع ۱۰۰ هزار 
میلیارد ریال مطالبات پیمانکاران و کارفرمایان از وزارت راه و شهرسازی در 

کشور وجود دارد.
کشاورزی 

گوشت قرمز نهایتا باید کیلویی 3۰ هزار تومان
 فروخته شود

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران معتقد است که دپوی گوشت قرمز 
ممکن نیست و توجیه اقتصادی ندارد و تنها راه عالج گرانی این محصول 
و ایجاد تعادل در بازار واردات گوشت قرمز و عرضه ذخایر دولتی در بازار 
است.علیرضا عزیزاللهی اظهار کرد: دپوی گوشت قرمز از نظر اقتصادی و 
زیرساختی امکان پذیر نیست و علی رغم اینکه قیمت دام زنده به دلیل 
تاخیر در عرضه کردن دام عشایری قدری افزایش یافته و به کیلویی حدود 
۱۳ هزار تومان رسیده است عامل اصلی گرانی گوشت قرمز دالالن و 
واسطه های متعددی هستند که این محصول را از کشتارگاه تا قصابی ها 

دست به دست می کنند.

مجوز واردات برنج نمی دهیم
در  کرد:  اظهار  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
راستای حمایت از تولیدات داخلی و با توجه به 
حجم ذخایر برنج کشور، وزارت جهاد کشاورزی 
در حال حاضر جهت برنج وارداتی مجوز صادر 

نمی کند.
علی قنبری ،مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران ، با اشاره به این که متولی خرید، ذخیره 
سازی، توزیع و تأمین کاالهای اساسی از جمله 
بازرگانی  شرکت  روغن،  و  شکر  برنج،  گندم، 
دولتی ایران است، از رشد ۵.۴ درصدی بخش 
کشاورزی کشور در سال های اخیر و همچنین 
 ۱۱.۵ خریداری  و  تن  میلیون   ۱۴.۵ تولید 
میلیون تن گندم در سال جاری با وجود کاهش 
سطح زیر کشت این محصول به عنوان یکی از 
افتخارات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید یاد 
کرد.وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با این 
تن  میلیون  سه  میزان  تا  بتوانیم  تولید  حجم 
صادرات این محصول اساسی را نیز برنامه ریزی 
کنیم.قنبری افزود: خوشبختانه در زمینه عرضه 
مربوطه  مشکالت  آن،  قیمت  نوسانات  و  شکر 
انبوه،  به میزان  برطرف شده و در حال حاضر 
مصرف  بازارهای  و  بورس  در  محصول  این 
به  اشاره  با  همچنین  وزیر  است.معاون  موجود 
سیاست دولت در راستای حمایت از کشاورزان 
و تولیدات داخلی، حجم ذخایر برنج داخلی را 
قابل توجه برشمرد و بر عدم صدور مجوز جهت 
وزارت  توسط  کشور  به  خارجی  برنج  واردات 

جهادکشاورزی تاکید کرد.
 

جایگاه جهانی نمایشگاه چوب ایران 
تقویت شده است

مدیر برگزاری هشتمین نمایشگاه صنعت چوب، 
 WoodExpo( ماشین آالت و تجهیزات وابسته
۲۰۱7( با اشاره به مشارکت ۱۳ کشور آسیایی 
و اروپایی در هشتمین دوره این نمایشگاه، گفت: 
جایگاه جهانی نمایشگاه چوب ایران تقویت شده 

است.
سازمان  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
توسعه تجارت ایران، علی محتشم امیری با بیان 
تخصصی ترین  نمایشگاه  این  گفت:  مطلب  این 
نمایشگاه بین المللی صنایع چوب ایران محسوب 
می شود و تاکنون حضور کشورهای آلمان، ایتالیا، 
روسیه،  ترکیه،  چین،  فنالند،  فرانسه،  اسپانیا، 
سوئیس، اوکراین، قزاقستان، هنگ کنگ و تایوان 
و برخی دیگر از کشورهای حوزه آسیای میانه در 

این نمایشگاه قطعی شده است.
وی افزود: این نمایشگاه ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
می شود و بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت 
مشارکت  درخواست  آن  در  حضور  برای  چوب 

انحصاری و گسترده  داشته اند.
محتشم امیری با اشاره به اهمیت حضور کشورهای 
پیشرفته صنعتی در نمایشگاه صنعت چوب ایران، 
و  شرقی  اروپای   ،CIS حوزه  کشورهای  افزود: 
و  آسیا  شرق  جنوب  کشورهای  چین،  مرکزی، 
برخوردارند  باالیی  تکنولوژی  از  که  نیز  روسیه 
 woodexpo نمایشگاه  در  حضور  برای  نیز 

برنامه ریزی کرده اند.

 تولید و تجارت
۱5۰۰ برند غذایی ایران برچسب 

»حالل جهانی« دارند
به  اشاره  با  جهانی  حالل  موسسه  کل  دبیر 
استقبال تولیدکنندگان داخلی از این برند بیان 
در طول ۱۰ سال  موسسه حالل جهانی  کرد: 
گذشته نزدیک به ۱۵۰۰ برند معروف کشور را 
به برچسب حالل مجهز کرده و هم اکنون این 
برندها با نشان حالل، محصول خود را در داخل 

و در خارج عرضه می کنند.
کرد:  اظهار  ایسنا   به  فخاری  عبدالحسین 
 ۳۰ حدود  از  که  است  نشانی  حالل  نشان 
مناطقی  و  کشورها  از  برخی  در  قبل  سال 
زندگی  آن  در  اقلیت  شکل  به  مسلمانان  که 
به  حالل  نشان  آمد.  وجود  به  می کردند، 
دستورات  رعایت  از  افراد  اطمینان  منظور 
غذایی،  محصوالت  تهیه  در  اسالمی 
خاطرنشان  نوشیدنی هاست.وی  و  خوردنی ها 
همانند  اسالمی  کامال  کشورهای  در  کرد: 
ایران به دلیل اینکه در داخل کشور همه چیز 
برچسب حالل  تهیه می شود،  به شکل حالل 
رستوران ها،  در  در  اما  نبوده  مطرح  خیلی 
کشورهایی  فروشگاه های  و  فروشی ها  اغذیه 
مانند مالزی که ۴۵ درصد افراد ساکن در آن 
نوع غذا متناسب  غیرمسلمان هستند، هر دو 
حالل  برند  و  می شود  ارائه  مسلمانان  نیاز  با 

جداکننده این دو نوع غذاست. 
 

کارورفاه
خداحافظی با قراردادهای دائم 

در ایران
کار  اسالمی  شوراهای  عالی  کانون  عضو  یک 
نسبت به حذف تبصره ۱ ماده 7 در اصالحیه 
ابراز نگرانی کرده و می گوید:  جدید قانون کار 
با حذف این تبصره دیگر هیچ شغل دائمی در 
قرارداد  با  کار  نیروهای  همه  و  نداریم  ایران 

موقت به کار گرفته خواهند شد.
علی اصالنی اظهار کرد: در روزها و هفته های 
مورد  در  کار  وزارت  موضع  که  شاهدیم  اخیر 
اصالح قانون کار مشخص و ثابت نیست، یک بار 
از بازگشت اصالحیه به دولت خبر می دهند و 
به  حاضر  مجلس  نمایندگان  می گویند  یک بار 

عودت الیحه نیستند.
وی به ایسنا ادامه داد: تردید نداریم که هرگونه 
اصالح در خصوص قانون کار باید با رعایت سه 
جانبه گرایی باشد و اصالحیه ای که هم اکنون 
بدون  است  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  در 
تشکل های  دیدگاه های  و  نظرات  کردن  لحاظ 

کارگری و کارفرمایی ارسال شده است.

خبر خبر

نمایندگان صندوق بین المللی هفته گذشته در 
سفر به ایران،اعالم کردند که شرایط اقتصادی 
بهبود  مالحظه ای  قابل  میزان  به  کشورمان 
خواهد یافت؛ اما کسری بودجه تشدید شده و 

تورم ۱۲ماهه به ۹.۲درصد می رسد.
پیش بینی کسری  با  پول  بین المللی   صندوق 
بودجه ۲.7 درصدی در سال آینده اعالم کرد: 
ذخایر ارزی ایران در نیمه نخست امسال حدود 
7 میلیارد دالر کاهش یافته که یکی از دالیل 
است. برجام  اجرای  از  پس  واردات  رشد  آن 
هیات کارشناسی صندوق بین المللی پول هفته 
باری  اولین  این  کردند.  سفر  ایران  به  گذشته 
بین المللی،  این صندوق  نمایندگان  نیست که 
برای بررسی شرایط اقتصادی ایران و دیدار با 

مقامات بانک مرکزی وارد ایران شده اند.
محسن  که  بود  پیش  وقت  چند  همین 
جالل پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران از سفر هیات کارشناسی صندوق 
بین المللی پول به ایران خبر داده بود و اعالم 
شرایط  بررسی  برای  نمایندگان  این  که  کرد 
کرده اند.  سفر  ایران  به  کشورمان،  اقتصادی 
ماه  اردیبهشت  نیز  صندوق  این  معاون  البته 
محمد  با  ایران،  به  خود  سفر  در  جاری  سال 
نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، محمدباقر 
نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و 
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 
داشت. جداگانه ای  مالقات های  ایران  اسالمی 
همان روزها دیوید لیپتون، معاون اول صندوق 
ساختاری  چالش های  اصالح  پول،  بین المللی 
آن  منافع  از  برخی  و  ندانست  آسان  را  ایران 

خوانده  مشاهده  قابل  بلندمدت  در  تنها  را، 
که  بود  کرده  اشاره  هم  نکته  این  به  او  بود. 
آینده نگر  تثبیت سیاست های  در جهت  ایران 
بلند  گام های  ساختاری،  چالش های  اصالح  و 
و مهمی برداشته است و البته توصیه کرد که 

این تالش ها باید ادامه پیدا کند.
هیات  هم  باز  نیز  گذشته  هفته  میان  این  در 
ایران  به  پول  بین المللی  صندوق  کارشناسی 
ایران،  از  بازگشت  از  پس  و  بود  کرده  سفر 
و  وضعیت  درباره  را  خود  کارشناسی  گزارش 
در  کردند.  منتشر  را  کشور  اقتصادی  شرایط 
اقتصادی  شرایط  که  است  آمده  گزارش  این 
میزان  به   )۲۰۱۶/۱7(  ۱۳۹۵ سال  در  ایران 
ماه  بهبود می یابد. طی شش  قابل مالحظه ای 
از  پس  تحریم ها  لغو  دنبال  به  و  سال  نخست 
رشد  نرخ  مشترک،  اقدام  جامع  برنامه  اجرای 

واقعی  قیمت های  به  داخلی  ناخالص  تولید 
ضمن  کرده؛  تجربه  را  قابل توجهی  افزایش 
به  به سرعت  نفت  صادرات  و  تولید  رقم  اینکه 
که  بازگشته  تحریم ها  اعمال  از  پیش  سطوح 
از  ناشی  منفی  آثار  نمودن  خنثی  به  امر  این 
نموده  کمک  نفت  جهانی  قیمت های  کاهش 
کشاورزی،  بخش  در  فعالیت   افزایش  است. 
و خدمات حمل  تجارت  خودروسازی،  صنعت 
غیرنفتی  بخش  در  رشد  رقم  بهبود  به  نقل  و 

منجر شده است.

پیش بینی کسری بودجه 2.7 درصدی 
در سال آینده

کسری  پیش بینی  با  پول  بین المللی  صندوق 
بودجه ۲.7 درصدی در سال آینده اعالم کرد: 
ذخایر ارزی ایران در نیمه نخست امسال حدود 

7 میلیارد دالر کاهش یافته که یکی از دالیل 
است. برجام  اجرای  از  پس  واردات  رشد  آن 
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارشی 
اعالم  منتشر کرده،  ایران  اقتصاد  مورد  در  که 
سال  در  ایران  اقتصادی  شرایط  است  کرده 
۱7-۲۰۱۶ اساسا بهبود می یابد. تولید ناخالص 
داخلی در نیمه نخست امسال به شدت افزایش 
یافته است. تولید و صادرات نفت به سرعت به 
میزان پیش از تحریم ها بازگشته است و به این 
کشور در مقابله با اثر کاهش قیمت نفت کمک 

کرده است.
تولید  فعالیت ها در بخش کشاورزی،  افزایش   
به  نقل  و  حمل  خدمات  و  بازرگانی  خودرو، 
است. شده  منجر  غیرنفتی  بخش  در  بهبود 
داخلی  ناخالص  تولید  گزارش،  این  اساس  بر 
سال  با  برابر  سال ۲۰۱۶-۱7  در  ایران  واقعی 
داشت.  خواهد  رشد  درصد   ۴.۵ حداقل   ۹۵
در  محتاطانه  مالی  و  پولی  اتخاذ سیاست های 
مناسب  قیمت های  همراه  به  اخیر  سال های 
مواد غذایی در جهان سبب شد تا نرخ تورم در 
ژوئن ۲۰۱۶ به ۶.۸ درصد کاهش یابد هرچند 
که تورم نقطه به نقطه در ماه سپتامبر به ۹.۵ 
درصد افزایش یافت. برآورد صندوق بین المللی 
پول از نرخ تورم ایران در سال ۱7-۲۰۱۶ به 

طور متوسط برابر با ۹.۲ درصد است. 
دستاوردهای  می تواند  آسیب پذیری ها  بروز 
انتظار می رود،  ببرد.  بین  از  را  ایران  اقتصادی 
-۱۶ سال  در  درصد   ۱.7 از  بودجه  کسری 
۲۰۱۵ به ۲.7 درصد تولیدناخالص داخلی در 
بودجه  بعالوه  یابد.  افزایش   ۲۰۱۶-۱7 سال 

امسال به تامین مالی اضافی  نیاز دارد.

گزارش صندوق بین المللی پول: رشد اقتصادی در کنار کسری بودجه و تورم 9.2 درصدی

کاهش ۷ میلیارد دالری ذخایر ارزی ایران

به  جهادکشاورزی  وزیر  پاسخ  از  ملت  وکالی 
عدم  علت  درباره  مجلس  نماینده  دو  سوال 

کنترل قیمت شکر قانع نشده و به وی کارت 
اسالمی  شورای  مجلس  دادند.نمایندگان  زرد 
سه شنبه ۱۳ مهر از پاسخ محمود حجتی وزیر 
پور  نادر قاضی  به سوال ملی  جهاد کشاورزی 
ارومیه  نمایندگان تهران و  و علیرضا محجوب 
این  قانع نشدند.بر  در مجلس شورای اسالمی 
در  حاضر  نماینده   ۲۳۹ میان  از   ۱۴۳ اساس 
مجلس ۱۴۳ نماینده به سوال رای موافق ۵۹ 

ممتنع  رای  نماینده   ۸ و  مخالف  رای  نماینده 
دادند لذا مجلس از پاسخ حجتی قانع نشد و به 

وی کارت زرد داد.
پور و محجوب در  قاضی  خاطرنشان می شود، 
قیمت  کنترل  عدم  علت  درباره  علنی  جلسه 
شکر و تعطیلی اکثریت کارخانجات قند ریزی 
بودند. کرده  سوال  کشاورزی  جهاد  وزیر  از 
همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 

مهرداد  ملی  سوال  مجلس  علنی  نشست  در 
الهوتی نماینده لنگرود از محمود حجتی وزیر 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  کشاورزی  جهاد 
جهاد  وزیر  از  سوال  این  در  داده اند.الهوتی 
کشاورزی پرسید: علت عدم اشراف به موضوع 
محصوالت  قاچاق  و  واردات  از  اعم  کشاورزی 
کشاورزی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در 

کشور چیست؟

برنج  افزایش قیمت  ایام محرم شاهد  با آغاز 
و  حبوبات  قیمت  افزایش  وارداتی،  و  داخلی 
روغن و نیز شاهد کاهش قیمت شکر با عرضه 

این محصول بوده ایم.
بنکداران  اتحادیه  طاهر،رئیس  آقا  محمد 
در  ساله  هر  اینکه  به  اشاره  با  غذایی  مواد 
زمان اوج مصرف و خرید مواد غذایی شاهد 
افزایش قیمت ها علی رغم عرضه الزم و کافی 
سال  در  کرد:  بیان  هستیم،  محصوالت  این 
جاری نیز با افزایش ۱۰ درصدی قیمت برنج 
برنج  قیمت  درصدی  پنج  افزایش  داخلی، 
وارداتی، افزایش ۱۵ درصدی قیمت حبوبات 
و نیز افزایش قیمت روغن همراه شدیم و در 
این بین تنها موادی همچون ادویه جات و رب 
گوجه فرنگی که از اقالم پرمصرف ماه  محرم 
هستند، افزایش قیمت نداشتند.وی ادامه داد: 
افزایش  که  است  محصوالتی  جمله  از  شکر 
با  که  اخیر  به مدت  نسبت  و  نداشته  قیمت 
افزایش نرخ همراه بود، با کاهش قیمت روبرو 
شده است، چرا که در حال حاضر با اوج تولید 

شکر و چغندر قند همراه هستیم. 
به  توجه  با  نیز  خرما  قیمت  این،  بر  عالوه 
اینکه این محصول به میزان کافی تولید شده 

و انبارها پر از محصول هستند، افزایش قیمت 
نداشتند.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
هیئت های  نیاز  مورد  مواد  تامین  مورد  در 
کرد:  خاطرنشان   نیز  محرم  ماه  در  عزاداری 
هرساله با توزیع برنج خارجی در هیئت ها نیاز 
آن ها تامین می شود و مشکلی در این رابطه 

وجود ندارد.
در  بازار  غلط  فرهنگ  به  همچنین  آقاطاهر 
افزود:  و  کرد  اشاره  مردم  تقاضا  اوج  زمان 
دارد  وجود  فروش  حوزه  در  غلطی  فرهنگ 
حالی  در  تقاضا  میزان  افزایش  از  پس  که 
با  دارد،  میزان کافی وجود  به  نیز  که عرضه 
مسئله  این  و  هستیم  روبرو  قیمت  افزایش 
نه تنها به تولیدکنندگان بلکه به عمده فروشان 
در  می شود.وی  مربوط  نیز  خرده فروشان  و 
مورد روند نزولی و صعودی قیمت محصوالتی 
که در دهه اول محرم با افزایش قیمت روبرو 
شد:  یادآور  دهه  این  پایان  از  پس  اند  شده 
بازار،  تاب  و  تب  فرونشستن  از  پس  مجددا 
قیمت ها به حالت قبل بازمی گردد و با تعدیل 
هیئت ها  که  چرا  بود،  خواهیم  روبرو  قیمت 
خرید خود را انجام داده اند و نیاز بازار تامین 

شده است.

صنعت  بین المللی  همایش  چهارمین  دبیر 
حاشیه  در  احتماال  گفت:  ایران  خودروی 
قرارداد  چند  امسال  آبان ماه  در  همایش  این 
خارجی  مطرح  خودروسازان  با  تفاهم نامه  و 
کرد:  اظهار  قربانی  شد.ساسان  خواهد  منعقد 
چهارمین همایش بین المللی صنعت خودروی 
ایران با محوریت فرآیندهای فروش و خدمات 
پس از فروش ۲۴ و ۲۵ آبان ماه برگزار خواهد 
این که پیش بینی می شود دو  بیان  با  شد.وی 
سه تفاهم نامه و قرارداد با خودروسازان مطرح 
خاطر  شود،  منعقد  همایش  این  در  خارجی 
خودروساز  چند  حاضر  حال  در  کرد:  نشان 
حال  در  خارجی  خودروساز  چند  با  داخلی 
مذاکره هستند که در صورت به نتیجه رسیدن 
این مذاکرات در حاشیه همایش نهایی خواهند 
شد.قربانی ادامه داد: هدف از برگزاری چهارمین 
همایش بین المللی صنعت خودروی ایران آن 
است که در آن بررسی شود با کارهای تولید 
خودرو با هدف و قابلیت صادرات به خارج از 
چیست؟دبیر  پسابرجام  دوران  در  کشور 
چهارمین همایش بین المللی صنعت خودروی 
بین المللی  مطرح  خودروسازان  افزود:  ایران 
بین المللی  خودروساز  شرکت های  ویژه  به 
از جمله  دارند  ایران حضور  در  هم اکنون  که 
خودرو  صنعت  بین المللی  همایش  مهمانان 

خواهند بود. .
قرارداد ایدرو و رنو در چارچوب قانون 

اساسی است
نوسازی  و  گسترش  سازمان  ارتباطات  مدیر 
صنایع ایران گفت: قرارداد این سازمان با رنو 
با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی منعقد شده 
از تحقق اهداف  باید پس  ایدرو  که طبق آن 
پیش بینی  شده در پروژه های صنعتی حداکثر 
به  نسبت  طرح  راه اندازی  از  پس  سال  سه 
واگذاری سهام خود مازاد بر ۲۰ درصد اقدام 
این  طبق  این که  بیان  با  نظری  کند.مجتبی 
و  سیمبل  خودروی  دو  جدید  مدل  قرارداد 
داستر در ایران تولید خواهد شد، خاطر نشان 
 L۹۰ پلت فرم  خودروها  این  پلت فرم  کرد: 
خواهد  تولید  ایران  در  که  داستری  و  نبوده 
بنابراین  است،  نشده  رونمایی  اصال  شد هنوز 
قدیمی  بر  مبنی  شده  مطرح  مطالب  برخی 
بودن خودروهای جدید تولیدی در قرارداد با 
رنو نادرست است.وی ادامه داد: البته در حال 
حاضر تفاهم نامه کلی با رنو برای تولید خودرو 
در  درباره ی جزییات  و  منعقد شده  ایران  در 
حال مذاکره هستیم به همین دلیل نمی توانیم 
تاکنون  اما  کنیم،  رسانه ای  را  اطالعات  تمام 
به  و  گرفته ایم  رنو  از شرکت  امتیازات خوبی 

دنبال کسب امتیازات بیشتر هستیم.

افزایش قیمت برنج، حبوبات و روغن 
با آغاز محرم

قراردادهای جدید با خودروسازان خارجی
 منعقد می شود

استان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
تهران درباره وضعیت آمار صدور پروانه 
اول  ماهه   ۶ در  گفت:  ساختمانی  های 
درصدی   ۱۰ رشد  شاهد  سالجاری 
صدور پروانه های ساختمانی نسبت به 

مدت مشابه پارسال بودیم.
آمار  وضعیت  درباره  بیطرف  ا...  حبیب 
پروانه های ساختمانی گفت: در  صدور 
 ۱۰ رشد  شاهد  سالجاری  اول  ماهه   ۶
ساختمانی  های  پروانه  صدور  درصدی 
و  بودیم  گذشته  سال  مشابه  به  نسبت 
انتظار می رود که در ۶ ماهه دوم رونق 
و  ساخت  بخش  در  بیشتری  تحرک  و 
درباره  گیرد.وی  صورت  ساختمان  ساز 
تخلف ۴۰ میلیارد تومانی هیئت رئیسه 
قبلی سازمان نظام مهندسی گفت: این 
بحث به دو بخش تقسیم می شود. در 
 ۴۰ گذاری  سپرده  بحث  اول  بخش 
مطرح  شهر  بانک  در  تومانی  میلیارد 
هیئت  توافق  با  تصمیم  این  که  است 
بیشتر  درآمد  کسب  برای  و  مدیره 

سازمان بوده و اقدامی قانونی است.
وثیقه  به  مربوط  که  دوم  بخش  اما   
خصوصی  شرکت  یک  نفع  به  گذاری 
اعضای  از  نفر   ۵ امضاء  با  و  شود  می 
غیر  شده،  انجام  قبلی  مدیره  هیئت 
حال  در  قضایی  دستگاه  در  و  قانونی 

بررسی است.
تهران  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
این  در  مهندسی  نظام  سازمان  افزود: 
یکی  بهمن  پارک  شعبه  علیه  پرونده 
که  دارد  کیفری  شکایتی  هم  بانکها  از 
به علت صدور سند وثیقه سفید امضاء 
بوده است و در حال حاضر پرونده این 

شکایت هم در حال بررسی است.

رایزنی دولت و مجلس برای 
اصالح قانون نظام مهندسی

نظام  قانون  اصالح  وضعیت  درباره  وی 
مجلس  نهم  دوره  در  گفت:  مهندسی 
قانون  اصالح  طرح  اسالمی،  شورای 
نظام مهندسی توسط کمیسیون عمران 
تائید  مورد  اما  رفت  صحن  به  مجلس 
نشد.  تصویب  و  نگرفت  قرار  نمایندگان 
در مجلس دهم کمیسیون عمران برای 
بررسی و تصویب طرح یا الیحه اصالح 

این قانون ابراز تمایل کرد.
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  بیطرف 
برای  اسالمی  شورای  مجلس  و  دولت 
حال  در  مهندسی  نظام  قانون  اصالح 
مذاکره هستند و با توجه به اینکه مسیر 
تصویب طرح در مجلس سریع تر انجام 
نمایندگان  که  صورتی  در  شود،  می 
این  اصالحیه  در  را  دولت  انتظارات 
قانون در نظر بگیرند، دولت با ارائه طرح 
کند.   می  موافقت  نمایندگان  سوی  از 

در غیر این صورت دولت مجبور به ارائه 
نظام  سازمان  شود.رئیس  می  الیحه 
مهندسی استان تهران گفت: تعدادی از 
اعضای متخلف سازمان در دوره حذف 
اقدام  ارجاع به سازمان نظام مهندسی، 
به نظارت بر ساختمان ها کردند که این 
اعضاء شامل۲۶۰ شرکت حقوقی و ۳۶۰ 
به  رسیدگی  و  هستند  حقیقی  عضو 
تخلفات آنها به شورای انتظامی سازمان 
حال  در  و  شده  واگذار  مهندسی  نظام 

پیگیری است.
تهران  شهر  گودبرداری های  درباره  وی 
برداری های  اکنون گود  هم گفت: هم 
مورد  ویژه  بازرس  سوی  از  تهران  شهر 
نظارت قرار می گیرد و برای گودبرداری 
برنامه رصد مستمر در  های عمیق هم 
موضوع  این  که  است  شده  گرفته  نظر 
ریزش  تعداد  شدید  کاهش  موجب 
ساختمان ها طی چند ماه گذشته شده 

است.

اولین کارت زرد مجلس 
دهم به حجتی رسید

پیگیری قضائی تخلف 40میلیاردی

رشد ۱۰درصدی صدورپروانه های ساختمانی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دیدار خود با قائم مقام 
که  کرد  تصریح  آلمان  اقتصادی  امور  وزیر  و  آلمان  صدراعظم 
علی  کردند.  همکاری  اعالم  پیش شرطی  هیچ  بدون  آلمانی ها 
و  طرح   در  مشارکت  برای  آلمانی  طرف  کرد:  اظهار  طیب نیا 
پروژه های اقتصادی، تولیدی و...ایران اعالم همکاری کردند.وی 
ادامه داد: در این دیدار به صورت شفاف به ایشان توضیح داده 
نیز  اثرگذاری است و در گذشته  ایران کشور بزرگ و  شد که 
کشوری بانفوذ و تمدن ساز بوده و این رویکرد در امروز و آینده 
نیز وجود داشته و جمهوری اسالمی پیشتاز اقتصاد در منطقه و 
عرصه بین المللی خواهد بود.وزیر اقتصاد با بیان اینکه به طرف 
آلمانی شفاف اعالم کردیم که ایران به دنبال رابطه تجاری با 
اقتصادی  قابلیت های  با  ایران کشوری  افزود:  نیست  اروپایی ها 
ممتاز و کم نظیر است و از این رو صرفا به دنبال برقراری روابط 
تجاری و بازرگانی با اروپایی ها نیست بلکه دنبال همکاری های 
و  اروپا  به  تولید مشترک، صادرات  و سرمایه گذاری،  اقتصادی 
دیگر کشورها و...است.طیب نیا با بیان اینکه قائم مقام صدراعظم 
بود  واقف  اقتصاد  در  ایران  جایگاه  و  ظرفیت ها  به  نیز  آلمان 
اظهار کرد: ایشان می دانست که جمهوری اسالمی صرفا دنبال 
روابط تجاری نیست. وی نیز مشکل اصلی را متوجه امریکایی ها 
می دانست. البته بر پایبندی این کشور به تعهدات خود تصریح 
کردند.وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران به همه تعهدات خود در 
انتظار داریم که طرف های مقابل نیز  افزود:  برجام عمل کرده 

صادقانه به همه تعهدات خود عمل کنند.

ایران صرفا دنبال شریک تجاری نیست
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خداداد جاللی با اشاره به جزئیات تازه ترین 
ساخته اش با عنوان »زنی با ارابه چوبی« که 
اغراق  بدون  گفت:  دارد،  متفاوت  ساختاری 
زودی  به  ایران  نظرم سینمای  به  گویم  می 

پادشاه هنر هفتم در جهان خواهد شد.
جاللی به تازگی با فیلم »بچه ای با جوراب 
افتخار  دیپلم  و  طالیی  برف  نشان  قرمز« 
بهترین کارگردانی را از فستیوال جهانی فیلم 

فنالند کسب کرده است.
اثر  بازیگران  انتخاب  از  پس  کارگردان  این 
برای  پروژه  این  عوامل  همراه  به  جدیدش 
فیلمبرداری به شمال کشور سفر کرده است. 
وی  درباره فیلمنامه طرح جدید خود، اظهار 
چوبی«  ارابه  با  »زنی  فیلمنامه  در  داشت: 
تالش کرده ام از سناریو های غیر خطی عبور 
تاریخ فیلمنامه  تا یک نقطه عطفی در  کنم 
با اشاره به  ایرنا ،وی  ایجاد شود. به گزارش 
اینکه کمتر پیش می آید که چیزی را سخت 
که  هستم  مطمئن  تقریباً  اما  افزود:  بدانم، 
ساخت این فیلم بسیار دشوار است. امیدوارم 
بتوانم آنچه را که در ذهنم است به درستی 

تبدیل به یک اثر با کیفیت سینمایی کنم.
طرح  و  ایده  درباره  سینما  کارگردان  این 
این  اولیه  ایده  داد:  توضیح  فیلمنامه،  اولیه 
فیلمنامه از آنجایی شکل گرفت که با خودم 

فکر کردم اگر یک روزی زمان نباشد و من 
امکان دور  از محدوده جهان  را  بتوانم زمان 
بهشتی  و  فاضله  مدینه  موقع  آن  بعد  کنم 
که همیشه حرفش را می زنیم می تواند به 

جهان واقعی ما وصل شود.
زمان  آن  در  زمان  که  جهانی  افزود:  جاللی 
انرژی  نه  آن  در  توان گفت  می  است،  صفر 
به دست می آید و نه از بین می رود و نه از 

حالتی به حالت دیگر در می آید و آن وقت 
می توان همه چیز را حتی تا میلیاردها سال 

ثابت نگه داشت. 
ارابه  با  »زنی  سینمایی  فیلم  کارگردان 
چوبی« با اشاره به اینکه فرضیه توقف زمان 
همواره با انسان از ادوار مختلف تاریخ همراه 
بوده ادامه داد: اینکه چرا می میریم، چرا پیر 
بعدا  اصوال  که  دیگر  چراهای  و  شویم  می 

و  است  زمان  آنها  همه  باعث  شدیم  متوجه 
من تالش کرده ام در فیلمنامه »زنی با ارابه 

چوبی« این رویاها را به ساختار برسانم.
بسیار  فیلمنامه  که  دانم  می  گفت:  وی 
تری  سخت  بسیار  فیلم  و  است  دشواری 
خواهد بود، اما امیدوارم آن چیزی شود که 
با  و  کنیم  افتخار  آن  به  فیلم  عوامل  روزی 
فیلم  این  ما  بگوییم  کامل  نفس  به  اعتماد 

را کار کردیم.
سینمای  اخیر  دستاوردهای  درباره  جاللی 
بدون  نیز، گفت:  الملل  بین  ایران در عرصه 
به  ایران  سینمای  نظرم  به  گویم  می  اغراق 
و  شد  خواهد  جهان  سینمای  پادشاه  زودی 

در این شک نکنید. 
نویسندگی  به  چوبی«  ارابه  با  »زنی 
که  است  جاللی  خداداد  کارگردانی  و 
نصری،  سمانه  جمله  از  بسیاری  بازیگران 
حدیث  قاسمی،  ارمیا  تبار،  جاللی  علیرضا 
بصیری،  محمود  دژاکام،  امیر  فوالدوند، 
اقاجانی،  ایمان صفا، معصومه  رویگری،  رضا 
محمد  ایمان،  پور  رامین  خداویسی،  بهزاد 
احمدی،  احمد  پور،  حاجی  ساقی  شیری، 
مانی جاللی، محمد عرفان صدیقیان، عقیل 
ایفای  آن  در  چاپ  سنگ  افشین  و  بهرامی 

نقش خواهند کرد.

کارگردان فیلم»زنی با ارابه چوبی«:

سینمای ایران پادشاه هنر هفتم در جهان خواهد شد

۱08فیلم به دبیرخانه جشنواره یاس 
رسید

چهارمین  دبیرخانه 
جشنواره بین المللی فیلم 
یاس اعالم کرد:  ۱08 اثر 
بلند از فیلمسازان داخلی 
سینمایی  رویداد  این  به 
بین المللی رسیده است. 
از  زمان  پیام  گزارش  به 
چهارمین  عمومی  روابط 
المللی  بین  جشنواره 
فیلمسازان  یاس،  فیلم 
بلند  اثر   ۱08 کشورمان 
جشنواره  دبیرخانه  به 

بین المللی یاس ارسال کرده اند. 
همچنین هیات انتخاب این رویداد سینمایی کار بازبینی 
این فیلم ها را در همین هفته آغاز کرد و تا پایان مهرماه 
جشنواره  چهارمین  مسابقه  بخش  در  شده  پذیرفته  آثار 
بین المللی فیلم یاس از سوی دبیرخانه اعالم خواهد شد.

بهترین  فیلم،  بهترین  زرین  یاس   ۱6 بخش  این  در 
بهترین  بازیگر زن،  بهترین  فیلم نامه،  بهترین  کارگردانی، 
بازیگر مرد، بهترین بازیگر مکمل زن، بازیگر مکمل مرد، 
موسیقی،  بهترین  تدوین،  بهترین  تصویربرداری،  بهترین 
بهترین صدا، بهترین چهره پردازی، بهترین طراحی صحنه 
و لباس، بهترین جلوه های ویژه، بهترین کارگردان اول و 

جایزه ویژه هیات داوران  اهدا می شود. 
برای  یاس  فیلم  المللی  بین  جشنواره  از  دوره  این  در 
نمایش  شبکه  در  شده  تولید  های  سریال  بار  نخستین 
اثر،  بهترین  به  و  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  خانگی 

کارگردانی، فیلمنامه و بازیگر، یاس زرین اهدا می شود. 
آبان  تا ۱3   9 یاس  فیلم  المللی  بین  چهارمین جشنواره 
به دبیری سید مصطفی ابطحی در استان مازندران برگزار 

می شود.

اکران فوری »رستاخیز« بعید است 

حجت ا... ایوبی درباره ی آخرین وضعیت اکران »رستاخیز« 
گفت:در فضای فعلی که وجود دارد، خیلی بعید می دانم 
که بتوان به اکران فوری فیلم »رستاخیز« بر خالف امید 

گذشته ام، فکر کرد.
رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به اینکه آیا همچنان 
چهره ی  نمایش  »رستاخیز«،  فیلم  اکران  اصلی  مشکل 
حضرت ابوالفضل )ع( گفت: باید موانع اکران رفع شود، 
موانع اکران فقط مسئله چهره نیست. به هر حال ما در 
با تهیه کننده و کارگردان  باید به یک توافق  درجه اول 
فیلم و دوستانی که در این فیلم سرمایه گذاری کردند، 
کمک  ما  به  که  اولیه ای  توافق  آن  به  هنوز  ما  برسیم. 
این فیلم را اکران کنیم نرسیدیم، این موضوع  کند که 
اگر انجام شد پله بعدی این است که فیلم چگونه اکران 

شود.
ما  اصلی  مشکل  »االن  اینکه  بر  دوباره  تاکید  با  ایوبی 
این  اصلی  مسئله  داد:  ادامه  نیست«،  چهره  مسئله 
نشده،  اکران  است  سال  یک  فیلم  حال  هر  به  که  است 
تعلیق شده، صاحبان فیلم )بیشتر صاحبان ایرانی فیلم( 
این  مسائل  سری  یک  باید  اکران  از  قبل  که  معتقدند 
فیلم از قبیل مسائل حقوقی، مسائل مالی یا خسارت های 
مورد  ما در  است.  این  اول  پله  فیلم حل شود.  به  وارده 
پله اول هنوز به یک جمع بندی نرسیدیم که بخواهیم به 

مسائل بعدی فکر کنیم.

یزدان عشیری مدیر روابط عمومی 
سازمان سینمایی حوزه هنری شد

یزدان عشیری طی حکمی از سوی محمد حمزه زاده به 
هنری  حوزه  سینمایی  سازمان  عمومی  روابط  مدیریت 

منصوب شد.
و  منتقدان  از  عشیری  یزدان  زمان  پیام  گزارش  به 
رسانه  و  ارتباطات  حوزه  فعاالن  و  سینمایی  نویسندگان 
رئیس  مقام  قائم  زاده  از سوی محمد حمزه  طی حکمی 
حوزه هنری و مدیرعامل موسسه سوره سینمای مهر به 
سمت مدیر روابط عمومی و ارتباطات رسانه ای سازمان 

سینمایی حوزه هنری منصوب شد.
عشیری از چهره های شناخته شده در عرصه فرهنگ و 
در  زیادی  های  مسئولیت  تاکنون  که  سینماست  و  هنر 
زمینه های مختلف فرهنگی و سینمایی داشته و به تازگی 
المللی فیلم مقاومت را پشت  چهاردهمین جشنواره بین 
سر گذاشته  است. وی مدیریت روابط عمومی جشنواره 
بین المللی فیلم فجر طی دوره های سی ام و سی یکم، 
مدیریت روابط عمومی پنج دوره جشنواره فیلم مقاومت 
و دفاع مقدس و مدیریت روابط عمومی انجمن سینمای 
در  نیز  را  کشور  نمایشی  هنرهای  مرکز  و  ایران  جوانان 
فیلم  فیلمنامه  نویسنده  همچنین،  دارد.عشیری  کارنامه 
های سینمایی»زیستن«و »خاک سرد« است و فیلم نامه 

سینمایی سرزمین را نیز آماده ساخت دارد.

وهب یکی از هفتاد و دوتن 

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند از وهب بن عبدالّل 
کلبی ، جوان زیبا روی، نیک خوی، پرهیزکار، مؤمن و شجاع کوفی 
بودوی که در روز عاشورا بیست و پنج سال داشت و از دامادیش 
هفده روز می گذشت،  پس از بریر یا، عمرو بن مطاع به میدان رفت 

و با بردباری در برابر مشکالت، جنگ نیکو و نمایانی کرد.
با او در کربال  سپس به سوی مادرش قمر و همسرش، هانیه که 
بودند بازگشت و به مادرش گفت: آیا از من راضی شدی؟ گفت: 
من از تو خشنود نمی  شوم مگر آنکه پیش روی حسین علیه السالم 
کشته شوی. همسرش به او گفت: تو را به خدا سوگند مرا به فراقت 

مبتال مکن و دلم را به درد نیاور.
مادرش گفت: فرزندم! از تقاضای همسرت روی گردان و به میدان 
برو و در رکاب فرزند دختر پیامبرت بجنگ تا از شفاعت جّدش در 

روز  بهره مند شوی.

نحوه شهادت وهب
به هالکت  را  پیاده  دوازده  و  نوزده سوار  بازگشت  میدان  به  وهب 

رسان.  
هنگامی که دو دستش قطع شد همسرش عمودی به دست گرفت 
و به سوی او آمد و گفت: پدر و مادرم به فدایت، در راه یاری پاکاِن 
حرم رسول خدا بجنگ! وهب می خواست او را به خیمه برگرداند 
ولی همسرش گفت: هرگز مراجعت نمی کنم مگر این که همراهت 
کشته شوم.امام حسین علیه السالم فرمود: ُجزیُْتم ِمْن أَْهِل بیٍت خیراً 

إْرجعی إلی النساء یرحمک الّل
از اهل بیت من جزای  بهره شما باد. خدا تو را رحمت کند به سوی 
زن ها برگرد.همسر وهب مراجعت کرد ولی وهب در میدان ماند تا به 

فیض شهادت نایل گشت.
بنا به نقل فاضل دربندی از ابی مخنف، وهب، پنجاه تن را به هالکت 

رساند، برخی تعداد هالک شده  ها را ۱00 تن ذکر کرده  اند.
سرانجام مادر وهب

سرانجام پس از آنکه هفتاد زخم بر وی وارد شد سرش را بریدند 
و  می کرد  پاک  چهره اش  از  خون  مادر،  انداختند.  مادرش  نزد  و 
و  سفید  را  رویم  که  است  خدایی  مخصوص  »ستایش  می گفت: 
روشن  السالم  علیه  امام  رکاب  در  فرزندم  به شهادت  را  چشمانم 
و مجوس در کلیسا و  نصاری  و  یهود  ... گواهی می دهم که  کرد 

آتش خانه  های خود از شما بهترند.«
آنگاه سر را به سوی سپاه یزید انداخت که به یکی  از سپاهیان یزید 

اصابت کرد وبه هالکت رسید.
به شهادت  را  او، مادر وهب  به فرمان  خوارزمی گوید: غالم شمر 

رساند.  

یادها و خاطره ها در زمان .....

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید

امروز با حافظ

»مدوخ« جایزه بهترین بازیگر
 جشنواره سانفرانسیسکو برد

بازیگر فیلم کوتاه »مدوخ« موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر 
جشنواره سانفرانسیسکو شد.

به گزارش بانی فیلم، جایزه بهترین بازیگر بخش فیلم های کوتاه 
نهمین فستیوال بین المللی فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو به نیما 
راد بازیگر فیلم کوتاه »مدوخ« به کارگردانی بهروز روستایی رسید.
در این جشنواره که تاریخ ۲6 تا ۲8 سپتامبر در شهر سانفرانسیسکو 
کاماًل  شهروند  »یک  »تمشک«،  سینمایی  های  فیلم  شد  برگزار 
به  ایران موفق  نیز به عنوان دیگر نمایندگان  معمولی« و »باهر« 
مجرب،  فرشاد  رضاییان،  عاطفه  راد،  شدند.نیما  جوایزی  دریافت 
رضا داوودوندی، صمد عدالت زاده، احمد کرمی، عیسی حسینی، 
امید قاسمی، آرش دلفان آذری، سهیل اکبر، علیرضا حاجی زاده، 

اردالن رجبی بازیگران اصلی »مدوخ« هستند.
و  ها  ترس  با  داستان  اصلی  شخصیت  رویایی  روایت  فیلم  این 

صداهای سرکوبگر درونی است.

»کلوز آپ« کیارستمی در جشنواره روتردام

سازمان جشنواره فیلم روتردام با نمایش فیلم »کلوز آپ« به زنده 
یاد عباس کیارستمی کارگردان ایرانی ادای دین می کند.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد فارابی، سازمان جشنواره 
تاریخ  از جشنواره در  برنامه های پیش  فیلم روتردام در چارچوب 
۱۴ مهر سال جاری فیلم »کلوز آپ« ساخته عباس کیارستمی را 
به نمایش می گذارد.پیش از درگذشت زنده یاد عباس کیارستمی، 
کیارستمی  شخص  نظر  زیر  و  بنیاد  این  اهتمام  به  مذکور  فیلم 
مرمت و بازسازی شد و نسخه ای جدید از فیلم با توجه به تغییرات 
مدنظر کارگردان به ویژه به لحاظ بافت و رنگ تصویر شکل گرفت.
پس از این نمایش، جشنواره بین المللی فیلم بوسان در کره جنوبی 

میزبان فیلم »کلوز آپ« خواهد بود.

آن سوی آبها

انسان همچون رودخانه است؛ هر چه عمیق 
تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است.

 منتسکیو

سخن حکیمانه

»دیوانه های فوتبال«
 به بازار نشر آمدند

»دیوانه  کتاب 
اثر  فوتبال«  های 
و  آتون  دومینیک 
ترجمه  با  دایر  دنی 
توسط  نمازی  وحید 
نشر چشمه منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
مهر،  گزارش  به 
های  »دیوانه  کتاب 

به  دایر  دنی  و  آتون  دومینیک  اثر  فوتبال« 
نشر  توسط  نمازی  وحید  ترجمه  با  تازگی 
است.  شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  چشمه 
واقعی  های  داستان  دربرگیرنده  کتاب  این 
هواداران  ترین  متعصب  و  ترین  سرسخت  از 
فوتبال در سراسر دنیاست. این کتاب، چهل و 
سومین عنوان مجموعه »علوم انسانی« است 

که چشمه منتشر می کند.
این کتاب 9 فصل دارد که هرکدام مربوط به 
کشورهای  در  فوتبال  هواداران  های  داستان 
این  فصول  عناوین  شوند.  می  دنیا  مختلف 
بازگشت  از:  است  عبارت  ترتیب  به  کتاب 
برزیل،  هلند،  لهستان،  ها،  بالکان  خانه،  به 

آرژانتین، روسیه، ترکیه، ایتالیا.
خواند،  می  کتاب  این  در  مخاطب  چه  آن 
داستان هایی درباره بی رحم ترین، وحشتناک 
ترین و پرشورترین تشکیالت هواداران فوتبال 
کتاب  مخاطبان  است  ممکن  است.  جهان 
انگلستان،  که  باشند  کرده  فکر  اشتباه  به 
ترین  یافته  سازمان  و  ترین  سرسخت 
فوتبال  تماشاگران  و  داران  طرف  تشکیالت 
این  نویسندگان  اما  باشد  را در جهان داشته 
کتاب، کاری کرده اند که دید چنین مخاطبی 
را تغییر می دهد. آن ها به دیدار دسته هایی 
از بچه های شرور رفته اند و در قلمرو و تحت 
رهبران  با  فرمایی شان،  شرایط سخت حکم 
و  دیدار  این  اند.  کرده  دیدار  تشکیالت شان 
مصاحبه ها، همیشه خوب و به یادماندنی از 

آب در نیامده اند...
به  اکثر  اند،  آمده  کتاب  این  در  که  اتفاقاتی 
صورت مکتوب و گاهی هم به صورت تصاویر 
ضبط شده در دوربین فیلم برداری ثبت شده 

اند.
هزار  شمارگان  صفحه،   306 با  کتاب  این 
ریال منتشر شده  قیمت ۲30 هزار  و  نسخه 

است.

در بازار کتاب

فیلمبرداری »نفس های آرام« به کارگردانی میثم 
هاشمی طبا از نیمه گذشت.به گزارش بانی فیلم، 
فیلمبرداری فیلم »نفس های آرام« به نویسندگی 
و کارگردانی میثم هاشمی طبا و تهیه کنندگی علی 
مصفا ۲۴ شهریور ماه در تهران آغاز شد و تاکنون 
نیمی از فیلمبرداری پشت سر گذاشته شده است. 
همزمان با فیلمبرداری تدوین نیز توسط محمود 
غالمی آغاز شد.این فیلم نخستین تجربه ساخت 
فیلم بلند هاشمی طبا بعد از ساخت چند فیلم کوتاه 
محسوب می شود.در خالصه داستان این فیلم آمده: 
محیا و رضا زوج جوانی در آستانه ازدواج  هستند. 
رضا مهندس معمار است و محیا شاگرد و نامزد او. 
در این میان حادثه ای برای محیا اتفاق می افتد که 

مسیر زندگی هر دوی آنها تغییر می کند.
همایون  نیت،  پاک  محمود  تهامی،  کوروش 

ارشادی، لیال بلوکات، آوا دارویت، )با هنرمندی( 
جعفر دهقان و شهرام عبدلی بازیگران این فیلم 
طراح  از:  عبارتند  فیلم  این  عوامل  هستند.دیگر 
تهیه کننده  لباس: میثم هاشمی طبا،  و  صحنه 
و مشاور کارگردان: علی مصفا، مدیر فیلمبرداری 
تولید:  مدیر  احمدی،  حافظ  طرح:  مجری  و 
علیرضا بیات، صدابردار: جعفر علیان، دستیار اول 
کارگردان و برنامه ریز: مریم پدمه، منشی صحنه: 
فرشته عروجی، دستیار دوم کارگردان: ابوالفضل 
مشاور  طبا،  هاشمی  طناز  عکاس:  حمیدی، 
علیرضا  گریم:  طراح  شیربانی،  بهناز  ای:  رسانه 
خورشید، مجریان گریم: مهدی قاسم زاده، شعف 
محمودزاده، مدیر تدارکات: اصغر جبارپور، دستیار 
دوم  دستیار  معمار،  مصطفی  فیلمبردار:  اول 

فیلمبردار: حمیدرضا زارعی...

»نفس های آرام« از نیمه گذشت

فیلم »خانه خانم پرگرین برای بچه های عجیب 
گیشه سینمای  هفته  این  غریب« صدرنشین  و 

آمریکا و جهان شد.
پرگرین  خانم  »خانه  فیلم  اسکرین،  از  نقل  به 
جدیدترین  غریب«  و  عجیب  بچه های  برای 
ساخته »تیم برتون« در اولین هفته نمایش خود 
در ۵6 بازار بین المللی به فروش 36٫۵ میلیون 
دالری دست یافت.در این میان سینماهای کره 
اثر جدید »تیم  جنوبی پرچمدار فروش آغازین 
برتون« بودند و ۵٫۲ میلیون دالر برای این فیلم 
فروختند و پس از آن سینماهای بریتانیا با ۴٫6 
و  دالر  میلیون   3٫8 با  مکزیک  دالر،  میلیون 
بازارهای  دیگر  از  دالر  میلیون   3٫۱ با  استرالیا 

پرفروش این فیلم علم-تخیلی بودند.

سینماهای  در  همزمان  اکران  در  فیلم  این 
آمریکا نیز در اولین هفته اکران ۲9 میلیون دالر 
با  را  خود  آغازین  هفته  مجموع  در  تا  فروخت 

فروش جهانی 6۵٫۵ میلیون دالر سپری کند.
و  عجیب  بچه های  برای  پرگرین  خانم  »خانه 
غریب« از این هفته در ۲0 بازار خارجی جدید 
از جمله فرانسه، روسیه، آلمان و هند نیز اکران 

خود را آغاز می کند.
نوشته  نام  همین  با  رمانی  اساس  بر  فیلم  این 
»رانسوم ریگز« ساخته شده است و داستان آن 
نیز درباره پسری ۱6 ساله به نام »ِجیک« است 
اسرارآمیز در  به یک جزیره  که مجبور می شود 
ولز سفر کند و در آنجا به دنیایی شگفت انگیز و 

عجیب و غریب آشنا می شود.

»تیم برتون« صدرنشین گیشه سینما شد
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

تا پایان شهریور ماه سال جاری ۱۷3 پروژه سینمایی 
در مراحل مختلف تولید و نمایش قرار گرفته اند.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی 
فارابی؛ بر اساس اعالم معاونت پشتیبانی تولید این 
نهاد، هم اکنون ۱۷3 پروژه سینمایی مراحل مختلف 
تولید را سپری می کنند. که از این میان ۲6 فیلم 
آماده نمایش و  ۱۵ اثر در مرحله صداگذاری هستند 
و همچنین ۱۵ فیلم مرحله تدوین و ۱8 اثر نیزدر 
مرحله فیلمبرداری قرار دارند. 99 پروژه نیز در مرحله 
پیش تولید قرار دارند که ۱۵ فیلم از این میان ۱0 تا 
90 درصد مراحل پیش تولید را طی کرده اند و بقیه 

پروژه ها در مراحل ابتدایی پیش تولید هستند.
مضامین  با  آثاری  ها  پروژه  این  در  است؛  گفتنی 
مختلف از جمله دفاع مقدس، پایداری، دینی، کودک 
و  اجتماعی  ای،  تاریخی، کمدی، حادثه  نوجوان،  و 

خانوادگی مشاهده می شود.
به  دریایی«  »پری  های  فیلم  گزارش؛  بنابراین 
کارگردانی مسعود آقابابائیان و تهیه کنندگی محمدرضا 

آباد  آناهید  به کارگردانی   ) )کارواجار  آ«  عرب، »یو 
و تهیه کنندگی تقی علیقلی زاده، »سالم بمبئی« 
به کارگردانی قربان محمدپور و تهیه کنندگی جواد 
نوروزبیگی ، »سندباد و سارا« به کارگردانی فریال بهزاد 
و تهیه کنندگی غالمرضا آزادی،  »فصل نرگس« به 
کارگردانی نگار آذربایجانی و تهیه کنندگی سحرصباغ 
کنندگی  تهیه  و  کارگردانی   به  »مسلخ«  سرشت، 
اصغر نصیری، »در سکوت« به کارگردانی ژرژ هاشم 
زاده و تهیه کنندگی سعید ملکان، »آس و پاس« 
به کارگردانی آرش معیریان و تهیه کنندگی عبدا... 
کارگردانی  به  اپیزودی(  »هیهات«)چهار  علیخانی، 
روح ا...  حجازی/هادی مقدم دوست/دانش اقباشاوی 
و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، »عشقوالنس« به 
کارگردانی سیدمحسن ماهینی و تهیه کنندگی عبدا... 
باکیده، »این زن حقش را می خواهد« به کارگردانی  
محسن توکلی و تهیه کنندگی ناصر شعبانی، »نگار« 
به کارگردانی و تهیه کنندگی رامبد جوان، »آپاندیس« 
به کارگردانی حسین نمازی و تهیه کنندگی مقصود 

و  کارگردانی  به  نیازمندیم«  ساده  »کارگر  جباری، 
تهیه کنندگی منوچهر هادی، »دو دزد و دو پری« به 
کارگردانی حسین قناعت و تهیه کنندگی بهروز مفید،  
»خوب، بد، جلف« به کارگردانی پیمان قاسم خانی 
و تهیه کنندگی عبدا... اسکندری/ محسن چگینی، 
»یادم تو را فراموش« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
مهدی  کارگردانی  به  »جاودانگی«  عطشانی،  علی 
فردقادری و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی،  »هجوم« 
به کارگردانی شهرام مکری و تهیه کنندگی سپهر 
سیفی، »ثبت با سند برابر است« به کارگردانی بهمن 
گودرزی و تهیه کنندگی مجتبی متولی،  »مرداد« به 
کارگردانی بهمن کامیار و تهیه کنندگی محمود فالح، 
»مادری« به کارگردانی رقیه توکلی و تهیه کنندگی 
کارگردانی  به  تولد«  »سمفونی  حقیقی،  سیاوش 
محمد پرویزی و تهیه کنندگی احسان رسول اف، 
»بی نامی« به کارگردانی علیرضا صمدی دارافشانی 
و تهیه کنندگی مجید رضاباال، »قشنگ و فرنگ« به 
کارگردانی وحید موسائیان و تهیه کنندگی موسائیان و 

آزیتا موگویی، »زرد« به کارگردانی مصطفی تقی زاده 
و تهیه کنندگی کامران مجیدی، آماده نمایش هستند.

بنابراین گزارش؛ میان پروژه های که در مرحله پیش 
تولید قرار دارند آثاری از کارگردان هایی چون: مسعود 
کرامتی، بهرام توکلی، ابراهیم فروزش، کیانوش عیاری، 
مازیار میری، محمدعلی باشه آهنگر، ابوالفضل جلیلی، 
احمدرضا معتمدی، مجتبی فرآورده، ابراهیم مختاری، 
حمید نعمت اله، علی ژکان، پوران درخشنده، انسیه 
امیریوسفی، مسعود جعفری  شاه حسینی، محسن 
رضا  معادی،  پیمان  پوراحمد،  کیومرث  جوزانی، 
ایرج  بهرامیان،  بهرام  حکمت،  منیژه  درمیشیان، 
طهماسب، مجتبی راعی، کمال تبریزی، یداله صمدی، 
علیرضا داود نژاد، محمدعلی طالبی ، کامپوزیا پرتوری، 
علیرضا امینی، داریوش مهرجویی و ... مشاهده می 

شود.
از میان ۱۷3 پروژه یاد شده ۵3 پروژه مربوط به آثار 

اول کارگردانان است.

گزارش تولید سینمای ایران تا پایان شهریور ۹۵؛

۱۷3 فیلم در مراحل مختلف تولید

»کمدی انسانی« به 
سکانس های پایانی رسید

کارگردان  و  تهیه کننده  کریمی  محمدهادی 
»کمدی انسانی« با اشاره به اینکه فیلمبرداری 
داد  توضیح  می شود  تمام  زودی  به  فیلم  این 
داستان این فیلم در چهار دهه روایت می شود. 
تهیه کننده  و  کارگردان  کریمی  محمدهادی 
»کمدی انسانی«  در گفتگو با  مهر درباره روند 
فیلمبرداری 90 درصد  اثر گفت:  این  ساخت 
از کار توسط مرتضی غفوری به پایان رسیده 
است و طی روزهای آینده و با ساخت بخشی از 
دکورهای فیلم، سکانس های نهایی نیز جلوی 

دوربین می رود.
یکی  انسانی«  »کمدی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از پروژه های سنگین سینمایی است که توسط 
کرد:  بیان  می شود،  ساخته  خصوصی  بخش 
به  فیلم در چهار دهه می گذرد  این  داستان 
همین دلیل باید بخشی از لوکیشن های مورد 

نظر طراحی و بازسازی می شد.
به گفته وی، این فیلم دارای ۱8 لوکیشن اصلی 

و ۵ لوکیشن فرعی است.
کارگردان فیلم »برف روی شیروانی داغ« ادامه 
داد: با توجه به اینکه داستان »کمدی انسانی« 
از دهه 30 تا دهه 60 روایت می شود ما نیازمد 
طراحی و بازسازی بخشی از لوکیشن ها مانند 

پادگان و یا مدرسه در دهه 30 بودیم.

خبر


