
معاون مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، گفت: 
70 درصد از قطعات و تجهیزات پروژه احداث پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 

خلیج فارس در داخل کشور ساخته و تامین شد.
بخش  پروژه،  این  در  کرد:  اضافه  خسروانی،  شاهرخ  نفت،  وزارت  گزارش   به 
زیادی از تلمبه ها، برج ها، راکتورها، سیستم های کنترلی مربوطه و شیرآالت در 

داخل بومی شد.
ایران گفت:  نفتی  پاالیش و پخش فرآورده های  معاون مدیرعامل شرکت ملی 
برای حمایت از ساخت داخل در شرکت های پاالیشی از منظر حاکمیتی با بخش 

خصوصی تعامل کردیم.
پاالیشگاه  در  اجرا  در حال  پروژه های  در  نمونه  عنوان  به  داد:  ادامه  خسروانی 
و  تایید  مورد  داخل  ساخت  توانمندی  از  حداکثری  استفاده  سیاست  اصفهان 

نظارت هیات مدیره و مسئوالن آن شرکت قرار گرفت.
داخلی  تولیدکنندگان  بزرگ  کاتالیست ها دستاورد  بومی سازی  کرد:  اعالم  وی 

است که وزارت نفت با ممنوعیت واردات از آن ها حمایت می کند.
اجرای  راستای  در  گذشته  سال  سه  در  شده  انجام  اقدامات  به  خسروانی 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت نگاه به درون اشاره و اظهار کرد: یکی از 
دستاوردهای مستقیم شرکت پاالیش و پخش، بومی سازی تعداد قابل توجهی از 

انواع و اقسام کاتالیست ها بوده است.
وی افزود: فرایند بومی سازی کاتالیست ها نه تنها در پاالیش و پخش؛ بلکه در 

پتروشیمی ها هم در دستور کار بوده و انجام شده است.
خسروانی ادامه داد: در این مدت با توجه به شرایط کشور تالش شد واحدهای 
موارد،  این  از  یکی  که  شود  تامین  داخل  از  پاالیشگاهی  مختلف  کاتالیستی 
و  مدیریت  با  که  بوده  اصفهان  پاالیشگاه  برای  ایزومراسیون  کاتالیست  ساخت 
اصفهان و سازنده داخلی  پاالیشگاه  تعامل  و  پاالیش و پخش  نظارت مستقیم 
این فرایند محقق شد و در مهرماه پارسال در راکتورهای اصفهان بارگیری و در 

سرویس قرار گرفت که از عملکرد بسیار مطلوبی برخوردار بوده است.
اظهار  ایران  نفتی  فرآورده های  پاالیش و پخش  معاون مدیرعامل شرکت ملی 
کرد: در کاتالیست های مختلف دیگر مثل مرکاپتان زداها، گوگرد زداها، تولید 
شدیم  موفق  و  ایم  داشته  خوبی  پیشرفت های  و...  مولکوالرسیو  هیدروژن، 

کاتالیست ها را در داخل بومی سازی کنیم.
به گفته وی، سیاستی در ساخت داخل اتخاذ شد که بر اساس آن برای حمایت 
مطلوبیت خودش  و  ساخته شد  داخل  در  که  کاتالیستی  هر  داخل  از ساخت 
قرار  استفاده  مورد  مطلوب  صورت  به  فرایندی  واحدهای  در  و  کرد  اثبات  را 
گرفت، به طور هماهنگ از وارداتش جلوگیری شود که این نقش مستقیم اقتصاد 

مقاومتی و حمایت از ساخت داخل را نشان می دهد.

و  راه  وزارت  مسکن  واقتصاد  برنامه ریزی  مدیرکل 
فروش  طرح  از  دولت  حمایت  اعالم  با  شهرسازی 
خوبی  تعامل  طرح  این  در  گفت:  مسکن،  قسطی 

بین سرمایه گذار و خریدار مسکن برقرارمی شود.
علی چگنی افزود: دولت باید شرایط ساخت مسکن 
برای سرمایه گذاران، خرید مسکن برای شهروندان 
بدین  کند،  ایجاد  را  ساخت  و  خرید  امکانات  و 
انبوه ساز   سوی  از  خانه  ساخت  درصورت  که  معنا 
امکانات بانکی فراهم باشد یا اگر شهروندی تمایل 
استفاده  بانکی  وام  از  بتواند  داشت  خانه  خرید  به 

کند.
به گفته چگنی، فروش قسطی که به نوعی لیزینگ 
مسکن است تعاملی بین سازنده ها با بانک مسکن 
تا سرمایه گذاران  فراهم می کند  را  ایجاد و شرایط 
کنند،  پیدا  دسترسی  مالی  منابع  به  سازندگان  و 
به  دوباره  و  بفروشند  را  شده  ساخته  واحدهای 

سمت تولید بروند.
این مقام مسئول بیان کرد: در این طرح، خریداران 
هم می توانند تا ۵0 درصد قمیت باقی مانده واحد 
یک  در  را  طریق  این  از  شده  خریداری  مسکونی 

دوره ۵ تا ۸ ساله پرداخت کنند.
وی گفت: فروش قسطی مسکن می تواند تا حدی 

شرایط بازار مسکن را بهبود ببخشد و باعث ایجاد 
شرایط رقابت در حوزه متقاضیان شود.

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و 
نرخ  دولت،  اقدامات  مجموعه  با  افزود:  شهرسازی، 
فرسوده  بافت  در  خرید  و  ساخت  در  بانکی  سود 
به ۸ درصد رسید که عدد قابل قبولی است ضمن 

اینکه هم اکنون، چندین محصول در ارایه تسهیالت 
مختلف برای حوزه مسکن وجود دارد.

و  زمین  صندوق های  بحث  داشت:  اظهار  وی 
مطرح  هم  مسکن  لیزینگ  همچنین،  و  ساختمان 
در  یا  شدند  اجرایی  آنها  از  بخشی  که  است  شده 

شرف اجرایی شدن هستند.

حمایت دولت از فروش قسطی مسکن
تحریک رقابت در بازار مسکن 
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انزجار اکثر رأی 
دهندگان از سیاست 

های آمریکا

موحدی کرمانی:

آمریکا به برجام پایبند نیست
امام جمعه موقت تهران: آمریکا به تعهدات برجام پایبند نیست و به دشمنی خود ادامه می دهد. آیت اهلل 
موحدی کرمانی در خطبه دوم نماز جمعه ، ضمن سفارش تقوا به نمازگزاران گفت: بهترین سفارش این 
است که راه امام حسین )ع( را یاد بگیریم و اموزه های سیره ان حضرت را در زندگی خود بکار بندیم و 

تسلیم اوامر خدا باشیم.

سردار شریف:

 ایران در امنیت؛ الگو و الهام بخش است
مسئول راوبط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی کشور ما در امنیت الگو و الهام بخش است در اخالق 

نیز باید این گونه بشود.

نوبخت:
 اقتصاد مقاومتی بهترین شیوه برای توسعه ایران است

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از نگاه علمی اقتصاد مقاومتی بهترین شیوه 
برای توسعه کشوری مانند جمهوری اسالمی ایران است.

فقر یکی از عوامل 
ایجاد آسیب های 

اجتماعی

منصور
 پورحیدری
7 درگذشت

یکسان سازی نرخ ارز

در پیچ و خم بازار سرمایه

سرمایه  بازار  فعاالن  و  تحلیلگران  اقتصاد:   گروه 
بورس  کل  شاخص  گذشته  روزهای  رشد  تحلیل  در 
می گویند که این رشد ناشی از بخش واقعی اقتصاد بوده 

و حبابی نیست.

حمایت دولت از فروش 

قسطی مسکن
و  راه  وزارت  مسکن  واقتصاد  برنامه ریزی  مدیرکل 
شهرسازی با اعالم حمایت دولت از طرح فروش قسطی 
سرمایه  بین  خوبی  تعامل  طرح  این  در  گفت:  مسکن، 

گذار و خریدار مسکن برقرارمی شود.

خبراقتصاد

3 115 1

ساخت تجهیزات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس درکشور
حمایت از سازندگان داخلی با قانون ممنوعیت واردات کاال

از روزنامه زمان، در غرفه 581  نمایشگاه مطبوعات دیدن فرمایید

ورود ایران به باشگاه صادرکنندگان فرآورده های نفتی

رکورد فروش نفت ایران شکست

3

11

حمایت از تولید ؛  مسیر 
راستین پیشرفت همراه

 با عدالت
* اسماعیل محمدی

تدبیری برای
 قیمت های واقعی

محمود شکری
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

کتاب »کمک آموزشي« 

به آموزش کمک نمي کند!
* فرزانه یوسفیان

یادداشت )2(

یادداشت )1(

نگاه روز

13 آبان تجلی 

استکبار ستیزی ملت ایران

شاخصه های راهبردی در شناخت استکبار 
در کالم رهبری؛

عـزم و اراده مـلی 
در مبـارزه 
بـا اسـتکبار

با اشاره به ثبت رکورد جدید صادرات نفت ایران در پسابرجام، اعالم کرد: فروش روزانه نفت از مرز دو میلیون  وزیر نفت 
و 440 هزار بشکه در روز عبور کرد.  بیژن زنگنه با بیان اینکه در سال های اخیر وزارت نفت فعالیت های زیادی انجام داده 

است، که بازتاب زیادی در جامعه نداشته است.
صفحه 10

2

از روزنامه زمان، در غرفه 
581  نمایشگاه مطبوعات 

دیدن فرمایید

صفحه 4

صفحه 2
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روز  آبان   13 یوم اهلل  بزرگ  تجمع  و  راهپیمایی 
حضور  با  کشور  سراسر  در  همزمان  شنبه  پنج 

اقشار مختلف مردم برگزار شد.
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امام حسن عسگری )ع(:

کالم  نور

بخش خصوصی؛ موتور اصلی اقتصاد کشور
معاون اول رییس جمهور گفت: بخش خصوصی 
باید موتور اصلی در اقتصاد ایران باشد و این یک 

سیاست غیرقابل بازگشت در کشور است.
اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح اولین خط تولید 
فیلم پلی استر اظهار کرد: زمانی که اصل 44 قانون 
اساسی ابالغ شد محدودیت رشد بخش خصوصی 
برداشته شد و باید حریم و حرمت بخش خصوصی 

حفظ شود تا بتواند میدان دار اصلی اقتصاد باشد.
وی با تاکید براین که »امروز کامالً مشخص شده 
که منابع و بودجه دولتی نقش ناچیزی در توسعه 
کشور و اشتغالزایی دارند« گفت: تجربیات موفق 
واقعیت  این  نیز  کشورها  شدن  صنعتی  در  دنیا 
و  فعالیت  برای  شرایط  باید  که  می کند  بیان  را 

سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم باشد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه ساز و کار الزم برای 
تامین منابع مالی بخش خصوصی اندیشیده شده و 
بخش خصوصی می تواند از صندوق توسعه ملی که 
ساالنه بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت در 

آن ذخیره می شود، تسهیالت دریافت کند.
معاون اول رییس جمهور بر لزوم همکاری نظام 
بانکی و بازار سرمایه با بخش خصوصی تاکید کرد 
و گفت: دولت شرایط مناسب بین المللی را نیز 
فراهم کرده است تا بخش خصوصی بتواند از منابع 
خارجی در سرمایه گذاری های خود استفاده کند.

وی تصریح کرد: دولت به صورت جدی باور دارد که 
بخش خصوصی باید از فرصت های الزم برای توسعه 
برخوردار باشد و در اقتصاد مقاومتی نیز یکی از 5 

رویکرد اصلی مردمی کردن اقتصاد است.

کنترل حشد شعبی بر مهم ترین 
مسیرهای بین موصل و سوریه  

دبیرکل سازمان بدر عراق و یکی از فرماندهان 
بر  مردمی  نیروهای  کنترل  از  شعبی  حشد 
و  موصل  بین  ارتباطی  جاده های  مهم ترین 

سوریه خبر داد.
خبری  شبکه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
دبیرکل سازمان  العامری،  نیوز، هادی  سومریه 
بدر و یکی از فرماندهان حشد شعبی )نیروهای 
کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  عراق  شیعه(  مردمی 
و  رسیدیم  الزلط  تل  استراتژیک  تقاطع  به  ما 
کنترل جاده های ارتباطی مهم و مسیر تلعفر-

المحلبیه-موصل را در دست گرفته ایم.
تل  مسیر  بر  ما  نیروهای  کنترل  با  افزود:  وی 
ارتباطی  مسیرهای  مهم ترین  عبطه-البعاج، 

داعش با سوریه را در دست گرفتیم.
اخیرا  مقاومت  گروه های  و  عراق  شعبی  حشد 
عملیات در محور غربی موصل را با هدف قطع 
مسیرهای امدادرسانی داعش بین موصل و رقه 

آغاز کردند.
نیروهای عراقی نیز کنترل خیابان ۳۰ در محله 
االنتصار واقع در جنوب شرق موصل را در دست 

گرفتند.
پلیس  رئیس  جودت،  شاکر  راستا،  همین  در 
آغاز  از  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  عراق  فدرال 
عملیات نیروهای عراقی در محور جنوبی موصل 
بیش از ۱۰۰۰ تروریست کشته، ۷4 روستا آزاد، 
۱۳۰ بمب منهدم و 45۰۰ خانواده نیز از این 

شهر خارج شده اند.
مبارزه  دستگاه  فرمانده  االسدی،  عبدالغنی 
نیروهای  کرد:  تأکید  نیز  عراق  تروریسم  با 
موصل  در  توانستند  انتظار  حد  از  سریع تر  ما 
پیشروی کنند. احتماال تروریست های داعش به 

مقر خود در کرانه غربی رود دجله فرار کنند.
وی گفت: خطوط دفاعی داعش در شرق موصل 
تا به این لحظه حتی ضعیف تر از خطوط دفاعی 

این گروه در شهر رمادی بوده است.
برای  گسترده  عملیات  اخیرا  عراقی  نیروهای 
آزادی  با  کرده اند.  آغاز  را  موصل  شهر  آزادی 
موصل، آخرین مقر داعش در عراق، این گروه 
تروریستی شکست سنگینی را متحمل می شود.

آتش بس حلب بی نتیجه ماند
مدت  از  نیمی  از  بیش  شدن  سپری  رغم  به 
زمات آتش بس ۱۰ ساعته در حلب، روز جمعه 
غیرنظامیان  خروج  از  همچنان  ها  تروریست 

جلوگیری می کنند.
به گزارش ایرنا، فرماندهی کل ارتش و نیروهای 
روز  که  کرد  اعالم  ای  بیانیه  در  سوریه  مسلح 
جمعه از ساعت 9 صبح تا ۱9 همه گذرگاه های 
از پیش تعیین شده برای خروج افراد مسلح و 
غیرنظامیان از محله های شرقی حلب باز است.
ارتش سوریه به تروریست های موجود در محله 
های شرقی حلب توصیه کرد از آخرین فرصت 
این مناطق خارج  از  استفاده کنند و هم خود 
این  دهند  اجازه  غیرنظامیان  به  هم  و  شوند 

محله ها را ترک کنند.
بس  آتش  این  از  ساعت   6 از  بیش  گذشت  با 
تعیین  های  گذرگاه  ها  تروریست  ساعته،   ۱۰
شده را زیر آتش شدید خمپاره ای و موشکی 

قرارداده اند.
ارتش سوریه دو گذرگاه برای خروج افراد مسلح 
محله  از  غیرنظامیان  خروج  برای  گذرگاه   6 و 

های شرقی شهر حلب اختصاص داده است.
استقبال  برای  ها  از صبح جمعه همه دستگاه 
و انتقال غیرنظامیان در همه معابر آماده بودند 
ولی تاکنون حتی یک تن هم نتوانسته از شرق 

حلب خارج شود.
استانداری حلب نیز مدت هاست مراکز اسکان 
موقت را برای اسکان افرادی که از شرق حلب 
نیاز  مورد  امکانات  به  و  آماده  خارج می شوند 

مجهز کرده است.

خبر

حمایت از تولید ؛
مسیر راستین پیشرفت همراه با عدالت

* اسماعیل محمدی
اقتصاد مقاومتی رمز و راز توسعه یافتگی ایران اسالمی را تشکیل می دهد که 

مسیر پیشرفت همراه با عدالت را نیز هموار خواهد کرد.
واژه »اقتصاد مقاومتی« را می توان ثمره یک عمر مجاهدت همراه با اخالص 
و تجارب خدمتگزاری ناب به مردم مومن ومسلمان ایران و همه ازادیخواهان 
دانست که جوهره ان را نه فقط رشد اقتصادی و نه تنها توسعه شاخص های 
تولید ؛ بلکه صیانت از کرامت و عزت و شرافت یک ملت و انسانیت تشکیل می 
دهد و همچنین سدی خدشه ناپذیر در برابر تمامیت توطئه های دشمنان و 

بدخواهان ملت ایرانی اسالمی محسوب می شود.
اقتصاد مقاومتی آرمان های شهدا و امام و مجاهدان راه اسالم را به شعائر 

اجتماعی و شعور اقتصادی و استقالل کشور تبدیل می کند.
برخی کارشناسان غربی معتقدند اگر اقتصاد ایران تا 8۰ درصد هم بتواند در 
مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند دیگر نمی توان با این کشور چالش یا مقابله 
کرد. اقتصاد مقاومتی به معنی حداکثرسازی ارزش افزوده و ثروت آفرینی از همه 
منابع زیرزمینی و روزمینی و نیروی انسانی است که جمهوری اسالمی ایران در 

همه این عرصه ها از مزیت های ویژه ای برخوردار است.
کارشناسان اقتصادی غرب و به ویژه اقتصاددانان انگلیسی در سالهای گذشته 
تاکید می کردند که اگر نظام جمهوری اسالمی ایران موفق به استقرار اقتصاد 

مقاومتی شود با هیچ روشی نمی توان با این کشور مقابله کرد.
حتی این فرضیه هم مطرح است که غربیها از ترس اقتصاد مقاومتی و با هدف 
تضعیف ان وارد تعامل تجاری و اقتصادی در فرایند مذاکرات هسته ای و لغو 

تحریم ها شده اند.
به همین خاطر نمی توان مانند مسائل عادی اقتصادی با روش تحلیل هزینه - 
فایده به سراغ پروژه های اقتصاد مقاومتی رفت بلکه همه تالشهایی که به استقرار 
اقتصاد مقاومتی در این سرزمین کمک می کند از نظر معیارهای نوین اقتصاد 

ملی باید به عنوان »تمام فایده« مد نظر باشد.
واژه اقتصاد مقاومتی در شهریور ۱۳8۷ از سوی مقام معظم رهبری مطرح و به 
ادبیات اقتصادی ایران عرضه شد ، نه تنها همسان با اقتصاد ریاضتی نیست بلکه 

ایران را به جغرفیای فعال در اقتصاد منطقه ای و جهانی تبدیل خواهد کرد.
شعارهای سال در دو دهه اخیر که از سوی مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده 
است ؛ نوآوری و شکوفایی، اصالح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، 
 جهاد اقتصادی، حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی،  و خلق حماسه 
اقتصادی و حماسه سیاسی و ... را می توان حلقه های کارامد زنجیره اقتصاد 

مقاومتی دانست.
سال اقتصاد مقاومتی میزبان برجام نیز است ، برجام در دوره متمایز اقتصاد 
سیاسی ایران اجرایی شده است و کشورهای خارجی هم به دنبال گسترش 
تعامل تجاری و اقتصادی هستند. صاحبنظران منصف بین المللی بر این باورند 
که جمهوری اسالمی ایران از بازیگران مهم برای کمک به خروج از رکود اقتصاد 
جهانی به ویژه اروپایی است و هر کشوری که ایران را از برنامه ریزی های 

راهبردی بازرگانی بین المللی خود حذف کند ، بیشتر ضرر خواهد کرد.
روند حضور هیئت های خارجی در ایران نشان می دهد کشورهای دیگر هم به 

مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران نیاز دارند.
تمایز این دوره در اقتصاد ایران شامل۱( تجارب تحریم های اقتصادی و 2( 
گسترش ادبیات و گفتمان اقتصاد مقاومتی است و اجرای برجام را باید در 

خدمت استقرار اقتصاد مقاومتی قرار دهیم تا با حداکثر دستاورد همراه شود.
اقتصاد مقاومتی یک بحث کامال استراتژیک است که در کشورهایی که دارای 
اهداف بلند مدت هستند و روحیه استقالل در بطن سیاست داخلی و خارجی 
آنها جاری است، مطرح شده است. اینها حلقه هایی است که امسال یعنی در 
سال »اقدام وعمل »باید به هم متصل شود و مسئوالن در مقاطع مشخص زمانی 
گزارش عملکرد به مردم بدهند. اقدام به معنی تجمیع اراده و عزم ملی پس از 
باور به ضرورت استقرار اقتصاد مقاومتی است و عمل هم به معنی تالش برای ارائه 
دستاوردهای عملکردی و عینی در این حوزه است. کلید واژه های ان هم شامل 
رشد بهره وری، خلق ارزش افزوده، تولید ثروت، کاهش اتکا به نفت ، توجه به 
تولید داخلی،حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان و دهها موارد دیگر است. خلق 
مزیت از امکانات موجود کشور و حداکثرسازی ارزش افزوده و ثروت آفرینی از 
همه منابع زیرزمینی و روزمینی و نیروی انسانی هدف غایی ان را تشکیل می 
دهد. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را هم در 29 بهمن سال ۱۳92 از سوی 
مقام معظم رهبری ابالغ فرمودند. شعار سال 95 یعنی »اقتصاد مقاومتی اقدام و 
عمل »حلقه اتصال این سیاست های راهبردی است که هدف نهایی ان را مقاوم 

سازی اقتصاد بزرگ ایران در برابر تکانه های خارجی تشکیل می دهد.
مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروز 95 در حرم رضوی راهکارهای عملیاتی 

شدن اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ده محور تقسیم بندی کردند.
تاکید بر الویت بندی فعالیتها و زنجیره اقتصاد در بخشهای مختلف ،احیای تولید 
داخلی، توجه به ظرفیتهای تولید داخلی در واردات، مدیریت منابع ارزی کشور 
با هدف کنترل واردات، حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان، ارتقای بهره وری از 
انرژی و منابع تولید، تاکید بر توجه به انتقال فن اوری در قراردادهای خارجی، 
مقابله جدی با فساد، به ظرفیت کامل رساندن تولید واحدهای موجودی که زیر 
ظرفیت فعالیت می کنند و نگاه ویژه به صنایع کوچک ده رویکرد اصلی برای 

تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
یکی از زیباترین اقتصادهای دنیا از لحاظ مزیت ها و استعدادهای تولید ثروت 
واقعی و حداکثرسازی ارزش های افزوده در کشور وجود دارد و نیازی به ترحم 
دیگران هم نیست. ذخایر نفت و گاز ایران به تنهایی برای توسعه تولید ثروت 
کافی است اگر به جای چندین محصول نیمه خام ، حدود 2۰۰۰ محصول نوین 
تولید کنیم. تنوع اقلیمی و ظرفیت های نهفته در بخش کشاورزی از دیگر مزیت 
های اقتصاد ایران است. این بخش در عین عوامل محدود کننده اب و خاک در 
صورت بهره گیری از تولید دانش بنیان و استفاده بهینه از منابع می تواند ضمن 
تامین امنیت غذایی کشور به بازارهای صادراتی کشورهای منطقه نیز دست یابد 
و این تجربه در رکوردهای تولیدی و همیچین کیفیت محصوالت تولید کنندگان 

برتر بخش کشاورزی به عینه مشاهده می شود.
سازمان فائو هم اعالم کرده است مزیت کشاورزی ایران برای تامین نیازهای 
منطقه به ویژه خلیج فارس کافی است. ایران همچنین بهشت صنایع معدنی 
است . شناسایی بیش از 68 ماده معدنی در ایران زمینه بسیار مستعدی برای 

توسعه این بخش فراهم کرده است.
ارزش ذخایر معدنی ایران براساس برآوردهای اولیه ۷۰۰ میلیارد دالر است که با 
اکتشافات جدید این رقم تا هزار و 4۰۰ دالر براورد می شود. هم اکنون ایران با 
داشتن 2۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و 5۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان 
۱5 قدرت معدنی جهان قرار دارد. ظرفیت های مشابه در زیربخش های مختلف 
اقتصاد ایران کم نیست از صنعت نفت گرفته تا صنایع نساجی، از دامپروری تا 
مرغداری، از پروش ماهی گرفته تا صنعت قطعه سازی کشور ؛ همه و همه 

نیازمند عزم جدی است تا ظرفیت های بالقوه انها فعال شود.
در کنار همه این اقدامات فرهنگ سازی برای اصالح الگوی مصرف و پرهیز از 

تجمل گرایی ضرورتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اصلی ترین رکن اقتصاد مقاومتی در ایران سرمایه مردمی است و تقویت قدرت 
اقتصادی مردم و حضور و مشارکت جدی آنها در صحنه های اقتصادی باید در 
اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد. اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی برای استقرار اقتصاد مقاومتی بسترسازی می کند و باید مسئولیت ها 
به بخش خصوصی و مردم واگذار شود تا اقتصاد کشور با عبور از تحریم ، به 
بن بست نرسد. جمعیت جوان و 4 و نیم میلیون نفر تحصیلکرده دانشگاهی 
بزرگترین مزیت برای ایجاد اقتصاد مقاومتی است که ظرفیتی پایان ناپذیر 
محسوب می شود و اقتصاد مقاومتی رویکردی جهادی و دانش بنیان دارد و همه 
سیاست ها مبتنی بر رونق پایدار تولید است. برای تبیین این دستاوردهای و اقدام 

و عمل باید شاخص های کمی و کیفی ارائه شود که در ادامه اشاره می شود.
نباید اجازه دهیم هر نهادی از منظر خویش تالش های خود را در این مسیر 
ارزیابی و ادعا کند که در جهت استقرار اقتصاد مقاومتی تالش می کند بلکه 

شاخص هایی وجود دارد که می توان این رفتارها و عملکردها را سنجید.
اقتصاد مقاومتی در خالء اتفاق نمی افتد بلکه نسخه عینی واقعیت های اقتصادی 
جامعه را باید پوشش دهد. به همین خاطر اگر بتوان این ادعاها را با معیارهای 
دقیقی سنجید تا حدودی با دقت بیشتر می توان در این مسیر قضاوت کرد و 
اگر هم روزی بتوانیم از زبان ریاضی برای این ارزیابی استفاده کنیم خیلی دقیق 
خواهد بود چون رفتار و مناسبات اعداد ریاضی ؛ دقیق و غیرقابل دستکاری و 
انکار و کامال شفاف است. دولت باید تالش کند همه ظرفیت های اقتصادی ایران 
را در عرصه های محلی تا ملی و فراملی به طور کامل احیاء کند و از روش های 

محدود نگر و کوتاه بین و ناقص هم پرهیز شود.
حضور فعال در بازارهای تولید و کاال ، ایجاد اشتغال ، توسعه بازار سرمایه 
و مدیریت بازار پول و تالش برای مدیریت همه طرف های تقاضاها در این 
چهار بازار از ویژگی های الم برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است. به 
فرموده مقام معظم رهبری »پیشرفت کشور تنها براساس الگوی اسال می- 
ایرانی امکان پذیر است«و اگرچه باید از تجارب دیگران بهره گرفت اما برپایی 
جامعه پیشرفته، مقتدر و اسال می و حل مشکال ت کشور نیازمند نگاه خودباور و 
راهکارهای بومی و برخاسته از اندیشه ژرف اندیشمندان و عاشقان تعالی میهن 
عزیز است که به فضل الهی امروز در دانشگاه ها و حوزه های علمیه و جای جای 

این سرزمین پرافتخار به فراوانی آماده خدمتگزاری بدون منت هستند.

نگاه روز

امام جمعه موقت تهران: آمریکا به تعهدات برجام 
پایبند نیست و به دشمنی خود ادامه می دهد.

نماز  دوم  خطبه  در  کرمانی  موحدی  اهلل  آیت 
جمعه ، ضمن سفارش تقوا به نمازگزاران گفت: 
بهترین سفارش این است که راه امام حسین )ع( 
را یاد بگیریم و اموزه های سیره ان حضرت را در 
زندگی خود بکار بندیم و تسلیم اوامر خدا باشیم.

اولیای  : والیت  افزود  اهلل موحدی کرمانی  آیت 
ابراز تنفر  خدا همان تسلیم در برابر ولی اهلل و 
از دشمنان خدا و تجسم دشمنان خدا در زندگی 

خودمان است.
وی به راهپیمایی ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: ۱۳ 
آبان روز دشمنی ما با آمریکا بود، این دشمنی 
فقط بعد سیاسی ندارد و بلکه بعد دینی دارد ، 
اساسا این دشمنی هم وجهه دینی دارد و هم 

سیاسی.
آیت اهلل موحدی کرمانی گفت: راهپیمایی باشکوه 
روز گذشته ۱۳ آبان که با شرکت اقشار مختلف 
از جمله دانش آموزان و دانشجویان برگزار شد، 
مشت محکمی بر آمریکا و نیات پلید او بود تا 
او نتواند دوباره به ایران بازگردد همانطور که امام 
راحل به ما فرمودند دشمنی آمریکا را یک لحظه 

فراموش نکنیم.
با دشمن در  با اشاره به وجه دینی مبارزه  وی 
قرآن کریم گفت: در قرآن آمده است که ما باید از 
شما دشمنان بیزاری و تصریح کنیم آنچه را شما 

دشمنان قبول دارید ما قبول نخواهیم کرد.
از  تنفر   : کرد  تاکید  تهران  موقت  جمعه  امام 
دشمن در متن دین ماست همانطور که پیامبر 
اسالم ) ص( فرمودند بیزاری و برائت از دشمنان 
دین خدا مهم است چون می توان نماز خواند ، 
روزه گرفت و هم حج رفت اما در عین حال گمراه 
بود همان طور که خوارج اینگونه بودند و ما برای 
اینکه گمراه نشویم باید دوستی با اولیای خدا و 
تنفر و دشمنی با دشمنان خدا را در زندگی خود 

داشته باشیم .
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد :  دشمنی با 
آمریکا دشمنی با عنصری است که هیچ ضابطه 
انسانی را پایبند نیست و قراردادهای خود را نیز 
زیر پای می گذارد، در حال حاضر آمریکا انسانیت 

را فراموش کرده است.
آیت اهلل موحدی کرمانی افزود: مسئله برجام ، 
مسئله جای خودش است ولی آمریکا تاکنون به 

تعهدات خود پایبند نبوده است.
وی خاطر نشان کرد: ما جمهوری اسالمی هستیم 
و هویت ما اسالمی است و وقتی دشمن ، دشمنی 
خود را با ما اعالم می کند در حقیقت دشمنی 

خود را با دین ما اعالم کرده است.
امام جمعه موقت تهران یادآور شد : آمریکا حامی 

درجه یک رژیم صهیونیستی است و هیچ وقت 
دست از حمایت از این رژیم برنداشته و او را در 

همه حال حمایت می کند.
مسئوالن در برابر توطئه های دشمنان  هوشیار 

باشند
تهران در خطبه نخست هم  امام جمعه موقت 
گفت :  مسئوالن کامال بیدار باشند و جریان ها 
را بشناسند ، از جریان های مثبت حمایت و با 

جریان های منفی مبارزه کنند.
آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه اول نمازجمعه 
افزود  الهی  تقوای  به  نمازگزاران  سفارش  با 
از  را  بهترین درس  ماه صفر  این  در  : امیدواریم 
عبارت  آن  که  بگیریم  )ع(  سیدالشهدا  حضرت 
است از مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم ، ظالم 

، کافر و منافق و... .
آیت اهلل موحدی کرمانی با تسلیت حلول ماه صفر، 
ماه حزن و اندوه اهل بیت )ع( گفت: پیروزی امام 
حسین)ع( و شکست دشمن را و عزت اهل بیت 
)ع(و خواری و ذلت یزید و یزیدیان را در همین 

ماه  تبریک عرض می کنم.

وی افزود: واقعه جانسوز عاشورا یک سکه دو رو 
است که یک روی آن غرق در ماتم و مصیبت و عزا 
و گرفتاری خاندان پیغمبر )ص(، شهادت و اسارت 
و مصائب است و آنچه بر اهل بیت )ع( گذشت. 
آیت اهلل موحدی کرمانی گفت: اما طرف دیگر سکه 
پیروزی نهضت حضرت امام حسین)ع(، عزت اهل 
بیت)ع( ، ذلت و خواری یزید و یزیدیان و شکست 

دشمنان دین را می بینیم.
وی افزود: می بینیم یزید در مقابل حضرت امام 
زین العابدین )ع( عذرخواهی می کند و از این 

همه بی احترامی و اهانت به اهل بیت )ع( اظهار 
شرم می کند و می گوید تقصیر ابن زیاد است.

آیت اهلل موحدی کرمانی گفت: اینها یک طرف 
سکه است و باز در همین طرف سکه می بینیم 
)ع(  حسین  امام  با  و  بودند  غافل  که  مردمی 
جنگیدند و احیانا دستشان به خون امام رنگین 
دنیا  حب  و  شدید  غفلت  گرفتار  اینها   ، شد 
بودند اما همین ها بصیرت و آگاهی پیدا کردند، 

جنایاتشان را شناختند و اعتراف کردند. 

آیت اهلل موحدی کرمانی گفت: این هم باز یک 
طرف سکه است که نجات از جهل است جهال 
دیروز ، بعد از چند روز کوتاه از جهل نجات پیدا 

کردند و آگاه شدند.
آیت اهلل موحدی کرمانی گفت: آنهایی که فریب 
دنیا را خوردند و باالخره اسیر دنیا بودند ؛ متنبه 
شدند ، اگر امام حسین )ع( را یاری نکردند اما 
بیدار شدند و صف توابین را تشکیل دادند و با 
قتله امام حسین جنگیدند و قیام مختار و انتقام 
خون امام حسین )ع( را هم کامال آن را می دانید.

بنیان سست  این طرف سکه  در  باز  افزود:  وی 
باطل و قدرت حق را می بینیم که عجیب باطل، 

محو می شود و حق می ماند و ظهور دارد.
آیه  این  تجلی  کرمانی گفت:  اهلل موحدی  آیت 
شریفه را :جاء  الحق و زهق الباطل ان الباطل کان 

زهوقا« را در این طرف سکه می بینیم. 
: باید این طرف  امام جمعه موقت تهران گفت 
سکه را خیلی دقت و مطالعه کرد و عظمت و 
الهی ، عظمت اهل بیت ، قدرت حق و  قدرت 
و  ببینیم  کنیم،  دقت  خوب  را  باطل  سستی 
بشناسیم.    آیت اهلل موحدی کرمانی گفت: تمام 
آنچه را که این طرف سکه می بینیم مرهون تدبیر 
عمیق امام حسین )ع( است که همان تدبیر الهی 
از عاشورا می توانیم  است که عمده درسی که 

بگیریم همین است که ابعاد مختلفی دارد.
نهضت  تربیتی  بعد   ، آن  بعد  یک  افزود:  وی 
عاشوراست ، بعد تربیتی ، تدبیر امام حسین )ع( 
است همان که اسالم اصرار دارد و ما آن را باور 
کنیم. آیت اهلل موحدی کرمانی با بیان اینکه در 
 ، بگیریم  باید درس  امام حسین )ع(  از  زندگی 
گفت : امام حسین )ع( یک تدبیر الهی انجام داد 
و نظام طاغوتی یزید را سرنگون کرد، این تدبیر 
الهی بود. وی افزود: در زندگی فردی ، اجتماعی، 
حکومتی این نکته را مورد توجه قرار دهیم که 

تدبیر الهی اعمال بشود. 
فردی می  اگر  کرمانی گفت:  اهلل موحدی  آیت 
در  تابلویی  زندگی  در  شود  سعادتمند  خواهد 
ازدواج،  ها،  برنامه  تمام  که  دهد  قرار  جلویش 
تجارت، شغل و انتخاب شغل، زندگی داخلی ، 
رفتار با همسر و فرزندان و همسایگان، رفتار با 
جامعه ، با دوستان و همین طور حکومت براساس 
های  برنامه  تمام  افزود:  وی  باشد.  الهی  تدبیر 

حکومت اسالمی باید براساس تدبیر الهی باشد.
حکومت  در  گفت:  کرمانی  موحدی  اهلل  آیت 
اسالمی باید یک اتاق فکر باشد و در این اتاق فکر 
تمام معضالت ، مشکالت و چالشهایی که وجود 
دارد همه را آنجا قرار بدهند و روی تمام آنها فکر 

کنند و ببینند راه حل چیست.

موحدی کرمانی:

آمریکا به برجام پایبند نیست

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: برخی 
در پی این بودند که با استفاده از مساله برجام 

جامعه را دو قطبی کنند.
عزت ا... ضرغامی در سخنان پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران با ارائه تحلیلی از نوع تعامل 
امریکا با ایران در قالب  توافقنامه برجام  با بیان 
اینکه تعهدات امریکا در قالب برجام تا به حال 
اجرا نشده است ،این پرسش را مطرح کردکه 
کدام حرکت روشن، نشانگر کاری ارزنده برای 

کشور در قالب برجام است؟ 
وی افزود: برجام مساله داد و ستدی بود که در 
آن ما از بخشهایی از فعالیت ها عقب نشینی 
کردیم و کوتاه آمدیم که مسجل شد و آنان باید 

در نقطه مقابل به تعهداتشان عمل کنند که اگر 
عمل کنند صرفا داد و ستدی در موضوع هسته 
ای بود گرچه تا این لحظه این کار را نکردند و 

تعهداتشان را انجام ندادند.
دو  برای  برخی  تالش  به  اشاره  با  ضرغامی 
قطبی کردن جامعه گفت: برخی از تئوریسین 
های این تفکر پس از انتخابات اخیر مجلس 
نمایندگان  که  کردند  اعالم  اسالمی  شورای 
برجام  به دو دسته شامل طرفداران  مجلس 
و مخالفان برجام تقسیم می شوند و گفتند 
این اعم از اصالح طلبان و اصولگرایان است و 
تا حدی هم سعی کردند شواهد مثالی برای 

خود بیاورند.

ضرغامی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه؛

برجام، بهانه برخی برای دو قطبی کردن جامعه

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه گفت: از نگاه علمی اقتصاد مقاومتی 
مانند  کشوری  توسعه  برای  شیوه  بهترین 

جمهوری اسالمی ایران است.
اقتصاد  ستاد  نشست  در  نوبخت  محمدباقر 
استانداری  محل  در  کرمان  استان  مقاومتی 
از  فراتر  را  بحث  این  خواهم  نمی  افزود: 
جمهوری اسالمی ایران ببرم در حالی که برای 
بسیاری از کشورهای جهان سوم هم می تواند 

یک مبنا باشد.
فرایند  در  نقیصه   2 شاید  اینکه  بیان  با  وی 
وجود  گذشته  های  سال  طی  ایران  توسعه 
داشته است گفت: از سال ۱۳28 که نخستین 
راستای  در  کشور  ساله  هفت  عمرانی  برنامه 
توسعه آغاز شد و در ادامه آن یک برنامه هفت 
ساله دیگر و سه برنامه پنج ساله تا سال ۱۳5۷ 
ساله،   ۱۰ وقفه  یک  با  و  شد  اجرا  کشور  در 
کشور به دلیل شرایط جنگی فاقد برنامه میان 
های  برنامه  مجدد  سال ۱۳68  ،از  بود  مدت 
تا  را  برنامه  ما ۱۰  و در کل  آغاز شد  توسعه 

امروز اجرا کردیم.
از  بودند  عبارت  نقیصه  این 2  بیان کرد:  وی 
عدم وجود یک نگاه بلند مدت که این برنامه 
های میان مدت در راستای آن هدف راهبردی 

بلندمدت طراحی شده باشد.
اول  برنامه  گفت:  جمهوری  رئیس  معاون 
دوم  برنامه  و  معطوف  صادرات  توسعه  به 

کشاورزی محور بود و از صادرات جدا شد، در 
برنامه سوم هر دو کنار گذاشته شد و تعدیل 
ساختاری به وجود آمد و برنامه چهارم نیز به 
که  شد  جهانی  اقتصاد  با  پیوندی  هم  دنبال 
برای  انسجام  از  ما  نشان می دهد  اینها  همه 
همین  به  نشدیم  برخوردار  پیوسته  حرکت 
جهت بسیاری از کشورهایی که با ما و حتی 
بعد از ما مسیر توسعه را در پیش گرفتند امروز 

به مرزهای توسعه دست یافته اند.
ظرفیت  به  توجه  با  ایران  کرد:  اظهار  وی 
نقیصه دید و  این  به رفع  نیاز  دارد  هایی که 
خوشبختانه این نقیصه را مقام معظم رهبری 
از برنامه چهارم به بعد با ابالغ سند چشم انداز 
جبران فرمودند. نوبخت گفت: نقیصه دیگر این 
بود که رهبر معظم انقالب اسالمی در جایگاه 
رهبری نظام آن را تشخیص دادند و برای رفع 
آن به طور جدی ابالغیه داشتند و این بود حال 
که ما یک برنامه بلندمدت را پیدا می کنیم 

باید یک الگوی منسجم هم داشته باشیم.
وی افزود: به همین دلیل الگوی توسعه ایرانی 
اسالمی پیشرفت این نقیصه را با نگاه درست 
و تیزبینانه رهبری قرار شد برطرف کند و این 

الگو هم اکنون در حال طراحی است.
وی بیان کرد: رهبر معظم انقالب به درستی 
اقتصاد  با  تنهایی  به  ما  که  دادند  تشخیص 
دولتی نمی توانیم کشور را به اهداف بلندمدت 

برسانیم.

نوبخت:

 اقتصاد مقاومتی بهترین شیوه برای توسعه ایران است

مسئول راوبط عمومی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی کشور ما در امنیت الگو و الهام بخش 

است در اخالق نیز باید این گونه بشود.
سردار رمضان شریف ۱۳  آبان ماه در اجتماع 
 ۱۳ راهپیمایان  و  ستیز  استکبار  عاشورائیان 
با  رویایی  ما  جوان  نسل  کرد:  اظهار  آبان، 
توطئه های  و  مقدس  دفاع  خمینی)ره(،  امام 
و  نکرده اند  تجربه  را  آمریکا  رنگارنگ 
چهره  تا  هستند  تالش  در  دنیا  رسانه های 

جدیدی را به جوانان نشان دهند.
آنکه  نیت  با  آمریکایی ها  اینکه  بیان  با  وی 
می توانند با تبعید امام، از سقوط رژیم پهلوی 
علی  زمان  انقالبیون  افزود:  کنند،  جلوگیری 
انقالب  توانستند  امام  بودن  تبعید  در  رغم 
مسئول  کنند.  رهبری  خوبی  به  را  بزرگ 
راوبط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
روز  حاکم  گفتمان  دو  با  امام  کرد:  تصریح 
مقابله  دموکراسی  لیبرالیسم  و  صهیونیست 
و  پیوست  انحطاط  به  صهیونیست  و  کرد 
کشیده  انحطاط  به  مرور  به  هم  لیبرالیسم 
نمایندگان  به مناظره  می شود. سردار شریف 
این ها  گفت:  و  کرد  اشاره  آمریکا  انتخابات 
دادند.  نشان  جهان  انزار  در  را  خود  ماهیت 
این ها می خواهند فناوری و علم و دانش را به 

جهانیان بفهمانند؟
انقالبیون  از  تن  به شهادت 65  اشاره  با  وی 
در ۱۳ آبان 5۷ ، اظهار کرد: آمریکایی ها به 

وحشت  و  رعب  ایجاد  با  تا  بودند  آن  دنبال 
مردم را بترسانند و این جنایات به یک دوره 

خاص منتهی نمی شود.
مسئول راوبط عمومی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی حمایت از تفرقه های قومی و مذهبی 
و  آمریکا  خصمانه  پروژه های  از  را  کشور  در 
دشمنان خواند و افزود: دانش آموزان فداکار 
با زمان شناسی به موقع النه جاسوسی آمریکا 
را تسخیر کردند کاری که مانند آن در مصر 

انجام گرفت.
وی تمام پیروزی ها را ناشی از اطاعت مردم از 
رهبر انقالب دانست و گفت: سربلندی کشور 

محصول رابطه امت و امام باهم بوده است.
سردار شریف با اشاره به تالش دشمنان اسالم 
و انقالب در مخدوش کردن چهره رهبری در 
فضای مجازی، افزود: دشمنان اذعان دارند که 
با  نمی توانست  نبوند کشور  انقالب  رهبر  اگر 
بیان  با  وی  کنند.  مقابله  آنان  های  دسیسه 
اینکه باید برای تحقق آرمان های انقالب همه 
غفلت  کوچکترین  کرد:  تصریح  کنند،  تالش 
جبران  خسارت های  انقالب  آرمان های  از 

ناپذیری را در پی خواهد داشت.
سردار شریف اظهار کرد: داعش پس از جنگ 
به  را  اروپا  بار  نخستین  توانست  دوم  جهانی 
هم بریزد ولی با کمک مردم و سپاه پاسداران 
به  هم  را  ایران  در  حضور  فکر  حتی  انقالب 

ذهن نداشت.

سردار شریف:

 ایران در امنیت؛ الگو و الهام بخش است

وجود  با  که  این  بر  تاکید  با  اوباما  باراک 
دستیابی به توافق هسته ای با ایران روابط ما ) 
آمریکا( با این کشور به حالت عادی بازنگشته 
علیه  آمریکا  ملی  اضطراری  وضعیت  است، 

ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از واشنگتن اگزمینر، 
روز  آمریکا  رییس جمهور  اوباما،  باراک 
ضمن  آمریکا  کنگره  به  نامه ای  در  پنج شنبه 
تاکید بر این که روابط آمریکا و ایران به حالت 
عادی بازنگشته است گفت که ضروری است تا 

شرایط کنونی حفظ شود.
او در این نامه نوشت:  روابط ما با ایران به حالت 
نرمال بازنگشته است و روند اجرای توافقات با 

ایران )الجزایر( از سال ۱98۱ در جریان است. 
ادامه  که   هستم  مصمم  من  دلیل  همین  به 

وضعیت اضطراری علیه ایران ضروری است.
وضعیت  است:  آمده  نامه  این  ادامه  در 
اضطراری علیه ایران توسط یک فرمان اجرایی 
در ۱4 نوامبر ۱9۷9 آغاز شد و از ۱4 نوامبر 
2۰۱6 به مدت یک سال دیگر نیز ادامه خواهد 

داشت.
شرایط اضطراری، اختیارات غیرمعمول زیادی 
و  گاردملی  اعضای  احضار  اموال،  ضبط  مثل 
در  را  نظامی  افسرهای  اخراج  و  استخدام 
می دهد.  قرار  آمریکا  رییس جمهور  اختیار 
حالت شرایط اضطراری هم چنین پایه و اساس 

کشورهای  علیه  آمریکا  تحریم های  بیش تر 
دیگر را شکل می دهد.

از  پس  آمریکا  رییس جمهور  کارتر،  جیمی 
فرمان  دو  صدور  با  ایران  اسالمی  انقالب 
اجرایی در سال های ۱9۷9 و ۱98۱ وضعیت 

شرایط اضطراری علیه ایران را اعالم کرد.
عضو  کشورهای  و  ایران  ایسنا،  گزارشی  به 
گروه ۱+5 در جوالی 2۰۱5 به توافق هسته ای 
برداشته  از  پس  ماه ها  اگرچه  یافتند.  دست 
کاغذ،  روی  بر  ایرانی  ضد  تحریم های  شدن 
نقض  از  ترس  با  خارجی  برجسته  بانک های 
از  شدن  جریمه  و  آمریکا  محدودیت های 

تجارت با ایران سرباز می زنند.

تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران توسط اوباما
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کتاب »کمک آموزشي« به آموزش کمک نمي کند!

* فرزانه یوسفیان

نحوه ي تدریس و آموزش به دانش آموزان مقاطع 
مختلف تحصیلي مانند گذشته نیست. هر دوره به 
اقتضاي سیاست هاي کالن آموزش و پرورش و نیاز 
جامعه، نحوه  ي تدریس به دانش آموزان تغییر مي  

کند. در دوره  هاي گذشته در سال  هاي مختلف مدرسه، درس امال از 
سوي معلم با اصالح غلط  هاي امالیي و دادن نمره انجام مي  شد، اما 
امروزه دانش آموزان اشتباهات نوشتاري خود را مي  بینند، به صورت 
سرمشق آن  ها را مي  نویسند، اما باز همان را تکرار مي  کند. چون براي 
اشتباه شان نمره  اي از آن ها کم نمي  شود و زیر برگه ي امال توضیحاتي 

از سوي معلم نوشته نمي  شود تا به این موضوع توجه کنند.
در کنار تغییر در تدریس و آموزش معلمان دبستاني، استفاده از کتب 
کمک آموزشي مدارس نسبت به سال  هاي گذشته بیشتر شده است. 
کتاب  هایي که با توجه به نام آن  ها به آموزش بیش از پیش دانش 

آموزان کمک رسان است.
استفاده از کتب کمک آموزشي، آن هم در مقاطع نخست تحصیلي براي 

نسل گذشته کمي دور از ذهن است.
... در آن زمان تدریس تنها با تکیه بر کتاب  هاي درسي بود و تدریس 
خارج از آن کتاب  ها هرگز از سوي معلم و به اجبار آموزش و پرورش 
انجام نمي  شد، بلکه هر کدام از والدین با توجه به ضعف کودک خود در 
یک درس، با تهیه کتب کمک آموزشي در منزل به تقویت آن درس مي 

پرداختند.
کتاب  هایي که دانش آموزان کالس اول در نسل  هاي گذشته با خود به 
مدرسه مي  بردند، به چهار کتاب هم نمي  رسید، اما امروزه در کنار کتاب  
هاي فارسي خوانداري، فارسي نوشتاري، ریاضي، علوم، قرآن، هدیه  هاي 
آسماني و دفترهاي امال و ریاضي، همراه داشتن کتاب  هاي درسي نیز 
مشکالتي هم براي دانش آموزان کالس اول و دوم و هم براي خانواده  ها 

و معلمان به وجود آورده است.
سوال این که آیا محتواي کتاب  هاي درسي نمي  تواند آموزش کامل و 
جامعي را به دانش آموزان مقاطع نخست تحصیلي داشته باشد که لزوم 
تهیه و تدریس کتب درسي احساس شده است. جمعه 2۳ مهرماه به 
گزارش خبرگزاري مهر ناهید فالحیان رئیس گروه مطالعات اجتماعي 
دفتر تألیف کتب درسي آموزش و پرورش با اشاره به عدم ضرورت کتاب 
هاي کمک آموزشي در مدارس گفته بود: کتب درسي به اندازه کافي 
داراي فعالیت و تمرین  هاي مناسب هستند و اگر معلم بتواند اهداف 
کتاب  هاي درسي را محقق کند نیازي به کتاب  هاي تست و سواالت 
مرسوم وجود ندارد. فضاي نامناسبي به وجود آمده که در اثر برداشت هاي 
غلطي است که از تحول بنیادین و آموزش و پرورش داریم؛ ما مي خواهیم 
بچه ها مهارت هاي زندگي را بیاموزند نه اینکه به موجوداتي تبدیل شوند 
که کتاب را حافظه محور پاسخ گو باشند. اگر معلم فضایي تعاملي را 
در کالس ایجاد نکند و به دانش آموان بگوید تنها سئوال بنویسید، باید 
دانست که تنها یک بعد حافظه کودک را تقویت کرده و ما این نوع کتب 

را تایید نمي کنیم.«
در کنار استفاده از کتب کمک آموزشي، برخي اوقات عدم تطبیق دروس 
تدریس کتاب درسي با کتاب کمک آموزشي مشکالتي را براي معلمان 
و دانش آموزان آورده است. گاهي اتفاق مي افتد کتاب هاي درسي با 
تغییراتي در محتوا، تمرین  ها و فعالیت  ها به چاپ جدید مي رسد، اما به 
دلیل عدم توجه برخي ناشران و نویسندگان در کتاب  هاي کمک آموزشي 
لحاظ نمي شود. کتاب  هاي کمک آموزشي که باید براي آموزش دانش 
آموزان کمک رسان باشد، برخي مواقع کمکي که نمي کنند هیچ، بلکه 

مشکالتي را نیز به وجود مي آورند.
حال که برخي مسئوالن ذیربط استفاده از کتب کمک آموزشي را تایید 
نمي کنند، چرا استفاده آن  ها در هر دوازده مقطع تحصیلي از سوي 
مدرسه اجبار شده است و دانش آموزان موظف به خرید و استفاده از آن  
ها مي  شوند. دانش آموزان با شرکت در کالس  هاي فوق برنامه و با حجم 
زیاد کتاب  ها، از نظر ذهني خسته و با وجود تعداد کتاب  هاي بسیار 
سر در ُگم مي  شوند و نمي  توانند بازدهي مناسبي را در این خصوص 
داشته باشند. اگر هدف افزایش هوش و آگاهي دانش آموزان در دوره  هاي 
مختلف تحصیلي است، ابتدا باید با شناخت نقاط قوت و ضعف راه حل  
هاي بهتري را براي رفع معضالت این شیوه تدریسي یافت و با آزمون و 

خطا آموزش آیند.

توقف بررسی جاسوسی از هتل محل مذاکرات
 هسته ای ایران

دادستان دولتی سوییس با اعالم این که تعدادی از کامپیوترهای محل 
مذاکرات هسته ای ایران به بدافزار جاسوسی آلوده شده بودند گفت به 
دلیل شناسایی نشدن هویت عامالن آن، روند اجرای این پرونده متوقف 

شده است.
به گزارش روزنامه گاردین، دادستان سوییس اعالم کرد که چند کامپیوتر 
هتل پنج ستاره در ژنو که میزبان مذاکرات حساسی از جمله مذاکرات 
هسته ای ایران بوده به نوعی بدافزار مجهز شده بودند که هدف از این 
بدافزارها جاسوسی بوده است. این درحالی است که دفتر دادستان دولتی 
سوییس اعالم کرده است به دلیل شناسایی نشدن هویت عامل یا عامالن 

این حمله سایبری، مجبور به توقف روند این پرونده شده است.
دادستان دولتی سوییس گفت: بازرسی ها نشان داده است که تعداد قابل 

توجهی از کامپیوترها در هتلی در ژنو به یک بدافزار آلوده شده بودند.
او افزود: این بدافزار با  هدف جاسوسی طراحی شده است و اساسا برای 

جمع آوری اطالعات از کامپیوترهای آلوده شده استفاده می شود.
با این حال، آندره مارتی، سخنگوی دفتر دادستان سوییس در این باره به 
روزنامه زیتونگ گفت: در صورتی که شواهد جدیدی دیده شود، تحقیقات 
از سرگرفته خواهد شد.در وین نیز جایی که مذاکرات هسته ای ایران در 
جوالی 2۰۱5 به نتیجه رسید دادستان دولت سوییس دو تحقیقات 

جداگانه را در مورد جاسوسی های احتمالی انجام داده است.
یک سخنگوی وزارت دادگستری سویس در این باره به گاردین گفت 
که این دو تحقیقات بر روی جاسوسی های احتمالی در هتل کوبورگ 
متمرکز بوده است. مذاکرات هسته ای طوالنی مدت ایران برای آژانس های 
اطالعاتی مختلف جهان جذاب محسوب  می شد و طرف های زیادی به 
دنبال پی بردن به جزییات برنامه هسته ای ایران و موضع کشورهای گروه 

۱+5 بودند.

ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از دستگیری
 رهبران ُکردهای ترکیه

در  شدید  نگرانی  ابراز  ضمن  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
خصوص بازداشت رهبران ُکرد پارلمان ترکیه خواستار تشکیل جلسه 
سفرای اتحادیه اروپا در آنکارا شد. به گزارش رویترز، فدریکا موگرینی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در حساب توئیتری 
خود، ضمن ابراز نگرانی شدید در خصوص دستگیری نمایندگان ُکرد 
پارلمان ترکیه توسط دولت این کشور، خواستار تشکیل جلسه نمایندگان 

اعضای اتحادیه اروپا در آنکارا شد.
بر اساس این گزارش، موگرینی در توئیت خود آورده است: در مورد 
دستگیری »صالح الدین دمیرتاش« و دیگر عضو پارلمان به شدت نگران 
هستم... در تماس با مقامات، خواستار تشکیل جلسه سفرای اتحادیه اروپا 
در آنکارا شدم. گفتنی است، پلیس ترکیه اوایل روز جمعه با هجوم به 
منزل »فیگن یوکسکدا« یکی از رهبران »حزب دموکراتیک خلق« در 
دریار بکر، وی را دستگیر کرد و صالح الدین دمیرتاش نیز در منزل خود 
در آنکارا دستگیر شد. وکالی حزب دموکراتیک خلق به خبرگزاری رویترز 
گفتند که یازده تن از اعضای این حزب در پارلمان ملی ترکیه نیز در حمله 

های شبانه دستگیر شدند.

ظریف به لبنان می رود
راهی  هفته  آین  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 

بیروت می شود.
توجه  با  گفت:  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
می  لبنان  به  ظریف  جمهوری  روابط  نوع  به 
این  که  تأثیری  و  لبنان  و  ایران  روداسالمی 
کشور در صلح و ثبات منطقه دارد رایزنی های 
و  دارد  و  داشته  وجود  دو طرف  میان  دوره ای 

این سفر به زودی انجام خواهد شد.
بهرام قاسمی با بیان اینکه برنامه ریزی ها برای 
حال  در  بیروت  به  ظریف  جواد  محمد  سفر 
آین  احتماال  ظریف  آقای  افزود:  است  انجام 
رتبه  عالی  مقامات  با  دیدار  منظور  به  هفته  
همچنین  و  لبنان  برجسته  شخصیت های  و 

رایزنی های دو جانبه انجام می شود.
ایران  نحوه گسترش همکاری های  بررسی  وی 
اقتصادی  سیاسی،  مختلف  ابعاد  در  لبنان  و 
های  همکاری  جدید،  دوران  در  فرهنگی  و 
بررسی  نیز  و  المللی  بین  عرصه  در  کشور  دو 
دیگر  از  را  سوریه  موضوع  و  منطقه  تحوالت 
به  خارجه  امور  وزیر  سفر  برنامه  محورهای 

بیروت برشمرد.

سفر رییس مجلس مجارستان به تهران 
پارلمانی  هیات  اعضای  و  مجلس  رییس 
مجارستان چهارشنبه آین هفته آین به تهران 

سفر می کنند.
به گزارش ایسنا، رییس مجلس مجارستان در 
رأس هیأتی پارلمانی چهارشنبه )۱9 آبان( به 
شورای  مجلس  رییس  الریجانی،  علی  دعوت 

اسالمی به تهران سفر می کنند.
 5 سفر  در  مجارستان  پارلمانی  هیأت  اعضای 
روزه خود ضمن دیدار با الریجانی، رییس قوه 
مقننه با رییس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر 
دارایی کشورمان دیدار خواهند  امور  و  اقتصاد 

داشت.

انتقاد از روند بررسی
 برنامه ششم در مجلس

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم با انتقاد از 
عدم ارائه برنامه منسجم از سوی دولت گفت: 
دستگاههای  های  البی  شده  موجب  امر  این 
اجرایی برای گنجاندن موادی در الیحه برنامه 

افزایش یابد.
 96 سال  بودجه  خصوص  در  حسینی  محمد 
با توجه به بخشنامه ای که دولت برای  گفت: 
اجرایی  دستگاههای  به  بودجه  الیحه  تدوین 
فرستاده دو رویکرد اصلی مورد توجه قرار گرفته 
بر  ریزی  بودجه  سمت  به  سوگیری   -۱ است. 

اساس عملکرد 2- جمع آوری اطالعات کالن.
داد:  ادامه  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
دولت با جمع آوری اطالعات کالن بدنبال این 
است که در شش ماهه آخر عمر دولت یازدهم 
ببخشد  بهبود  گذشته  به  نسبت  را  عملکردها 
تا از طریق این اقدام سیاسی بتواند دور آینده 

ریاست جمهوری را از آن خود کند.
وی اظهار داشت: در بخشنامه بودجه تنها ۱۰ 
است  یافته  افزایش  جاری  های  هزینه  درصد 
جدای  ای  سرمایه  های  هزینه  شده  مقرر  و 
اسالمی،  اسناد خزانه  از طریق  نفتی  درآمد  از 

اوراق تسویه و مشارکت افزایش یابد.
با  گفت:  ششم  برنامه  تلفیق  کمیسیون  عضو 
توجه به روند تصویب برنامه ششم در مجلس 
فکر نمی کنم دولت بتواند الیحه بودجه 96 را 

به موقع به مجلس ارائه کند.
حسینی در خصوص برنامه ششم نیز ادامه داد: 
تدوین  را  هدفدار  و  منسجم  ای  الیحه  دولت 
نکرده و به مجلس ارائه نداد و این موجب شد 

تا برنامه ششم در مجلس تدوین شود.
دستگاههای  داشت:  اظهار  تفرش  نماینده 
آنها  به  یا  و  نمایندگان دعوت کرده  از  اجرایی 
گنجاندن  برای  را  موادی  و  کنند  می  مراجعه 
در  تا  دهند  می  ارائه  آنها  به  برنامه  الیحه  در 

کمیسیون به تصویب برسد.
برنامه  افق  با  مواد  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
موجود  روند  با  کرد:  تصریح  ندارد،  هماهنگی 
راستای رفع  برنامه ششم در  نظر می رسد  به 
تدوین  اجرایی  دستگاههای  موجود  مشکالت 

شود.

یادداشتخبر

آگهی مناقصه عمومی
مدیریت اجرائی طرح ساماندهی تپه مرادآب در نظر دارد اجرای عملیات خرید، حمل و پخش قیر و آسفالت در 
بخشی از معابر اراضی این مدیریت واقع در مهرشهر- ضلع شمالی بلوار امیرکبیر )کیانمهر( را از طریق برگزاری 
واجد  پیمانکار  به  ذیل  به شرح جدول  به طرح،  متعلق  امالک  با  تهاتر  100 درصد  به صورت  و  مناقصه عمومی 
صالحیت واگذار نماید، لذا از پیمانکاران ذیصالح، که دارای پروانه بهره برداری کارخانه آسفالت و یا رتبه 5 راه و باند می باشند، 
دعوت می گردد در صورت تمایل، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/8/24 جهت خرید و دریافت اسناد، مدارک و 
شرایط شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت، به دبیرخانه طرح ساماندهی واقع در کرج- میدان آزادگان- بلوار بسیج- طبقه 
با شماره تلفن های 7-32518385-026 جهت کسب اطالعات بیشتر تماس حاصل نمایند. سایر  یا  فوقانی بانک شهر مراجعه و 
شرایط شرکت در مناقصه در اسناد مربوطه ذکر گردیده است. ضمنا این مدیریت در رد یا قبول پیشنهادهای ارائه شده مختار بوده 

و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ردیف

1

شرح عملیات

خرید، حمل و پخش قیر و آسفالت 
)توپکا019( با استفاده از دستگاه فینیشر و 

ماشین آالت متناسب

توضیحات

پروژه مذکور مطابق اسناد و مدارک تحویلی اجرا 
خواهد شو و محل اجرای پروژه مهرشهر- بلوار ارم- 

انتهای بلوار آزادی اراضی ساماندهی می باشد
سپرده شرکت در مناقصه به میزان 5 درصد و به مبلغ 

150/000/000 ریال می باشد.
نحوه اجرای پروژه به صورت 100 درصد تهاتر با امالک 

متعلق به این مدیریت خواهد بود/

مبلغ به ریال

3/000/000/000

روابط عمومی مدیریت اجرائی طرح ساماندهی

خواهان رونوشت حصر وراثت 
این دادگاه  از  به کالسه 95۰998۳8445۰۰۳6۱  تقدیمی ثبت شده  به شرح دادخواست 
در خواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  آقای حمید رضا 
صالحیان دهکردی فرزند محمد رضا  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 

الفوت آن منحصراست به: 
۱ – محمد رضا صالحیان فرزند خانی متولد ۱۳5۳ ش  ش 495 )پدر(

2 – منور رحیمی فرزند خیراهلل متولد ۱۳58 ش ش ۱۰ )مادر(
چنانچه  تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  مزبور  خواست  در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکرد – رحمان آماده 

احضار متهم 
در پرونده 9۳۰۰۷5 محمدرضا اسمعیلی فرزند عبدالکریم به شماره ملی 259۳246۰۳۰ 
باتهام کالهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع  تحت تعقیب مي  متولد ۱۳48/5/۱4 
باشد و به تجویز ماده ۱۷4 ق آدک اصالحي مصوب 92 مبني بر در دسترس نبودن متهم و 
شناخته نشدن در محل اقامت احضار و مقدور نبودن جلب وي مراتب یک نوبت در روزنامه 
هاي کثیراالنتشار آگهي مي شود تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهي  در شعبه اول بازپرسي 
ناحیه ۳۰ دادسراي عمومي و انقالب تهران امور بین الملل واقع در خ ولیعصر باالتر از خ امام 
خمیني خ سخنور پالک ۳6 طبقه اول حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید در صورت عدم 
حضور در وقت مقرر و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفي وکیل به شعبه بازپرسي 

بصورت غیابي رسیدگي و اظهار عقیده مي گردد۳99۰8۳/م الف    
 بازپرس شعبه اول دادسراي ناحیه 30 تهران امور بین الملل

ابالغ 
که  شرکت  یوسف  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد جهت مالحظه نظریه کارشناسی در پرونده شماره 

95۰۱92 ظرف مهلت ۷ روز از انتشار این آگهی در این دادگاه حاضر شوید 
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – حمید محمدیان 

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه برجام 
آمریکا  شخصیت  نمایش  برای  معیاری  امروز 
در معاهدات بین  المللی است، گفت: اگر آنها به 
تعهداتشان در برجام عمل نکنند برجام را به موزه 

خواهیم فرستاد.
سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه 
در مراسم روز ملی استکبارستیزی در مقابل النه 
اینکه برجام امروز معیاری در  با بیان  جاسوسی 
نمایش شخصیت آمریکا در معاهدات بین المللی 
تعهدات  می کنیم  تاکید  آمریکا  به  گفت:  است، 
خود را بی کم و کاست اجرا کند، اینجا ایران است، 
سرزمین مردمانی که اراده کرده اند در پرتو اسالم و 

انقالب به هیچ قدرت بیگانه ای باج ندهند.
باشعور،  بافرهنگ،  ملت  ایران،  ملت  افزود:  وی 
تعهدات خود  به  و متعالی است که  باشخصیت 
پایبند است، اما این تعهدات یکسویه نیست و صبر 

ملت ایران هم بی انتها نخواهد بود.
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: ما انتظار داریم 
مقامات آمریکایی، لنز و عینک دوران جنگ سرد را 
کنار بگذارند و با عینک جدید واقعیت های جدید 
امروز را نگاه کنند. سردار سالمی عنوان کرد: در 
طول ۳8 سال گذشته دیدند که حرف و ملت ایران 
یکی است، ملت ایران گاهی اول عمل می کنند بعد 
حرف می زنند پس این آزموده را دوباره می ازمایند 

و عاقالنه عمل کنند.
وی تصریح کرد: ما حقوقمان را تا آخرین لحظه 
ها تعقیب می کنیم، دشمنانمان را تا هر نقطه از 
جهان برای احقاق حقوقمان تعقیب خواهیم کرد؛ 
آمریکایی ها بدانند اگر به تعهداتشان در برجام 

عمل نکنند، ما برجام را به موزه خواهیم فرستاد.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه اگر 
آمریکا به تعهداتش به طور کامل عمل نکند، به 
نقطه اول برخواهیم گشت و سانتریفیوژهای تعطیل 
شده را دوباره فعال می کنیم، تصریح کرد: دولت 
آمریکا  مقابل  در  فقط  ایران  اسالمی  جمهوری 
متعهد نیست، فقط در برابر ۱+5 تعهد ندارد، بلکه 
دولت جمهوری اسالمی ایران در برابر ملت ایران 
متعهد است و این تعهد، یک تعهد ذاتی، مستحکم 

و ریشه دار است. سردار سالمی گفت: دولت به 
ملت ایران تعهد داده که اگر شما به تعهدات خود 
عمل نکنید، برجام را ساقط کرده و چرخه هسته 

ای دوباره فعال خواهد شد.
وی افزود: دشمنان هرگاه بر نقطه ای متمرکز می 
شوند، ما می فهمیم که آن نقطه، نقطه حقیقی 

ماست و باید آنجا را تقویت کنیم.
جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: ما مصمم 
هستیم تا احقاق حقوق حقه خود و از بین بردن 
ادبیات تحقیر در ذهن دشمنان پیش رویم، مسیر 
جهاد را ترک نکرده، هرگز میدان جهاد و دفاع از 
شرف و کرامت ملت ایران و ملت های مسلمان 
عالم را رها نکنیم. سردار سالمی در بخش دیگری 
از سخنانش گفت: ملت ایران ۳8 سال با آمریکا 
رویارویی بزرگی را آغاز کرد و این یک واقعیت تلخ 

در جهان برای آمریکایی ها به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه آمریکا دم از دیکتاتوری می 
زند، اما تمام دیکتاتورهای بزرگ عالم دست نشانده 
و مورد حمایت او هستند، افزود: رژیم آل سعود و 
رژیم صهیونیستی و دهها دیکتاتور دیگر در دنیا 

محصول دیکتاتوری آمریکاست.
ادامه داد: آمریکا دم  جانشین فرمانده کل سپاه 
از حقوق بشر می زند در حالی که دستگاه های 

شکنجه که به تمام دنیا صادر می شود، توسط 
آمریکا ساخته شده و سازمان سیا پرورش دهنده 
همه سرویس های شکنجه گر عالم از جمله ساواک 

شاه است.
وی عنوان کرد: آمریکا دم از حقوق بشر می زند 
اما هر سال تعداد زیادی از آزادیخواهان عالم تحت 
سیطره حقوق بشر آمریکایی در اثر شکنجه می 
میرند، در گوآنتانامو، مردم مسلمان را برهنه می 
کنند و سگ ها را به جان آنها می اندازند، در عراق، 
افغانستان و سوریه به عروسی ها حمله کرده و قلب 
کودکان مسلمان را به لرزه درمی آورند؛ اینها همه 

تصاویر آلوده شیطان بزرگ است.
سردار سالمی با بیان اینکه آمریکا ادعای صلح دارد 
اما از جنگ جهانی دوم به این سو در 8۰ کشور 
یا کودتا به راه انداخته یا مداخله نظامی و جنگ 
کرده است، تصریح کرد: یک نمونه تاریخی اقدامات 
آمریکا، کودتای 28 مرداد سال ۳2 در ایران است.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: تا به امروز هشت 
اثر مداخالت  میلیون انسان به طور مستقیم بر 
مستقیم نظامی آمریکا کشته شدند و آمریکا دم 

از حقوق بشر می زند.
سردار سالمی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به اینکه آمریکا دم از مبارزه با تروریسم 

می زند در حالی که تمام گروه های تروریستی 
که آتش را در جهان اسالم برافروختند، زادگاهشان 
نظامی  های  سیستم  کرد:  تصریح  آمریکاست، 
نام سعودی، یک ملت  به  رژیمی  توسط  آمریکا 
به نام یمن را دفن می کند، بیش از صد قطعنامه 
برای آزادی ملت ها و محکوم کردن جنایت های 
صهیونیستی را وتو کردند. اما همچنان دم از خلع 

سالح در جهان می زنند.
 ۱945 اوت  هشت  و  شش  در  داد:  ادامه  وی 
هیروشیما و ناکازاکی را در یک چشم به هم زدن 
در آتش بمب  های خود ذوب کردند؛ اینها همچنان 

دم از حقوق بشر می زنند.
انقالب  کرد:  تصریح  فرمانده کل سپاه  جانشین 
بزرگ ملت ایران به رهبری امام راحل به عنوان 
یک حادثه استثنایی قرن بیستم توانست بزرگترین 
شکست سیاسی و راهبردی را به بزرگترین قدرت 
نظامی و اقتصادی تاریخ بشر تحمیل کرده و نظم 

ناعادالنه به ساخته آمریکا را با چالش روبرو سازد.
سردار سالمی با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران 
توازن ژئوپلیتیک جهان را که آمریکا و شوروی 
ساخته بود، بهم زد، خاطرنشان کرد: این انقالب 
کرد  ایجاد  دنیا  در  را  جدیدی  سیاسی  ادبیات 
این بود که یک ملت می تواند در فضای  و آن 
از  نظامی  و  سیاسی  اقتصادی،  حیث  از  نابرابر 
ارزش های خود دفاع کرده و دشمن را وادار به 
وی  کند.  خود  تاریخی  های  شکست  پذیرش 
گفت: پیام انقالب اسالمی برای برقراری عدالت و 
بازگرداندن مسلمانان به هویت، زنده کردن روح، 
آزادی و استقالل طلبی در پیکر تمام ملت های 
آزادیخواه جهانی بود. سردار سالمی افزود: آمریکا 
و متعهدانش احساس کردند هندسه جدیدی از 
قدرت در جهان در حال شکل گیری است که یک 
رکن آن جمهوری اسالمی ایران بوده که در پرتو 
هدایت های امام راحل و پس از آن با بیرق داری 
نایب برحق امام زمان )عج(، رهبر حکیم، شجاع و 
پارسا که با تکیه بر منطق وحی، امت اسالم را از 
میان امواج فتنه به ساحل رستگاری هدایت می 
امروز در حال قد  و  کنند، در حال پیش  روی 

کشیدن است.

سردار سالمی:

 آمریکا به تعهداتش عمل نکند برجام را به موزه می سپاریم

وزیر کشور با اشاره به برگزاری نشست مسئوالن 
معظم  گفت:  رهبری،  معظم  مقام  با  اجرایی 
اقدامات صورت  در خصوص  این جلسه  در  له 
گرفته برای مقابله با آسیب های اجتماعی اظهار 

امیدواری کردند.
به  سفر  حاشیه  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
استان کردستان در گفتگو با خبرنگاران رسانه 
های جمعی کردستان و در پاسخ به سوال مهر 
در خصوص برگزاری نشست مسئوالن اجرایی 
کشور با رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص 
بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی بیان کرد: 
های  آسیب  وضعیت  بررسی  جلسه  چهارمین 
اجتماعی طی این هفته با مقام معظم رهبری 

برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه که با حضور سران سه 
قوه و تمامی مسئوالن اجرایی کشور برگزار شد، 
بر اساس مطالبات مطرح شده از سوی رهبری 
و همچنین طراحی های صورت گرفته از سوی 
ایشان، مقرر شد که شورای اجتماعی کشور به 
در  تری  جدی  پیگری  جمهور  رئیس  ریاست 

خصوص برنامه های این نشست ها داشته باشد.
وزیر کشور گفت: در چهارمین نشست ابتدا، هفت 
دستگاه و سازمان اجرایی گزارش های مستقلی را 
ارائه کردند و در پایان نیز خود من جمع بندی در 

خصوص این اقدامات را ارائه کردم.
وی با اشاره به تعیین سیاست های کشور در 
طول شش ماه آینده از سوی رهبر معظم انقالب 
رهبری  نشست  این  در  شد:  یادآور  اسالمی، 
سیاست های کاری، خطوط و همچنین جهت 
گیری ادارات و سازمان های دولتی در طول شش 

ماه آینده را ترسیم کردند.
بندی  جمع  در  ایشان  افزود:  فضلی  رحمانی 
صورت گرفته از پیشرفت در کارها ابراز خرسندی 
کردند و اظهار امیدواری کردند که در شش ماه 
آینده نتایج کارها بهتر و جدی تر از سوی دستگاه 

های دولتی دنبال و پیگیری شود.

رئیس  نشست  این  برگزاری  از  بعد  گفت:  وی 
جمهور به عنوان رئیس شورای اجتماعی کشور 
این  دادند که مطالبات مطرح شده در  دستور 
نشست سریعا دنبال شده و دستگاه های متولی 

گزارش کار خود را به شورا ارائه دهند.
وزیر کشور بیان کرد: همچنین بر اساس دستور 
و  ارزیابی  نظام  که  است  قرار  جمهور  رئیس 
پاسخگویی نیز برای اجرایی کردن هر چه بهتر 
مصوبات این نشست ها در راستای مقابله با آسیب 

های اجتماعی تعیین شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به 
این سوال که برنامه دولت تدبیر و امید برای توسعه 
استان کردستان و رفع محرومیت های این استان 
چیست، اظهار داشت: جهش در کردستان یکی 
از مطالبات اصلی و جدی مردم این منطقه است 
و دولت هم در همین راستا اقدامات و برنامه های 
مختلفی را در دستور کار قرار داده و دنبال می 
کند. وی با اشاره به اینکه باید در جریان تصویب 
برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسالمی 
کردستان  همچون  استانهای  به  ویژه  نگاهی 
صورت گیرد، یادآور شد: همه باید تالش کنیم که 
با پیگیری بهتر زمینه برای اختصاص ردیف های 
اعتباری ویژه برای کردستان و سایر استانهای این 
چنین فراهم شود تا کردستان با یک جهش در 

مسیر توسعه بهتر قرار گیرد.
وزیر کشور عنوان کرد: اولویت اصلی دولت در 
خصوص کردستان توجه به تامین مطالبات و 
خواسته های مردم است و در همین راستا نیز روز 
پنج شنبه در قالب برگزاری شورای توسعه و ستاد 
اقتصاد مقاومتی این استان، وضعیت مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
اقتصاد  لزوم تشکیل ستادهای  به  با اشاره  وی 
استان  های  شهرستان  تمامی  در  مقاومتی 
کردستان، افزود: در کنار این مهم تاکید شد که با 
پیگیری های مسئوالن استانی و شخص استاندار 

برای جذب اعتبارات ملی بیشتر تالش شود.

وزیر کشور اعالم کرد:

اظهار امیدواری رهبری در خصوص اقدامات مقابله ای 
با آسیبهای اجتماعی

نوشت  گزارشی  در  تایمز  نیویورک  روزنامه 
اس  بی  سی  و  روزنامه  این  جدید  نظرسنجی 
نیوز از انزجار اکثر رأی دهندگان از سیاست های 

آمریکا حکایت دارد.
دالیا  مارتین،  جاناتان  قلم  به  گزارش  این  در 
سوسمن و مگان تی برنان آمده است: اکثر رأی 
هندگان آمریکایی از سیاست در این کشور انزجار 
دارند و بسیاری در این باره تردید دارند که نامزد 
اکثریت بتواند پس از برگزاری انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا، این کشور را متحد کند.
باورند  این  بر  آمریکایی  دهندگان  رأی  اکثر 
نامزدهای  ترامپ  دونالد  و  کلینتون  هیالری 
دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا نمی توانند پس از پایان یافتن 
بار دیگر  انتخاباتی، کشور را  فصل رقابت های 

متحد کنند. 
آمریکایی،  ده  هر  از  نظرسنجی،  این  اساس  بر 
هشت نفر می گویند مبارزات انتخاباتی بیشتر 
شود،  آنها  شدن  زده  هیجان  سبب  که  آن  از 
سبب ایجاد احساس انزجار در آنها شده است و 
این موضوع پیروز نهایی کارزار انتخاباتی را -چه 
هیالری کلینتون باشد، چه دونالد ترامپ-  تهدید 
را  آنها  آمریکایی  دهندگان  رأی  زیرا  کند  می 

افرادی فریبکار می دانند.
 در حالی که رقابت انتخاباتی از اواسط ماه اکتبر 

تنگاتنگ شده است، کلینتون همچنان به سبب 
امتیاز جدی که در بین زنان و رأی دهندگان غیر 
سفید پوست دارد، در نظرسنجی های پیشتاز 
پنج درصدی رأی  و  از حمایت چهل  او  است. 
دهندگان احتمالی برخوردار است و این در حالی 
است که ترامپ از حمایت چهل و دو درصدی 
حزب  نامزد  جانسون،  گری  است.  مند  بهره 
لیبرترین از حمایت پنج درصدی و جیل استین 
از حزب سبز از حمایت چهار درصدی برخوردار 
هستند. اگر هیالری کلینتون به عنوان رئیس 
کاخ سفید  در  او  انتخاب شود،  آمریکا  جمهور 
با چالش هایی فوری مواجه خواهد بود نه تنها 
از سمت مقامات حاکم دو حزب، بلکه از طرف 
شمار زیادی از حامیان ترامپ که می گویند آماده 

پذیرش نتیجه انتخابات نیستند.
پس از مطرح شدن این اتهامات دونالد ترامپ 
که این انتخابات مهندسی شده است، از هر ده 
آمریکایی کمی بیش از شش نفر می گویند حتی 
اگر ترامپ در انتخابات بازنده شود نتیجه انتخابات 
را خواهند پذیرفت. بیش از یک چهارم از حامیان 
ترامپ می گویند اگر کلینتون پیروز شود احتماال 
نتیجه انتخابات را نخواهند پذیرفت. حدود چهل 
درصد از آنها می گویند اطمینان کمی دارند یا آن 
که مطمئن نیستند آرای آمریکایی ها به صورتی 

مناسب شمرده خواهد شد.

در فضای آشفته تبلیغات و انتخابات ،

انزجار اکثر رأی دهندگان از سیاست های آمریکا
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ملت ایران با تاسی از رهنمودهای حکیمانه آیت اهلل 
به شناخت  توانست  رهبری  معظم  مقام  ای  خامنه 
دقیقی از استکبار دست یابد و با تبیین شاخصه های 
راهبردی استکبارستیزی در کالم ایشان؛ بساط مظاهر 
و نمودهای سلطه و استبداد را از این مرزوبوم برچیند.
ایرانیان که پیشینه مبارزه با استعمار و استکبار را از 
گذشته های دور داشتند با پیروزی انقالب اسالمی، 
ادبیات سیاسی خود  وارد  را  استکبارستیزی  مفهوم 
کردند و همین امر این انقالب را از سایر انقالب های 

جهان متمایز ساخت.
سالروز بزرگداشت حماسه ۱۳ آبان و روز مبارزه با 
و  مرز  این  انقالبی  جوانان  خروش  یادآور  استکبار، 
بوم علیه سلطه بیگانگان است. گفتمانی که سبب 
در  الگویی شایسته  به  ایران  اسالمی  شد جمهوری 

رویارویی با سلطه مستکبران تبدیل شود. 
رویدادهای که در این روز به وقوع پیوست و در تاریخ 
آرمان  بسیاری در تحقق  تاثیر  ماندگار شد؛  انقالب 
های نظام اسالمی داشت و رهنمودهای بصیرت بخش 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری روشنایی بخش 
ملت ایران در مسیر مبارزه با ظلم و سلطه بیگانگان 
بود و در این مسیر آنها را به سرمنزل مقصود هدایت 

کرد.
ایرنا به مناسبت سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان و 
روز دانش آموز به محوریابی سخنان آیت اهلل خامنه 
ای مقام معظم رهبری از بازه زمانی ۱۳ آبان ۱۳85 

خورشیدی تا کنون پرداخته است.
- امروز بصیرت جوان های ما هم از جوانان آن روزگاِر 
اول انقالب و در اثنای انقالب، یقیناً بیشتر است. خیلی 
چیزها را شما امروز می دانید... بصیرت باالست. در 
عین حال من تأکید می کنم بر روی بصیرت. حاال 
اولین مساله  بصیرت این است که این استکبار چیست 
که باید با آن مبارزه کرد. استکبار یعنی قدرتی در 
دنیا یا قدرت هایی در دنیا؛ چون نگاه می کنند به 
خودشان، می  بینند دارای امکانات پولی و تسلیحاتی و 
تبلیغاتی هستند؛ بنابراین باید به خودشان حق بدهند 
که در امور زندگی کشورها و ملت های دیگر، دخالت 
های مالکانه بکنند؛ این معنای استکبار است. )بیانات 
مقام معظم رهبری در دیدار دانش آموزان در آستانه 

سیزدهم آبان ، ۱2 آبان 88( 
- سیزده آبان نماد استکبار آمریکایی است؛ نماد روح 
تعدی و تجاوز استکبار نسبت به ملت ها، از جمله 
نسبت به ملت ایران است. )بیانات مقام معظم رهبری 
در دیدار دانش آموزان  در آستانه ۱۳ آبان، ۱2 آبان 

 )89
- مبارزه  با استکبار در انقالب اسالمی و در میان ملّت 
ما یک حرکت معقول و منطقی و دارای پشتوانه علمی 
و یک حرکت خردمندانه است، برخالف آنچه بعضی 
می خواهند وانمود بکنند که این یک حرکت شعاری 
است، احساساتی است، مّتکی به منطق و عقالنّیت 
نیست، بعکس، حرکت ملّت ایران یک حرکت مّتکی 
به عقالنّیت است. )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 
دانش آموزان و دانشجویان در آستانه  روز ملّی مبارزه با 

استکبار جهانی ۱2 آبان 94(
- آیت اهلل خامنه ای مقام معظم رهبری بیان داشتند؛ 
سیزده آبان روز بسیار مهمی است؛ به یک معنا روز 
دانش آموز است، به یک معنا روز دانشجوست، به یک 
معنا روز استواری ملت ایران در مقابل ترفند استکبار 
است.)در دیدار با جمعی از دانش آموزان و دانشجویان 

و تشکل های مختلف دانشگاهی 8 آبان 8۷( 
- سیزده آبان نماد است؛ در دل خود، در عقبه  خود 
معانی فراوانی دارد؛ که این معانی، همه برای ما درس 
است؛ باید اینها را به یاد داشته باشیم: طمع  ورزی 
آمریکا، وابستگی رژیم طاغوت به آمریکا و فساد آن 
دستگاه، ایستادگی ایماِن متکی به بصیرت امام بزرگوار 
و مردم، حضور نسل جوان، شجاعت و جسارت نسل 
جوان انقالبی در مقابل هیمنه و چهره ی آرایش کرده 
و بزک کرده  آمریکا؛ اینها همه در دل کلمه  سیزده 

آبان است. پس سیزده آبان یک حرف کوچکی نیست. 
)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانش آموزان  در 

آستانه ۱۳ آبان، ۱2 آبان 89( 
- مناسبت های تاریخی غالباً حکم یک نماد و یک 
با  به خودی خود  آبان  روز سیزده  دارند.  را  سمبل 
روزهای قبل و روزهای بعد تفاوتی ندارد؛ اما یک نماد 
است. نماد یعنی چه؟ یعنی یک رمزی که پشت سر 
خود، در دل خود، معانی فراوانی نهفته دارد. انسان 
یک کلمه بر زبان می آورد، معانی و حقایق بسیاری در 
دل این کلمه هست؛ سیزده آبان از این قبیل است. 
این روز یک نماد است و عقبه  وسیعی دارد از مطالب 
مهم، مسایل مهم؛ مسائلی که به هیچ وجه تاریخی 
نیستند، بلکه مسایل امروز ما هم به حساب می آیند. 
)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانش آموزان  در 

آستانه ۱۳ آبان، ۱2 آبان 89( 
 عزم و اراده ملی در مبارزه با استکبار 

نامگذاری  را ملت ما و مسووالن ما  آبان  - روز ۱۳ 
کردند: روز مبارزه  با استکبار جهانی. مبارزه یک امر 
پدیده ای یک جور می  با هر  پیچیده است.  و  مهم 
شود مبارزه کرد. با دشمنی که در مرزها به کشور 
حمله می کند، یک جور باید مبارزه کرد؛ با دشمنی 
که شیوه های امنیتی را به کار می برد، یک جور باید 
مبارزه کرد؛ با دشمنی که اساس یک ملت را، یک 
جامعه و یک کشور را تهدید می کند و از بِن دندان 
با یک ملت دشمنی می ورزد و انواع روش ها را به 
)بیانات  مبارزه کرد.  باید  برد هم یک جور  کار می 
مقام معظم رهبری در دیدار دانش آموزان در آستانه 

سیزدهم آبان ، ۱2 آبان 88( 
با استکبار جهانی تمام که نشده  - چالش های ما 
است، چالش و زورآزمایی، برای یک ملت ورزش است 
و او را روز به  روز قوی تر می کند؛ ما با این چالش 
ها قوی می شویم؛ لیکن باید مراقب بود، فهمید که 
چالش هست، فهمید که حریف چه کار می خواهد 
بکند، فهمید که راه مقابله با حریف چیست. اگر اینها 
را نفهمیدیم؛ شکست می خوریم. )بیانات رهبر انقالب 
در دیدار دانش آموزان  و دانشجویان در آستانه  روز ملی 

مبارزه با استکبار جهانی،  ۱۰ آبان ۱۳9۱(
- ملّت ایران که خود را استکبارستیز می داند، به خاطر 
این است که زیر بار تحمیل دولت آمریکا نرفته است. 
دولت آمریکا یک دولت استکباری است، حّق مداخله  
در کشورها را برای خود قایل است، جنگ افروزی می 
کند، در امور کشورها مداخله می کند. )بیانات رهبری 
در دیدار دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت روز 

ملّی مبارزه با استکبار جهانی ، ۱2 آبان ۱۳92(
 پیشینه تاریخی در استکبارستیزی 

- آیت اهلل خامنه ای مقام معظم رهبری با اشاره به 
پیشنیه تاریخی استکبار ستیزی تاکید کردند؛ اگر چه 
اولین خاطره ای که از این روز در ذهن تاریخی ملت 
ما ثبت شده است، سیزده آبان ۱۳4۳، یعنی سال ها 
قبل از تولد شماهاست. روزی که مزدوران امریکا که 
متاسفانه سال ها بر این کشور فرمانروایی می کردند، 
امام بزرگوار ما را به خاطر مبارزه با قانون آمریکایی 
کاپیتوالسیون در قم دستگیر کردند و از کشور تبعید 
کردند، لکن در مقابل این حادثه، سالها بعد از آن، 
خود  تاریخی  ظرف  در  که  رسید  فرا  جوانان  نوبت 
حوادث مهمی را در این روز ثبت کنند و کردند.)در 
دیدار با دانش آموزان و دانشجویان بسیجی9 آبان 86( 
- آیت اهلل خامنه ای مقام معظم رهبری با اشاره به 
یک حادثه تلخ دیگر، بیان داشتند؛ سیزده آبان در 
سال ۱۳5۷ بود که دانش آموزان ما به وسیله همان 
مزدوران مسلط آمریکایی در کشور ما، جان باختند؛ 
قتل عام شدند. این دومین ضربه ای بود که آمریکا به 

وسیله ایادی خود بر ملت و کشور ما وارد کرد. لکن 
بعد از این، سومین خاطره پیش آمد، که سیزده آبان 
سال بعد است؛ یعنی سال ۱۳58. این دفعه سیلی 
جوانان ایرانی به آمریکا بود.)در دیدار با دانش آموزان 

و دانشجویان بسیجی9 آبان 86( 
- آیت اهلل خامنه ای مقام معظم رهبری بیان کردند؛ 
دادند.  انجام  را  بزرگ  حرکت  این  ما  دانشجویان 
آمریکایی ها هنوز دل پرِی خودشان را نسبت به این 
حرکت پنهان نمی کنند. متأسفانه در داخل کشور هم 
یک عده آدم های پشیمان، آدم های خسته، آدم های 
هوسی - که با هوس، حرکتی را انجام می دهند، بعد 
دنبال زندگی راحت خودشان که می گردند، هوس 
هایشان عوض می شود - از بین همان جوان های 
آن روز، آن کار را تخطئه کردند و تخطئه می کنند! 
اما بدانید، کارِ بسیار بزرگی بود. همان طور که امام 
فرمودند، از انقالب اول بزرگ تر بود؛ چون فرو ریختن 
هیمنه سلطه آمریکایی و استکبار آمریکایی در ایران و 
در جهان بود. )در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان 

بسیجی، 9 آبان 8۷(
توی  است  دانش آموزان  کشتار  روز  آبان  سیزده   -
و  ها  نوجوان  این  وقتی  تهران.  های  همین خیابان 
جوان ها توی میدان آمدند و فریاد چهارده سال قبل 
امام را در فضا انعکاس دادند، جالدان مزدور آمریکا از 
اینها انتقام گرفتند؛ روی اینها آتش گشودند، خون 
اینها روی آسفالت خیابان های تهران ریخت و آن 
را رنگین کرد. این هم مطلب مهمی است؛ نه فقط 
به خاطر اینکه تعدادی جوان و نوجوان به شهادت 
رسیدند - البته این مهم است - بلکه به خاطر این 
نکته  مهمتر که حرکت عظیمی که امام در سال 42 
و 4۳ آغاز کرد.)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 

دانش آموزان  در آستانه ۱۳ آبان، ۱2 آبان 89( 
- سیزده آبان حامل سه حادثه تاریخی است؛ تبعید 
امام در سال 4۳، کشتار دانش آموزان نوجوان در سال 
5۷، و سرانجام تسخیر النه جاسوسی در سال 58. در 
هر سه حادثه، یک طرف ملت ایران است، احساسات 
مردم است، مظهر مبارزه یعنی امام بزرگوار است و 
مستکبر  دولت  هم  قضیه  طرف  یک  ایران؛  مردم 
آمریکاست. بنابراین یک مبارزه ای بین نظام جمهوری 
اسالمی و انقالب اسالمی و ملت ایران با این اعتقاد از 
یک طرف، و دولت مردان آمریکا و حکومت مستکبر 
آمریکا از طرف دیگر در جریان است. )بیانات رهبر 
انقالب در دیدار دانش آموزان  و دانشجویان در آستانه  

روز ملی مبارزه با استکبار جهانی،  ۱۰ آبان ۱۳9۱(
سال  این  طول  در  دشمنانمان  با  مواجهه  در  ما   -
ها هیچ وقت دچار استیصال نشدیم، بعد از این هم 

نخواهیم شد. ما در دهه اّول انقالب، بخصوص در سال 
های اّول، دستمان از اغلب ابزارهای ماّدی کوتاه بود؛ 
اینها در اوج قدرت بودند در اوج توانایی بودند. همین 
از دولت  دولت آمریکا آن روز در زمان ریگان یکی 
های محکم و قوی و توانای در عرصه های سیاسی و 
نظامی در دنیا بود و ما در تهیدستی و فقر و تنگدستی 
قرار داشتیم، اّما نتوانستند با ما کاری بکنند. )بیانات 
رهبری در دیدار دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت 

روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی ، ۱2 آبان ۱۳92(
- حادثه ای در کشور ما در سال ۱۳۳2 اتّفاق افتاد 
که  است  حوادثی  از  یکی  که  مرداد-   28 -حادثه  
از  با تجربه ها آمیخته می کند، مانع  ایران را  ملّت 
خطا و اشتباه دیِد او می شود؛ در این حادثه یک 
این  آمد،  وجود  به  ایران  ملّت  برای  بزرگ  تجربه  
تجربه را هرگز نباید فراموش کرد؛ بله از سال ۳2 
این  خالل  در  اّوالً  گذرد.  می  سال  حاال شصت  تا 
شصت سال این قبیل حوادث تکرار شده است، ثانیاً 
حادثه  تاریخی وقتی حامل درس است، گذشت زمان 
تأثیری ندارد و باید از آن درس گرفت. 25 سال از 
حکومت  یوغ  زیر  ملّت،  این   5۷ سال  تا   ۳2 سال 
انواع  ها،  خّفت  انواع  به  پهلوی  وابسته   و  تحمیلی 
فشارها، انواع سختی ها مبتال شد؛ آمریکایی ها ]این 
کار را[ کردند. )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 
دانش آموزان و دانشجویان در آستانه  روز ملّی مبارزه 

با استکبار جهانی ۱2 آبان 94(
- هرجا ملّت ها حرکت کنند، ایستادگی کنند، صبر 
و مقاومت نشان بدهند، پیروزی قطعی است؛ همه جا 
همین جور است. اشکال کار مبارزاتی که به شکست 
می انجامد، این است که یا ملّت ها طاقت ندارند و 
ایستادگی نمی کنند یا رهبرانی که بتوانند اینها را 
درست اداره کنند ندارند. ما در زمان این سال های 
اخیر دیدیم جاهایی را که ملّت ها حرکت کردند، عزم 
و اراده  خودشان را نشان دادند، به نتایجی هم رسیدند؛ 
]اّما[ رهبرانی که بتوانند اینها را درست اداره کنند، 
هدف را درست تشخیص بدهند، راه را در مقابل مردم 
درست ترسیم کنند، وجود نداشتند، ]لذ[ شکست 
خوردند؛ این را در همین سال های اخیر همه  شماها 
دیدید؛ من نمی خواهم اسم از کشوری و جایی بیاورم.
دانش آموزان  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  )بیانات 
با استکبار  و دانشجویان در آستانه  روز ملّی مبارزه 

جهانی ۱2 آبان 94(
  روح سلطه گری و مستکبران 

- روح سطله گری؛ این در کشور ما قبل از انقالب به 
صورت واضحی بود. یعنی آمریکا مستکبرانه بر این 
با این تاریخ غنی  کشور پهناور، بر این ملت بزرگ 

کشور  اساسی  و  مهم  امور  در  و  بود  انداخته  پنجه 
ما دخالت می کرد. علت هم این بود که زمامداران 
کشور فاسد بودند، در ملت جایگاهی نداشتند، دنبال 
تکیه گاه می گشتند، به آمریکا تکیه می کردند. آمریکا 
هم که مفت به کسی چیزی نمی دهد؛ حمایت از آنها 
را در گرو دخالت کامل در امور کشور قرار داده بود. 
)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانش آموزان در 

آستانه سیزدهم آبان ، ۱2 آبان 88( 
ما  مساله   معناست.  تمام  به  آمریکا یک مستکبر   -
هم فقط نیست، مساله  دنیاست؛ مساله  دنیای اسالم 
است. آمریکایی ها نسبت به همه جای دنیا این روح 
در  رهبری  معظم  مقام  )بیانات  دارند.  را  استکباری 
دیدار دانش آموزان در آستانه سیزدهم آبان ، ۱2 آبان 

 )88
- پس سیزده آبان یادآور یک حقیقت تلخ و بسیار 
مهم است و آن حقیقت عبارت است از روح استکبار 
در قدرت های استکباری و سلطه  های استکباری. 
آحاد ملت های کشورهای گوناگون - از جمله ملت 
ما - باید هرگز این را از یاد نبرند؛ بدانند این چهره  
ای که در آنجا قرار گرفته است، چهره  متجاوز است، 
چهره  متعرض است، قصد پیشروی دارد؛ تا اینجا که 
شرف یک ملت را لگدمال کند، تجاوز ناموسی بکند، 
تجاوز عرضی بکند، به جان و مال تجاوز کند و کسی 
هم نتواند از او سؤال کند و توضیح بخواهد. )بیانات 
مقام معظم رهبری در دیدار دانش آموزان  در آستانه 

۱۳ آبان، ۱2 آبان 89( 
 توطئه های استکبار علیه ایران

- دشمن طراحی می کند. تو می دانی که او درست 
کرده، بازی نکنید؛ چون چه ببرید، چه ببازید، به نفع 
ایجاد  است،  اختالف  ایجاد  دشمن  طراحی  اوست. 
ناامیدی است، به جان هم انداختن فعاالن سیاسی 
است، منزوی کردن خط اصیل و ارزش های اسالمی 
سرگرم  است؛  دشمن  های  نقشه  کارها،  این  است. 
لغویات و غافل  کردن جوان ها به هوی و هوس و 
کردن آن ها از حرکت عمومی ملت ایران، به تعطیلی 
های  کشاندن کالس  تعطیلی  به  مدارس،  کشاندن 
دانشجویی. این ها نقشه های دشمن است. )در دیدار 

با دانش آموزان و دانشجویان بسیجی، 9 آبان 8۷(
- آیت اهلل خامنه ای مقام معظم رهبری تاکید کردند؛ 
بعد از پیروزی انقالب - االن، سی سال است هیچ 
ایران  ملت  به  نسبت  آمریکا  که  است  نبوده  روزی 
نیت خیری داشته باشد؛ از کارهای گذشته خودش 
عذرخواهی بکند؛ صادقانه دست از استکبار و طمع 
ورزی نسبت به ملت ایران بردارد. مساله ما با آمریکا 
این نیست که حاال بر سر دو تا موضوع جهانی یا بین 
المللی یا منطقه ای با هم اختالف نظر داریم، برویم 
دانش  با  دیدار  )در  کنیم.  حل  مذاکره  با  بنشینیم 

آموزان و دانشجویان بسیجی، 9 آبان 8۷(
- آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب؛ امروز آمریکا 
در چشم  ابرقدرتی اش  ابهت  اش،  قدرتش، هیمنه 
و  اند؛ جرات  بیدار شده  ها  ملت  و  ریخته  ها  ملت 
جسارت پیدا کرده اند و عامل اصلی شما هستید؛ شما 
ملت ایران، شما جوان ها، که قیام کردید، ایستادید، 
آن حرف  پای  زدید،  را  کردید، حرف حقی  انقالب 
دانشجویان  و  آموزان  دانش  با  دیدار  )در  ایستادید. 

بسیجی، 9 آبان 8۷(
- جمهوری اسالمی هیچ رودربایستی با هیچ دولتی 
ندارد؛ لیکن دولتی که دستش از منابع عظیم مالی و 
انسانی کشور قطع شده بود و هرچه توانست توطئه 
کرد، دولت آمریکا بود. سی سال دولت آمریکا علیه 
نظام جمهوری اسالمی و علیه ملت ایران توطئه کرده، 
ضربه زده، تدابیر گوناگون اندیشیده؛ هر کار توانسته 

کرده. اگر شما فکر کنید یک کاری بود که آمریکایی 
 ها می توانستند بکنند و نکردند، بدانید که چنین 
چیزی نیست؛ هر کار ممکن بوده، کرده  اند. )بیانات 
مقام معظم رهبری در دیدار دانش آموزان در آستانه 

سیزدهم آبان ، ۱2 آبان 88( 
- آن روزی که آمریکا دست از استکبار بردارد، آن 
روزی که از دخالت های بیجا در امور ملت ها دست 
بردارد، یک دولتی مثل بقیه  دولت هاست، برای ما هم 
دولتی مثل بقیه  دولت ها خواهد بود؛ اما تا روزی که 
آمریکایی  ها هنوز به طمِع برگشتن به ایران و تجدید 
روزگارِ گذشته و عوض کردن تاریخ و به عقب بردن 
زمان باشند و بخواهند بر کشور ما مسلط بشوند، با 
هیچ وسیله ای نخواهند توانست ملت ما را به عقب 
 نشینی وادار کنند؛ این را بدانند. )بیانات مقام معظم 
سیزدهم  آستانه  در  دانش آموزان  دیدار  در  رهبری 

آبان ، ۱2 آبان 88( 
- جوان های عزیز! در این سی و دو سال، هیچ سالی 
نبوده است که از سوی استکبار به رهبری آمریکا 
توطئه هایی  یا  توطئه ای  ایران  علیه  صهیونیسم،  و 
به  ایران  ملت  دادن  قصد شکست  به  نگیرد  شکل 
قصد شکست دادن انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
و به فضل الهی به حول و قوه  الهی به همت مردم 
عزیز ما و در هر دوره به همت پیشروی جوانان عزیز 
ما، ایران اسالمی در همه  این توطئه ها پیروز شد و 
جور  همین  هم  این  از  بعد  خورد.  آمریکا شکست 
نگاه درست  است.  این  تحلیل درست،  بود.  خواهد 
به آینده، این است. )بیانات رهبری در دیدار دانش 
آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان، ۱۱ آبان 

)۱۳9۰
- در طول این سی و سه چهار سال یعنی از سال 
5۷ تا امروز آمریکا به طور دایم در حال اخالل کردن 
اینکه شکست سال 5۷ را جبران کند.  برای  است، 
این شکست فقط شکست آمریکا در ایران نبود که 
بگوییم یک رژیم وابسته به آمریکا در ایران از بین 
رفت و آمریکایی ها را بیرون کردند، دستشان را قطع 
کردند؛ این شکست آمریکا در منطقه بود. امروز مردم 
این شکست را دارند می بینند؛ با حوادث مصر، حوادث 
تونس، حوادث شمال آفریقا، حوادث این منطقه عظیم 
عربی، با نفرتی که ملت ها نسبت به آمریکایی ها پیدا 
کرده اند. )بیانات رهبر انقالب در دیدار دانش آموزان  
با استکبار  و دانشجویان در آستانه  روز ملی مبارزه 

جهانی،  ۱۰ آبان ۱۳9۱(
 شاخص های استکبار ستیزی

- رهبر انقالب اسالمی در تبیین شاخص های اصلی 
انقالب اسالمی تاکید کردند: »...عدالتخواهی، استقالل 
استکبار ستیزی  کلمه،  معنای حقیقی  به  آزادی  و 
گرایی،  مردم  دشمن،  مقابل  در  نشدن  منفعل  و 
مستضعف نوازی و گرایش به طبقات محروم و پرهیز 
از اسراف و زندگی اشرافی گری جزو مبانی انقالب 
اسالمی هستند که به هیچ وجه نباید تغییر کنند...« 
این اعتبار و اصالت این مبانی را به دلیل بر گرفته شدن 
آنها از متن قرآن و منطق اسالم دانستند و افزودند: 
»...دشمنان نظام اسالمی در طول ۳۰ سال گذشته 
همواره تالش کرده اند تا مبانی انقالب اسالمی را زیر 
سوال ببرند و علت برخی مشکالت کشور را تأکید 
بر این اصول بدانند...« )دیدار با نمایندگان مجلس 

خبرگان هفتم شهریور ۱۳8۷(
- مقام معظم رهبری مساله مهم را فراموش نکردن 
اهداف و شاخص های اصلی انقالب دانستند و تأکید 
کردند: »...استکبار ستیزی، ایستادگی قاطع در مقابل 
حرکت کفر و نفاق در سطح جهان و مرزبندی شفاف 
با دشمنان انقالب و دین، شاخص های اصلی هستند. 
ایشان درخصوص مرزبندی شفاف با دشمنان بیان 
داشتند: اگر کسی مرزبندی شفاف با دشمنان انقالب 
و دین نکند، قدر خود را کاهش داده است و اگر به 
آنها گرایش پیدا کند، از دایره نظام خارج می شود...« 
)دیدار با اعضای بسیجی هیات علمی دانشگاه ها دوم 

تیر ۱۳89(

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳956۰۳۱6۰۰2۰۰2454هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای جهانشاه میرزائی فرزند علی 
محمد بشماره شناسنامه ۱286 صادره از اسالم آبادغرب در یک باب ساختمان مسکونی 
به مساحت 2۰۰،۳8 متر مربع پالک 265۳ فرعی  از ۱ اصلی واقع در اسالم آباد غرب  
خیابان مفتح جنب باغ عسکری شامل مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک 
محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳95،۰8،۱5  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳95،۰9،۰2

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

اگهی ابالغ
استان  مدیریت  طرفیت  به  دادخواستی  زادگان  باقر  غالمرضا  آقای  خواهان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تصرفات  سابقه  اثبات  خواسته  به  غیره  و  مازندران 
شهرستان بهشهر که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( 
شهرستان بهشهر واقع در شهرستان بهشهر ارجاع و به کالسه پرونده 2/95/556 
شده  تعیین  صبح   ۱۱ ساعت   ۱۳95/۱۰/22 آن  رسیدگی  ووقت  گردیده  ثبت 
ودر  زاغمرز  روستای  اهالی  گان  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است 
خواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االانتشار آگهی می شود تا خوانده گان 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 ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد . م. الف 95۰588
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان بهشهر امیر خانلو

متن آگهی 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 95۱۰۰9۳8۱۰4۰۱5۰۰ و 
غم  بی  رسول  علیه  محکوم   94۰99۷۳8۱۰4۰۱۰8۷ مربوطه  دادنامه  شماره 
فرزند صفقلی محکوم است به به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 58۰۰۰۰۰۰ 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ  بابت اصل خواسته و مبلغ 4۳99۰۰۰ ریال  ریال 
2۰88۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید ۱۳9۱/۰۳/۱۷ لغایت پرداخت کامل محکوم به در حق خواهان بانک 
ملت استان چهارمحال و بختیاری و مبلغ 29۰۰۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت 
مدنی ظرف  احکام  اجرای  قانون  ماده ۱۳4  مطابق  و  آگهی  این  به موجب  لذا 
مهلت ۱۰ روز از تاریخ انتشار محکوم علیه فرصت دارد نسبت به پرداخت محکوم 
توان در پرداخت محکوم به ظرف مهلت سی  یادر صورت عدم  نماید  اقدام  به 

روز از تاریخ انتشار نسبت به معرفی کلیه اموال خود به این دادگاه اقدام نماید.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد – حامد حسنی پیام 

آگهی حصروراثت

شادگان  از  بشناسنامه5۰۰8صادره  پدرعباس  نام  دورقی  عبدالقادر  آقای 
درخواستی بخواسته  صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که دخترش 
مرحوم نادیا دورقی بشناسنامه ۱۰9۱9صادره از شادگان درتاریخ۱۳95/۳/۱5در 
با مشخصات  از۱-متقاضی  اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند  شادگان 
۱۳64/6/۱۷صادره  بشناسنامه2۱2متولد  بخت  دورقی  2-مسلم  فوق 
کد  بشناسنامه5۰۱2متولد۱۳46/6/۱و  دورقی  متوفی(۳-مریم  ازشاگان)همسر 
ملی ۱8989۷۰955صادره شادگان)مادر متوفی(والغیر.اینکه با انجام تشریفات 
یا  دارد  اعتراض  هرکس  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی 
وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان

آگهی حصروراثت
ازآبادان  بشناسنامه285۳صادره  پدرقاسم  نام  زاده  مایعی  قیده  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  خواسته  به  درخواستی 
ازشادگان  ۱89۰6۰2884صادره  بشناسنامه  سلیمی  رسول  مرحوم  پسرش 
عبارتنداز۱- اش  ورثه  فوت  اش  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ۱۳95/2/2۰درشادگان 
۱۳۳8/۱/۱و  ۷۰2متولد  بشناسنامه  سلیمی  فوق2-فرید  مشخصات  با  متقاضی 
انجام  با  والغیر.اینکه  متوفی(  ازآبادان)پدر  ۱8۱54۱5584صادره  کدملی 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادر یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراض 
دادگاه  به  ماه  آگهی یک  نشر  ازتاریخ  اوباشد  نزد  ازمتوفی  نامه  یا وصیت  دارد 
بعدازاین  که  رسمی  و  به جزسری  نامه  واالگواهی صادروهروصیت  دارد  تقدیم 

تاریخ ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
دادگاه   ۱۰2 شعبه   94۰99866۱5۰۰۱۷2 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
کیفری دو خرم آباد متهم آقای محمد حسن مهرابی نژاد فرزند احمد به اتهام 
فروش سکه  از طریق  و  تومان  میلیون  مبلغ سی  به  در کالهبرداری  مشارکت 
باشد  می  تعقیب  تحت  علیرضا  فرزند  انوشیروان  رضا  موضوع شکایت  و  تقلبی 
و نامبرده مجهول المکان است فلذا در راستای ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی 
کیفری ۱۳92 به متهم مذکور ابالغ می شود که در تاریخ ۱۳95/۱۱/۱9 ساعت 
۰8:۳۰ صبح جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه دادگاه حضور به هم رساند 
بدیهی است در صورت عدم حضور وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم می گردد. 

مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو خرم آباد – زهرا زینی وند. 

مفقودی 
برگ سبز پیکان وانت مدل 9۱ با شماره شهربانی ۱6۷ص28 ایران 82 با شماره 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   ۳4956۷ شاسی  شماره  ۱۱49۱۰۰9592و  موتور 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی اصالحیه
 

صفحه  در   95  /8/۱2 تاریخ  95/29۰در  کالسه  شماره  به  حصروراثت  آگهی 
دوم  در خط  که  فرزند سید جبار  نرگس محمدی  بنام سیده  زمان  روزنامه   6
شادروان مرحومه حسین محمد زاده به چاپ رسیده اشتباه میباشد بدینوسیله 
واصالح  باشد  می  محمد حسن صحیح  فرزند  محمدزاده  میدارد حسنیه  اعالم 

میگردد 
بهشهر 

اگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید صبا مدل ۱۳89 به شماره انتظامی ایران 
مالکی  نعیمه  نام  به   S۱4۱22896۳42۳6 به شماره شاسی و  ۷2-84۷ط6۳ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

هیات موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 / اول  برابر رای شماره ۱۳956۰۳۰۱۰5۷۰۰۰484مورخ ۱۳95/۰۷/۰8 هیات 
فاقد  اراضی و ساختمان¬های  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  دوم موضوع 
ناحیه دو تصرفات  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قربانعلی آجورلو فرزند ذوقعلی بشماره شناسنامه 
۳8۱ کد ملی 5۳89۰۱۱422 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱2۰ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 9۷4 فرعی از 
۳6۱ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی صفی 

اله کریمی گردیده است.
می  آگهی  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا   
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود 
خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
۳۱۳م/الف

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج-ایرج فهیمی

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی
 / اول  برابر رای شماره ۱۳956۰۳۳۱۰5۷۰۰۰49۳مورخ ۱۳95/۰۷/۰8 هیات 
فاقد  اراضی و ساختمان¬های  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  دوم موضوع 
ناحیه دو تصرفات  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بشماره  حسین  فرزند  محمد  حاجی  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شناسنامه ۱2۳9 صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
در  واقع  اصلی  از ۳64  فرعی  از ۳۰9  مجزی شده  و  مفروز  مترمربع   ۳9۰/9۳
است.  گردیده  محرز  رضائی  افشار  احمد  رسمی  مالک  از  خریداری  گلستانک 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می¬شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
اعتراض خود را  اولین آگهی به مدت دو ماه  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۳۱۷م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

مفقودی
 مجوز اسلحه شکاری سر پر دولول با شماره بدنه 8۷28۳۰52۷4با کالیبر ۱2 
متعلق به آقای داود غالمپور نقارچی فرزند تقی با ش ش 282 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی
حبیب هادی زاده اشکانی شکایتی علیه موسی گل محمدی فرزند عزیز دایر بر خیانت 
در امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۱۰۱9 دادگاه کیفری 2 تهران واقع در تهران-  خ خیام خ بهشت 
روبروی پارک شهر ساختمان روزنامه رسمی کشور  مجتمع قضایی ولیعصر ارجاع و به 
کالسه 95۰9982۱۱4۳۰۰۱۱4 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/9/۱۷ و ساعت 
9/۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده ۳44 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.۳99۰۷9/م الف                  
  مدیردفتر دادگاه کیفری 2 شعبه 1019 مجتمع قضایی   ولیعصر تهران

شاخصه های راهبردی در شناخت استکبار در کالم رهبری؛

عـزم و اراده مـلی در مبـارزه بـا اسـتکبار 

آگهی مفقودی
اصفهان4- پالک  مدل ۱۳64شماره  مشکی  هوندا ۱25رنگ  سیکلت  موتور  سند 
25۷۱شماره موتور ۱۷54۰۷8شماره شاسیCG۱25/64۰6894به نام محمد رضا 
عسکری بشناسنامه ۱۷8۰محل صدور اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

شهرستان باغملکمی باشد.

مفقودی
شهر  شماره  به   ۱۳89 مدل   2۰6 پژو  سورای  خودرو  سبز  برگ 
۱4۱89۰۱۳45۷شماره  موتور  54۱ق46شماره   -۷2 بانی 

شاسی۱2۳862AJ۷ED۰۳NAAPمفقودگردیده ، فاقد اعتبار است
بهشهر
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کنترل مسیرهای منتهی به پایانه های 
مرزی با دوربین

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
گفت:دوربین های مدار بسته در تمام مسیرهای 
منتهی به پایانه های مرزی نصب شده و تردد 
مرکز  طریق  از  حسینی)ع(  اربعین  زائران 

فرماندهی ناجا کنترل می شود.
استان  به  سفر  در  اشتری  حسین  سرادر 
از  اینکه  بیان  با  و شهرستان شوش  خوزستان 
اقدامات  مرزی  های  پایانه  مبداتا  های  استان 
صورت  زائران  مسیر  در  مراقبتی  و  ترافیکی 
گرفته است افزود: در تمام مسیرهای منتهی به 
پایانه های مرزی کشور دوربین نصب شده است.
انجام  امنیتی  اقدام  آخرین  خصوص  در  وی 
نیز  حسینی  اربعین  زائران  تردد  برای  شده 
گفت: تعداد قابل توجهی از نیروهای ستاد ناجا، 
مرزبانی و یگان ویژه به سه پایانه مرزی به عنوان 

نیروهای کمکی اعزام شدند. 
که  کرد  توصیه  کربال  زائران  به  اشتری  سردار 
بدون گذرنامه و اخذ ویزا به مرز مراجعه نکنند 
چرا که در پایانه های مرزی گذرنامه و ویزا صادر 

نمی شود. 
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
در سفر به استان های مرزی ایالم و خوزستان 
از آخرین اقدامات آمادگی جهت پذیرش زائران 

در مرزهای چذابه و شلمچه بازدید کرد. 
با حضور در شهرستان شوش و  سردار اشتری 
زیارت حرم مطهر حضرت دانیال )ع( هدف از 
سفر به خوزستان را بازدید از پایانه های مرزی 
 : داشت  اظهار  و  کرد  عنوان  چذابه  و  شلمچه 
بسیاری از کمبودها نسبت به سال گذشته رفع 
زائران  باالی  به حجم  توجه  با  ولی  است  شده 
امسال عتبات عالیات و راهپیمایی عظیم اربعین 
حسینی )ع( که به پایانه های مرزی سرازیر می 
شوند اقدامات زیر ساختی کفایت نمی کند و در 
سالهای آینده باید در زمینه احداث زیر ساخت 

های الزم تالش بیشتری صورت گیرد. 

جزئیات دستورالعمل استفاده
 از »کاراکارت« برای اقشار کم درآمد

اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه می توانند با 
استفاده از »کاراکارت«، بخشی از نیازهای مالی 
خود را در قالب وام کوچک یا خرید کاال، تامین 

کنند.
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سوی  از 
از  بخشی  تامین  هدف  با  :کاراکارت  شد  اعالم 
ویژه  به  جامعه  درآمد  کم  اقشار  مالی  نیازهای 
بازنشستگان، تالش کرده است با تهیه یک ابزار 
از  این دسته  که  کند  فراهم  را  مالی، شرایطی 
اقشار جامعه بتوانند از مزایای این طرح که به 
استفاده  شود  می  شناخته  »کاراکارت«  عنوان 

کنند.
مانند  مالی  ابزار  یک  اعتباری  خرید  کارت 
تسهیالت و ضمانت نامه بانکی است که یک فرد 
خریداری  را  کاالیی  می تواند  آن  از  استفاده  با 
را  آن  خرید  امکان  ابزار  این  بدون  که  نماید 
و  پراکنده  صورت  به  کارت  این  است.  نداشته 
سوی  از  مختلف  اقشار  برای  تاکنون  محدود 

ادارات و سازمان های مختلف صادر شده است.
رفاه  معاونت  توسط  که  جدید  طرح  این  در 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی 
ایرانیان  اعتباری رفاه اجتماعی  با عنوان کارت 
است  شده  تالش  شده،  معرفی  کارت(  )کارا 
بین  گسترده  طور  به  اعتباری  کارت  این  که 
برای  رو  این  از  و  شود  توزیع  مختلف  اقشار 
یا  و  مزیت ها  کارت  پذیرنده  فروشگاه های 
شود؛  ایجاد  بزرگ  قیاس  از  حاصل  صرفه های 
تعداد مشتریان  افزایش  به  توجه  با  فروشگاه ها 
مناسب تر  قیمت  با  را  خود  کاالهای  می توانند 
طرح  این  در  کنند.  عرضه  مردم  به  و  تأمین 
کارت  این  دریافت کنندگان  بوده  این  بر  تالش 
بدون ارائه تضامین بانکی )سفته یا معرف( از این 
ابزار مالی بهره مند شوند. کارت خرید  کارت و 
محسوب  کوچک  وام  یک  عنوان  به  اعتباری 
نوسانات خرید  دارنده آن می تواند  می شود که 
خود را کاهش دهد و بدون مراجعه به بانک یا 
کوتاه  نیاز  اقوام  و  دوستان  مانند  حقیقی  افراد 

مدت خود را تأمین کند.
در بسیاری از کشورها کارت اعتباری به عنوان 
در  و  است  مطرح  رکود  از  خروج  برای  ابزاری 
از  یکی  های خرد  وام  به  عدم دسترسی  ایران 

علل مهم فقر اقتصادی محسوب می شود.

نیسان و پراید در معاینه فنی رد شدند
جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: نیسان و 
پراید بیشترین خودروهایی هستند که در گزینه 

معاینه فنی مردود می شوند.
سردار اسکندر مؤمنی در دومین همایش فصلی 
دو  نیسان  و  پراید  گفت:  ناجا  راهور  پلیس 
خودرویی هستند که بیشتر از دیگر خودروها در 
مراکز معاینه فنی تائید نمی شوند و فاکتورهای 

ایمنی الزم را ندارند.
در  »سیمفا«  سامانه  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
کشور گفت: این سامانه که راه اندازی شده است، 
معاینه  بخش  در  که  را  خودروهایی  بیشترین 
فنی رد می شوند، خودروی نیسان و پراید اعالم 
کرده و از آنجایی که حفظ جان و ایمنی مردم 
برای ما بسیار مهم است، نام این خودروها اعالم 
می شود. االن هم دیر شده اما باید بخش صنعت 
در حوزه ایمنی و آالیندگی خودروها جدیت و 

دقت بیشتری لحاظ کنند.
گفت:  سرما،  فصل  آغاز  به  اشاره  با  مؤمنی 
گرچه با آغاز فصل زمستان شاهد کاهش تعداد 
سفرها هستیم، اما باید توجه داشته باشیم که 
مخاطرات سفر در فصل های سرد سال افزایش 
به  راهور  پلیس  عوامل  از  من  می کند.  پیدا 
خصوص پلیس راه تقاضا می کنم که در جاده ها 
با  باید  هم  مردم  باشند.  داشته  معابر حضور  و 
و هنگام سفر، تجهیزات  پلیس همکاری کنند 
زمستانی و ایمنی خودرو را چک کرده و بدون 
به همراه داشتن تجهیزات اولیه سفر، به جاده 

نزنند.

استقرار »اتوبوس های ایدز« در سه نقطه تهران
مدیرعامل موسسه پیام آوران همیاری از استقرار »اتوبوس ایدز« از 

آذرماه امسال در شرق، غرب و مرکز تهران خبر داد.
ایدز  اتوبوس های  استقرار  درباره چگونگی  قاسمی  سید  محمدرضا 
و  در غرب  ایدز  اتوبوس های  آذرماه  از  امسال  و گفت:  داد  توضیح 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه های  همکاری  با  تهران  مرکز  و  شرق 
این  نیز  ایران مستقر می شوند و حدود ۱8 شب  بهشتی، تهران و 
برنامه ادامه دارد. همچنین  برنامه ریزی کرده ایم که این اتوبوس ها 

با کمک شهرداری در تمام سال فعالیت داشته باشند.
وی ضمن اشاره به استقبال مردم از اتوبوس ایدز مستقر در پردیس 
داشته اند  پرخطری  رفتار  که  کسانی  داد:  ادامه  ملت،  سینمایی 
مشاوره  به  نیاز  که  گرفته اند  قرار  شرایطی  در  می کنند  واحساس 
دارند، می توانند به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری یا اتوبوس های 
ایدز مراجعه کنند. ترس از آزمایش دادن، باید از مردم دور شود. 
تشخیص و درمان به موقع می تواند  یک زندگی طبیعی برای آنها 

به همراه داشته باشد.
مدیرعامل موسسه کاهش آسیب پیام آوران همیاری، تصریح کرد: 
ما به دنبال این هستیم که بیماری در افراد اچ آی وی مثبت،  زود 
همه  نفع  به  موضوع  این  شود.  آغاز  آنها  درمان  و  داده  تشخیص 
وی  آی  اچ  به  مبتال  است  ممکن  می کنند  فکر  که  است  کسانی 

باشند.
قاسمی با تاکید براینکه این اتوبوس های با هدف ارایه مشاوره های 
الزم و تست تشخیص سریع و البته به صورت کامال محرمانه، مستقر 
می شوند، افزود: این آزمایش ها از نوع سریع )Rapid( هستند و 
در عرض ۱۰ دقیقه جواب آن مشخص می شود. با توجه به انجام 
مشاوره قبل از آزمایش در این اتوبوس ها، ممکن است به کسانی که 
نگران هستند اعالم شود شما به آزمایش نیازی ندارید و امکان ابتال 

به ایدز در شما وجود ندارد.

راه اندازی 17 درمانگاه سرپایی در مرز ایران و عراق
کشور  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  سرپرست 

تمهیدات اورژانس برای اربعین را تشریح کرد.
دکتر پیرحسین کولیوند درباره تمهیدات اورژانس در مراسم اربعین، 
گفت: در این زمینه پوشش مناسب جاده ای در محور های مواصالتی 
کشور انجام می شود؛ به طوری که از شهر ایالم تا مرز مهران در هر 
اتوبوس  تا 5 کیلومتر یک آمبوالنس و در هر ۱5 کیلومتر یک   ۳

آمبوالنس مستقر خواهد شد.
وی با اشاره به مهم ترین اقدامات کمیته بهداشت و درمان برای ارائه 
بهترین خدمات درمانی برای زائران کربال افزود:ارائه خدمات سالمت 
و پزشکی به دو قسمت داخلی و خارجی در کشور عراق تقسیم شده 
است. تمام 22۰ پایگاه اورژانس در سراسر کشور در آماده باش کامل 
به سر می برند و از مرز های افغانستان، پاکستان تا مرز های شلمچه، 

چذابه و مهران به خدمت رسانی مشغول خواهند شد.
شلمچه،  مرز  در  زائران  به  رسانی  خدمات  برای  گفت:  کولیوند 
چذابه و مهران 2۳5 آمبوالنس و ۱6 اتوبوس - آمبوالنس در نظر 
گرفته شده است. همچنین ۳ خودرو ارتباطات، تعداد زیادی موتور 
-آمبوالنس و 4 فروند بالگرد برای خدمات رسانی اورژانس هوایی 

در نظر گرفته شده است.
سرپرست اورژانس کشور درباره نحوه خدمات رسانی در بیمارستان ها 
گفت: امسال نیروهای اورژانس کشور در هفت بیمارستان صحرایی 
در ۳ مرز شلمچه ، چذابه و مهران برای خدمات رسانی به زائران 
از  کننده  پشتیبانی  بیمارستان های  و  دارند  کامل  آمادگی  کربال 
ظرفیت  که  هستند  بیمارستان   2۰ اول  حلقه  در  صحرایی  مراکز 
آن ها از 25 تخت به ۱25 تا 2۰۰ تخت رسیده است. وی تصریح 
کرد: ۱۷ درمانگاه های سرپایی و ۳ مرکز هدایت با 4۳ پست امدادی 
گروه   4۱ و  بهداشتی  تیم  و6۱  است  شده  گرفته  نظر  در  مرز  در 
مشغول  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  انجام  بیماری ها  با  مبارزه 
اندازه کافی دارو و تجهیزات جمع آوری  به  خواهند شد. همچنین 
و ذخیره شده و پیش بینی برای واحدهای خونی الزم انجام شده 
است و برنامه ریزی های الزم برای انتقال بیماران صورت گرفته است.

ازدواج دانشجویی، سالم ترین نوع ازدواج  است
دانشجویی  ازدواج  انجمن مطالعات خانواده گفت:  پژوهشی  معاون 
دکتر  است.  کشور  در  ازدواج  انوع  سالم ترین  و  کامل ترین  از  یکی 
از  متاهلین،  و  مجردین  ویژه  همایش   سومین  در  کرد  عبدالرضا 
تاالر  در  که  خوشبختی«  »مسیر  جشنواره  پنجمین  برنامه های 
رازی مشهد برگزار شد، با اشاره به اینکه ازدواج دانشجویی یکی از 
کامل ترین ازدواج ها است، اظهار کرد: 65 درصد افرادی که ازدواج 
دانشجویی انجام می دهند، شغل ندارند و تقریبا 55 درصد افراد نیز 
به خدمت سربازی نرفته اند، اما با این وجود اکثر این افراد از زندگی 

خود راضی هستند.
روانی،  آمادگی  ازدواج موفق  برای یک  داد: شرایط الزم  ادامه  وی 
آماده سازی خانواده، شناخت و آزمون مالک ها، منطقی و واقع گرا 

بودن فردمقابل است.
معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده با تاکید بر اینکه ازدواجی 
که شتاب زده شکل بگیرد، شتاب زده نیز از بین می رود، تصریح کرد: 
مهم ترین مسئله در ازدواج، حریم سازی است که باید زوجین آن را 

حفظ کنند تا زندگی بهتری داشته باشند.
کرد با بیان اینکه برخی افراد به دلیل نیازهای اجتماعی و خانوادگی 
خود را بی نیاز از ازدواج می دانند، افزود: اگر افراد برای رسیدن به 
پایداری  قطعا  کنند،  ازدواج  آرامش  و  رضای خداوند  کمال،  رشد، 

چنین زندگی هایی بیشتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: فردی که تنها زیبایی  را مالک ازدواج قرار دهد، 
بدون شک مشقت زندگی او باال خواهد بود چراکه زیبایی، مالک 
مهمی برای پایداری زندگی نیست و رسیدن به یک زندگی پایدار 

مستلزم  دقت در انتخاب شریک زندگی است.
معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده تصریح کرد: یکی از عوامل 
خسته کننده در زندگی انسان، تکراری بودن آن است و در مقابل 
آن تازگی از جمله عواملی است که می تواند پایداری را در خانواده 

به اثبات برساند.
کردی خاطر نشان کرد: برای رسیدن به مسیر خوشبختی الزم است 
به دنبال فردی باشیم که با دل، فکر و بیان ما را به درستی درک 

کند و به آن احترام بگذارد.
وی عنوان کرد: خانواده های باگذشت و با روحیه باال، خانواده های 
مستحکمی هستند و در مقابل آن، خانواده های انتقام جو در زندگی 
یکدیگر  رفتارهای  مقابل  در  باید  زوجین  ندارند.  استحکامی  خود 

گذشت داشته باشند.
معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده تصریح کرد: صالحیت زن 
و مرد تنها سواد دانشگاهی نیست، زیرا افرادی هستند که با وجود 
تحصیالت کمی که دارند، از فهم و شعور باالیی برخوردار هستند و 

می توانند با رفتار سنجیده با مشکالت پیش رو مواجه شوند.

خبرخبر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
فقر یکی از عوامل ایجاد آسیب های اجتماعی 
در جامعه است و برای رفع آن باید تالش های 

بیشتری کرد.
سید حسن قاضی زاده هاشمی  در پانزدهمین 
مجمع خیرین موسسه خیریه امدادگران عاشورا که 
با حضور جمعی از پزشکان، پرستاران و امدادگران 
دوران دفاع مقدس در سالن خلیج فارس باغ موزه 

دفاع مقدس برگزار شد، عنوان کرد.
وی ادامه داد، بهرحال در حوزه سالمت مردم 
گرفتاری های مختلفی دارند که این گرفتاری 
به حوزه سالمت  منحصر  فقط  و مشکالت  ها 
نیست، مشکالتی وجود دارد، اگر چه که همه 
اند ولی واقعا  دولت ها و مجالس کمک کرده 
اسالمی  انقالب  قامت و طراز  و  قد  شرایط در 

نیست.
و  مقدس  دفاع  بهداری  رزمندگان  از  جمعی 
خانواده آنان اعم از مدیران، پزشکان، کادرهای 
برای  امدادگران  و  پرستاران  علمی،  هیئت 
همرزمان  گرانقدر  ارزش های  از  پاسداری 

شهیدشان که بالغ بر هزاران نفر هستند، تالش 
معنوی، فرهنگی را از سال ۱۳۷4 تحت عنوان 
هیئت امدادگران عاشورا، متوسلین به حضرت 

فاطمه الزهرا)س( آغاز کردند.
سازمانی  عاشورا  امدادگران  خیریه  موسسه 
است  سیاسی  غیر  و  غیرانتفاعی  دولتی،  غیر 

که به منظور یاری رساندن به محرومان و رنج 
دیدگان بیمار و ارائه کمک های انسان دوستانه 

به نیازمندان و بیماران فعالیت می کند.
از  متشکل  خیرینی  موسسه  این  اعضای 
امور  متخصصین  و  پیراپزشکان  پزشکان، 
آموزشی، بهداشتی و توانبخشی هستند که با 
و تخصص های  اختیارات  و  توانایی ها  به  توجه 
و  تهران  در  را  ارزنده ای  کمک های  مختلف، 
سراسر کشور برای حمایت از فعالیت موسسه 

به طور داوطلب ارائه می کنند.
در این راستا خیریه امدادگران عاشورا تاکنون 
5۰ هزار نفر از بیماران صعب العالج و سرطانی 
مستمند سراسر کشور به ارزش 5۰۰ میلیارد 
ریال را تحت پوشش قرار داده که این بیماران 
عضو  خیریه  اعضاء  از  نفر  هزار   ۱۰ توسط 

موسسه مورد حمایت قرار می گیرند.
از  ایرانمنش  رضا  از  همچنین  مجمع  این  در 
جانبازان هنرمند دوران دفاع مقدس با اهدای 
در  معلی  کربالی  معنوی  سفر  و  تقدیر  لوح 

اربعین حسینی تجلیل شد.

وزیربهداشت تاکید کرد: 

فقر یکی از عوامل ایجاد آسیب های اجتماعی

2۰ درصد بازار تجهیزات پزشکی کشور »تقلبی« است
مدیرکل تجهیزات و ملزومات سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در 
را  کشور  پزشکی  تجهیزات  بازار  درصد  تا 2۰  حاضر ۱5  حال 

کاالهای تقلبی تشکیل می دهد.
دکتر محمود بیگلر در نشستی خبری با بیان اینکه 6۰ درصد 
نمی توانیم  قطعا  گفت:  است،  وارداتی  کشور  پزشکی  تجهیزات 
واردات را به صفر برسانیم، زیرا هر روز تکنولوژی جدیدی در زمینه 
تجهیزات پزشکی به کار می رود که نمی توانیم بیماران مان را از 
آن محروم کنیم و حتی پیشرفته ترین کشورها نیز در این زمینه 

واردات دارند.
وی با اشاره به واردات ساالنه ۱.۳ میلیارد دالری تجهیزات پزشکی 
به کشور، در خصوص راهکارهای کاهش واردات این تجهیزات، 
تولید  افزایش  این زمینه و در جهت  اولویت ما در  گفت: قطعا 
داخل با تجهیزاتی است که ارزبری باالیی دارند. وی تصریح کرد: 
در این میان کاالی چینی که در خود کشور چین مصرف نشود، 
حق ورود به کشور را ندارد و تجهیزات پزشکی چینی  وارد کشور 
می شود که عالوه بر چین در کشورهای اروپایی نیز مصرف کننده 

داشته باشند.
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت گفت: در 
این زمینه قطعا ما منکر وجود کاالهای قاچاق و تقلبی نمی شویم و 
در حال حاضر ۱5 تا 2۰ درصد بازار تجهیزات پزشکی را کاالهای 
تقلبی به خود اختصاص داده اند که امیدواریم با طرح هایی که برای 

تشدید نظارت ها داریم این میزان به حداقل ممکن برسد.

وظیفه ما تربیت دانش آموزان مدافع نظام است
وزیرآموزش و پرورش در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: وظیفه 
ما تربیت دانش آموزانی است که در مواقع حساس از نظام 

دفاع کنند.
به گزارش پیام زمان از مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 
با استکبار  آبان روز دانش آموز و روز مبارزه  در مراسم ۱۳ 

جهانی شرکت کرد و به جمع راهپیمایان پیوست.
آبان   ۱۳ روز  اهمیت  به  اشاره  با  پرورش  و  وزیرآموزش 
این است که  تربیت  و  تعلیم  نظام  ما در  اظهارکرد: وظیفه 
باالیی  مسئولیت پذیری  که  کنیم  تربیت  را  دانش آموزانی 

داشته باشند.
دانش آشتیانی با اشاره به اهمیت ۱۳ آبان روز ملی مبارزه 
با استکبار جهانی یادآور شد: ۱۳ آبان یادآور این است که 
دانش آموزانی در مقطع حساس که نظام نیاز به دفاع داشت، 

حاضر شدند و جانفشانی کردند.
وزیر آموزش و پرورش در خصوص رتبه بندی معلم ها نیز 
اظهار کرد: رتبه بندی جزو برنامه های ماست و حتماً آن را 
پیگیری می کنیم و با برنامه ریزی در این جهت قدم برداریم.
 مردم مومن و انقالبی ایران اسالمی به ویژه دانش آموزان 
آبان  استکباری ۱۳  راهپیمایی ضد  در  امروز  دانشجویان  و 
سربلندی  و  عزت  فریاد  کشور  سراسر  در  همنوا  و  همگام 

سردادند.

کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص
 در آموزش و پرورش

بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص کاهش ساعت 
کار بانوان دارای شرایط خاص ابالغ شد.

پیرو مصوبه شهریورماه مجلس  که  بخشنامه  این  اساس  بر 
شورای اسالمی درباره کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط 
از  اعم  شاغل  بانوان  کار  »ساعت  است،  شده  ابالغ  خاص 
رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به 44 ساعت کار در 
یا فرزند زیر شش  اما دارای معلولیت شدید  هفته هستند؛ 
سال تمام یا همسر و فرزند معلول شدید یا دارای بیماری 
در  شاغل  خانوار  سرپرست  زنان  یا  و  هستند  العالج  صعب 
 ۳6 متقاضیان  کتبی  درخواست  با  اجرایی«  دستگاه های 
ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای 44 ساعت تعیین 

می شود.
سازمان  توسط  معلولیت  شدت  میزان  تایید  اساس  این  بر 
بهزیستی، بیماران صعب العالج توسط وزارت بهداشت و فرزندان 
زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با 

ارائه اسناد یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.
توافق  با  کار  خاتمه  و  شروع  زمان  بخشنامه  این  اساس  بر 
مشموالن و مسئوالن مربوط است. بانوانی که بر اساس سایر 
تا  مند هستند  بهره  کاری  کاهش ساعت  امتیاز  از  مقررات 
این  شمول  از  می کنند  استفاده  مزبور  مقررات  از  زمانیکه 

قانون مستثنی هستند.

دبیر انجمن سکته مغزی و فوق تخصص مغز 
و ایران، سکته مغزی را دومین عامل مرگ و 
که  آنجا  از  گفت:  و  کرد  عنوان  ایرانیان  میر 
همین  به  دارد  طالیی  زمان  مغزی  سکته 
آگاهی  برای  مختلفی  های  برنامه  منظور 

رسانی بیشتر به مردم انجام می شود.
و  بخشی  آگاهی  کرد:  مهرپوراظهار  مسعود 
اطالع رسانی می تواند عالوه بر کاهش عوارض 
ناشی از سکته مغزی، میزان مرگ و میر آن 
های  برنامه  منظور  همین  به  دهد  کاهش  را 
به  و  کشور  مختلف  های  استان  در  متنوعی 

ویژه تهران در این زمینه در حال انجام است.
وی تصریح کرد: به مناسبت روز جهانی سکته 
مغزی یکی از اهداف مهم این انجمن، افزایش 
آگاهی رسانی مردم نسبت به شناخت، عالئم 
هنگام  اینکه  و  پیشگیری  راههای  و  بیماری 
اورژانس تماس گرفته شود،  با  داشتن عالئم 

بوده است.
اینکه سکته مغزی دومین عامل  با بیان  وی 
مرگ و میر در کشور به شمار می رود، ادامه 
داد: اگر این بیماری به موقع تشخیص داده 
از  را  زمان  نباید  و  است  درمان  قابل  شود، 

دست بدهیم.
مهرپور اضافه کرد: هدف ما در این برنامه این 
و  کنیم  آگاه  را  مردم  خواهیم  می  که  است 
برنامه های آموزشی برای اطالع رسانی مردم 

داشته باشیم. 
دبیر انجمن سکته مغزی و فوق تخصص مغز 
و اعصاب با بیان اینکه پزشکان متخصص مغز 
در  تهران  اورژانس  های  تکنسین  اعصاب،  و 
از  یکی  در  گفت:  دارند،  حضور  برنامه  این 
غرفه ها کلیپ ها و فیلم های آموزشی برای 
مردم پخش می شود تا مردم بیشتر با بیماری 

سکته مغزی آشنا شوند.

وی ادامه داد: سکته مغزی قابل درمان است 
به شرط اینکه زمان را از دست ندهیم و اولین 

راه آن تماس به موقع با اورژانس است.
اینکه همکاران انجمن سکته  با بیان  مهرپور 
و  مغز  متخصصان  همکاری  با  ایران  مغزی 
احمر،  هالل  داوطلب  دانشجویان  اعصاب، 
تکنسین  و  توانبخشی  گروه  دانشجویان 
می  اجرا  را  برنامه  این  اورژانس  تیم  های 
کنند، افزود: این گروهها با حدود 5۰ نفر در 
غرفه های پایش و غربالگری، نمایش فیلم و 
کلیپ های آموزشی، اطالع رسانی در رابطه 
با انجمن سکته مغزی، غرفه پرسش و پاسخ 
فعالیت  مردم  به  بیماری  عالئم  شناساندن  و 

می کنند.
ها  زیرساخت  تامین  برای  داشت:  اظهار  وی 
و داروهای موردنیاز جلوگیری از لخته خون، 
تاکنون اقداماتی صورت گرفته که یکی از این 
امکانات، تامین داروی ضدلخته خون و تحت 
ایران در  پوشش بیمه بردن آن است که در 
در  و  بیمه شده  دارو  این  اخیر  طی چندماه 

اختیار بیمارستان ها قرار گرفته است.
در  الزم  امکانات  همچنین  گفت:  مهرپور 
بیمارستان ها برای خروج لخته خون از بدن 
مساله  مهمترین  اما  است  شده  فراهم  بیمار 
این است که سکته مغزی زمان طالیی دارد 
تا  داده شود  اطالع  اورژانس  موقع  به  باید  و 
اورژانس بتواند به مراکزی که امکانات درمانی 
سکته مغزی را دارند بیماران را ارجاع دهند.

دبیر انجمن سکته مغزی و فوق تخصص مغز 
و اعصاب با بیان اینکه در ایران هر پنج دقیقه 
یک نفر به سکته قلبی دچار می شود، افزود: 
آمار مرگ و میر در برخی کشورهای پیشرفته 
کاهش داده شده و به پنجمین عامل مرگ و 

میر تبدیل شده است.

گفت:  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
به  آموزی  سواد  سازمان  دولت  مصوبه  طبق 
هر فرد بیسوادی که بتواند در امتحان پایانی 
نمره حد نصاب اخذ کند، مبلغ ۱۳9 هزار و 

ششصد هزار تومان پرداخت می کند.
 به گزارش فارس،علی باقرزاده رئیس سازمان 
آموزش  نحوه  تشریح  با  سوادآموزی  نهضت 
تمام  در  داشت:  اظهار  کشور،  در  بیسوادان 
نهضت سواد  واحد  پرورش،  و  آموزش  ادارت 
با  می توانند  بیسوادان  و  دارد  وجود  آموزی 
مراجعه به آنجا در فرآیند ثبت نام و آموزش 

قرار گیرند.
وی ادامه داد: والدین دانش آاموزان می توانند 
پوشش  تحت  افراد   ، فرزندانشان  مدارس  به 
کمیته،  این  فرهنگی  واحد  به  امداد  کمیته 
مراجعه کنند، همچنین آموزش کشاورزان در 
دست اجرا است که این امر هم اکنون در 5 

استان کشور در حال اجرا است.
بسواد  افراد  اطالعات  اینکه  بیان  با  باقرزاده 
گرفته  قرار  دهندگان  آموزش  اختیار  در 
است، افزود: 9۰ درصد آموزش افراد بیسواد 
انجام  دهندگان  آموزش  حضوری  مراجعه  با 

می گیرد.
4 تا ۷ ماه زمان برای خواندن و نوشتن

بیسوادان،  آموزش  جزئیات  خصوص  در  وی 
و  خواندن  توانایی  مطلقا  که  فردی  گفت: 
ماهه،   ۷ تا   4 فرآیندی  طی  ندارد،  نوشتن 
روزانه از شنبه تا چهارشنبه به مدت 2 ساعت 

آموزش خواهد دید.
آموزش  روش  این  در  داد:  ادامه  باقرزاده 
و  مکان  توانند  گیرنده می  آموزش  و  دهنده 
زمان آموزش را مشخص کنند و صرفا امتحان 
ماهیانه برگزار می شود و نهایتا کارنامه صادر 

می  شود.

بیان  با  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
خواندن،  شامل  آموزی  سواد  دوره  اینکه 
نوشتن، روخوانی قرآن کریم و انجام محاسبات 
اولیه در حد 4 عمل اصلی است، تصریح کرد: 
در این دوره 4۰۰ ساعت آموزش پیش بینی 
شده است که با توجه به استعداد، آمادگی و 
برخورداری آموزش گیرنده و آموزش دهنده 

زمانش بین 4 تا ۷ ماه متغایر است.
وی دوره بعدی آموزش را با هدف جلوگیری 
اظهار  و  برشمرد  سوادی  بی  به  بازگشت  از 
آموزی مدرک  داشت: در دوره تحکیم سواد 

سوم ابتدایی به فرد داده می شود.
ارائه مدرک ششم ابتدایی به آموزش دیده ها 

طی فرآیندی 5 تا 8 ماهه
سواد  توسعه  بعدی  دوره  داد:  ادامه  باقرزاده 
است که 6۰۰ ساعت پیش بینی شده و بین 
دوره  این  در  که  می کشد  طول  ماه   8 تا   5
عمدتا  که  نفر   ۱۰ حداقل  با  کالسی  روش 
الزامی است و در  انجام می گیرد  در مدارس 
ابتدایی  ششم  مدرک  فرد  به  قبولی  صورت 

داده می شود.
پرداخت ۱۳9  هزار و ششصد هزار تومان به 

هر فردی که خواندن و نوشتن فرا گیرد
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از پرداخت 
پاداش مالی به فرد بیسواد در صورت توانایی 
طبق  افزود:  و  داد  خبر  نوشتن  و  خواندن 
هر  به  آموزی  سواد  سازمان  دولت  مصوبه 
پایانی  امتحان  در  بتوانند  که  بیسوادی  فرد 
نمره حد نصاب اخذ کند، مبلغ ۱۳9 هزار و 
ششصد هزار تومان پرداخت می کند که این 

مبلغ در سال گذشته، ۱۳4 هزار تومان بود.
ایرانی  شامل  صرفا  مبلغ  این  افزود:  وی 
نام  به  حساب  شماره  که  کسانی  و  بوده  ها 

خودشان داشته باشند تعلق می گیرد.

 پرداخت پاداش مالی برای خواندن و نوشتنسکته مغزی دومین عامل مرگ و میر ایرانیان

نانودارو   ۳ تولید  از  پس  کشور  پژوهشگران 
با  برای درمان سالک، دیابت و سرطان؛ اخیرا 
استفاده از عصاره گیاه دارویی خارمریم دارویی 
برای درمان سرطان تولید کردند که امیدوارند 

تا 4 ماه آینده وارد بازار شود.
دکتر محمدرضا روزبه از محققان طرح و مدیر 
تولیدکننده  دانش بنیان  شرکت  مارکتینگ 
تیم  این  محصول  جدیدترین  نانوداروها  این 
ذکر  لیو«  »سینا  نام  به  دارویی  را  تحقیقاتی 
کرد و گفت: این دارو از عصاره گیاه خارمریم 

در فرم نانو تولید شده است.
یادآور  دارو،  این  کاربردهای  به  اشاره  با  وی 

بیماری های  درمان  برای  دارو  این  شد: 
و  فیبروز  سیروز،  چرب،  کبد  همچون  کبدی 

بیماری های پیشرونده کبدی موثر است.
روزبه به بیان عملکرد این دارو در بدن اشاره 
آنزیم های  سطح  دارو  این  داد:  ادامه  و  کرد 
به شدت کاهش می دهد و می تواند  را  کبدی 
داشته  بیماری  درمان  روند  در  موثری  کمک 

باشد.
این محقق، افزایش جذب و اثرگذاری این دارو 

را از مزایای آن نام برد و اظهار کرد: این دارو تا 
4 ماه آینده وارد بازار خواهد شد

وی سینا کورکومین را از دیگر محصوالت این 
تحقیقات نام برد و افزود: ماده موثره این دارو از 
گیاه زردچوبه است؛ چرا که این گیاه از دیرباز 
سرطان  ضد  التهاب،  ضد  ماده  یک  عنوان  به 
رو  این  از  است؛  بوده  اکسیدان مطرح  آنتی  و 
طیف وسیعی از بیماران می توانند از زردچوبه 

مصرف کنند.

روزبه با اشاره به چالش های موجود در مصرف 
زردچوبه، خاطرنشان کرد: مصرف زردچوبه به 
اسید  برابر  در  ناپایدار  بسیار  معمول  صورت 
معده است؛ ولی در این مطالعات با تبدیل آن 
به فرم نانو ناپایداری این ماده موثره را کاهش 
برابر  در  را  آن  مقاومت  که  گونه ای  به  دادیم، 

اسید معده افزایش دادیم.
وی با تاکید بر این که جذب این دارو از طریق 
از  روده صورت می گیرد، گفت:  اپی تلیال  الیه 
دارد  آبگریزی  خاصیت  زردچوبه  دیگر  سوی 
و فرم نانویی آن، این خاصیت را کاهش داده 

است.

تولید داروی ضدسرطان از عصاره خارمریم
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به  رسیدن  برای  کسی  هر  مسلما 
 اهداف خودش و رسیدن به خوشبختی 
می  انجام  متعددی  های  ریزی  برنامه 
برای  را  خود  اهداف  شخص  هر  دهد. 
زندگی  و  واقعی  آرامشی  به  رسیدن 

زیبا مشخص می کند.
 اما حقیقت امر حاکی از آن است که 
خوشبختی  واقعی در احساس آرامش 
این  روز  هر  من  است.  حال  لحظه  در 
:من  کنم  می  تکرار  خودم  با  را  جمله 
دست  فردا  خوشحالم،  االن  همین 

خداست. 
با  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
برای  تالش  و  هدف  کردن  مشخص 
آرامش  سلب  بر  عالوه  آن  به  رسیدن 
در  شد.  خواهیم  آن  تحقق  مانع 
توسط  شده  انجام  مطالعات  خصوص 
روانشناسی  استاد  گیلبرت  دنیل 

دانشگاه هاروارد می توان اینگونه برداشت کرد 
که تفکر )زمانی خوشبخت می شویم که…( 
کامال بیهوده و اشتباه است زیرا زندگی آرام در 
لحظه حال را از بین می برد و در عین حال 
که  کند  می  شرطی  به  منوط  را  خوشبختی 
اگر هم  یا  و  یابد  تحقق  نیست  اصال مشخص 
تحقق یابد چقدر به انسان کمک می کند. در 
لحظه زندگی کردن  برای احساس خوشبختی 
همین  از  بخواهیم  اینکه  تا  است  بهتر  بسیار 
االن به آینده فکر کنیم و عذابی را دچار احوال 
قرار  نیست  مشخص  اصال  که  بنیم  خودمان 
آینده  نکنید،  اشتباه  بیافتد.  اتفاقی  چه  است 
که  به شرطی  اما  است  ای  عاقالنه  کار  نگری 

زندگی ما را تحت و شعاع خود قرار ندهد که 
آرامشمان سلب شود.

برخی بر این باورند که با پول زندگی زیبایی 
خوشبختی  و  آرامش  خود  با  پول  و   دارند 
می آورد. الزم به ذکر است که بررسی ها نشان 
می دهد که افزایش درآمد موجب خوشبختی 
خوشبختی  از  کوچکی  بخش  زیرا  شود  نمی 

ثروت، سطح اجتماعی و … است. 
راز خوشبختی در زندگی

سطح  ثروت،  خوشبختی  از  کوچکی  بخش 
اجتماعی و … است

افزایش  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
دیگر  طوالنی  چندان  نه  مدت  پس  درآمد 
بخش کند.  نمی  قبل  با  فرقی  انسان   برای 

تایین کننده خوشبختی  عوامل  از  ای   عمده 
فکری،  های  عادت  یعنی  فردی  های  عادت 
عوامل  و  و…  رفتار  و  کلمات  احساسی، 
انتظار  به جای  ما  واقع  در  باشد.  ژنتیکی می 
یک هدف ایده آل و دامن زدن به دل آشوبی و 
بالتکلیفی باید به رشد و تحکیم عوامل تعیین 
کننده سطح خوشبختی در خود بپردازیم. اگر 
که،  کنید  می  فکر  ها  خیلی  مانند  هم  شما 
حتی  و  زیبایی  و  شغل  و  پول  به  رسیدن  با 
دارید  دوستشان  که  کسانی  و  همسر  با  سفر 
به خوشبختی می رسید سخت در اشتباهید، 
زیرا هر بار با رسیدن به هر کدام از آن ها فکر 
می کنید کمتر از قبل خوشبخت و خوشحال 
دارید  را هم  تجارب  این  بار که  و هر  هستید 

از هیجان آن ها کاسته می شود و رفته 
رفته تکراری خواهند شد.

بیشتر  به  دیگر  االن  همین  از  بیایید   
نکنیم.  فکر   … و  کاش  ای  و  بهتر  و 
خوشبختی  و  آرامش  صورت  این  در 
هدیه خودمان  به  را  زندگی  در   کلی 
خوشحالی  و  آرامش  بیایید  دهیم.  می   
خود را درگیر اهدافی که شاید هیچوقت 
باشند  نداشته  ما  زندگی  روی  تاثیری 
باید  زیبا  زندگی  داشتن  برای  نکنیم. 
احساس  که  است  این  مهم  که  بدانیم 
احساس  این  و  کنیم  خوشبختی 
باید  بجوشد،  درون  از  باید  خوشبختی 
چیزی  هیچ  کنیم.  شروع  خودمان  از 
آرامش  داشتن  برای  نیست.  اتفاقی 
خاطر و خوشبختی باید خودمان دلسوز 
ای  آینده  به  دلبستن  باشیم.  خودمان 
اینده  جز  چیزی  نیست  مشخص  که 

فروشی و سلب آرامش نیست.
 خستگی و افسردگی را دور بریزید. از همین 
االن لبخند بزنید به هر آنچه که هست و هر 
آنچه که دارید. زندگی را فدای آینده نا معلوم 
نکنید، البته این به معنای تالش نکردن برای 
آینده نیست. باید درست رفتار کنیم. نه آنقدر 
و  تحت  را  خود  زندگی  که  باشیم  خیال  بی 
الشعاع قرار دهیم و آنقدر پیگیر اهدافی باشیم 
که رسیدن به آن ها مستلزم اما و اگر است. در 
خدادادیست  آرامش  باشید.  خوشبخت  لحظه 
است.  خودمان  کار  ان  داشتن  نگه  اما 

خوشبختی را نگه دارید. واقع بین باشید.
منبع: تبیان

 لیستی از بهترین روغن های
 ضد پیری پوست 

که  هستند  گری  معجصزه  طبیعی،  های   روغن 
می توانند چین و چروک ها، تاثیر نور خورشید و 
آکنه را به حداقل برسانند و باعث شوند پوستتان 

بیش از هر زمان دیگری بدرخشد و جوان بماند.
 در این مقاله می خواهیم لیستی از بهترین روغن های 

طبیعی مخصوص پوست را به شما معرفی کنیم.
روغن هسته انار 

روغن طبیعی که از دانه های انار گرفته می شود، 
به خاطر خواص ضد پیری اش معروف است: این 
روغن به بازسازی سلولی و همچنین تثبیت قابلیت 
ارتجاعی پوست کمک می کند. اسید چرب های 
امگا 5 موجود در هسته انار که پونیسیک اسید نام 
التهاب هایی قوی هستند که آسیب  دارند، ضد 
وارد شده توسط اشعه ماوراء بنفش را به تاخیر می 
اندازند. قبل از اینکه در معرض نور خورشید قرار 
بگیرید این روغن را به پوست خود بمالید تا تاثیر 
ضد آفتابتان چند برابر شود. روغن دانه انار همچنین 
اکسیدانی  آنتی  است،  االجیک  اسید  از  سرشار 
طبیعی که به عنوان محافظت کننده پوست در برابر 

سرطان شناخته می شود.
روغن رزماری 

روغن طبیعی رزماری می تواند باعث بهبود گردش 
خون و لنف شده و کمک کند چاله های پوست که 
معموال با نام سلولیت شناخته می شوند از بین بروند. 
این روغن همچنین به تمیز شدن پوست از آلودگی 
های محیطی نیز کمک می کند. روغن رزمای را که 
حاوی ترکیبات آنتی باکتریال است، روی پوست خود 
ماساژ دهید تا به درمان آکنه کمک کند. می توانید 
آن را با روغن نارگیب ترکیب کنید تا پوست را سفت 

کند تا آثار کشیدگی و چروک از روی آن محو شود.
روغن اسطوخودوس 

روغن اسطوخودوس لطیف اما قدرتمند است. بوی 
فوق العاده خوبی هم دارد. این روغن به تولید آنتی 
اکسیدان و التیام سریع تر پوست کمک می کند و 
از آن استفاده های بسیاری می شود، از زخم های 
کوچک گرفته تا سوختگی های سطحی. خاصیت 
آنتی باکتریایی این روغن، زخم را تمیز نگه می دارد.

  روغن کندر 
روغن کندر را از قدیم برای بخور در مراسم مقدس 
استفاده می کردند. این روغن طبیعی که آن را از 
شیره نوعی درخت کندر می گیرند برای از بین 
بردن لکه های پیری روی پوست و ناهماهنگ بودن 
رنگ پوست استفاده می کنند. خاصیت قابض این 
روغن، پوست را سفت می کند بنابراین نشانه های 
چین و چروک و شل شدگی پوست به حداقل می 
رسد. مقداری روغن کندر را به هر نوع روغن نرم 
کننده دیگری مانند روغن نارگیل اضافه کنید و روی 

پوست خود بمالید.
روغن هسته زرد آلو 

روغن هسته زردآلو از مغز درون هسته زردآلو گرفته 
می شود. این روغن سرشار است از اسید لینولنیک، 
اسید چربی که بازسازی سلول های پوست را بهبود 
می بخشد. روغن هسته زردآلو همچنین سرشار 
است از ویتامین های A و E که باعث می شوند 
این روغن سبک و غیر چرب به یک آبرسان عالی 
برای پوست و منبعی عالی از آنتی اکسیدان تبدیل 
شود. آنتی اکسیدان ها با رادیکال های آزاد مبارزه 

می کنند و سنتز کالژن را بهبود می بخشند.

فشار خون خود را
 با این مواد غذایی درمان کنید!

فشار خون نیرویی است که توسط جریان خون به دیواره رگ ها وارد 
می شود تا خون در سراسر رگ ها و بدن جریان یابد. اگر این نیرو 
افزایش پیدا کند و در طول زمان ثابت باقی بماند، بدن با مشکالت 
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  آمار  اساس  بر  شود.  می  روبرو  زیادی 
بیماری ها، حدود یک سوم افراد بالغ در آمریکا به فشار خون مبتال 
هستند که فقط نیمی از آنان تحت درمان قرار دارند. فشار خون عامل 
اختالالت  و  مغزی  کلیوی، سکته  عروقی،  قلبی  های  بیماری  اصلی 
چشمی محسوب می شود. از آنجا که این عارضه بدون هیچ عالمت 

اولیه و هشدار دهنده ای است، به آن قاتل خاموش گفته می شود. 
عنصر  دهد  می  نشان  آمریکا  در  ایندیانا  دانشگاه  محققان  مطالعات 

معدنی منیزیم قادر به کنترل فشار خون است.
این مطالعه با بررسی بیش از دو هزار شرکت کننده نشان می دهد 
منیزیم یک عنصر اساسی برای بیش از ۳۰۰ واکنش بیوشیمیایی در 
افرادی که روزانه حدود ۳۰۰ میلی  ادامه آمده است  بدن است. در 
گرم منیزیم مصرف می کنند، فشار خون متناسبی دارند و می توانند 

با همین دوز منیزیم فشار خون را کنترل کنند.

بدن به چند میلی گرم منیزیم در روز نیاز دارد
میزان نیاز بدن به منیزیم بسته به جنس و سن متفاوت است. کودکان 
۱ تا 8 سال به 8۰ تا ۱۳۰ میلی گرم منیزیم در روز نیاز دارند. 24۰ 

میلی گرم در روز برای کودکان 9 تا ۱۳ ساله توصیه شده است.
بدن  است.  متفاوت  به جنسیت  بنا  نیاز  این  از چهارده سالگی  پس 
مردان بیشتر از زنان به منیزیم نیاز دارد. به مردان باالی ۱4 سال 
توصیه می شود که روزانه بین 4۰۰ تا 42۰ میلی گرم منیزیم مصرف 
کنند؛ در حالیکه این میزان در زنان باالی ۱4 سال بین ۳2۰ تا ۳6۰ 

میلی گرم است.

منابع منیزیم
همواره  ولی  دارند  وجود  ها  داروخانه  تمام  در  منیزیم  های  مکمل 
توصیه می شود که این ماده معدنی به صورت طبیعی و همراه با مواد 
غذایی وارد بدن شود. برخی از مواد غذایی حاوی منیزیم عبارتند از :

دانه آفتابرگردان
بادام

دانه کنجد
گندم و انواع غالت

شیرسویا
لوبیا سفید و قهوه ای

بلغور جوی دوسر
کلم بروکلی

اسفناج
نخود
شیر
موز

برنج قهوه ای
میگو

کره بادام زمینی
نان

 سالمت و تغذیه بهداشت و سالمت

من احساس خوشبختی میکنم، شماچطور؟

سالمت  حفظ  برای  خوب  عادات  از  بسیاری 
غذایی  رژیم  یک  رعایت  از  عبارتند  ها  چشم 
آفتابی  های  عینک  از  استفاده  متعادل، 
 ... و  پزشکی  چشم  منظم  معاینات  استاندارد، 
چه چشم،  برای  خطرناک  های  عادات  اما   و 

 عادت هایی هستند.
های  عادت  داشتن  با  چشم  از  مراقبت  فقط   
طبی  های  عینک  از  استفاده  مانند  خوب 
استاندارد، مراجعه منظم و معاینه توسط چشم 
کافی  شما  های  چشم  سالمت  برای  پزشک، 
نیست، عادت های غلط هم وجود دارند، که می 
توانند به سالمت چشم ها آسیب برسانند و نیاز 

به اصالح فوری دارند، از جمله:
 

1- عادت خطرناک برای چشم: 
مالش چشم

از یکی  چشم  اطراف  پوست  شدن   چروک 
 نشانه های اولیه باال رفتن سن است. اما مالش 
به شکسته شدن عروق  تواند منجر  چشم می 
خونی کوچک زیر سطح پوست شود و افتادگی 
پلک و چین و چروک زیر چشم را تشدید کند. 
بردن  بین  از  برای  زیادی  های  راه  که  این  با 

یا  بوتاکس  تزریق  جمله  از  چشم  زیر  چروک 
پیشگیری  اما  دارد  پلک وجود  زیبایی  جراحی 

همیشه بهتر است.
 

2- عادت خطرناک برای چشم: 
فراموش کردن عینک آفتابی

خطرناکترین  از  یکی  خورشید  فرابنفش  اشعه 
است.  پلک  و  ها  به چشم  آسیب  برای  عوامل 
به  منجر  خورشید  نور  معرض  در  گیری  قرار 
و  ماکوال  دژنراسیون  مروارید،  آب  برفکوری، 
ناخنک چشم و حتی سرطان پلک می شود. 
استفاده از عینک های آفتابی برای محافظت 
روزهای  در  اشعهHEVحتی  اشعهUVو  از 

ابری ضروری است.
 

3- عادت خطرناک برای چشم : 
سیگار کشیدن

سیگاری ها تا چهاربرابر افراد غیرسیگاری در 
معرض کوری قرار دارند. سیگار کشیدن تنها 
و  مغز  قلب،  ریه،  مانند  بدن  از  اعضایی  برای 
... خطرناک نیست بلکه می تواند برای چشم 
باشد.  داشته  ناپذیر  جبران  منفی  اثرات  نیز 

چشمی  های  بیماری  به  ابتال  خطر  سیگار 
مانند آب مروارید، دژنراسیون ماکوال، یووئیت 
از چشم که مجرای دستگاه  )التهاب قسمتی 
یووه آ نامیده می شود که شامل عنبیه، جسم 
خشکی  است(،  )مشیمیه(  کروئید  و  مژگانی 
می  تشدید  را  دیابتی  ریتنوپاتی  و  چشم 
تا چهاربرابر بیشتر  کند. در واقع سیگاری ها 
ممکن است کوری را در مقایسه با افراد غیر 
است  این  خوب  خبر  کنند.  تجربه  سیگاری 
که ترک سیگار بدون توجه به سن، می تواند 
را  چشمی  جدی  های  بیماری  به  ابتال  خطر 

کاهش دهد.
 4- عادت خطرناک برای چشم: 

رژیم غذایی فقیر
مصرف بیش از حد فست فودها و اجتناب از 
ها،  ویتامین  سبزیجات،  و  میوه  کافی  مصرف 
مواد معدنی و اسیدهای آمینه ضروری، خطر 
می  تشدید  را  چشمی  های  بیماری  به  ابتال 
کند. سبزی های برگ دار، میوه های رنگارنگ 
و ماهی باعث جلوگیری یا مدیریت بیماری های 

چشمی وابسته به سن می شود.
 

5- عادت خطرناک برای چشم: محرومیت 
از خواب

کمبود خواب با قرمزی، ایجاد حلقه های تیره 
خشکی  چشم،  زیر  پوست  چروک  چشم،  زیر 

چشم و تاری دید همراه است.
 6- عادت خطرناک برای چشم:

 ننوشیدن آب کافی
و  روز  در  آب  لیوان   8 حداقل  نوشیدن  عدم 
دریافت یک رژیم غذایی با سدیم باال، می تواند 
رفتن  بین  از  و  اشک  تولید  کاهش  به  منجر 
رطوبت محیط چشم شود و فرد را مستعد ابتال 
چشم،  خشکی  کند.  چشمی  های  بیماری  به 
قرمزی و پف کردگی پلک ها از نشانه های کم 

آبی بدن است.
 7- عادت خطرناک برای چشم: عدم 

مراجعه به چشم پزشک
مشکالت  تواند  می  چشم  منظم  معاینات 
چون دهد.  تشخیص  ایجاد  از  قبل  را   بینایی 
 بیماری های تهدید کننده بینایی مانند گلوکوم 
تا  ندارند  ای  هشداردهنده  عالئم  هیچ  اغلب 
زمانی که از دست دادن دائمی دید اتفاق بیفتد.
aftabir.com:منبع

7 عادت خطرناک را از چشمانتان دور کنید! 

دادنامه 
تهران  دادگاه کیفری 2  پرونده کالسه 94۰998۰5۰۰9۰۰۷28 شعبه ۱۰52 

دادنامه 95۰99۷۰۰۰22۰۰8۱۳  شاکی : آفرین امامی فرزند حسین 
متهم : فرحناز نادری فرزند علی بنشانی مجهول المکان 

اتهام ها : ۱- توهین به اشخاص عادی 2- تهدید            رای دادگاه 
پیرامون اتهام فرحناز نادری فرزند علی دایر بر توهین و تهدید نسبت به شاکیه 
آفرین امامی از طریق تماس تلفنی و ارسال پیام با عنایت به محتویات پرونده و 
شرح شکایت شاکیه و گواهی گواهان و پاسخ استعالم شرکت خدمات ارتباطی 
و مستندا  دانسته  را محرز  انتسابی  بزه  دادگاه  و کیفر خواست صادره  ایرانسل 
بمواد 6۰8-669 ق م ا مصوب ۱۳۷5 بابت توهین به یک میلیون جزای نقدی و 
در مورد تهدید به ۷4 ضربه شالق تعزیری محکوم و در راستای ماده ۱۳4 ق م ا 
مصوب ۱۳92 از باب تعدد صرفا مجازات اشد که شالق باشد اجرا می گردد راي 
صادره غیابي ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس 

ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
399086/م الف    رییس شعبه 1052 کیفري 2  مجتمع عدالت تهران

ابالغ

ملوک  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  خرسند  سعادتمند  اکبر   : خواهان 
رسمی  تنظیم سند  به  الزام  به خواسته  قمی  پور  اسماعیلی  و شهرام  مذاکری 
ملک و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان رباط کریم نموده 
کریم  رباط  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
ارجاع و به کالسه 95۰998229۰2۰۰694 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۱۳95/۱۱/۱6 و ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و در خواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳قانون 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 خواندگان پس از نشر آگهی واطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف /۱5۷4  

شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم- مهدی ساده 

حصر وراثت

آقای محمد خالصی  دارای شماره شناسنامه 44 فرزند سیف اهلل  متولد ۱۳42 صادره 
از شهریا ربشرح دادخواست و به کالسه ۳6۳/8/95  از این شورا درخواست حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده که شادروان سهیال کریمی  فرزندمحمد کریم  به شماره 
شناسنامه ۳ در تاریخ 95/8/۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصراست به:
۱- محمد خالصی فرزند سیف اهلل به شماره شناسنامه 44نسبت همسر متوفی 

2-علی خالصی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۰۰۱96۱۰۷69 نسبت پسر متوفی 
۳- فاطمه خالصی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۰۰۱۷4۰۰۷59 نسبت دختر 

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

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.م الف /۱5۷6
حوزه  8 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

ابالغ

وقت رسیدگی:95/8/۱8 ساعت ۱5
خواهان:ناهید کرمی   خوانده:سحرگلمکانی

رسیدگی  جهت  که  نموده  اختالف   حل  شورای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
المکان بودن خوانده  ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
به درخواست خواهان و به دستور دادگاه و  به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین نامه  
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود . تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورای حل اختالف  
را  ضمائم  و  دادخواست   دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه 
دریافت   نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه 
بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز 

خواهد بود.م الف /۱5۷2  
مدیر دفتر شعبه 5شورای حل اختالف رباط کریم 

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۷4 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
آقای داود کریمی  به اتهام خیانت درامانت در پرونده کالسه به شماره بایگانی 
95۱۷85  شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب 
می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ میگردد 
تا ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی  در این شعبه دادیاری حاضر شوید و 
ازخود دفاع نمایید و در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم 
معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام 
به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی 

تا روز محاکمه کمتر از یک ماه نباشد.م/الف ۱686  
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر -  علی علی پور رجبی  

احضار متهم 

حامد  تهران   ۱۰ ناحیه  دادسرای  بازپرسی   4 شعبه  4/95۰۱۳4ب  پرونده  در 
دوچرخه   دستگاه  یک  سرقت  باتهام  مسعود صدری  شکایت   بموجب  مرادی  
تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان 
ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده ۱۷4 ق آدک مراتب یک نوبت 
در روزنامه آگهی و متهم ظرف یک ماه احضار می شود متهم موظف است ظرف 
مدت یک ماه از ابالغ حضور یابد پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته 

خواهد شد 
399071/م الف    بازپرس شعبه 4 دادسرای ناحیه 10 تهران 

احضار متهم 

ده  ناحیه  دادسراي  بازپرسي  یازدهم  شعبه   94۱۰48 کالسه   پرونده  بموجب 
کدملی 269۱2944۱2  دارنده  اسماعیل  فرزند  فالح   علی    ) )هاشمي  تهران 
متهم اند به جعل امضا بعلت مجهول المکان بودن ایشان و به تجویز ماده ۱۷4 
ق آدک مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه کثیراالنتشار چاپ تا نامبرده ظرف 
یک ماه  پس از نشر آگهی  در این بازپرسي واقع در تهران خ آزادي نبش خ 
خوش شمالي طبقه سوم حاضر شوند بدیهي است درصورت آگهي احضار متهم 

عدم حضور ایشان تصمیم مقتضي اخذ خواهدشد 
399075/م الف      بازپرس شعبه 11 دادسراي ناحیه 10 تهران 

آگهی

تهران   ۳4 ناحیه  دادسرای  بازپرسی  این   8 شعبه  کالسه 94۰2۰9  پرونده  در 
سید احمد احمدی باتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار با سالح سرد حسب 
شکایت ابراهیم اسماعیلی قریب کندی تحت تعقیب می باشد نظر باینکه متهم 
آدک  ق   ۱۷4 ماده  بتجویز  بدینوسیله  باشند  می  المکان  مجهول  الذکر  فوق 
بنامبردگان ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه پس از نشر آگهی جهت رسیدگی و 
دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه بازپرسی بنشانی سه راه آذری خ سبحانی خ 
شهید گرکانی جنب کارخانه آرد  باختر دادسرای ویژه سرقت  ناحیه ۳4 تهران   
شعبه 8 بازپرسی حاضر شوند در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد شد 
399072/م الف    بازپرس شعبه 8 دادسرای ناحیه 34 تهران 

آگهی
آلبرت  فرزند  نرسسیان  روبیک  بازپرسی  این  92۰5۷۳/ب4  کالسه  پرونده  در 
متهم به ایراد جرح غیر عمدی ناشی از بی مباالتی موضوع شکایت حامد جزی  
نظر باینکه متهم فوق الذکر مجهول المکان می باشند بدینوسیله بتجویز ماده 
۱۷4 ق آدک بنامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه پس از نشر آگهی جهت 
رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه بازپرسی بنشانی سه راه آذری 
خ سبحانی خ شهید گرکانی جنب کارخانه آرد دادسرای امور جنایی ویژه قتل 
ناحیه 2۷ تهران طبقه سوم شعبه 4 بازپرسی حاضر شوند در غیر اینصورت وفق 

مقررات اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد ۳99۰82/م الف    
بازپرس شعبه 4 دادسرای ناحیه 27 تهران امور جنایی

آگهی

در پرونده کالسه 95۰456 افشین افرا فرزند عباس که باتهام مشارکت در سرقت 
های متعدد خودرو  تحت تعقیب می باشد نظر باینکه متهم فوق الذکر مجهول 
المکان می باشند بدینوسیله بتجویز ماده ۱۷۳ ق آدک بنامبرده ابالغ می گردد 
تا ظرف یک ماه پس از نشر آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این 
شعبه بازپرسی بنشانی سه راه آذری خ سبحانی خ شهید گرکانی جنب کارخانه 
آرد    دادسرای ویژه سرقت  ناحیه ۳4 تهران   شعبه 5 بازپرسی حاضر شوند در 

غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
399084/م الف    بازپرس شعبه 5 دادسرای ناحیه 34 تهران 

احضار متهم 
مجهول  که  عقیلی  هوتن  متهم   به  آدک  ق   ۱۷4 ماده  اجرای  در  بدینوسیله 
المکان و باتهام تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از سیستم رایانه ای   
تحت تعقیب  قرار گرفته یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار یا محلی آگهی 
می شود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
بازپرسی  ششم  شعبه  در  مطرح    94۰9982۱۷92۰۰6۱2 کیفری  پرونده  در 
دادسرای ناحیه ۳۱ تهران واقع در  تهران خ شریعتي باالتر از سه راه طالقاني 
نبش کوچه فرهاد 2   حاضر   در غیر اینصورت شعبه وفق مقررات مطابق مواد 

2۱۷-2۱8 همان قانون رسیدگی غیابی و اظهار نظر خواهد نمود  
399081/م الف     بازپرس شعبه 6 دادسراي ناحیه 31 تهران

احضار متهم 

بدینوسیله به متهم محمد جواد مسعودی  که فعال مجهول المکان مي باشد ابالغ 
مي گردد که جهت دفاع از خود باتهام  معامله بقصد فرار از دین بنا به شکایت 
محمد صالح ابیاری   پرونده کالسه 95۰998۱9۷49۰۰۰92 ظرف یک ماه پس 
ناحیه ۷ تهران سیدخندان  این آگهي در شعبه 2 دادیاري دادسراي  انتشار  از 
حاضر شوید این آگهي باستناد ماده ۱۷4 ق آدک مصوب 92 فقط یک نوبت 
منتشر مي گردد چنانچه متهم در مهلت مقرر قانوني در این شعبه حاضر نشود 

تصمیم قانوني اتخاذ خواهدشد 
399080/م الف      دادیار شعبه 2 دادسراي ناحیه 7 تهران 

احضار متهم    
مجتمع شهید قدوسی تهران   در پرونده کالسه 94۰9982۱464۰۰6۷۷ برای شاهین 
آقابیگلو باتهام کالهبرداری و انتقال مال غیر  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 95/9/۳۰ ساعت ۱۰/۰۰ تعیین گردیده 
است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد ۱۱5-۱8۰ ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
399074/م الف                    شعبه 1032 کیفري 2 مجتمع شهید قدوسی تهران   

آگهی احضار متهم

در پرونده شماره 95۰998۰4۰2۱۰۰۱65 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 
موجب  به  محمد  فرزند  زاده  گلشن  فرامرز  آقای  اردبیل  شهرستان  انقالب  و 
شکایت یعسوب وثوقی حمزه خانلو به اتهام کالهبرداری به مبلغ سیزده میلیون 
و پانصد هزار تومان از طریق انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار دارد و با توجه به 
معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم دسترسی به او، طبق ماده ۱۷4 قانون آیین 
دادرسی کیفری، مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف یکماه احضار 

می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد. 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردبیل- مهدی شعبانی

آگهی
در پرونده کالسه 95۰۳5۰ کیوان شیرازي فرزند مقصود که باتهام مشارکت در 
سرقت بنحو قاپیدن و مقرون به آزار  تحت تعقیب می باشد نظر باینکه متهم فوق 
الذکر مجهول المکان می باشند بدینوسیله بتجویز ماده ۱۷۳ ق آدک بنامبرده ابالغ 
می گردد تا ظرف یک ماه پس از نشر آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی 
در این شعبه بازپرسی بنشانی سه راه آذری خ سبحانی خ شهید گرکانی جنب 
کارخانه آرد  باختر دادسرای ویژه سرقت  ناحیه ۳4 تهران   شعبه 5 بازپرسی حاضر 

شوند در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
399077/م الف    بازپرس شعبه 5 دادسرای ناحیه 34 تهران 

آگهی

بدینوسیله به نوید چراغی فرزند نصراله که حسب شکایت علیرضا کمالی باتهام 
تحصیل وجه بمبلغ 68۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ادعای نفوذ نزد مامورین دولتی در 
پرونده کالسه 95۰262  این  شعبه تحت تعقیب است   ابالغ می گردد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه برای دفاع از اتهام انتسابی حاضر شوید در غیر 

اینصورت وفق مقررات باتهام رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
399073/م الف   بازپرس شعبه 6 دادسرای ناحیه 6 تهران 
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منصور پورحیدری درگذشت
منصور پورحیدری بزرگ مرد فوتبال ایران، اسطوره باشگاه استقالل که در 
سالیان اخیر با نام پدر استقالل شناخته می شد، بعد از یک سال مبارزه با 

بیماری در سن ۷۱ سالگی از دنیا رفت.
به گزارش باشگاه استقالل، جمعه روزی تلخ در تاریخ باشگاه استقالل بود. 
چراکه در این روز باشگاه استقالل یکی از بزرگترین ستون های خود را 

از دست داد.
مرحوم پورحیدری با تیم فوتبال استقالل به افتخارات بزرگی در کسوت 
بازیگری و مربی گری دست یافته بود. از جمله این افتخارات تجربه 
قهرمانی در آسیا به عنوان بازیکن و یک بار به عنوان سرمربی استقالل 
است. او چندین بار با استقالل قهرمانی در لیگ ایران را هم به عنوان 

بازیکن و سرمربی تجربه کرده بود.
منصور پورحیدری مدتی سرمربی تیم ملی ایران بود و با این تیم قهرمانی 

رقابت های آسیایی را بدست آورد.

حذف پدیده مقابل نفت مسجدسلیمان در جام حذفی
نفت مسجدسلیمان با شکست پدیده حریف سایپا در یک هشتم نهایی 

جام حذفی شد.
در آخرین دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال، نفت 
مسجدسلیمان با یک گل پدیده را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. 
ستار دراجی در دقیقه 6۷ تنها گل بازی را به ثمر رساند. نفتی ها در مرحله 

بعد باید با سایپا دیدار کنند.
به این ترتیب، چهره شانزده تیم برتر جام حذفی فوتبال مشخص شد و 
تیم های سایپا، آلومینیوم اراک، شهرداری فومن، استقالل، ماشین سازی 
تبریز، گسترش فوالد، شهرداری ماهشهر، برق جدید شیراز، تراکتورسازی 
تبریز، نفت و گاز گچساران، گسترش فوالد تبریز، نفت تهران، صبا، 
ذوب آهن، فوالد و نفت مسجدسلیمان باید در مرحله یک هشتم نهایی با 

یکدیگر دیدار کنند.

صعود سپاهان در روز بازگشت به »نقش جهان«
تیم فوتبال سپاهان با برتری یک بر صفر برابر پارس جنوبی جم به یک 

هشتم نهایی جام حذفی فوتبال صعود کرد.
دیروز سپاهان به مصاف پارس جنوبی جم رفت و با برتری یک بر صفر 

برابر این تیم به جمع شانزده تیم برتر جام حذفی فوتبال راه یافت.
فرید بهزادی کریمی تک گل سپاهان را به ثمر رساند.

این نخستین دیدار رسمی  سپاهان پس از ۱۰ سال در ورزشگاه نقش 
جهان اصفهان بود.

سپاهان در مرحله بعد باید به مصاف آلومینیوم اراک برود که پیکان را 
حذف کرده بود.

سقوط پینگ پنگ بازان المپیکی ایران در رنگینگ 
فدراسیون جهانی

برادران عالمیان و ندا شهسواری در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی با 
افت رده روبرو بودند.

فدراسیون جهانی تنیس روی میز رنکینگ ماه نوامبر میالدی را اعالم 
کرد که بر اساس آن نوشادو نیما عالمیان و ندا شهسواری افت رنکینگ 

داشتند.
 نوشاد سه پله  و نیما 6 پله سقوط داشتند. شهسواری نیز که این روز ها 

در هیچ مسابقه ای شرکت نمی کند، 9 پله تنزل جایگاه داشت.

قهرمانی تهران در رقابت های کشوری 
ژیمناستیک جوانان

رقابت های کشوری ژیمناستیک جوانان با کسب 
عنوان قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.

کشور  قهرمانی  مسابقات  ایسنا،  گزارش  به 
ژیمناستیک جوانان بزرگداشت شهدای دانش آموز 
با حضور ورزشکاران حدود 2۰ استان ۱۱ لغایت ۱۳ 
آبان ماه در مجموعه ورزشی سه هزار نفری امام 

خمینی شهر گرگان برگزار شد.
در روز نخست رقابت ها در سه وسیله زمینی، خرک 
و دار حلقه انجام شد و نفرات برتر مشخص شدند. 
روز دوم مسابقات با پیگیری حرکات در سه وسیله 
پرش از خرک، بارفیکس و پارالل خاتمه یافت و 
در مجموع 6 وسیله تیم تهران موفق شد با کسب 
مجموع ۳۰۰.۰5 امتیاز در صدر جدول رده بندی 
قرار گیرد. تیم های مازندران و آذربایجان شرقی 

عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

انتقاد مورینیو از عملکرد بازیکنانش 
سرمربی منچستریونایتد از عملکرد بازیکنانش در 

دیدار برابر فنرباغچه در لیگ اروپا انتقاد کرد.
پنج  منچستریونایتد  دپورتیوو،  موندو  گزارش  به  
شنبه در هفته چهارم لیگ اروپا دو بر یک مغلوب 

میزبانش فنرباغچه شد.
ژوزه مورینیو پس از این شکست گفت : بازیکنان 
حریف به گونه ای بازی می کردند که انگار در فینال 
لیگ قهرمان هستند، اما برای بازیکنان ما همچون 
دیدار دوستانه ای در تابستان بود. فنرباغچه شایسته 
پیروزی بود. فوتبال تنها به کیفیت بستگی ندارد و 
باید قدرت و تعهد وجود داشته باشد. همچنین باید 

با تمام وجود بازی کرد.
سرمربی منچستریونایتد در ادامه افزود: تیمی که 
در دقیقه دو گل می خورد مشخص است که آماده 
نیست. پس از گل دوم واکنش نشان دادیم، اما 
بیشتر از آن شایسته نبودیم. مشکلمان عملکردمان 
بود. مورینیو در پایان گفت :حتی پس از دریافت گل 
دوم نیز واکنش خاصی نداشتیم و در رقم خوردن 
چنین نتیجه ای مقصر خودمان هستیم. فنرباغچه 

خیلی خوب بازی کرد و شایسته پیروزی بود.

پیام فیفا پس از درگذشت پورحیدری
فدراسیون جهانی فوتبال در پیامی به درگذشت 
منصور پورحیدری، سرمربی تیم ملی ایران اشاره 

کرد.
فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( در صفحه رسمی 
پورحیدری  منصور  درگذشت  به  اشاره  با  خود 
نوشت: مدافع و سرمربی اسبق تیم   ملی فوتبال 

ایران در سن ۷۱ سالگی درگذشت.
فیفا همچنین تصویری از منصور پورحیدری را در 

زمانی که سرمربی تیم   ملی ایران بود منتشر کرد.

خبرخبر

دادنامه 

تهران  دادگاه کیفری 2  پرونده کالسه 94۰998۰5۰۱۰۰۰9۱۰ شعبه ۱۰52 
دادنامه 95۱۰۱۰۰۰۰22۰۳49۷

 -2 باقری  پیمان  نمایندگی  با  اکباتان  عمران  و  نوسازی  شرکت   -۱  : شکات 
علیرضا کاریان فرزند عباس با وکالت الناز قربانی نیک نام فرزند حسن      متهم 

: نوید محمدپور فسخودی بنشانی فعال مجهول المکان 
اتهام : تخریب 

رای دادگاه 
پیرامون اتهام نوید محمد پور فسخودی دایر بر تخریب بنا احداثی نواقع در خ 
شهید باهنر سه راهی یاسر مجتمع تجاری البرز در قسمت مشاعات با عنایت به 
محتویات پرونده و شرح شکایت شکات علیرضا کاریان و شرکت نوسازی عمران 
اکباتان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و گزارش شهرداری منطقه یک 
تهران و گزارش مرجع انتظامی و کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرا و سایر 
متصرفین  از  احدی  بعنوان  متهم  که  دارد  آن  از  حکایت  همگی  پرونده  اوراق 
واحد تجاری طبقه اول ضلع شرقی واحد ۳۳ نسبت به تخریب ستون و دیوار 
برشی مجتمع احداثی در قسمت واحد خود اقدام تا جهت دسترسی به تراس و 
در قسمت مشاعات را استفاده نماید که مطابق نظریه کارشناس فنی ساختمان 
عمل نامبرده موجب کاهش استحکام کل بنا احداثی در آن مجتمع و تخریب 
قسمتهای دیگر ساختمان متعلق به مالکان دیگر از جمله شکات گردید و بلحاظ 
آنکه اقدام متهم نسبت به پناه احداثی که بصورت عمدی تخریب صورت گرفت 
لذا دادگاه بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا بماده 6۷۷ ق م ا به 
یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید راي صادره غیابي ظرف 2۰ روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر 

در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
399087/م الف    رییس شعبه 1052 کیفري 2  مجتمع عدالت تهران

دادنامه 
تهران  دادگاه کیفری 2  پرونده کالسه 9۳۰9982۱445۰۰8۷4 شعبه ۱۰4۰ 

دادنامه 95۰99۷2۱9۱5۰۰466 
شاکی : شهرداری تهران منطقه 2 با نمایندگی علی امیر کالیی فرزند شعبان 

متهمین : ۱- سید اصغر میر صانع 2- مسعود ضیایی همگی بنشانی مجهول المکان 
اتهام : صدور گزارش خالف واقع 

رای دادگاه 
بدون  ضیایی  مسعود   -2 مظفر  فرزند  صانع  میر  اصغر   -۱ اتهام  خصوص  در 
در  واقع  خالف  نظر  اظهار  بر  دایر  دیگری  ای  شناسنامه  و  هویتی  مشخصات 
نظریه کارشناس از روز غرض نظر به شکایت شاکی شهرداری منطقه دو تهران 
خواست  کیفر  و  انتظامی  مرجع  گزارش  شاکی  ابرازی  مدارک  و  مستندات  و 
باینکه متهمان در دادسرا و در جلسه دادرسی حضور پیدا  با توجه  تقدیمی و 
نکرده اند و از خود در قبال بزه انتسابی دفاع موثری بعمل نیاورده اند بنابراین 
اتهام آنان محرز و مسلم بوده و دادگاه مستندا بماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری مصوب ۱۳8۱ ناظر بماده 5۳۳ ق م ا تعزیرات ۱۳۷5 رای به 
محکومیت آنان بتحمل یک سال حبس تعزیری هریک بصورت جداگانه صادر و 
اعالم می نماید راي صادره غیابي ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در 
این مرجع و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 

تهران مي باشد .
399090/م الف    رییس شعبه 1040 کیفري 2  مجتمع شهید قدوسی تهران

دادنامه 

تهران   2 کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 94۰998299۷5۰۰۰69 شعبه ۱۰4۰ 
دادنامه 95۰99۷2۱9۱5۰۰465 

شاکی : زهرا روستانرج آباد فرزند محمدرضا 
متهم : مجید پوربافرانی فرزند محمدحسن بنشانی مجهول المکان 

اتهام : انتشار اسرار خصوصی 
رای دادگاه 

 درباره اتهام مجید پور بافرانی بدون مشخصات هویتی و شناسنامه اي دیگری 
دایر بر انتشار اسرار خصوصی نظر به شکایت زهرا روستا نزج آباد گزارش پلیس 
فتای تهران مالحظه متون استخراج شده از فضای مجازی اینترنتی کیفرخواست 
تقدیمی و با توجه بعدم حضور متهم در دادسرا و در دادگاه و توجها بعدم حضور 
در قبال بزه انتسابی و سایر امارات و قرائن موید در پرونده اتهامش محرز و مسلم 
است دادگاه باستناد ماده ۷45 ق م ا بخش جرائم اینترنتی و رایانه ای مصوب 
و  صادر  تعزیری  ماه حبس  تحمل شش  به  نامبرده  محکومیت  به  رای   ۱۳88
اعالم می نماید راي صادره غیابي ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در 
این مرجع و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 

تهران مي باشد .
399089/م الف    رییس شعبه 1040 کیفري 2  مجتمع شهید قدوسی تهران

دادنامه 

تهران   2 کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 94۰9982۱۱4۳۰۱۰۷8 شعبه ۱۰۰6 
دادنامه 95۰99۷2۱856۰۱۰59

شاکی : امیر عباس رستگار رامشه فرزند محمد 
متهم : مرتضی عرب سعیدی بنشانی مجهول المکان 

اتهام : ضرب و جرح عمدی 
العاده  بتاریخ 95/۷/28 پرونده شعبه ۱۰۰6 دادگاه کیفری 2 تهران وقت فوق 
تحت نظر است دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای 

می نماید 
رای دادگاه 

در خصوص شکایت امیر عباس رستگار رامشه علیه مرتضی عرب سعیدی که 
نام پدر او مشخص نیست دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به مالحظه 
کیفرخواست نظریه پزشکی قانونی و گواهی گواهان و عدم حضور متهم جهت 
دفاع بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و باستناد ماده 559-449-448-۷۰9 
ق م ا و نظریه پزشکی قانونی حکم به محکومیت متهم بپرداخت دیه از بابت 
شکستگی استخوان کف دستی پنجم دست راست که ترمیم یافته و دو درصد 
دیه کامل انسان ارش جراحت حارصه قسمت تحتانی قدام ساق پای چپ یک 
صدم از یک دوم دیه کامل در حق شاکی صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قطعی 

است 
399088/م الف    رییس شعبه 1006 دادگاه کیفری 2 مجتمع ولیعصر تهران

هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی
 / اول  رای شماره ۱۳956۰۳۳۱۰5۷۰۰۰564مورخ ۱۳95/۰۷/۱4 هیات  برابر 
فاقد  اراضی و ساختمان¬های  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  دوم موضوع 
ناحیه دو تصرفات  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
جواد  فرزند  مهرجردی  زارع  حسین  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
بشماره شناسنامه 58۳ صادره از یزد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
5۷9/۳۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از ۱9۱4 فرعی از 9 اصلی واقع در مردآباد 
خریداری از مالک رسمی احمد اصالنی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
که  صورتی  در  می¬شود  آگهی  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۳۱5م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

دادنامه
شکات : ۱- آقای سید مهدی حسینی  فرزند سید اسماعیل به نشانی گلدسته  
خ مصطفی خمینی ک میالد پ4  2-  آقای پژمان حسین زاده  فرزند علی به 

نشانی گلدسته خ بهارستان پ49   
۳-  آقای نظیر احمد محمدی  فرزند تاج محمد  به نشانی گلدسته  خ کالنتری 

کوچه عزیزی پ24 
4-  آقای داود یوسفی  فرزند محمود به نشانی اسالمشهر – صالح آباد خ نقاوت 

ک آبان ۱  پ4۰ 
5-  آقای حسین ذکریا  فرزند محمدعلی  به نشانی یافت آباد خ ابراهیم آباد 

مجتمع مسکونی رضوان 
6-  آقای سعید نصیری وله زاقرد  فرزند ابیش  به نشانی تهران شهرک ولیعصر 

2۰ متری سیدالشهدا م ایثارگران پ۱۷8 واحد۱۱ 
۷-  آقای سعید نجفی فرزند علی حسین به نشانی گلدسته خ مصطفی خمینی 

ک بدرلو پ6 
ناصرپورمحمدیان  فرزند طاهرآقا به نشانی گلدسته خ ش کالنتری  8-  آقای 

پ۱۰6 
9-  آقای مجید رحیمی به نشانی -  

متهم : آقای مرتضی خزایی به نشانی - 
اتهام : تخریب خودرو – قدرت نمایی با سالح سرد و اخالل در نظم و آرامش 

عمومی
گردشکار: شاکی  شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای مرتضی خزایی که بلحاظ عدم دسترسی فاقد قرار تامین 
کیفری می باشد دائر بر تخریب عمدی نه دستگاه خودرو سواری . قدرت نمایی 
با سالح سرد ) قمه ( و اخالل در نظم و آرامش عمومی موضوع شکایت آقایان 
مجید رحیمی . داود یوسفی . حسین ذکریا . سعید نصیری وله زاقرد . نظیر 
احمد محمدی . ناصر پورمحمدیان . سعید نجفی . سید مهدی حسینی و پژمان 
حسینی زاده . ازتوجه به جامع محتویات اوراق پرونده . شکایت شکات . گزارش 
عدم  و  دادرسی  جلسه  در  حضور  وعدم  متهم  بودن  متواری   . انتظامی  مرجع 
دفاع از بزه های انتسابی دادگاه بزهکاری نامبرده رامحرز ومسلم تشخیص داده 
وبا استناد به مواد 6۱۷.6۱8و6۷۷ قانون تعزیرات ۱۳۷5 وبا رعایت ماده ۱۳4 
قانون مجازات اسالمی ۱۳92 نامبرده رابه جرم تخریب عمدی نه دستگاه خودرو 
سواری به تحمل نه فقره چهارسال ونیم حبس وبه جرم قدرت نمایی با سالح 
وبه جرم  تعزیری  ویازده ضربه شالق  یکصد  و  تحمل سه سال حبس  به  سرد 
اخالل در نظم و آرامش عمومی از طریق هیاهو  وجنجال و حرکات غیرمتعارف 
به تحمل یک سال و نیم حبس و یکصدو یازده ضربه شالق تعزیری محکوم و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی  بوده وظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف بیست روز پس 
ازابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد . م/الف ۱648 
علی اکبر میرزاخانی    -  رئیس شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهي فقدان سند مالکیت

دفتر  وکالتنامه شماره 9۳۰44 مورخ 95/۰5/2۳  برابر  زاده  کاوری  اقبال  آقای 
۳۱2 تهران از طرف غالمعلی مرادی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده 
احداثی به مساحت 4۳۷6/۱2 مترمربع به پالک 4642 فرعی از اصلي مفروز از 
۱995 فرعی واقع در اراضی ماهدشت جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج 
مورد ثبت ۱8۱29۷ صفحه¬ ۳۷8 دفتر جلد ۱2۱9 بنام غالمعلی مرادی ثبت 
و صادر گردیده است که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 
۱2۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می¬شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می¬باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی 

برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.  ؟؟؟ م/الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج 

دادنامه

خواهان: آقای مصطفی  عیوضی فرزند غالمحسین  به نشانی ج ساوه – چهاردانگه 
خ ش کریمی پ۱۱۷ 

خوانده : آقای مهرداد بیران وند   فرزند مهدی به نشانی تهران – خ شریعتی خ 
قلهک خ ش حیدری بارگاه ک گلستان ۳ پ 2 ط4 

خواسته : اعسار از پرداخت محکوم به 
گردشکار: شاکی  شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

بطرفیت  غالمحسین  فرزند  عیوضی  مصطفی  آقای  خواهان  دعوی  درخصوص 
به  اعسار  حکم  صدور  خواسته  به  مهدی  فرزند  بیرانوند  مهرداد  آقای  خوانده 
تقسیط از پرداخت یکجای محکوم به  به مبلغ 8/9۰۰/۰۰۰ تومان . ازتوجه به 
جامع محتویات اوراق پرونده ونظر به اینکه خواهان علیرغم ابالغ وقت رسیدگی 
در دادگاه حضورنیافته وشهود خود را نیز حاضر ننموده است و دعوی وی مستند 
به دلیل دیگری نمی باشد لذا دادگاه با استناد به ماده ۱98 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر بطالن دعوی خواهان صادر و 
اعالم می دارد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل اعتراض 

در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد م/الف ۱64۷ 
آگهیعلی اکبر میرزاخانی    -  رئیس شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

 / تخریب  بخواسته  خیرآبادی  فضلی  امیر  متهم  بطرفیت  دادخواستی  شاکی 
کارتنی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر تهران واقع در تهران-  خ خیام شمالی  
مجتمع قضایی امام خمینی ارجاع و به کالسه 9۱۰9982۱۳2۱۰۰۱4۳ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 95/9/2۳ و ساعت 9/۳۰ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان سامان صادق زاده و داود محمدی  و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 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 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.۳99۰85/م الف                   
 منشی دادگاه تجدیدنظر شعبه 56 مجتمع قضایی امام خمینی تهران

آگهی

احضار متهم  )مربوط به  دادسرا و نیز دادگاه با فرض عدم  وجود کیفر خواست ( 
احمد  نادری  حسین  شعبه  این   95۰9982685۱۰۰465 کالسه  پرونده  در 
تصادف  اثر  بر  عمدی  غیر  بدنی  صدمه  ایراد  باتهام  بهرامعلی  فرزند  آبادی 
و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  رانندگی 
عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱5 ق آدک  مراتب یکنوبت 
حاضر  شعبه  در  روز   ۳۰ ظرف  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر 
گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد.
399076/م الف                 بازپرس شعبه اول دادسراي ناحیه 32 تهران   

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

کالسه  پرونده  در  خواست  کیفر  بموجب  تهران  ولیعصر  مجتمع 
جرح  و  ضرب  باتهام  دهکردی  هوشیار  هومن  برای   94۰9982۱۳62۰۰4۳2
عمدی  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/۱۰/4 ساعت 9/۳۰ تعیین گردیده است با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱5-

۱8۰ ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.۳99۰۷8/م الف                 
منشي  شعبه 1024 کیفري 2 مجتمع ولیعصر تهران   

سرمربی تیم ملی سپک تاکرا گفت: ایران جزء 
قدرت های طراز اول جهان در این رشته محسوب  

می شود.
پیام شیرعلی، اظهار کرد:با توجه به نتایج بسیار 
در  ایران  تاکرای  سپک  ملی  تیم  که  خوبی 
جریان  تایلند  در  که  جهانی 2۰۱6  رقابت های 
قدرت های  همه  اینک  هم  کرده،  داشت کسب 
این رشته در جهان، روی ایران حساب ویژه ای 

باز کرده اند.
تاکرا  سپک  ملی  تیم  گیالنی  سرمربی 
افزود:پیشرفت سپک تاکرای ایران نیز در جهان 
بسیار محسوس است و پس از حدود ۱5 سال 
از  یکی  و  اول  طراز  قدرت های  به  توانسته ایم 
قطب های برتر این رشته در جهان تبدیل شویم.

وی یادآور شد: در سی و یکمین دوره رقابت های 
ایران جواز  تاکرای  ملی سپک  تیم  نیز،  جهانی 
حضور در چهار رشته از پنج رشته این رقابت ها را 
کسب کرده بود که سرانجام موفق شد دو عنوان 
قهرمانی جهان، یک مقام نایب قهرمانی و یک 

مقام سوم جهان را کسب کند.
سرمربی گیالنی تیم ملی سپک تاکرا ادامه داد: 
گرچه در دوران گذشته نیز تیم ملی سپک تاکرا 
عنوان جهانی کسب کرده بود اما این تعداد عنوان 
و   2۰۱4 رقابت های  در  چون  است  سابقه  بی 
2۰۱5 جهانی، تیم ملی توانسته بود یک مدال 

برنز کسب کند.
وی بیان کرد: تیم ملی سپک تاکرای ایران در 
رشته های دبل)دونفره( و رگو توانست بر تمامی 
حریفان خود به پیروزی برسد و مقام قهرمانی 

جهان را کسب کند.
شیرعلی که به مدت سه سال است سرمربیگری 
تیم ملی سپک تاکرا را در اختیار دارد، خاطرنشان 
کرد: همچنین توانستیم در رقابت های اونت پس 
از هندوستان در مکان دوم جهان و در رشته هوپ 
تاکرا نیز پس از تیم های تایلند و فیلیپین در رتبه 

سوم جهان قرار گیریم.
وی گفت: سطح کیفی این دوره از رقابت ها نیز 
بسیار باال بود و همه کشورهای قدرتمند و صاحب 

سبک این رشته از اقصی نقاط 
که  داشتند  حضور  جهان 
این امر باعث شده بود تا این 
مسابقات در سطح کیفی بسیار 

خوبی برگزار شود .
ملی  تیم  گیالنی  سرمربی 
سپک تاکرا که از سال 89 تا 
سال 92 به عنوان مربی بدنساز 
داشت،  فعالیت  ملی  تیم  در 
سپک  ملی  تیم  کرد:  اضافه 
تاکرای ایران نیز با ۱8 بازیکن 
عازم این دوره از رقابت ها شده 

بود که شش بازیکن در رده سنی امید بودند تا 
یک پشتوانه سازی مناسب برای تیم ملی باشد 
و بتوانیم با قدرت در رقابت های 2۰۱8 آسیایی 

اندنزی حضور یابیم.
به گزارش ایسنا، سپک تاکرا ورزشی شبیه والیبال 
است که به  جای دست از پا برای گذراندن توپ 
از تور استفاده می شود که این بازی از ورزش های 

کشورهای  در  و  است  آسیا  شرق  جنوب  بومی 
تایلند، مالزی، الئوس و اندونزی بسیار محبوب 

است.
مسابقات سپک تاکرا قهرمانی جهان با عنوان جام 
پادشاهی هر ساله در بانکوک تایلند برگزار می شود 
که این رشته در برنامه مسابقات بازی های آسیایی 

و بازی های داخل سالن آسیا نیز قرار دارد.

سرمربی تیم ملی سپک تاکرا:

 ایران جزو قدرت های طراز اول جهان است

هافبک تیم   ملی فوتبال گفت: توقعات از تیم 
ملی باال رفته و ما باید در بازی با سوریه پیروز 
شویم. سروش رفیعی، هافبک تیم   ملی فوتبال 
در آغاز تمرین دیروز گفت :همچنین امیدواریم 

که مصدومان تیم خیلی زود به تیم برگردند.
دنبال  را  پرقدرتی  و  پرنشاط  اردوی  گفت:  او 
می کنیم. همه انگیزه دارند که با قدرت برای 
بازی با سوریه آماده شویم و این به خاطر این 
است که بازی های خوب تیم   ملی در دیدارهای 
قبلی توقعات را باال برده است و همه دست به 

دست هم داده ایم که سوریه را ببریم.

ترکیب  در  حضورش  احتمال  درباره  رفیعی 
تیم   ملی در دیدارهای آینده، اظهار کرد: همه 
تالش  هم  من  دارند.  باالیی  انگیزه  بازیکنان 
برآورده  را  کادرفنی  خواسته های  به  می کنم 
کنم. تصمیم این که چه کسی بازی می کند با 
کارلوس کی روش است، ولی این را بدانید که 

همه برای موفقیت تیم   ملی تالش می کنیم.
هافبک تیم   ملی فوتبال درباره جریمه تیم   ملی 
افزود: نمی توانم نظری در این مورد بدهم. این 
بحث به AFC مربوط می شود و کار اجرایی 

است و در حیطه اختیارات من نیست.

سروش رفیعی:

 می خواهیم سوریه را ببریم

قطر در نظر دارد جام باشگاه های آسیا را به صورت 
کاپ و در سه وزن برگزار کند.

پس از این که قرار بود، ابتدا رقابت های وزنه برداری 
میزبانی  به  آذر  اوایل  در  آسیا  باشگاه های  جام 
چین انجام شود، به یک باره این کشور از میزبانی 
مسابقات مذکور انصراف داد و  قطری ها به عنوان 
سال  در  رقابت ها  این  برگزاری  برای  جایگزین 

2۰۱6 معرفی شدند.
تیم های  که  شرایطی  در  و  اساس  همین  بر 
باشگاهی قاره آسیا خصوصا دو تیم باشگاهی ایران 
)ذوب آهن و ملی حفاری( به حضور در این رویداد 
امیدوار شده بودند، کنفدراسیون وزنه برداری قاره 
آسیا و کشور میزبان)قطر( با ارسال نامه ای به 
فدراسیون وزنه برداری ایران، رسما اعالم کردند 

با  امسال  آسیا  باشگاه های  جام  رقابت های  که 
شرایط و نامی جدید، با عنوان )قطر کاپ( تنها 
در ۳ وزن یعنی اوزان )85 کیلوگرم، 94 کیلوگرم 
و دسته ۱۰5+ کیلوگرم( در شهر دوحه برگزار 

می شود.
با این حساب و بر اساس تغییرات به وجود آمده 
در برنامه قطری ها و کنفدراسیون وزنه برداری قاره 
آسیا، رقابت های بین المللی قطر کاپ در تاریخ  
24 تا 28 آذر یعنی همان تاریخ قبلی اعالم شده، 
به میزبانی دوحه قطر برگزار می شود. تیم های 
باشگاهی شرکت کننده در این پیکارها نیز تنها 
در همین ۳ وزن اعالم شده مجاز هستند در هر 
وزن )یک( نماینده خود را به این دوره از رقابت ها 

اعزام کنند.

برگزاری قطرکاپ به جای جام باشگاه های 
وزنه برداری آسیا
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طرح آموزش زیست محیطی 
معلمان آینده در کرج

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان کرج، طرح آموزش دانشجویان دانشگاه 
البرز )واحد خواهران(  فرهنگیان پردیس امیرکبیر 
محیط  حفاظت  اداره  عالقمند  کارشناسان  توسط 

زیست شهرستان کرج، آغاز شد.
لشگری رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
کرج در این خصوص اظهار داشت: آموزش محیط 
زیست به اقشار مختلف جامعه نقش به سزایی در 
فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست ایفا می کند. 
با توجه به اینکه معملمان نقش کلیدی در تربیت 
نسل آینده به عهده دارند، آموزش دانشجویان معلم 
کمک شایانی به تربیت نسلی متفکر و متعهد در 

زمینه حفظ محیط زیست خواهد نمود.
وی در ادامه افزود: این آموزش ها شامل ۷ بخش آب، 
هوا، خاک، انرژی های نو، جنگل، بازیافت و آشنایی با 
حیات وحش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی است 

که هر دو هفته یک بار انجام می شود.

همزمان با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛ 

آغاز بکار مرکز شبکه ارتباطات 
هوشمند برق در استان مرکزی

همزمان با حضور وزیر نیرو،مرکز شبکه ارتباطات 
هوشمند برق با عنوان » شهاب«در استان مرکزی 
آغاز به کار کرد.همزمان با حضور وزیر نیرو ،طرح 
مشترکان  حضوری  غیر  و  تلفنی  خدمات  ارائه 
،بدون مراجعه مشترک در استان مرکزی با هدف 
کاهش مراجعات حضوری و تکریم مشترکان آغاز 
به کار کرد. مشترکین توزیع برق استان مرکزی 
مرحله  از  خود  های  درخواست  کلیه  انجام  برای 
پذیرش تا انجام خدمت می توانند با تماس با تلفن 
۱2۱درخواست های خود را پیگیری کنند.اطالع از 
بدهی ،پرداخت هزینه انرژی مصرفی،اعالم کارکرد 
و  انشعاب  خرید  تلفنی  ودرخواست  کنتور،ثبت 
خدمات پس از فروش از جمله خدمات غیرحضوری 
این شرکت است.شرکت توزیع نیروی برق استان 
و  بهتر  چه  هر  خدمات  ارائه  راستای  در  مرکزی 
به  اقدام  شرکت  این  خود  مشترکین  به  سریعتر 
ارائه خدمات به صورت غیرحضوری از طریق سایت              
فوریت های  تلفن۱2۱    ،  www. mpedc. ir
برق و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱2۱ و...نموده 

است.
نیرو  وزارت  عالیه  اهداف  راستای  در  حرکت 
بهره  ،افزایش  و مشترکین  ذینفعان  ،رضایتمندی 
و  منابع  جویی  صرفه  و  بهنیه  گیری  وری،بهره 
سرمایه ها،اتخاذ مناسب ترین روش های اجرایی 
،خود اتکایی ،تحول آفرینی و ارتقای دانش و مهارت 
به عنوان امور محوری سرلوحه فعالیتها و اهداف 

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل خبرداد:

بهره مندی78 درصد روستاییان
 از گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از بهره مندي 99.5 درصد خانوار 
شهري و ۷8 درصد خانوار روستایي از نعمت گاز طبیعي خبر داد و 
الهي و تالش شبانه روزي همکاران تعداد  گفت: هم اینک به لطف 
مشترکین برخوردار از این نعمت الهي در سطح استان اردبیل از مرز 

4۱۳ هزار مشترک عبور کرده است. 
مهندس  اردبیل  استان  از  زمان  پیام  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
پروژه هاي گازرساني در سطح  اجراي  روند  به  اشاره  با  فیروزخدائي 
استان بر اهتمام ویژه این شرکت در امر گازرساني به روستاهاي فاقد 
گاز طبیعي تاکید کرد و افزود؛ در سالجاري بیش از 8 هزار مشترک 

استان از نعمت گاز طبیعي برخوردار شده و عملیات گازرساني به ۳۷2 
روستا نیز در دست اجرا میباشد.

وي در ادامه و در تشریح فعالیتهاي انجام شده در زمینه گازرساني به 
صنایع با اشاره به اینکه شرکت گاز استان توجه ویژه اي به این حوزه 
دارد افزود؛ هم اکنون یک هزار و 245 واحد از صنایع و 64 جایگاه 
CNG مستقر در سطح استان با بهره مندي از گاز طبیعي در امر 
اشتغال زایي فعالیت دارند.مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل در خاتمه 
با اشاره به افزایش برودت هوا در سطح کشور و بخصوص استان اردبیل 
از تمامي هموطنان خواست تا با رعایت نکات ایمني و مصرف بهینه این 

نعمت الهي از بروز هرگونه خطرات احتمالي جلوگیري نمایند.

تخریب 253 مورد دیوارکشی غیرمجاز
 در ساوجبالغ 

در  ساوجبالغ  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادستان  جعفری،  حیدر 
تشریح اقدامات انجام شده در این شهرستان برای مقابله با تغییر کاربری 
اراضی، گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، در راستای اجرای تبصره 
2 ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، 25۳ مورد دیوارکشی غیرمجاز 

به مساحت ۳4۰۰۰ متر مربع قلع و قمع شد.
وی افزود:  همچنین در این مدت، تعداد 49 بنای در حال ساخت در 
مجموع به مساحت 5۷۰۰ متر مربع، ۳۳۰۰۰ متر مربع محوطه سازی و 

۷۳۰۰ متر مربع استخر تفریحی قلع و قمع شده است.
انجام شده در  اقدامات  انقالب ساوجبالغ، حجم  و  دادستان عمومی 
زمینه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی را 9۱۰۰۰ متر مربع عنوان 
کرد و گفت: با رفع تصرفات انجام شده توانسته ایم کمک قابل توجهی 

به حفظ اراضی ملی برای نسل آینده کنیم.

خبر خبر

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه پنج 
روهای  پیاده  سازی  کف  عملیات  آغاز  از 
داد  خبر  باغمیشه  شهرک  در  صفا  پارک 
اعتبار  ریال  میلیارد   ۳۰ امسال   : گفت  و 
برای احداث و ترمیم پیاده روها و احداث 
تخصیص  آب  های  جوب  جداول  ترمیم  و 
سطح  مختلف  محالت  در  که  است  یافته 

حوزه اجرا شده اند. 
این  اعالم  با  احمدزاده  سامان  مهندس 
مطلب گفت: طرح خدمات محله ای با هدف 
افزایش رفاه شهروندی در سطح حوزه اجرا 
می شود که تجهیزپارکهابه امکانات الزم از 

خدمات  های  پروژه  از  رویکی  پیاده  جمله 
افزود:  رابطه  این  در  وی  است.  ای  محله 
پارک صفادرباغمیشه یکی از پارکهای مهم 
علت  به  آن  روهای  پیاده  که  است  منطقه 
در  وی  است.  شده  نوسازی  بودن  فرسوده 
جداول  پروژه  این  بر  عالوه  گفت:  پایان 
تعویض  نیازمند  که  نیز  باغمیشه  محالت 

وترمیم هستند آغازشده است.
و  معابر  اساسی  ریزی  آسفالت  ادامه  در 
این  پنجم   مرحله  منطقه  سطح   محالت 
توسط شهرداری منطقه  ای  خدمات محله 
هوشیار  یعقوب   مهندس  شد.  آغاز  پنج 

شهردار منطقه پنج کالنشهر تبریز با اعالم 
آسفالت  پنجم   مرحله  گفت:  مطلب  این 
معابرشهرک  و  محالت  اساسی  ریزی 

باغمیشه و کوی مصلی  اجرا می شود.
 ۳۰۰ بر  بالغ  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
برای طرح خدمات محله ای  میلیارد ریال 
ادامه  در  شود  می  هزینه  منطقه  این  در 
ریزی  آسفالت  به  یافته  تخصیص  اعتبار 
و  شمرد  بر  ریال  میلیارد   ۱۰۰ را  اساسی 
خاطر نشان ساخت که آسفالت ریزی یکی 

از پروژه های طرح خدمات محله ای است 
نیاز  مورد  مناطق  در  سال  ابتدای  از  که 

یافته است. انجام 
پنجم  مرحله  ادامه  در  منطقه  شهردار 
محالت  شامل  را  اساسی  ریزی  آسفالت 
شمشاد یک، دو، سه، خیابان های  شبنم، 
و  باغمیشه  در شهرک  و محالت صفا  صفا 
در  و  نمود  اعالم  مصلی  کوی  اصلی  معابر 
پایان از تداوم یافتن این خدمات محله ای 

تا پایان سال خبر داد. 

آغاز کف سازی پیاده روهای پارک صفا در شهرک باغمیشه تبریز

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت

خانم هاجر افغان نژاد فرزند میرحیدر به شرح در خواستی که بشماره 8/95/5۱4 
اعالم  نموده و  انحصار وراثت  این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی 
داشته که ایرج ملکی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۱۱94۷ صادره از آمل در 
تاریخ 95/6/2۷ در اقا متگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده و وراثه/ 

حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از :
 ۷29 شناسنامه  شماره  میرحیدر  پدر  نام  نژاد  افغان  هاجر  خانوادگی  نام  ۱نام 

صادره از بهشهر سال تولد ۱۳25 نسبت با متوفی همسر متوفی
از  ایرج شماره شناسنامه ۱5 صادره  پدر  نام  ملکی  نام خانوادگی سیروس  نام 

بهشهر سال تولد ۱۳42 نسبت با متوفی فرزند متوفی
۳-  نام نام خانوادگی ساسان ملکی نام پدر ایرج شماره شناسنامه ۱۱ صادره از 

آمل سال تولد ۱۳44 نسبت با متوفی فرزند
4- نام نام خانوادگی سهیل ملکی نام پدر ایرج شماره شناسنامه ۱۳89 صاره 

بهشهر سال تولد ۱۳48 نسبت با متوفی فرزند
5- نام نام خانوادگی سینا ملکی نام پدر ایرج شماره شناسنامه ۱۳9۰ صادره 

بهشهر سال تولد ۱۳5۰ نسبت با متوفی فرزند
والغیر ه اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد 
او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید 

و اال گواهی صادر خواهد شد . م.الف 95۰589
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بهشهر

دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه   ۷ شعبه   94۰998۱۱۱۰۷۰۰4۱۱ کالسه  پرونده 
شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره 95۰99۷۱۱۱۰۷۰۰۳4۰ 

خواهان: آقای سید حسین پورباقر فرزند سید علی با وکالت آقای قنبر رضانژاد 
قادی فرزند حسن به نشانی بابل جنب مخابرات مرکزی 2 ساختمان فراز ط ۱ 

واحد 4
اداره  بابل-  شهرستان  نشانی  به  عباس  فرزند  عسگردون  هدایت  خانم  خوانده: 

آموزش پرورش بابل بخش امور مالی
خواسته: مطالبه خسارت

رای دادگاه- در خصوص دعوی آقای سید حسن باقر پور کردی با وکالت آقای 
رضا نژاد بطرفیت آقای هدایت عسکریان مبنی بر مطالبه مبلغ ۷8/4۰۰/۰۰۰ 
ریال به عنوان خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد )تسلیم( مبیع از 88/۰5/2۰ 
به  نظر  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  احتساب  با   89/۰6/۱5 لغایت 
محتویات پرونده دادخواست خواهان محتویات پرونده استنادی و اینکه خوانده 
ذمه  برائت  بر  دلیلی  یا  و  دعوی  به  نسبت  موثری  دفاع  و  ایراد  و  نشده  حاضر 
مستندا  است  وارد  خواهان  دعوی  فلذا  است  نداده  ارائه  و  خود  تعهد  ایفای  و 
به مواد 2۱9،22۰،2۳۰،22۱ قانون مدنی و مواد 5۱9و5۱5و۱98 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به پرداخت مبلغ ۷8/4۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل طلب 
حق  عنوان  به  ریال   2/822/4۰۰ دادرسی  هزینه  عنوان  به  ریال   2/۳۳۰/۰۰۰
اعالم می شود رای صادره غیابی ظرف  و  الوکاله وکیل در حق خواهان صادر 
این دادگاه سپس ظرف بیست روز دیگر  ابالغ قابل واخواهی در  از  بیست روز 

قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران است.
رئیس شعبه هفتم حقوقی شهرستان بابل- محسنا تبار

مزایده اموال

 غیر منقول رهنی پالک ثبتی 4۱2 فرعی از 2- اصلی 
خانه  دفتر  تنظیمی   89/۱۱/22 مورخ   ۱9595 شماره  رهنی  سند  موجب  به 
۱۱۱ ساری بدهکار آقای احمد علی اکبر پور و راهن آقای حسین باباجان پور 
تقاضای بستانکار به شماره  بابل طبق  اقتصاد  بانک مهر  خوشرودپی و طالبکار 
۱۳95۰5۰۱۰۳۷5۰۰۰۱56مورخ 95/8/6اموال غیر منقول ارزیابی شده مزبور 
واقع در بندپی غربی – خوشرودپی پالک ثبتی 4۱2 فرعی از 2- اصلی بخش 9 
ثبت بندپی جهت فروش عمومی آگهی می گردد طبق ارزیابی کارشناس پرونده 
جهت مالحظه خریدار مراجعه به ثبت محل مجاز است بنابر این پالک فوق به 
مبلغ 65۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱ریال به عبارتی یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون 
ریال بر آورد قیمت شده است زمان مزایده از ساعت 9 الی ۱2 روز چهار شنبه 
به  مزایده  از طریق  واقع در گلوگاه  بندپی  ثبت  اجرای  مورخ 95/9/۳در شعبه 
فروش می رسد مزایده از مبلغ ۱/65۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشدبه عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شو و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد  مزایده در روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد تاریخ انتشار 95/8/۱6 

سیسد روح اله اسماعیل پور رییس اداره ثبت اسناد و امالک بندپی شرقی 

دادنامه 

پرونده کالسه 95۰99866965۰۰۱42 شعبه ۱۳ شورای حل اختالف مجتمع 
خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 95۰99۷6656۳۰۰۰99خواهان 
: خانم مهسا لهراسب فرزند احمدی با وکالت خانم پوران مرادی صدر فرزند صید 
بزرگ به نشانی لرستان – خرم آباد خ مطهری باالتر از سرچشمه روبروی کوچه 
انتقال خون داخل پاساژ –خوانده :روزبه ملکشاهیان فرزند علی مراد به نشانی 

مجهول المکان –خواسته :مطالبه نفقه
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست پوران مرادی صدر به وکالت از مهسا 
لهراسب فرزند احمدی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
میلیون   4 به  مقوم  فعال  اجرای حکم  لغایت   ۱۳92/6/۳۱ تاریخ  از  زوجه  نفقه 
تومان که وکیل خواهان اظهار داشته موکله در سال ۱۳8۷به عقد رسمی خوانده 
درآمده که در سال ۱۳9۰ بین طرفین اختالفاتی بوجود آمده و.....و موکله حاضر 
به زندگی مشترک می باشد ولی خوانده آدرس و محل زندگی مشخصی ندارد و 
مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای محکومیت خوانده را داشته است که خوانده 
علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسات رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
ای نیز ارسال ننموده است و خواهان در راستای اثبات ادعای خود دو نفر گواه 
را حاضر نموده که صحت ادعای وی را تایید نموده اند که در این راستا و جهت 
تعیین نفقه خواهان به احدی از کارشناسان رسمی در رشته نفقه ارجاع گردیده 
است که نظریه کارشناسی پس از ابالغ به طرفین )ابالغ از طریق نشرآگهی به 
خوانده ( مصون از اعتراض مانده است فلذا با عنایت به اینکه پرداخت نفقه زن 
در عقد دائم به عهده شوهر است و خوانده دلیلی بر نشوز و عدم تمکین ارائه 
ننموده است و با توجه به ادله ابرازی خواهان و نظریه مشورتی شورا پس از احراز 
رابطه زوجیت به موجب سند نکاحیه 8۷۰۱2۰ دعوای خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۰6-۱۱۰۷-۱۱۰8-۱۱۱۱-۱2۰6-۱25۷ قانون 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه خواهان از تاریخ ۱۳92/6/۳۱ 
لغایت ۱۳92/۱2/29 به میزان ۱2/۰۰۰/۰۰۰ ریال و از تاریخ ۱۳9۳/۱/۱ لغایت 
۱۳95/۷/28 از قرار ماهیانه به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت ۱/4۰9/85۰ 
ریال هزینه دادرسی و یک میلیون ریال هزینه کارشناسی و چهار میلیون ریال 
حق الوکاله وکیل )مبلغ قید شده توسط وکیل در برگه وکالتنامه (از باب قاعده 
تسبیب و الضرر در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید و در خصوص خواسته 
استحقاق  اینکه  به  توجه  با  حکم  اجرای  لغایت  حکم  صدور  تاریخ  از  خواهان 
خواهان به دریافت نفقه پرونده تا زمان صدور حکم مورد بررسی واقع گردیده 
است و از طرفی زمان دقیق اجرای حکم مشخص نمی باشد و ساز و کار رسیدگی 
به این قسمت از خواسته خواهان فراهم نمی باشد مستندا به ماده 2 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعالم می نماید رای 
صادره در خصوص محکومیت خوانده غیابی و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد –سعید ساکی. 

متن آگهی 

به  حجتی  عباس  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  منش  کرمی  فرهاد  خواهان 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
اختالف مجتمع  خانواده شهرستان  به شعبه ۱4 شورای حل  جهت رسیدگی 
خرم آباد واقع در خرم آباد –خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان 
گردیده  ثبت   95۰99866564۰۰۰۷۰ کالسه  به  و  ارجاع  یخ(  کارخانه  جنب 
مفاد  است  شده  ۰9:۰۰تعیین  ساعت  و   ۱۳95/۰9/۱۷ آن  رسیدگی  وقت  که 
دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه وجه  مبلغ 
۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان )ده میلیون و هفتصد هزارتومان(به احتساب هزینه دیر کرد 
و خسارات و هزینه دادرسی را نموده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 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 
شعبه ۱4 شورای حل اختالف خرم آباد مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.و در صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی.

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم 

بابل در نظر دارد جهت وصول  اجرای احکام مدنی شعبه دهم دادگاه حقوقی 
خانم  دعوی  موضوع  کالسه 95۰۰25  پرونده  در  اجرایی  های  هزینه  و  مهریه 
احمد  و سکینه  پور  علی  پارسا  و  پور  علی  رضا  محمد  بطرفیت  شهابی  سمانه 
نژاد وراث مرحوم مهدی علی پور خاکی دو قطعه زمین شالیزاری مورث محکوم 
که  شکیرزاد  آیش  کوچک  درزیکال  آمل  جدید  جاده  بابل  در  واقع  را  علیهم 
قطعه اول در ضلع غربی جاده بین مزارع به مساحت ۱6۰۰ متر مربع به مبلغ 
۱/۷2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و قطعه دوم در ضلع شرقی جاده بین مزارع به مساحت 
۱95۰ متر مربع به مبلغ 29۰/۰۰۰/۰۰۰ در مورخه 95/9/۱۰ ساعت ۱۱ صبح 
روز چهار شنبه در محل دفتر اجرا از طریق مزایده بفروش برساند که مزایده از 
قیمت پایه کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد 
برنده مزایده باید ۱۰ درصد ارزش مزایده را فی الجلس 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 5 روز قبل از انجام مزایده با 

هماهنگی این اجرا از مال مورد نظر بازدید به عمل آورند 

رونوشت آگهی حصر وراثت 

مجتبی جعفریان      دارای شماره شناسنامه 2۳۰     به شرح دادخواست به 
کالسه ۱۱22/95/ ۱۰ این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهدی ارشدی        بشناسنامه 6۳2 در تاریخ 95/5/8 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 

است به 
۱-مجتبی جعفریان فرزند ناصر و مهری به ش ش 2۳۰متولد ۱۳59 محل تولد 

بابل پسر متوفی 
2-مهناز جعفریان فرزند ناصر و مهری به ش ش ۱6۳۳متولد ۱۳54 محل تولد 

بابل دختر متوفی 
۳-مهسا جعفریان فرزند ناصر و مهری به ش ش 225متولد ۱۳5۰ محل تولد 

بابل دختر متوفی 
4-ناصر جعفریان فرزند علی اکبر و صدیقه  به ش ش 8۰۳متولد ۱۳22 محل 

تولد بابل همسر متوفی 
نوبت یک مرتبه  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل

متن آگهی 

در  آگهی  چاپ  با  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۱۷4 ماده  راستای  در  احتراما 
روزنامه رسمی متهم به اسم احمد کریمی به اتهام درگیری موضوع شکایت آقای 

حسنعلی نیازی ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی

آگهی ابالغ

موضوع: ابالغ وقت دادرسی
بهزاد  خوانده/متهم  طرفیت  به  به  دادخواستی  چتین  علی  شاکی  خواهان/ 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  )مالی(  نامه  مبایعه  ابطال  خواسته  به  امیدی 
 ۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  محمودآباد  شهرستان  شهرستان 
 – مازندران  استان  در  واقع  محموآباد  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
دادگستری   – فرمانداری  جنب  آزادی-  خیابان  محموآباد-  شهرستان 
که  گردیده  ثبت   95۰998۱22۷۱۰۰245 کالسه  به  و  ارجاع  محمودآباد 
به  است.  شده  تعیین   9:۰۰ ساعت  و   ۱۳95/۰9/۱۷ آن  رسیدگی  وقت 
استناد  به  خواهان  درخواست  و  خوانده/متهم   بودن  المکان  مجهول  علت 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاهای  دادرسی  آئیین  قانون   ۷۳ ماده 
اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  دستور  و 
وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی 

گردد. حاضر  رسیدگی  مقرر جهت 
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد

متن آگهی
خواهان محمد باقر محمدی نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده فرامرز وزیری 
فرزند حسن به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه های 
عمومی  دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  ماکو  عمومی شهرستان 
حقوقی شهرستان ماکو واقع در شهرستان ماکو- بلوار شهید قنبری ارجاع و به 
کالسه 95۰99844552۰۰۳۳۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی برای آن بتاریخ 
95/۱۰/۰4 ساعت ۱2 ظهر تعیین شده است . به علت درخواست خواهان و به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و نسخه ثانی را دریافت و در وقت مقرر 

فوق در دادگاه حاضر گردد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان ماکو- اللهیاری

آگهی ابالغ
 اجرائیه کالسه: 85۰4۰۱۳45۰۰۰۰۰۷۰/۱ 

 ۱۰۰۳ ثبت  بشماره  مهاباد  سنگ  قزل  معدنی  تعاونی  شرکت  به  بدینوسیله 
ابراهیم  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس  بعنوان  ایوبی  صالح  آقای  نمایندگی  با 
کریم  فرزند  قویطاسی  ابراهیم  آقایان  و  شرکت  عامل  مدیر  بعنوان  ایوبی 
سید  فرزند  شکری  مناف  سید  و  مهاباد  از  صادره   26۳9 شناسنامه  بشماره 
پرونده کالسه  بدهکاران  مهاباد  از  دارای شماره شناسنامه 5۰5 صادره  عبداله 
85۰4۰۱۳45۰۰۰۰۰۷۰/۱ که برابر گزارش اداره پست مهاباد شناخته نگردیده 
اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 8256 مورخه 85/8/29 دفتر ۷ مهاباد 
بین شما و بانک صادرات مبلغ ۷۷5/56۰/8۷5 ریال بدهکار می باشید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
۱8/۱9 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد.تاریخ انتشار : شنبه ۱۳95/۰8/۱5
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مهاباد

آگهی ابالغ

مشخصات ابالغ شونده حقیقی:۱-نام:محمد   2-نام خانوادگی: رضا زاده صراف۳-
نام پدر:   4-کدپستی: 5-کد ملی 6-نشانی:مجهول المکان ۷-منطقه شهرداری:
– البرز  :استان  محل حضور   ۱۷:۳۰: ساعت  شنبه  تاریخ حضور:۱۳95/۰9/۱۳ 

هشتگرد-ابتدای بلوارمصلی –کوچه شهید رستم نژاد
علت حضور در خصوص دعوی عاطفه الماسی خزائی  به طرفیت شما در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
منشی شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان ساوجبالغ محسن نوروزی 

 به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان 
هفته  مناسبت  به  بختیاري  و  چهارمحال 
پدافند غیر عامل و در راستاي لزوم آمادگي 
به  مقابله  و  اضطراري  شرایط  در  کارکنان 
منظور  به  و  مترقبه  غیر  حوادث  با  هنگام 
بودن  کار  به  آماده  و  پرسنل  آمادگي  حفظ 
،اطفاء  اضطراري  تخلیه  مانور   ، تجهیزات 
ستاد  همکاري  با  نجات   و  امداد  و  حریق 
بحران ،آتش نشاني و هالل احمر استان  در 
بختیاري  و  چهارمحال  استان   گاز  شرکت 

برگزار گردید.
گاز  شرکت  عامل  )مدیر  حیدري  سیامک 
سیماي  خبر  شبکه  با  مصاحبه  در  استان( 
استان ضمن  تبریک هفته پدافند غیرعامل 
برنامه   این  برگزاري  متولیان  از   وتقدیر 
شرکت   کارشناسان  و  مدیران   خصوصا 
اجراي  در  مرتبط   سازمانهاي  سایر  کننده 
یک  عنوان  به  گاز  :شرکت  گفت  مانور  
با  و  سازماني  برند  داري  و  پیشرو  شرکت 
گسترده   بسیار  تاسیسات  داشتن   به  توجه 
تمامي  در  و  مستمر  به صورت  بایستي  مي 
لحظات آمادگي کامل براي مقابله با شرایط 
اضطراري  را داشته باشد و برگزاري چنین 

آمادگي  تقویت  راستاي  در  نیز  مانوري 
نیروهاي انساني و آماده بودن سایر تجهیزات  

مي باشد.
HSE امور   )رئیس  شاهرخي  مهندس 

شرکت گاز استان( نیز ضمن تقدیر از دست 
برگزاري  از  ،هدف  مانور  اجراي  اندرکاران  

آمادگي  سطح  ارتقاء  بر  عالوه  را  مانور  این 
براي مواجه سریع و موثر با سوانح از طریق 
مرتبط  ي  واحدها  بین  هماهنگي  ایجاد 
کننده  شرکت  عوامل  کلیه  عملي  ،آموزش 
اضطراري  شرایط  در  واکنش  طرحهاي  در 
کرد  اعالم  گیرانه  پیش  فرهنگ  تقویت  و 

ممارست  و  پرسنل  آگاهي  :افزایش  گفت  و 
با  سازمان  در  شده  ارائه  تئوري  آموزشهاي 
انجام چنین مانورهایي به صورت عملي نمود 
که  است  مواقعي  چنین  در  و  کرده   پیدا 
از هماهنگي و همراهي واحدهای   توان  مي 
شرایط  در  همدیگر   با  سازمان  مختلف 
اطمینان  مناسب  پاسخ  ارائه  و  اضطراري 

حاصل نمود.
رئیس امور HSE   ادامه داد : انجام چنین 
برنامه هایي مي بایستي با یک سناریوي از 
همه  و  گرفته  صورت  شده  هماهنگ  قبل 
عوامل برگزار کننده نیز با یکدیگر هماهنگ 
نیز  مانور  انجام  از  :پس  گفت  وي  باشند 
همچنین  و  عیني  مشاهدات  بایستي  مي 
مستندات  تهیه شده از مانور بازنگري گردد 
از  سازمان   ضعف   و  قوت  نقاط  بتوانیم  تا 
لحاظ آمادگي نیروهاي انساني ،تجهیزات و...

را  براي مقابله در شرایط اضطراري مشخص 
گامهاي  نواقص  رفع  جهت  در  و  نماییم 
اساسي برداریم وي همچنین گفت :با توجه 
به این که حادثه خبر نمي کند مي بایستي 
با انجام چنین مانورهایي هر لحظه آمادگي 
خود براي مقابله با حوادث را مضاعف نماییم.

به مناسبت هفته پدافند غیر عامل صورت گرفت؛

برگزاري  مانور شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاري
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آگهی ماده 3

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای نعمت اله مرادی فرزند فاتح درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک ۱۰8 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه معروف به 
زمین چمن که از خانم جمینه فقیهی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه  94 - ۱۷9 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره  ۱۳956۰۳۱6۰۰۷۰۰۱۰۱۷ 
به  باب ساختمان  مالکیت یک  به صدور سند  ، حکم   ۱۳95 /  ۷ / مورخ  24 
مساحت 55 / ۷4  متر مربع به نام آقای نعمت اله نظری صادر نموده است و نام 
مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث  حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو 
نوبت در فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به 
نام آقای نعمت اله نظری صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول۱6 / 8  / ۱۳95 تاریخ انتشار دوم ۱ / 9 / ۱۳95

متن آگهی
خواهان / شاکی مدیریت بانک صادرات لرستان به نمایندگی آقای شاپور صالحی 
پور دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسین ساکی زاده و فاطمه ساکی زاده 
و فضل اله حیدری به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت .... 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد واقع در استان لرستان شهرستان خرم آباد خیابان امام خمینی میدان 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 95۰99866۱2۰۰۰482 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳95/9/۱6 و ساعت ۰8:۳۰ تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
۷۳ 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.فاطمه ساکی زاده مجهول المکان 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –حمید 
گوهری سراب.

آگهی مفقودی

یک فقره پروانه ساخت به شماره2۳/۱۱8۷9مورخ ۱۳94/6/9مربوط به محصول 
بطری پلیمری رنگی از جنس پلی اتیلن ترفتاالتPETبا نام تجاری )زدافرمول 
یک،رامادا(صادره ازاداره کل نظارت برمواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.                                                          تلفن های تماس:۷-

5۳58۳24۰-۰6۱و۰6۱-5۳۳24626-۷
روابط عمومی شرکت پاکینه شوی )سهامی خاص(

آگهی حصروراثت

به کالسه  دادخواست  بشرح  شماره 8۷9۷  شناسنامه  دارای  توسلی  امیر  آقای 
528/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباداله توسلی بشناسنامه ۱49 در تاریخ 8۱/۱۱/۱2 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به ...
۱-گلشان  آز ش ش 29۱9۷96۱۷8 ت ت ۱۳2۰ نسبت زوجه متوفی

2-فاطمه توسلی  ش ش 4۰4 ت ت ۱۳42 نسبت دختر متوفی
۳-خدیجه توسلی  ش ش 4۷5 ت ت ۱۳4۷ نسبت دختر متوفی

4-علی توسلی  ش ش ۳88 ت ت ۱۳۳9 نسبت پسر متوفی
5-فرامرز توسلی  ش ش 4۷6 ت ت ۱۳49 نسبت پسر متوفی
6-رستم توسلی  ش ش 52۱ ت ت ۱۳5۱ نسبت پسر متوفی
۷-امیر توسلی  ش ش 8۷9۷ ت ت ۱۳56 نسبت پسر متوفی
8-رسول توسلی  ش ش 2۳8 ت ت ۱۳6۰ نسبت پسر متوفی

9-حسین توسلی  ش ش ۷82 ت ت ۱۳6۳ نسبت پسر متوفی
حسن توسلی  ش ش ۷8۱ ت ت ۱۳6۳ نسبت پسر متوفی  -۱۰

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد 
گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهاردهم شورای حل اختالف ماکو

آگهی مفقودی

یک فقره پروانه ساخت به شماره 2۳/۱۱8۷8مورخ ۱۳94/6/9مربوط به محصول 
فرمول  )زدا  تجاری  نام  ترفتاالتPETبا  اتیلن  پلی  جنس  از  پلیمری  بطری 
یک،رامادا(صادره از اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی 
وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.                                                                                تلفن 

های تماس:۷-5۳58۳24۰-۰6۱و ۰6۱-5۳۳24626-۷
روابط عمومی شرکت پاکینه شوی )سهامی خاص(

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم اشرف نادری شورابی دارای شناسنامه شماره ۳۳ به شرح دادخواست به کالسه 
وچنین  نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  دادگاه  این  از  س   ۱ ش   49۱/95
توضیح داده که شادروان فاطمه نوربخش شورابی بشناسنامه شماره 5۳۰ در تاریخ 
۱۳95/۰6/2۰ازاقامتگاه دائمي خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:۱ – بخشعلی نادری شورابی فرزند آقارحیم به شماره ملی 2 – 

296۷95 – 462 فرزند ذکور
2 – عباس نادری شورابی فرزند آقارحیم به شماره ملی 9 – ۰9۳652 – 462 فرزند 

ذکور
۳ – مهناز نادری شورابی فرزند آقارحیم به شماره ملی ۱ – 29۳۷58 – 462 فرزند 

اناث 
4 – اشرف نادری شورابی فرزند آقارحیم به شماره ملی 8 – ۳۰۳92۱ – 462 فرزند 

اناث والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مذبوررادر یک نوبت آگهي می نماید 
تا هرکسی اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان- صولت سلطانی سامانی

آگهی ابالغ
محمدگنجی  آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسی  ابالغ  آگهی 
رسیدگی95/۱۰/25 95۰۱4۱/6وقت  پرونده  کالسه  فرزندمحمدعلی 
محمدمجدی  وکیل  بازدارفرزندساکن  ساعت8/۳۰خواهان:محمدعلی 
نیاخوانده:محمدگنجی فرزندمحمدعلی ساکن مجهول المکان خواسته:مطالبه 
جهت  که  نموده  دزفول  عمومی  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  خواهان  وجه 
به  شده  تعیین  رسیدگی  ووقت  گردیده  ارجاع  دزفول  شعبه  به  رسیدگی 
به  ودستوردادگاه  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت 
دریکی  متوالی  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  تجویزماده۷۳قانون 
ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ  میشودتاخوانده  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
وضمائم  دوم  خودنسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به 
رساندچنانچه  هم  رسیدگی حضوربه  مقررباال جهت  نمایندودروقت  رادریافت 
ده  منتشرومدت  نوبت  یک  فقط  شده  الزم  آگهی  وسیله  به  بعدابالغی 

روزخواهدبود.
مدیردفترشعبه ششم دادگاه حقوقی دزفول-داوودعلوی

آگهی مفقودی
یک فقره پروانه ساخت به شماره2۳/۱۱8۳9مورخ ۱۳94/6/9مربوط به محصول 
مواد  بر  نظارت  کل  اداره  از  صادره  رامادا  تجاری  نام  با  کن  پاک  شیشه  مایع 
غذایی آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد.            تلفن های تماس۷-

5۳58۳24۰-۰6۱و۰6۱-5۳۳24626-۷
روابط عمومی شرکت پاکینه شوی )سهامی خاص(

مفقودی آگهی 

کارت ملی به شماره ۱۷55۷۳6۱۰۱به نام سعید وحیدی فر، فرزند 
اعتبار   از درجه  و  ۱۳5۰مفقود گردیده  اهواز،متولد  از  احمد ،صادره 

است. ساقط 
اهواز  

شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 4 رباط کریم شماره ثبت 772
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع 
عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 95/8/28 در 
 H محل دفتر تعاونی واقع در پرند خیابان آبشناسان مجتمع مهر 4 بلوک

تشکیل می گردد حضور بهمرساند.
یادآوری می شود:

-در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق 
حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید 
بپذیرد.  را  عضو  سه  از  بیش  نمایندگی  تواند  نمی  کس  هیچ  اینصورت  در 
همچنین برگه های نمایندگی مزبور با امضا رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد 

بود.
-مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط 

قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

-استماع گزارش هیئت تصفیه
-تمدید مدت هیات تصفیه

مدیر تصفیه

توزیع  شرکت  مدیرعامل  همراه  به   4 منطقه  شهردار 
نیروی برق تبریز و مدیر توزیع برق شهرستان تبریز 
بازدید  آذربایجان  تقاطع غیرهمسطح میدان  پروژه  از 

میدانی انجام دادند.
اینکه  بیان  با  بازدید   این  باف در  عالی  دکتر حسین 
میدان  غیرهمسطح  تقاطع  احداث  اجرایی  عملیات 
آذربایجان با جدیت در حال اجرا است، یادآور شد این 
پروژه متعاقب رفع معارض تاسیساتی برق، در مرحله 
تکمیل کارهای داخل میدان است و دور میدان بزودی 

آماده بارگذاری ترافیکی خواهد شد.
شهرداری  تعامل  و  همکاری  افزود:  باف  عالی  حسین 
منطقه 4  با شرکت توزیع نیروی برق در حوزه انجام 
برنامه های عمرانی شهرداری بسیار تنگاتنگ و نزدیک 
است و این تعامل باعث افزایش سرعت اجرای پروژه 

ها و خدمات رسانی به شهروندان گرامی شده است.
با  آذربایجان  میدان  داشت:  اظهار   4 منطقه  شهردار 
ترین  بزرگ  از  یکی  عنوان  به  مساحت  هکتار   5/۱۳

شود  می  محسوب  کشور  های  میدان 
وارد  خودرو  هزار   ۱2 ساعت  هر  در  که 
محدوده میدان می شود. وی ادامه داد: در 
تقاطع غیر هم سطح در نظر  این پروژه، 4 
گرفته شده است که ۳ مسیر شریانی اتوبان 
شهید  بلوار  و  آذربایجان  بلوار  پاسداران، 
بابایی را به میدان پیوند می دهد هم چنین 
مسیردیگری نیز در داخل میدان تعبیه شده 

تا دو سوی میدان را به هم متصل کند.
تقاطع  شد  متذکر   4 منطقه  شهردار 
از  یکی  آذربایجان  میدان  غیرهمسطح 

 4 منطقه  شهرداری  اجرای  دست  در  پروژه  چندین 
در راستای میزبانی تبریز 2۰۱8 می باشد که یکی از 

تحوالت عظیم غرب تبریز را رقم خواهد زد.
دکتر عالی باف با بیان این خبر اظهار داشت: زیباسازی 
مدیریت  مجموعه  که  است  قوی  ابزارهای  از  یکی 
با استمداد از آن به جذب گردشگر  شهری می تواند 

بدون  شهر،   یک  در  گردشگر  حضور  نماید.  کمک 
توجه به انگیزه سفر عالوه بر مزایای متعدد فرهنگی و 
اجتماعی، به رونق اقتصاد گردشگری کمک نموده و از 
این طریق بسیاری از هزینه های زیباسازی را جبران 

می نماید .
مستقیمی  رابطه  که  آنجا  از  افزود:   4 منطقه  شهردار 
بین تغییر و تحوالت اقتصادی فرهنگی و به کارگیری 
هنر در عرصه اجتماعی وجود دارد و با توجه به اینکه 
زیبایی تاثیرات زیادی در جذب گردشگر می گذارد، از 
این رو بحث زیباسازی محیط پیرامونی به عنوان یک 
امر الزم و مهم در دستور کار شهرداری منطقه 4 به 

عنوان مولفه مهم در تبریز 2۰۱8 قرار گرفته است.
در  هایی  کارگاه  راستا،  همین  در  افزود:  باف  عالی 
و  سازی  زیبا  در  شهروندان  نقش  اهمیت  خصوص 
فرهنگسراهای  در  شهری  تاریخی  فضاهای  حفظ 
شود  می  برگزار  شهروندان  سازی  آگاه  برای  منطقه 
در  شهروندان  نقش  با  ارتباط  در  نکاتی  آن  طی  که 
ایرانی- نماهای  احداث  شهر،  داشتن  نگه  پاکیزه 
در  آنها  نقش  و  نهال  کاشت  و  درختکاری  اسالمی، 
سر سبز شدن شهر و زیبا سازی سیمای شهری و در 

نتیجه داشتن شهری زیبا ارائه می شود.

توسط شهردار منطقه 4 تبریز صورت گرفت؛

بازدید میدانی از پروژه تقاطع غیر همسطح میدان آذربایجان

وزیر راه و شهرسازی گفت: مسائل اجرای حمل 
و نقل ترکیبی در استان هرمزگان باید به طور 
جدی مطرح و پیگیری شود و ترکیب ریل و 
تواند  می  مسافری  حوزه  در  خصوص  به  دریا 

موجب توسعه گردشگری شود.
دکتر عباس آخوندی در نشست شورای حمل 
نیاز  اینکه  بر  تاکید  با  هرمزگان  استان  و  نقل 

است به سمت ایجاد بنادر کامال 
عنوان  برداریم،  گام  هوشمند 
هدف  باید  زمینه  این  در  کرد: 
صورت  به  بنادر  و  کنیم  گذاری 

یکپارچه هوشمندسازی شوند.
وی ادامه داد: به اندیشه روشنی 
برای بنادر نیاز داریم و باید دید 
تجاری و بازرگانی داشته باشیم و 

نباید تنها پروژه محور باشیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هزینه نگه 
داری جاده ها بسیار فزاینده است، تصریح کرد: 
سهم آزاد راه ها باید هر سال افزایش یابد و از 
تبدیل جاده ها به آزاد راه استقبال می کنیم 
و در این صورت سطح خدمت نیز افزایش پیدا 

می کند.

آخوندی با اشاره اهمیت سیستم حمل و نقل 
و  حمل  اجرای  مسائل  داشت:  اظهار  ترکیبی، 
طور  به  باید  هرمزگان  استان  در  ترکیبی  نقل 
پیگیری شود و ترکیب ریل و  جدی مطرح و 
تواند  می  مسافری  حوزه  در  خصوص  به  دریا 

موجب توسعه گردشگری شود.
وی با بیان اینکه ناوگان هوایی کشور در حال 
تجهیز است، اضافه کرد: در حمل و نقل هوایی 
باید طرح مناسبی برای جذب سرمایه گذار در 
در  توان  می  و  باشیم  داشته  هرمزگان  استان 
سرمایه  المللی جذب  بین  فراخوان  حوزه  این 

گذار اعالم کرد.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آزمایشگاه 
فنی مکانیک خاک نیز به خوبی تجهیز شده و 

باید از این تجهیزات استفاده کرد.

وزیر راه و شهرسازی
 در شورای حمل نقل و استان هرمزگان:

سهم آزاد راه ها در هرمزگان
 هر سال افزایش یابد
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  ایران و پاکستان برای پیشبرد طرح خط لوله گاز 
در تماس هستند   

ایران و پاکستان باهدف پیشبرد طرح خط لوله گاز آی پی درحال 
مذاکره هستند. 

امور خارجه  این گزارش، نفیس زکریا، سخنگوی وزارت  بر اساس 
پاکستان در نشست خبری هفتگی خود درباره طرح خط لوله گاز 
ایران- پاکستان )آی پی( گفت: مسئوالن پاکستان و ایران در حال 

مذاکره هستند تا زمینه پیشبرد این طرح فراهم شود.
تریبیون«  »اکسپرس  زبان  انگلیسی  روزنامه  حال،  همین  در 
لوله  خط  شرکت  نوشت:  کشور  این  مقام های  از  نقل  به  پاکستان 
نفت چین )CPPB( که هم اکنون در طرح ۱.5 میلیارد دالری 
ساخت ترمینال گاز مایع طبیعی )ال ان جی( و ساخت خط لوله 
گاز از بندر گوادر به نوابشاه مشارکت دارد، مشتاق به مشارکت در 
تکمیل طرح خط لوله گاز ایران- پاکستان )قسمت مربوط به خاک 

پاکستان( است.
در این گزارش آمده است: چین همچنین تمایل دارد تا در زمینه 
ساخت خط لوله گاز از »بندر گوادر تا مرز ایران« سهیم شود که 
به این وسیله طرح خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان تکمیل 

می شود.
شرکت چینی که 85 درصد فاینانس ساخت خط لوله گاز در جنوب 
غربی پاکستان را فراهم کرده است، هم اکنون آمادگی خود را برای 
مشارکت در ساخت خط لوله گاز از بندر گوادر تا مرز ایران به طول 

8۰ کیلومتر اعالم کرده است.
به گزارش این روزنامه، یک مقام ارشد دولت پاکستان نیز اعالم کرد: 
این کشور در حال فعالیت بر روی طرح واردات گاز مایع طبیعی 
امنی  منبع  مایع  گاز  انتقال  بروز جنگ، خط  اما در صورت  است؛ 

برای تامین نیازهای ما نخواهد بود.
وی افزود: به همین دلیل ما طرح انتقال گاز از ایران به پاکستان را 

یک پروژه ضروری و همچنین طرح راهبری برای کشور می دانیم.
این مقام دولت پاکستان تاکید کرد: در صورت توقف در روند عرضه 
گاز مایع در کشور، پاکستان قادر به دریافت گاز از طریق طرح خط 

لوله انتقال گاز از ایران خواهد بود.
ایران خط لوله بخش مربوط به خاک خود را تقریبا تکمیل کرده و 
با اجرای و تکمیل خط لوله در خاک پاکستان، امکان صادرات گاز 

طبیعی ایران به پاکستان فراهم خواهد شد.

رکوردشکنی تاریخی تولید نفت روسیه
سطح تولید نفت روسیه در اکتبر 2۰۱6 میالدی به بیشترین میزان 

خود از زمان استقالل کشورهای جماهیر شوروی سابق رسید.
به گزارش ایسنا، وزارت انرژی روسیه گزارش کرد که سطح تولید 
ماه  به  نسبت  افزایش  درصد   ۰.۱ با  اکتبر  ماه  در  این کشور  نفت 
سپتامبر به ۱۱ میلیون و 2۰۰ هزار بشکه در روز رسید که بیشترین 
به شمار  سابق  شوروی  جماهیر  کشورهای  استقالل  زمان  از  مقدار 

می رود.
 4۷ شده  یاد  مقطع  در  کشور  این  نفت  تولید  نیز،  تن  حسب  بر 
میلیون و ۳86 هزار تن و در ماه سپتامبر 45 میلیون و 48۳ هزار 

تن بوده است.
این  پیوستن  که  دهد  می  نشان  روسیه  نفت  تولید  افزایش سطح 
صادرکننده  کشورهای  سازمان  نفتی  فریز  جهانی  توافق  به  کشور 

نفت )اوپک( ممکن است دشوار باشد.
فروش نفت و گاز بیش از یک سوم درآمد دولت روسیه را تشکیل 

می دهد.
گزارش وزارت انرژی این کشور نشان داد که تولید نفت روسنفت 

۰.۱ درصد و لوک اویل ۰.9 درصد در این مقطع افزایش یافت.
تولید  افزایش  پی  در  اکتبر  ماه  در  نیز  اوپک  اعضای  نفت  عرضه 

نیجریه، لیبی و عراق رکوردشکنی کرد.

پس از دو سال در نشست وین؛
»اوپک« استراتژی بلند مدت خود را نهایی کرد

)اوپک(  نفت«  صادرکننده  »کشورهای  سازمان  عضو  کشورهای 
استراتژی جدید و بلند مدت این سازمان را نهایی کردند. 

سازمان»کشورهای  عضو  کشورهای  گزارش،  این  اساس  بر 
صادرکننده نفت« )اوپک( در نشست خود در وین در روز دوم نوامبر 
نهایی  را  سازمان  این  مدت  بلند  و  استراتژی جدید، جامع   2۰۱6

کردند.
سند این استراتژی جدید جهت تصویب در کنفرانس بعدی وزرای 
ارائه  برگزار شود-  نوامبر 2۰۱6  اُم  روز سی  است  قرار  که  اوپک- 

خواهد شد.
طبق گزارشات رسمی،  استراتژی بلند مدت اوپک »یک چارچوب 
منسجم و استوار برای تحقق مأموریت این سازمان ارائه می دهد« 
و عالوه بر تعیین اهدافی مشخص، بر روندهای بازار انرژی نظارت 

می کند.
گفتنی است که بسط و توسعه این استراتژی که سومین استراتژی 
بلند مدت اوپک بشمار می رود، ظرف دو سال و از طریق برگزاری 

نشستهایی در سطوح باال تحقق یافته است. 

رشد 79 درصدی صادرات نفت ایران به ژاپن 
در شهریور امسال 

واردات نفت ژاپن از ایران در سپتامبر 2۰۱6 برابر با شهریور امسال 
با رشد ۷9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۳4 هزار 

بشکه در روز رسید. 
وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن در جدیدترین گزارش خود از افزایش 
 2۰۱6 سپتامبر  در  ایران  از  کشور  این  نفت  واردات  درصدی   ۷9

خبر داد.
ایران در ماه  از  این وزارتخانه، خرید نفت ژاپن  بر اساس آمارهای 
سپتامبر 2۰۱6 به ۱.492 میلیون کیلو لیتر برابر با ۳۳4 هزار بشکه 
به مدت مشابه سال قبل رشد ۷9  این رقم نسبت  در روز رسید. 
ایران در سپتامبر سال  از  درصدی داشته است. واردات نفت ژاپن 
گذشته میالدی 829 هزار کیلو لیتر برابر با ۱85 هزار بشکه در روز 

اعالم شده بود.
واردات نفت این کشور جنوب شرق آسیا از ایران در سپتامبر امسال 
نسبت به ماه قبل از آن نیز با رشد 28 درصدی روبرو شده است. 
ایران در ماه اوت امسال 26۰ هزار بشکه در روز نفت به ژاپن صادر 
کرده بود. افزایش قابل توجه واردات نفت ژاپن از ایران در سپتامبر 
امسال در حالی است که کل واردات نفت این کشور در این ماه با 
کاهش ۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده 
است. ایران با تامین 9.۷ درصد نفت مورد نیاز ژاپن چهارمین تامین 
کننده نفت وارداتی ژاپن در این ماه شناخته شده است. عربستان، 
امارات و قطر به ترتیب در رتبه های اول تا سوم از این نظر قرار 

گرفته اند.

صادرات نفت ایران به 2،4 میلیون 
بشکه در روز رسید

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از 
صادرات بیش از ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران به 

مقصد کشورهای اروپایی خبر داد.
میانگین  کرد:  اظهار  قمصری  محسن  سید 
 2 به  اکتبر  ماه  در  ایران  خام  نفت  صادرات 
میلیون و 44۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
نفت  بشکه  هزار   ۷۰۰ از  بیش  مقصد  وی، 
ایران را کشورهای اروپایی عنوان کرد و گفت: 
کشورهای آسیایی همچنان بزرگترین مشتریان 

نفت ایران هستند.
به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت 
ایران،  نفت  از  آسیایی  کشورهای  سهم  ایران، 

یک میلیون و ۷4۰ هزار بشکه در روز است.
انرژی در جهان  آسیا بزرگترین مصرف کننده 
است که همه تولیدکنندگان چشم به این بازار 
این  در  ایران  که  این  به  توجه  با  دوخته اند، 
منطقه قرار دارد اولویت ما صادرات 6۳ درصد 
مقاصد  به  بقیه  و  منطقه  این  به  ایران  نفت 
کشورهای اروپا و دیگر کشورهای منطقه است.
میزان صادرات نفت ایران پس اجرای برجام به 

بیش از 2 برابر رسیده است.

51 درصد سد های کشور
 کمتر از 4۰ درصد آب دارند

بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، 
از 4۰  مخازن 5۱ درصد سدهای کشور کمتر 
درصد آب دارد و تنها 8 درصد سدهای کشور 

بین 9۰ تا ۱۰۰ درصد پر است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال آبی تا 5 
آبان ماه جاری حجم مخازن 8۷  سد کشور از 
جمله سدهای الر، زاینده رود، درودزن،  ساوه، 
 4۰ از  کمتر  دوستی  و  استقالل  خرداد،   ۱5 

درصد آب دارد.
سد   ۱۳ مخازن  حجم  گزارش،  این  اساس  بر 
کشور از جمله سدهای دز،  مهاباد، گیالنغرب، 
اکباتان و کردکندی بین 4۰ تا 5۰ درصد آب 

دارند.
سد   28 مخازن  افزاید: حجم  می  گزارش  این 
رجایی،  شهید  تهم،  سدهای  جمله  از  کشور 
درصد   ۷۰ تا   5۰ بین  طالقان  و  کرخه   کوثر،  

آب دارند.
بر پایه این گزارش، حجم مخازن 2۷ سد کشور 
از جمله سدهای کرج،  لتیان، قشالق، سلیمان 

شاه و البرز بین ۷۰ تا 9۰ درصد آب دارد.
از جمله سدهای گیالرلو،  فقط ۱4 سد کشور 
میجران، دویرج، ایالم و کاران بین 9۰ تا ۱۰۰ 

درصد آب دارد.
بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، 
8 درصد سدهای کشور بین 9۰ تا ۱۰۰ درصد 
پر است، 4۱ درصد سدهای کشور بین 4۰ تا 
9۰ درصد و مابقی کمتر از 4۰ درصد آب دارند.

آغاز ساخت 1۰7 تصفیه خانه آب
یک مقام مسئول با اشاره به فعالیت تعداد ۱6۰ 
تصفیه خانه آب در شهرها و ۳5 تصفیه خانه در 
روستاها، گفت: در حال حاضر ۱۰۷ تصفیه خانه 
جدید فاضالب در کشور در حال ساخت است. 
بهنام  وکیلی کمبود منابع مالی و کمبود منابع 
آبی را دو گلوگاه عمده در بخش آب و فاضالب 
باید  این دو گلوگاه  افزود:  کشور عنوان کرد و 

مدیریت اساسی شود.
مدیر دفتر بهبود روش های بهره برداری فاضالب 
شرکت مهندسی آبفای کشور با اشاره به اینکه 
فاضالب  و  آب  شرکت های  فعالیت  عمده 
و  توسعه  کرد:  تصریح  است،  بوده  خدماتی 
و  بهره برداری  ظرفیت ها،  بازسازی  و  نوسازی 
تقاضای  مدیریت  بهینه  نگهداری  و  تعمیرات 
خدمات آب و فاضالب از عمده ترین ماموریتها 

است.
وضعیت  آخرین  تشریح  در  مسئول  مقام  این 
اظهار داشت:  صنعت آب و فاضالب در کشور 
درصد جمعیت تحت پوشش تاسیسات آبی در 
مناطق شهری 99.2 درصد و در مناطق شهری 
برای  میزان  این  همچنین  و  است  درصد   ۷2
تاسیسات فاضالبی در مناطق شهری 44.۳5 و 

در مناطق روستایی ۰.۳6 است.
وکیلی تعداد تصفیه خانه های فاضالب در مدار 
بهره برداری را برای شهرها ۱6۰ شهر و برای 
مناطق روستایی ۳5 روستا عنوان کرد و ادامه 
داد: تعداد شهرها و روستاهای دارای تاسیسات 
در  که  است  روستا   42 و  شهر   286 فاضالب 
حال حاضر ۱۰۷ تصفیه خانه در حال ساخت 

است.
وی با تاکید بر اینکه چالش اساسی شرکت های 
پیشرفت  با  جمعیت  افزایش  فاضالب  و  آب 
افزایش  وقتی  شد:  یادآور  است،  بهداشت  در 
در  می دهد  رخ  بهداشتی  پیشرفت  و  جمعیت 
فاضالب  و  آب  امر  در  تقاضا  افزایش  آن  کنار 
ایجاد می شود که در نتیجه با افزایش خدمات 

و کاهش منابع آبی مواجه خواهیم بود.
وکیلی با تاکید بر اینکه باید بین شبکه مصرف 
تصریح  شود،  برقرار  توازن  و  تعادل  تولید  و 
آب  مکعب  میلیارد   6 اینکه  به  توجه  با  کرد: 
آن  از  نمی توانیم  ولی  می شود،  تولید  در سال 
به خوبی استفاده کنیم، به طور مثال در بخش 
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داریم.
بهره برداری  روش های  بهبود  دفتر  مدیر 
فاضالب شرکت مهندسی آبفای کشور به ارائه 
پرداخت  چالش ها  با  مقابله  اصلی  راهکارهای 
و خاطرنشان کرد: طراحی و اجرای مناسب و 
اصولی پروژه ها، بهره برداری و نگهداری صحیح 
نیروهای  از  بهره گیری  تاسیسات،  از  اصولی  و 
از  استفاده  و  بهره گیری  متخصص،  انسانی 
فعلی  شرایط  با  مناسب  و  نوین  فناوری های 
و  تشویق  و  فناوری ها  بومی سازی  و  کشور 
ازجمله  خصوصی  بخش  و  سازندگان  حمایت 
و  آب  شرکت های  باید  که  است  اقداماتی 

فاضالب در نظر بگیرند.

نفت در جهان کوتاه از انرژی

جدید  رکورد  ثبت  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
کرد:  اعالم  پسابرجام،  در  ایران  نفت  صادرات 
 44۰ و  میلیون  دو  مرز  از  نفت  روزانه  فروش 

هزار بشکه در روز عبور کرد. 
در  اینکه  بیان  با  زنگنه  بیژن  مهر،  گزارش  به 
سال های اخیر وزارت نفت فعالیت های زیادی 
زیادی در جامعه  بازتاب  است، که  داده  انجام 
نداشته است، گفت: البته برخی کارها همانند 
با  همکاری  و  بنیان  دانش  فناوری،  توسعه 
است  محدودی  افراد  توجه  مورد  دانشگاه ها 
کسی  را  گازوئیل  نسبی  مصرف  کاهش  اما 

نمی تواند نادیده بگیرد.
وزیر نفت ادامه داد: ایران هم اکنون بدون این 
یک  از  شود،  مدار  وارد  بزرگی  پاالیشگاه  که 
واردکننده گازوئیل به صادرکننده این فرآورده 

نفتی بدل شده است.
این عضو کابینه دولت میانگین کنونی صادرات  
گازوئیل را 2۰ میلیون لیتر اعالم کرد و اظهار 

داشت: ایران هم اکنون به جز در بخش بنزین، 
صادرکننده دیگر فرآورده های  نفتی است و تا 

پایان سال، موضوع بنزین هم حل می شود.
باشگاه  به  ایران  ورود  مسئول،  مقام  این 
نتیجه  را  نفتی  فرآورده های  صادرکنندگان 
و  دانست  گازرسانی  عرضه  در  گسترده  تالش 
بیان کرد: تا پایان امسال و با محاسبه سه سال 
تولید  مدار  وارد  جنوبی  پارس  فاز   ۱۱ اخیر، 

شده است.
ایران  نفت  تولید  افزایش  به  همچنین  زنگنه 
که  این  بیان  با  و  کرد  اشاره  برجام  از  پس 
تولید  کرد  نمی  گمان  گذشته  سال  در  کسی 
کوتاهی  در ظرف مدت  ایران  نفت  و صادرات 
)چهار ماه( بیش از یک میلیون بشکه در روز 
نفت  صادرات  کرد:  خاطرنشان  یابد،  افزایش 
و  میلیون   2 به  اکتبر  ماه  پایان  تا  ایران  خام 
44۰ هزار بشکه در روز رسیده که از بی سابقه 

ترین رقم های تاریخی است.

زنگنه خبر داد:

رکورد فروش نفت ایران شکست

تشریح  با  نفت  وزیر  معاون 
طرح   ۳ اندازی  راه  جزئیات 
ایران،  بنزین سازی  جدید 
برای  آینده  سال  کرد:  اعالم 
نخستین بار ایران عضو باشگاه 
جهان  بنزین  صادرکنندگان 

می شود. 
برنامه  درباره  کاظمی  عباس 
با  افزایش تولید بنزین  جدید 
گفت:  چهار،  یورو  استاندارد 

هدف  با  بنزین سازی  جدید  طرح  دو  امسال 
افزایش ظرفیت تولید بنزین کشور با استاندارد 
یورو چهار اتحادیه اروپا در پاالیشگاه های نفت 
قرار  بهره برداری  مدار  در  بندرعباس  و  الوان 

می گیرد.
معاون وزیر نفت با اعالم اینکه هم اکنون آخرین 
مراحل راه اندازی طرح بهبود کیفیت و افزایش 
ظرفیت تولید بنزین در پاالیشگاه نفت بندرعباس 
در حال اجرا است، تصریح کرد: با بهره برداری 
از این مجتمع جدید بنزین سازی ظرفیت تولید 
روز  در  لیتر  میلیون   ۳.5 حدود  کشور  بنزین 
افزایش می یابد. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه با 
اجرای این پروژه عالوه بر افزایش تولید بنزین، 
ظرفیت تولید بنزین کشور با استاندارد یورو چهار 
افزایش  روز  در  لیتر  میلیون  هم حدود هشت 
واحد  فعلی  شرایط  در  کرد:  تصریح  می یابد، 
با  هم  الوان  نفت  پاالیشگاه  »ایزومریزاسیون« 
ظرفیت تولید روزانه 8۰۰ هزار لیتر بنزین آماده 

راه اندازی شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در پاالیشگاه نفت 
الوان در کنار افزایش تولید بنزین، ظرفیت تولید 
سه  حدود  هم  چهار  یورو  استاندارد  با  بنزین 

میلیون لیتر در روز افزایش می یابد، اظهار داشت: 
در مجموع با بهره برداری از این دو طرح تا پیش 
از پایان سال حدود 4.2 میلیون لیتر به ظرفیت 
تولید بنزین و حدود ۱۱ میلیون لیتر به ظرفیت 

تولید بنزین یورو چهار ایران افزوده خواهد شد.
و  پاالیش  ملی  مدیره شرکت  این عضو هیات 
فاز  اینکه  یادآوری  با  نفتی  فرآورده های  پخش 
اول پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هم حداکثر 
در طول سه ماهه نخست سال آینده با ظرفیت 
تولید روزانه ۱2 میلیون لیتر بنزین یورو چهار 
به بهره برداری می رسد، تاکید کرد: واحد  سی 
سی آر این پاالیشگاه میعانات گازی امسال به 
آغاز  به  اشاره  با  برداری می رسد. کاظمی  بهره 
نصب کمپرسورهای این پاالیشگاه توسط شرکت 
با  یادآور شد: در مجموع فقط  آلمان،  زیمنس 
راه اندازی فاز اول این پاالیشگاه ایران از سال آینده 
نه تنها نیازی به واردات بنزین ندارد بلکه به جمع 
کشورهای صادرکننده این فرآورده نفتی تبدیل 
خواهد شد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه هم 
اکنون ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان انواع 
فرآورده های نفتی شامل گازوئیل، نفت سفید، گاز 
مایع و نفت کوره است، خاطرنشان کرد: سال 
96 برای نخستین بار بنزین هم به سبد صادرات 

فرآورده های نفتی کشور افزوده خواهد شد.

جزئیات راه اندازی 3 طرح جدید؛

ایران عضو باشگاه صادرکنندگان بنزین  می شود
صادرات  قطع  به  اشاره  با  نیرو  وزیر  معاون 
برق ایران به ترکیه، گفت: علت توقف، بدهی 
ترک  شرکت  دالری  میلیون   2۰۰ حدود 

خریدار برق از ایران است. 
هوشنگ فالحتیان با بیان اینکه از چند ماه 
متوقف  را  ترکیه  به  برق  ایران صادرات  قبل 
توقف  علت  مهمترین  گفت:  است،  کرده 
صادرات برق ایران به این کشور همسایه عدم 
پرداخت مطالبات معوق توسط شرکت ترک 

خریدار برق بوده است.
شرکت  برقی  بدهی  حجم  نیرو  وزیر  معاون 
ترکیه ای به ایران را حدود 2۰۰ میلیون دالر 
عنوان کرد و افزود: با وجود توقف صادرات اما 
از  و  معوق  مطالبات  دریافت  برای  گفتگوها 
سرگیری صادرات برق به این کشور همسایه 

آغاز شده است.
بینی  پیش  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
آینده  ماه   5 تا   4 زمان  مدت  در  می شود 
شرکت  از  ایران  برقی  بدهی  وصول  امکان 
صورتی که  در  کرد:  تاکید  شود،  فراهم  ترک 
کنیم  حاصل  اطمینان  بدهی ها  پرداخت  از 
امکان از سرگیری فروش برق به این شرکت 

خریدار وجود دارد.
بر اساس این گزارش، صادرات برق ایران به 
هم  عراق  که  مانده  متوقف  درحالی  ترکیه 
در  کشور  برق  مشتری  مهمترین  عنوان  به 
منطقه بدهی حدود یک میلیارد دالری برقی 

به وزارت نیرو دارد.
ترکیه در تشریح  از رسانه های  برخی  پیشتر 
اعالم  ترکیه،  به  برق  صادرات  توقف  دالیل 
کرده بودند: با توجه به حجم باالی بارش های 
این  آب  سدهای  ظرفیت  ترکیه،  در  بهاری 
کشور کامل و حتی سرریز شده و با افزایش 

باال رفتن  و  ترکیه  موجودی آب در سدهای 
این کشور  برقآبی  نیروگاه های  برق در  تولید 
درخواست توقف واردات برق از ایران را ارائه 

کرده است.
در همین حال یک مقام مسئول در شرکت 
توانیر ایران اخیرا تاکید کرد: قرارداد صادرات 
برق ایران به ترکیه به قوت خود باقی بوده و 

فسخ نشده است.
دیلی صباح هم شهریور ماه امسال با انتشار 
گزارشی، اعالم کرده بود: واردات برق ترکیه 
به  نسبت  میالدی   2۰۱6 نخست  نیمه  در 
درصد   46 حدود   2۰۱5 سال  مشابه  مدت 

کاهش یافته است.
از سوی دیگر از حدود دو سال قبل تاکنون با 
ساخت خطوط جدید انتقال با ظرفیت 2۳۰ 
کیلوولت و یک پست جدید برق در شمالغرب 
ترکیه  به  ایران  برق  کشور، ظرفیت صادرات 

افزایش یافته است.
با  برق  صنعت  مسئوالن  اعالم  اساس  بر 
جدید  خطوط  اندازی  راه  و  نهایی  تکمیل 
برق  صادرات  ظرفیت  افزایش  امکان  انتقال، 
ساعت  در  مگاوات   4۰۰ از  بیش  به  ایران 

فراهم شده است.
به  »خوی«  محور  دو  در  فعلی  شرایط  در 
بایزید«  به »دوغو  قلعه« و »بازرگان«  »باش 
بخش  و  می شود  صادر  ترکیه  به  ایران  برق 
بوده  ایران  از  برق  خرید  عالقمند  خصوصی 
که در این راستا مذاکراتی بین دو طرف در 

حال انجام است.
نیرو  وزارت  که  است  نکته ضروری  این  ذکر 
به  ایران و یک شرکت ترک اخیرا قراردادی 
منظور ساخت حدود 4 میلیارد دالر نیروگاه 

جدید برق در کشور امضا کرده اند.

معاون چیت چیان خبر داد:

ایران صادرات برق به ترکیه را متوقف  کرد 

پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
هم  پتروشیمی  صنعت  تولید  ظرفیت  گفت: 
تا  مقدار  این  و  است  تن  میلیون   65 اکنون 

چند سال آینده سه برابر می شود. 
در  نفت  وزیر  معاون  شاهدایی،  مرضیه 
آبان   ۱2 روزچهارشنبه،  پتروشیمی،  امور 
صنعت  »آموزش  تخصصی  نشست  در  ماه 
برگزار  نفت  وزارت  در محل  که  پتروشیمی« 
 65 صنعت،  این  کنونی  ظرفیت  افزود:  شد، 
تا چند سال  این مقدار  میلیون تن است که 

آینده سه برابر می شود.
تاکید  پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
شده،  انجام  برنامه ریزی های  براساس  کرد: 
ظرفیت نصب شده پتروشیمی 2.5 تا سه برابر 

افزایش می یابد.
وی در ادامه با اشاره به ارائه اساسنامه جدید 
این شرکت اظهار امیدواری کرد این اساسنامه 

تصویب شود.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در معرفی 
صنعت پتروشیمی با اشاره به قدمت بیش از 
5۰ ساله این صنعت گفت: صنعت پتروشیمی 
محصوالت  که  است  دستی  پایین  صنایع  از 

عنوان  به  گاز  و  نفت  پاالیشگاهی  خروجی 
خوراک مصرف می کند.

وی عنوان کرد: محصوالت صنعت پتروشیمی 
و  است  نهایی  و  میانی  پایه،  مواد  شامل 
محصوالتی که قابل استفاده در صنایع پایین 
دستی بوده، در زمره محصوالت نهایی هستند.
پیشرفت  با  امروزه  که  این  بیان  با  شاهدایی 
فنآوری، صدها محصول شیمیایی در صنعت 
پتروشیمی تولید می شود که ایران همه آن را 
هر  افزود:  نمی کند،  تولید  کنونی  شرایط  در 
میزان از مواد پایه به سمت محصوالت نهایی 
خواهد  باالتری  افزوده  ارزش  کنیم،  حرکت 

داشت.
اقتصاد  مصداق  را  پتروشیمی  صنعت  وی، 
ارزش  به  زمینه  این  در  و  خواند  مقاومتی 
افزوده حاصله از تولید محصوالت پتروشیمی 

اشاره کرد.
شاهدایی افزود: با رشد جمعیت و بازار مصرف 
افزایش  نیازمان به صنعت پتروشیمی  داخل، 

یافته است.
اظهار  پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
بین المللی،  روابط  بهبود  با  کرد:  امیدواری 

گذاران،  سرمایه  ورود  و  فنی  دانش  دریافت 
تولید محصوالت با ارزش افزوده باال در سطح 

کشور افزایش یابد.
با  پارس جنوبی  فازهای  توسعه  با  وی گفت: 
فازهای  فعال شدن  و  میدان  این  از  برداشت 
آن در برنامه کالن کشور برنامه ریزی استفاده 
غنی  گازهای  و  گازی  میعانات  از  حداکثری 
در دستور کار قرار گرفت و قطب های مختلف 

پتروشیمی ایجاد شد.
به گفته وی، با تکمیل 22 فاز پارس جنوبی 
برای  توسعه ای  طرح های  خوراک،  تامین  و 
پتروشیمی  در صنعت  تولید  ظرفیت  افزایش 

تمهید شده است.
از  دعوت  با  راستا  این  در  افزود:  شاهدایی 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی مسیر توسعه 

صنعت پتروشیمی را دنبال می کنیم.
سال ها  شکوفاترین  از  یکی  را   95 سال  وی، 
با  و  خواند  ایران  پتروشیمی  صنعت  برای 
رسیده  تولید  مرحله  به  طرح های  به  اشاره 
فاز 2  کاویان،  فاز 2  مروارید،  از مجتمع های 
پپتروشیمی کارون  و پلی  استایرین انتخاب 

نام برد.

در  کردستان  پتروشیمی  گفت:  شاهدایی 
زودی  به  و  است  اندازی  راه  پیش  مرحله 

افتتاح می شود.
وی همچنین از به تولید رسیدن پتروشیمی 
تخت جمشید پارس خبر داد و افزود: فاز سوم 
اندازی  راه  نیز در آستانه  پتروشیمی پردیس 

قرار دارد.
تا  عسلویه  از  غرب  اتیلن  خط  وی،  گفته  به 
تکمیل  امسال  پایان  تا  میاندوآب  و  مهاباد 

می شود.
که  کرد  امیدواری  اظهار  همچنین  شاهدایی 
یا  امسال  پایان  تا  کاوه  متانول  پتروشیمی 

اوایل سال آینده به مرحله تولید برسد.
اعالم  پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
پتروشیمی  بوشهر،  پتروشیمی  یک  فاز  کرد: 
از  ایالم  الفین  واحد  فاز یک دماوند،  مرجان، 
جمله طرح هایی است که سال آینده به مرحله 

تولید می رسد.
به گفته وی، در مجموع امسال هشت میلیون 
و 5۰۰ هزار تن و سال آینده پنج میلیون تن 
افزوده  پتروشیمی  صنعت  تولید  ظرفیت  به 

می شود. 

با  حرارتی  برق  تولید  شرکت  مدیرعامل 
واحد  بین المللی  مناقصه  برگزاری  به  اشاره 
با  گفت:  بندرعباس،  »گنو«  نیروگاه  بخار 
 2 ساالنه  ترکیبی  به  ساده  سیکل   تبدیل 
میلیارد دالر در مصرف سوخت صرفه جویی 

می شود. 
مناقصه  برگزاری  از  طرزطلب  محسن 
بین المللی برای ساخت بخش بخار نیروگاه 
سیکل ترکیبی گنو خبر داد و گفت: آگهی 
منتشر  آبان  مناقصه ۱2  این  ارزیابی  پیش 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی 
با اشاره به فشردگی برنامه زمان بندی شده 
سیکل  نیروگاه  بخار  بخش  ساخت  برای 
بینی  پیش  کرد:  تصریح  گنو،  ترکیبی 
می شود انجام این پروژه ۳۳ ماه طول بکشد 
و تا پیش از آن مدت، ارزیابی و سایر مراحل 
انجام  مالی  منابع  تأمین  جمله  از  کاری 

خواهد گرفت.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شرکت برق 
فعال  بسیار  گذاری  زمینه سرمایه  در  حرارتی 
است، اظهار داشت: برنامه ریزی برای برگزاری 
پروژه های  انجام  برای  بین المللی  مناقصه های 
ماه  تا 6   BOO به صورت  نیروگاهی  ساخت 

آینده عملیاتی خواهد شد.
از  پرداخت  نامه های  ضمانت  صدور  از  وی 
سوی وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی برای 
تأمین کنندگان اعتبار ساخت نیروگاه در ایران 
نیروگاه های  تبدیل  شد:  یادآور  و  داد  خبر 

دارای سیکل ساده به سیکل ترکیبی از دیگر 
فرصت های سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی 
ایران است  و در بخش دولتی ۳4 واحد گاز، 
در بخش خصوصی 59 واحد گازی و در بخش 
به  باید  مگاوات   ۷5۱۷ بخاری،  نیروگاه های 

سیکل ترکیبی تبدیل شود.
طرزطلب تاکید کرد: با تبدیل سیکل های 
 ۱4 نیروگاه ها  راندمان  ترکیبی  به  ساده 
درصد افزایش، مصرف سوخت حدود ۱2 
 4۳ گلخانه ای  گازهای  و  مکعب  میلیارد 
در  یابد  می  کاهش  سال  در  تن  میلیون 
در  میلیارد دالر هم  دو  عین حال ساالنه 

هزینه ها صرفه جویی خواهد شد.
حرارتی  نیروگاه های  وضعیت  درباره  وی 
توضیح داد: بر اساس برنامه ششم توسعه 
کشور  در  باید  نیروگاه  مگاوات  هزار   26
ساخته شود و ساخت هشت هزار مگاوات 
هم از برنامه پنجم توسعه باقیمانده است.

مگاوات  هزار   ۳ افزود:  مسئول  مقام  این 
که  دارد  وجود  کشور  در  قدیمی  نیروگاه 
 5۰۰ و  هزار   ۷ و  شود  بازنشسته  باید 
عمر  سال   ۳5 باالی  نیروگاه  نیز  مگاوات 

وجود دارد که نیاز به نوسازی دارند.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی 
چهاردهمین  ایران  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
کشور تولید کننده برق در دنیاست که در طول 
5 سال گذشته موفق به تولید ۱5 هزار مگاوات 

ظرفیت جدید نیروگاهی شده است.

وزارت نیرو:

اولین مناقصه نیروگاه سازی ایران برگزار می شود

  معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

  ظرفیت تولید پتروشیمی در سال های آینده 3 برابر می شود
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تدبیری برای قیمت های واقعی

محمود شکری
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

 بورس یکی از موضوعاتی است که به شفافیت 
اندازی  شود.راه  می  منتهی  کشور  اقتصاد  در 
نتایج  تواند  می  صورتی  در  درکشور  ارز  بورس 

مثبتی به همراه داشته باشد که کنترل ها و نظارت های الزم در این 
رابطه اعمال شود.لزوم اتخاذ تدابیری که قیمت ها در بورس ارز به 
صورت کاذب تعیین نشود.باید تدابیری اتخاذ شود که قیمت ها در 
بورس ارز بصورت کاذب تعیین نشود.با توجه به سابقه عملکرد ضعیف 
در بخش نظارت های مالی باید در زمینه راه اندازی بورس تمامی 
و سایر  بورس  مرکزی،سازمان  لحاظ شود.باید مجلس،بانک  جوانب 
نهادهای ذیربط هماهنگی های الزم را برای اعمال نظارت موثر در 
بخش بورس ارز داشته باشند.در حال حاضر زیرساخت ها برای راه 
اندازی بورس ارز  در کشور وجود ندارد.تاسیس بورس ارز متناسب 
با شرایط اقتصادی کنونی کشورنیست به دلیل اینکه در حال حاضر 
میزان عرضه ارز موجود، تناسبی با تقاضای موجود ندارد.درحال حاضر 
میزان ارز موجود تقاضاهای بخش خصوصی را پاسخگو نیست،حتی 
ارز موجود نمی تواند بطورکامل نیازهای ارزی دولت را تامین کند.

به دلیل محدودیت های که برای تقاضای ارز ایجاد شده،قیمت ارز تا 
حدودی کنترل و از نوسانات شدید آن جلوگیری شد.

 
 کشاورزی

محصوالت کشاورزی کد استاندارد می گیرند
مدیرکل دفتر ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
اعالم کرد در تفاهمی با سازمان استاندارد از این پس همه محصوالت 
استاندارد  کد  گیاه پزشکی  کلینیک های  تأیید  از  پس  کشاورزی 
می گیرند.بهمن امیری الریجانی در مورد پیگیری سالمت محصوالت 
اظهار داشت:  این محصوالت  بر روی  باقی مانده سموم  و  کشاورزی 
برای تأمین سالمت محصوالت کشاورزی تفاهم نامه ای را با سازمان 
محصوالت  همه  پس  این  از  که  کرده ایم  برقرار  استاندارد  ملی 
تولید  از  رهگیری  امکان  تا  باشند،  داشته  استاندارد  آرم  کشاورزی 
آرم  نصب  از  قبل  کرد:  خاطرنشان  باشد.وی  داشته  وجود  توزیع  تا 
استاندارد، کد ۱6 رقمی از سوی سازمان حفظ نباتات روی محصول 
درج می شود که کلینیک های گیاه پزشکی با نمونه گیری از محصول 
و انجام آزمایش های مختلف از جمله باقی مانده سموم آن را تأیید 

خواهند کرد.
 

 طلب ذرت کاران و جوکاران تسویه شد
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از تسویه طلب کشاورزان بابت 
خرید تضمینی محصوالت جو و ذرت خبر داد. علیرضا ولی با اشاره 
به اینکه طرح خرید تضمینی محصوالت جو و ذرت بر اساس مصوبه 
هیئت وزیران و ابالغ وزیر جهاد کشاورزی از اول اردیبهشت 95 اجرا 
شد، افزود:تا هشتم آبان حدود یک میلیون و ۱45هزار تن محصول 
جو به ارزش ۱۱5۰ میلیارد تومان به ازای هر کیلوگرم ۷۰۰ تومان 
خریداری شد و تمام طلب کشاورزان به اضافه۳5 هزار میلیارد ریال 
مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی نیز تا هشتم آبان به طور کامل 

پرداخت شد.
 

بانک
دو بانک جدید وام ازدواج می دهند

بانک های ایران و ونزوئال و توسعه صادرات با پیگیری و هماهنگی های 
به  آینده  هفته  مرکزی،  اعتبارات  بانک  اداره  سوی  از  گرفته  انجام 
می شوند.متقاضیان  متصل  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  سامانه 
دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج می توانند از چهارشنبه مورخ 
۱9  آبان ۱۳95، نسبت به انتخاب این دو بانک در سامانه تسهیالت 

ازدواج اقدام کنند.
 

 بازار سرمایه
امکان راه اندازی بازار آتی ارز تا پایان سال

عضو شورای عالی بورس گفت: سازمان بورس به صورت جدی پیگیر 
راه اندازی بازار مشتقه ارزی و در مرحله نخست بازار آتی ارز بوده و 
البته در این زمینه منتظر اقدام بانک مرکزی برای تک نرخی شدن 
ارز است.قاسم محسنی، از امکان راه اندازی بازار آتی ارز تا پایان سال 
به  توجه  با  و گفت:  داد  ارز خبر  جاری در صورت تک نرخی شدن 
اینکه بانک مرکزی بر تک نرخی شدن ارز تا پایان سال اصرار دارد، در 
صورت تحقق این مهم شرایط برای راه اندازی بازار آتی ارز نیز فراهم 
شده و این بازار آغاز به کار خواهد کرد.عضو شورای عالی بورس افزود: 
ارزی  بازار مشتقه  راه اندازی  پیگیر  به صورت جدی  بورس  سازمان 
از  آنجایی که یکی  از  ولی  ارز است،  آتی  بازار  و در مرحله نخست 
پیش شرط های راه اندازی این بازار، تک نرخی شدن ارز است، اقدامات 

بانک مرکزی باید در این زمینه نهایی شود
 

 معدن
شناسایی 3۰۰ منطقه امیدبخش معدنی

با سرمایه گذاری  هایی که در حوزه اکتشاف انجام شده است، مدیر 
اکتشافات ایمیدرو از رکوردی تاریخی در اکتشاف معادن با شناسایی 
اصغرزاده  داد.علی  خبر  معدنی  امیدبخش  مناطق  و  آنومالی   ۳۰۰
قوچانی با بیان اینکه مجموع اکتشافات انجام شده در دولت یازدهم 
بیش از سه برابر مقدار اکتشاف شده در 8۰ سال اخیر است، عنوان 
کرد: امروز 25۰ هزار کیلومتر پهنه اکتشافی در دستور کار ایمیدور 
است که این مقدار در 2۱ استان ایران و ۳2 پهنه پراکنده هستند.

وی با اشاره به اینکه اکتشاف صورت گرفته در این مدت نتایج بسیار 
خوبی داشته است، به ایسنا گفت : تاکنون۳۰۰ آنومالی امید بخش 
برای مواد معدنی فلزی شناسایی شده است که بر اساس انها می توان 
تا پایان امسال و سال آینده نوید معرفی معادن بزرگی را با برنامه 

ریزی هایی که انجام شده است به مردم ایران بدهیم.
 

 طال و سکه 
قیمت طال و سکه روی ریل صعود

در ادامه افزایش قیمت طال وسکه در هفته های اخیر، این هفته نیز 
قیمت طال و سکه چه در بازارهای جهانی و چه در بازار ایران با رشد 
قابل توجهی روبرو بود.محمدکشتی آرای ، رئیس اتحادیه سازندگان 
اینکه قیمت طالی جهانی  به  اشاره  با  و فروشندگان طال و جواهر 
به ازای هر اونس با افزایش ۳۰ دالری طی هفته گذشته روبرو بود، 
اظهار کرد: یکی از دالیل افزایش قیمت طالی جهانی کاهش ارزش 
دالر طی هفته گذشته بود.وی با بیان اینکه قیمت طال وسکه نیز در 
بازار ایران با افزایش قیمت طی هفته گذشته روبرو بود، عنوان کرد: 
از عوامل افزایش قیمت طال و سکه در بازار ایران می توان به روند 
صعودی طالی جهانی و نیز افزایش قیمت ارز در بازار ازاد اشاره کرد.

به گفته اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر قیمت سکه 
طی هفته گذشته از یک میلیون و 92 هزار تومان به یک میلیون 
تومانی  افزایش ۳۱ هزار  نشان دهنده  تومان رسید که  و۱24 هزار 
است.کشتی آرای در مورد احتماالت افزایش یا کاهش قیمت طال و 
سکه طی هفته آینده نیز گفت: افزایش یا کاهش قیمت طالی جهانی 
در هفته آینده به میزان نرخ بهره در آمریکا بستگی دارد. عالوه براین 
هرچقدر به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری امریکا نزدیک تر می شویم 

تاثیر پذیری بازارهای مالی از این مسئله افزایش می یابد.

احداث کارخانجات فوالد  
در خارج از کشور

امروز  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
ایران  تایلند محصوالت  در  بسیاری  شرکت های 
را مصرف می کنند، بنابراین باید به منظور جلب 
کنیم. تالش  بسیار  خارجی  مشتریان  رضایت 
محمدرضا نعمت زاده اظهار داشت: مشاهده این 
نوع فعالیت های ارزشمند برای همه ما غرور آفرین 
است، بیش از 5۰ سال است که در صنعت هستیم 
و با مشاهده این پیشرفت ها، بیشتر قدر فعالیت های 
انجام شده را می دانیم.وی افزود: ما در شرایطی که 
در تحریم قرار داشتیم و با کمبودهای بسیاری 
مواجه بودیم به موفقیت های زیادی رسیدیم و این 
موضوع نشان دهنده این است که کلید مدیریت 
و  شناسایی  را  ضعف  نقاط  از  بسیاری  می تواند 
حل کند.وزیر صنعت با بیان اینکه بازدید از این 
نوع فعالیت ها برای ما غرورآفرین است و افرادی 
و  می بیند  را  فعالیت ها  این  قدر  بیشتر  ما  مثل 
می فهمد، تصریح کرد: پروژه ای که در ذوب آهن 
افتتاح شد، در دوره دولت یازدهم پایه ریزی و به 
نتیجه رسیده است. این مسئله نشان می دهد که 
در مدت ۳ ساله می توان اقدام های بزرگ انجام 
با تحریم مواجه بود. داد در شرایطی که کشور 
نعمت زاده با بیان اینکه باید از همه کسانی که در 
این مجتمع صنعتی تالش می کنند، تشکر کنم، 
نیز  درازمدت  افق  برنامه  به  امیدوارم  داد:  ادامه 
برسید.در بندرعباس نیز واحد ۱.2 میلیون تنی 
شمش راه اندازی شد و سال آینده نیز پروژه هایی 
داریم و هدف گیری این است که در 6 الی ۷ سال 
برسیم.وی  خام  فوالد  تن  میلیون  به 5۰  آینده 
با بیان اینکه در زمینه ورق بازار بسیار خوبی را 
داریم، گفت: امروز شرکت های بسیاری در تایلند 
محصوالت ایران را مصرف می کنند، بنابراین باید 
به منظور جلب رضایت مشتریان خارجی بسیار 
تالش کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
البته مشکالت و اعتراض هایی را در داخل داریم 

که برخی به حق و برخی نیز به جا نیست..
 

 فضایی برای سرریز جمعیت طراحی شد؛
الحاق شهرهای جدید

 به طرح جامع کالنشهرها
معاون وزیر راه وشهرسازی بااشاره به اهمیت الحاق 
شهرهای جدید درطرح جامع کالنشهرهاگفت: این 
شهرها بایددرمحور توسعه قرارگیرندزیراشهرهای 
جمعیت  سرریز  برای  فضایی  عنوان  به  جدید 
ضمن  نریمان  ایجادشدند.محسن  کالنشهرها 
ابراز امیدواری درباره به نتیجه رساندن وضعیت 
سایت های مسکن مهر در تمامی شهرهای جدید 
کشور، گفت: همان گونه که تا کنون نزدیک به 9۰ 
درصد از واحدهای مسکن مهر در این شهرها به 
پایان رسیده می توانیم به زودی تمامی پروژه ها 
متقاضیان  به  مطلوب  شرایطی  در  و  تکمیل  را 
تحویل دهیم.این مقام مسئول با تأکید براینکه 
دارای  تنها  دیگر شهرهای جدید  در کشورهای 
جمعیتی 5۰ تا ۱۰۰ هزار نفر هستند، گفت: این 
درحالی است که شهرهای ایران جمعیتی بسیار 
باالتر دارند که در مقایسه با سایر کشورها بسیار 
قابل توجه است.وی اضافه کرد: تنها در شهر جدید 
پرند دارای ۳۰۰ هزار نفر در سایت مسکن مهر 
هستیم که خود برابر با 6 شهر جدید در کشوری 
مانند کره جنوبی است.مدیرعامل شرکت عمران 
شهرهای جدید با تأکید براین نکته که در پیشبرد 
پروژه های مسکن مهر باید از فکر و ایده ای منسجم 
و متمرکز در سیستم مدیریتی برخوردار باشیم، 
گفت: پروژه هایی که تنها بخش ناچیزی از تکمیل 
آن ها باقی مانده است باید در اولویت قرار گرفته و 
هرچه زودتر به پایان برسند و این واحدها قطعا با 

تالشی اندک در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
 

در 7 ماهه امسال ؛
تولید انواع خودرو افزایش یافت

ایران  در  خودرو  انواع  تولید  امسال  ماهه  هفت 
26.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش یافته است.در این مدت تولید انواع خودرو 
از مرز 6۰۰ هزار دستگاه گذشته و از 548 هزار و 
۱۷5 دستگاه در هفت ماهه نخست سال گذشته 
به 69۱ هزار و 42۷ دستگاه رسیده است.تولید 
انواع سواری در هفت ماهه نخست امسال افزایش 
2۷ درصدی داشته و از 5۰2 هزار و ۷6۳ دستگاه 
در مدت مشابه سال گذشته به 6۳8 هزار و 599 
امسال  نخست  ماهه  است.هفت  رسیده  دستگاه 
تولید انواع وانت نیز با رشد ۱8 درصدی همراه 
بوده و از ۳8 هزار و 255 دستگاه در مدت مشابه 
سال گذشته به 45 هزار و ۱5۷ دستگاه افزایش 
و  مینی بوس  انواع  تولید  است.همچنین  یافته 
میدل باس نیز ۱۷.9 درصد رشد داشته و از ۳9۱ 
به  ماهه نخست سال گذشته  دستگاه در هفت 
46۱ دستگاه رسیده است.در این مدت تولید انواع 
اتوبوس هم با افزایش 26 درصدی همراه بوده و از 
4۱2 دستگاه در هفت ماهه نخست سال گذشته 
انواع  است.تولید  یافته  افزایش  دستگاه  به 5۱9 
کامیونت، کامیون و کشنده نیز 5.۳ درصد رشد 
داشته و از 6۳54 دستگاه در هفت ماهه نخست 

سال گذشته به 669۱ دستگاه رسیده است.
 

  صنعت
32 کشور استانداردهای ایران 

را قبول دارند
که  این  بیان  با  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
جهانی  باالی  سطح  در  کشور  استاندارد  رتبه 
قرار دارد گفت: استانداردهای کشور ما در ۳2 
که  هستند  قبول  مورد  آمریکا  جمله  از  کشور 
رنکینگ  چراکه  است  بزرگ  موفقیت  یک  این 
به 2۱  از ۳2  اخیر  ما در سال های  استاندارد 

رسیده است.
نیره پیروزبخت گفت: استاندارد ویژگی های قابل 
قبول یک کاالست و اصوالً  نظمی که در طبیعت 
باید در ساخته های دست بشر هم  وجود دارد 
حاکم باشد.او افزود: بر اساس این قاعده کاالهای 
تولیدی کشورمان باید ویژگی های قابل قبولی 

داشته باشند.

یادداشت خبر

بازار  فعاالن  و  تحلیلگران  اقتصاد:   گروه 
گذشته  روزهای  رشد  تحلیل  در  سرمایه 
رشد  این  که  می گویند  بورس  کل  شاخص 
حبابی  و  بوده  اقتصاد  واقعی  بخش  از  ناشی 
سال  چند  در  ارزی  شدیدی  نیست.نوسانات 
کشور  اقتصاد  به  جدی  های  آسیب  گذشته 
وارد کرد اما اینکه با راه اندازی بورس ارز می 
توان نوسانات بازار ارز را مدیریت کرد،موافقان 
و مخالفانی دارد که البته مهم در بررسی این 
اندازی  است.راه  کشور  اقتصاد  تقویت  موضوع 
ماه  چند  در  که  است  موضوعی  ارز  بورس 
تاثیر راه  گذشته در اخبار مطرح می شود،اما 
اندازی بورس ارز در اقتصاد کشور مهم است. 
بی شک نوسانات نرخ ارز در چند سال گذشته 
بوده  اقتصاد کشور  تاثیرگذار مهمی در  مولفه 
است بنابراین در اعمال هر سیاست اقتصادی 
باید  دهد  می  قرار  تاثیر  تحت  را  ارز  بازار  که 
شود.راه  سنجیده  کارشناسی  جوانب  تمامی 
اندازی بورس ارز در شرایطی مطرح می شود 
که یکی از برنامه های اقتصادی دولت یکسان 
دولت  اخبار،  براساس  و  است  ارز  نرخ  سازی 
قصد دارد انجام این مهم را قبل از پایان عمر 
دولت یازدهم به سرانجام برساند بنابراین باید 
با راه  باهم لحاظ کرد.اینکه  این دو مبحث را 
را  ارزی  معامالت  توان  می  ارز  بورس  اندازی 
تاملی  قابل  کرد؛نکته  مدیریت  شفاف  بصورت 

است.

وظیفه  مرکزی  بانک  داشت  توجه  باید    اما 
باید  دارد،بنابراین  برعهده  را  ارزی  مدیریت 
تاثیری  بورس چه  بازار  اندازی  راه  سوال کرد 
مدیریت  حیطه  در  مرکزی  بانک  وظایف  در 
سوال  باید  کند؟همچنین  می  ایجاد  ارز  بازار 
رشد  از  جلوگیری  برای  مکانیزیمی  چه  کرد 
قیمت کاذب ارز در نظر گرفته شده است؟در 
راه  برای  تدابیر  تمامی  اگر  حتی  صورت  هر 
باید  باشد  شده  اندیشیده  بورس  بازار  اندازی 
بسترهای الزم انجام این کار در کشور فراهم 
شود،نکته دیگر اینکه باید تمهیدات الزم اتخاذ 
شود که نتیجه راه اندازی بورس ارز به تضعیف 

قدرت پول ملی منتهی نشود.
تاسیس بورس ارز حفظ ارزش پول ملی را به 

خطر می اندازد
ارز  بورس  تاسیس  درباره  بهمنی  محمود 
با  مرکزی  بانک  در  مسولیت  زمان  گفت:در 
نبودم.نماینده مردم  ارز موافق  بورس  تاسیس 
ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای 
تاسیس  با  مخالفتش  دالیل  درباره  اسالمی 
بورس ارز در کشور ،گفت:هیچ کشوری اجازه 
نمی دهد شرایطی به وجود بیاید که به راحتی 
بازی  بورس  با  ملی در یک کشور  پول  ارزش 

توسط برخی ها باال و پایین شود.
سیاست های پولی باید در اختیار بانک 

مرکزی باشد
این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:تغییرات 
ارزش پول ملی در واردات و همچنین قیمت 
اجناس در بازارها تاثیرگذار است؛بنابراین باید 
ارز  بورس  تاثیرات  با  رابطه  در  تمامی جوانب 
قانون  برلزوم  باتاکید  شود.بهمنی  سنجیده 
های  ربا،افزود:سیاست  بدون  بانکی  عملیات 
تا  باشد  مرکزی  بانک  اختیار  در  باید  پولی 
حفظ  را  ملی  پول  ،ارزش  مدیریت  با  بتواند 
کند. ایجاد  ها  پرداخت  موازنه  در  را  تعادل  و 
شورای  مجلس  اقتصادی  عضوکمیسیون 
امکان  ارز  بورس  تاسیس  یادآور شد:  اسالمی 
را  بانک مرکزی  ارزش پول ملی توسط  حفظ 

از بین می برد.
بازار ارز با تاسیس بورس ارز شفاف می شود

راه  درباره  داورانی  پورابراهیمی  محمدرضا 
کارهای  گفت:  کشور  در  ارز  بورس  اندازی 

کارشناسی برای راه اندازی بورس ارز از چند 
سال گذشته آغاز شده بود اما به دالیلی مانند 
شدن  نرخی  دو  و  ارز  نرخ  شدید  نوسانات 
است. نشده  ممکن  تاکنون  موضوع  این  ارز 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
ارز  شدن  نرخی  تک  اینکه  بیان  با  اسالمی 
باعث جلوگیری از رانت اقتصادی می شود، به 
خانه  ملت گفت  : در دولت گذشته در شورای 
عالی بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق 
مشخص  ارز  بورس  تشکیل  چارچوب  بهادار 
شد تا زمینه برای انجام فعالیت شفاف در بازار 
مردم  نماینده  شود.این  فراهم  کشور  بورس 
باعث  ارز  بورس  کرد:  تصریح  نهم  درمجلس 
برابر  ایجاد شفافیت در کشف قیمت ریال در 
اقتصاد و  ارزهای خارجی می شود که وزرات 
امور دارایی این موضوع را تایید کرد اما رئیس 
نگرانی  برخی  دلیل  به  مرکزی  بانک  سابق 
کار  این  با  بانکی  سیاست های  اجرای  در  ها 
مرکزی  بانک  کار  این  البته  که  نکرد  موافقت 

اشتباه بود.
تشکیل بورس ارز، بازار ارز را شفاف می کند

و  غیرمنظم  بازار  افزود:  داورانی  پورابراهیمی 
غیرشفاف ارز با تشکیل بورس ارز به یک بازار 
تصریح  شود.وی  می  تبدیل  شفاف  و  رسمی 
در  ارز  با  مرتبط  ابزارهای  و  ها  روش  کرد: 
اقتصاد ایران تعریف شده که از اهداف این کار 
کشف قیمت شفاف در بازار نقدی و همچنین 
وضعیت  با  تبط  مر  مشتقه  ابزارهای  با  بازار 
کنند.پورابراهیمی  می  شناسایی  را  نقدینگی 
بورس  بازار  اندازی  راه  با  داد:  ادامه  داورانی 
نظر  زیر  تا  شود  می  فراهم  شرایط  بهترین 
نرخی  تک  ارز  رسمی  بازار  مرکزی  بانک 
کشور  اقتصاد  از  رانت  حذف  زمینه  و  ایجاد 
مجلس  اقتصادی  شود.عضوکمیسیون  فراهم 
یادآورشد:تشکیل بازار ارز باعث پایان دادن به 
کشور  ارز  بازار  در  کاذب  داللی  های  فعالیت 

می شود.
حمایت آیتم های بنیادی از رشد بازار سرمایه

بازار  ارشد  کارشناس  بحرالعلوم،  محمدهادی 
را  بازار  آینده  شرایط  گفت:  مهر  به  سرمایه 
منظر  از  اول  کرد؛  بررسی  باید  منظر  دو  از 
دوم  و  فاندامنتال  یا  بنیادی  تحلیل های 
هیچ  بازار  که  داشت  توجه  باید  اما  تکنیکال؛ 
وقت رشد نمی کند، مگر اینکه اتفاقی در بخش 
واقعی اقتصاد رخ دهد؛ این در شرایطی است 
در  سرمایه  بازار  رشدهای  از  سری  یک  که 
شرایط بد و تحریم رخ داد که بازار به صورت 
برای مدتی  به همین دلیل  حبابی رشد کرد؛ 
بازار سرمایه ایران در دوره استراحت بلندمدت 
رفت و سبک بازار اقتصادی تغییری نکرد.وی 
افزود: مجموعه اتفاقاتی البته در اقتصاد ایران 
رخ داد که از جمله آن، کنترل نرخ بهره بود 
از  بانکی  بین  و  بانکی  سود  باالی  نرخ های  و 
شد  سبب  و  رسید  درصد   ۱9 به  درصد   ۳6
توجیه  سرمایه گذاری  و  بیابد  رشد  جای  بازار 
پیدا کند و این اولین اقدامی بود که به بورس 
تسری یافت و در شاخص اثرگذار شد. دومین 
مساله، کنترل تورم بود که اگرچه از یک سو 
اقدامی مثبت به شمار می رفت، ولی از جهت 
از  بسیاری  چراکه  می آمد؛  شمار  به  بد  دیگر 
محصوالت  نرخ  افزایش  امکان  شرکت ها، 
در  و  نداشته اند  اخیر  سال  سه  تا  دو  طی  را 
توجه  با  اما  بودند؛  گرفته  قرار  شدیدی  فشار 

عملیات  دوم  فاز  در  دولت  سیاست  اینکه  به 
اقتصادی، بعد از کنترل تورم و برجام، حرکت 
بود،  رکود  رفع  و  اقتصادی  به سمت گشایش 
احتمال اینکه تورم در برخی از محصوالت باال 
رود اکنون وجود دارد و بنابراین، در بسیاری 
شاهد  را  محصوالت  قیمت  رشد  صنایع،  از 
که  همانطور  بحرالعلوم،  گفته  بود.به  خواهیم 
دیده  دیگر  صنایع  در  یا  غذایی  صنایع  در 
این  است؛  افزایش  به  رو  قیمت ها  می شود، 
از  بعد  جهانی  نرخ های  که  است  شرایطی  در 
اکنون  نرخ،  تثبیت  و  ثبات  سال  چهار  تا  سه 
علیرغم  و  برداشته اند  خیز  باالرفتن  سمت  به 
اینکه در کاالهایی همچون سنگ آهن، چندین 
را  کاهش  به  رو  روندی  نرخ  که  است  سال 
افزایش  به  رو  نرخ  اکنون  می کردند،  تجربه 
است؛  مثبت  نیز،  آن  بازار  چشم انداز  و  بوده 
جهان  سطح  در  پتروشیمی ها  دیگر،  سوی  از 
قیمت  شاخص  اکنون  و  بودند  فشار  زیر  نیز 
آنها رو به باال است یا نرخ ذغال سنگ چندین 
پله باال امده است و این طور نیست که رشد 
داشته  جهش  بلکه  باشد؛  داشته  مختصری 
نیز  نفت  قیمت  مورد  در  داد:  ادامه  است.وی 
ایران طی دو سال گذشته در فشار بوده و نرخ 
طالی سیاه از ۱۰۰ دالر به 28 دالر هم رسید 
نرخ  و  است  کرده  تغییر  وضعیت  این  االن  و 
کاالهای مخلتف رو به رشد است. آیتم چهارم 
شده،  اثرگذار  نیز  بورس  کل  شاخص  در  که 
اجرای سیاست های رفع رکود از سوی دولت و 
بنابراین  بانکی است؛  کمک به اصالح ساختار 
است  بانک محور  ایران،  اقتصاد  اینکه  دلیل  به 
و بیشتر بخش ها از طریق بانک ها، تامین مالی 
می شوند  بنابراین نیاز است که ساختار بانکها 
اصالح شود؛ پس بانک مرکزی به بانکها اجازه 
نداده تا اصالح ساختار نکنند؛ برگزاری مجمع 
و  انجام  اصالحات  این  اکنون  و  باشند  داشته 
مجامع در حال برگزاری است.کارشناس ارشد 
تاکیدات  از  بعد  بازار سرمایه خاطرنشان کرد: 
سودهای  از  بانکها  اگرچه  مرکزی،  بانک 
تعدیالت  با  و  کرده   نظر  بی کیفت خود صرف 
آینده  سنوات  در  ولی  شده اند  مواجه  منفی، 
سود باکیفیت در بانکها را شاهد خواهیم بود؛ 
برخی  هنوز  آنها،  نماد  بازگشایی  در  اگرچه 
نمادها بسته و با ریزش مواجه است ولی روند 
مناسبی را شاهد هستیم.بحرالعلوم اظهار کرد: 
مطالبات  بانکها  که  است  قرار  دولت  تاکید  با 
و  بوده  بزرگی  اعداد  که  بگیرند  پس  را  خود 
از  را  خود  مطالبات  نیز  پیمانکاران  است  قرار 
بزرگی  رقم  هم،  آن  که  کنند  دریافت  دولت 
بر  زیادی  بنیادی  آیتم های  بنابراین  است؛ 
شاخص بورس اثرگذار شده است. در کنار این، 
امکان انتقال پول در مبادالت بین المللی برای 
فعاالن اقتصادی کشور کم کم در حال فراهم 
قراردادهای مختلفی در صنایع  و  است  آمدن 
در  تعدیل  اینکه  ضمن  است،  انعقاد  حال  در 
صنعت خودرو و قطعه سازی را به مرور شاهد 
پیگیری  دست  در  نیز  قراردادهایی  و  هستیم 
بازار  از رشد  بنیادی،  بنابراین آیتم های  است؛ 

سرمایه حمایت می کند.
تداوم موج صعودی شاخص بازار سرمایه

همچنین نوید اختری زاده، کارشناس تکنیکال 
بازار سرمایه نیز گفت: تقریبا دو سه هفته ای 
است که بازار روند رو به رشدی را طی می کند 
سهام ها  برخی  وارد  خوبی  خیلی  نقدینگی  و 

پاالیشی  و  پتروشیمی  گروه  در  خصوص  به 
سهامداران  برای  اخیر  رشد  البته  است؛  شده 
به  توجه  با  می کنم  فکر  و   بود  منتفع کننده 
ریاست  انتخابات  به  سال  دوم  نیمه  در  اینکه 
روز  چند  و  می شویم  نزدیک  ایران  جمهوری 
شاخص  است،  امریکا  انتخابات  نیز  دیگر 
در  رو  پیش  ماههای  طی  را  پایداری  رشد 
به  افزود:  بود.وی  خواهیم  شاهد  سرمایه  بازار 
نظرم امسال نیز روند شاخص بورس صعودی 
تمام  راحتی ها  این  به  موج  این  و  بود  خواهد 
بازار  به  نقدینگی که  نمی شود؛ چراکه جریان 
خارج  آن  از  راحتی  به  می شود،  وارد  سهام 
مناسبی  شرایط  بازار  اکنون،  و  شد  نخواهد 
بلندمدت  و  میان مدت  سرمایه گذاری  برای 
داشت.اختری زاده  خواهد  سال  دوم  نیمه  در 
برای  اکنون  را  سرمایه  بازار  به  ورود  شرایط 
و خاطرنشان کرد:  عنوان  بسیار مساعد  مردم 
اما  را خرید کنند؛  نباید هر سهمی  آنها  البته 
معموال پیش بینی این است که گروه خودرویی 
به  می پذیرند.  اثر  بورس  تغییرات  این  از 
هرحال تجربه نشان داده زمانی که ما نزدیک 
خودرویی ها  می شویم،  سیاسی  رخداد  یک 
می توانند لیدری شاخص را به عهده بگیرند و 
موج جدید شاخص را با گروه خودرویی شاهد 
باشیم.این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: 
سپری  را  مثبتی  روند  شاخص  بلندمدت،  در 
نوسان  با  صعود،  همیشه  البته  کرد؛  خواهد 
نقدینگی  موج  ولی  است؛  بوده  همراه  جزئی 
بر  پاالیشی،  و  پتروشیمی  بخش  به  ورودی 
روی مثبت نگاه داشتن شاخص اثرگذار است؛ 
است  ماهی  سه  دو  خودرو  گروه  اینکه  ضمن 
از رشد خوبی که شاهد بود، توقف کرده  بعد 
خوب  رشد  یک  برای  شدن  آماده  حال  در  و 
نیز  بازار  لیدری  بتواند  می کنم  فکر  که  است 

به دست بگیرد.
بازگشت بازار بورس به روند طبیعی

اختری زاده خاطرنشان کرد: برای بلندمدت در 
کل چشم انداز مثبتی ترسیم می شود و هر چه 
به زمان انتخابات نزدیک شویم، می توان شاهد 
موج صعودی بسیار خوبی باشیم؛ البته با توجه 
به سیاست های خوب اقتصادی که تیم دولت در 
نظر گرفته است، بازار به رشد خود در نیمه دوم 
مهار  که  معنا  این  به  داد؛  ادامه خواهد  امسال 
واحدهای  مالی  تامین  به  دادن  اهمیت  و  تورم 
یا  بورس  سوی  از  نقدینگی  جذب  و  تولیدی 
انتشار اوراق مشارکت به نظر می رسد که افق 

خیلی خوبی پیش روی بازار سرمایه ایران باشد.
این کارشناس تکنیکال بازار سرمایه با بیان اینکه 
گزارشات شش ماهه، خیلی بهتر از گزارش سه 
ماهه بوده است، گفت: این موضوع نشان می دهد 
اقتصاد کشور به سمت بهبود پیش می رود و نظر 
اوضاع  روز  به  روز  که  است  این  من  شخصی 
بورس بهتر خواهد شد؛ به خصوص اینکه رشد 
بازار سرمایه پایدار خواهد بود و می توان اطمینان 
داشت که گزارش نه ماهه و یکساله بسیار بهتر 
این رشد برای  از گزارشات شش ماهه باشد و 
بازار سرمایه پایدار است و با توجه به سیاستهای 
خوب اقتصادی دولت، شاهد مناسب بودن وضع 
ایمان  بود.همچنین  خواهیم  بورسی  شرکتهای 
مقدسیان، تحلیلگر بازار بورس نیز به مهر گفت: 
هم اکنون بازار پرنشاط تر از ماههای دیگر امسال 
است و ما حس می کنیم به میزان زیادی، شور و 
اشتیاق به بازار سرمایه برگشته است؛ البته اینکه 
لزوما این نشاط منجر به افزایش یا کاهش شدید 
در شاخص بورس خواهد شد، شک داریم؛ ولی 
امکان  و  می روند  پایین  و  باال  سهم ها  یکسری 

فعالیت در بازار بهتر فراهم شده است.

روزهای روشن بورس در راه است؟

یکسان سازی نرخ ارز در  پیچ و خم بازار سرمایه

.  باید توجه داشت بانک مرکزی وظیفه 
مدیریت ارزی را برعهده دارد،بنابراین 
باید سوال کرد راه اندازی بازار بورس 
چه تاثیری در وظایف بانک مرکزی در 

حیطه مدیریت بازار ارز ایجاد می کند؟ چه 
مکانیزیمی برای جلوگیری از رشد قیمت 

کاذب ارز در نظر گرفته شده است؟

روش ها و ابزارهای مرتبط با ارز در اقتصاد 
ایران تعریف شده که از اهداف این کار 

کشف قیمت شفاف در بازار نقدی و همچنین 
بازار با ابزارهای مشتقه مر تبط با وضعیت 

نقدینگی را شناسایی می کنند. با راه اندازی 
بازار بورس بهترین شرایط فراهم می شود تا 
زیر نظر بانک مرکزی بازار رسمی ارز تک 
نرخی ایجاد و زمینه حذف رانت از اقتصاد 

کشور فراهم شود.

ایران  گیربکس  تولید  خط  ترین  پیشرفته 
ایران  چرخشگر  شرکت  در  امروز  صبح 
خودرو با حضور جمعی از مدیران استانی و 

ایران خودروافتتاح شد.   
 به گزارش ایکوپرس، این خط تولید که با 
سرمایه گذاري سه میلیون یورویی به بهره 
برداري رسیده، گیربکس پیشرفته جي.اچ.

کیو )JHQ( را تولید خواهد کرد. 
گیربکس  از  جدیدي  نسل  »جي.اچ.کیو« 
هاي دستي و از نوع دیفرانسیل بسته است 
کالج  سیستم  از  برخورداري  دلیل  به  که 
هیدرولیکی، عوض کردن دنده را راحت تر 
می کند. مقدار روغن مصرفی در این نوع 
 ۰.۷ قبلی  هاي  نمونه  به  نسبت  گیربکس 

لیتر کمتر است.
هزار   ۳۰۰ ساالنه  خط  این  تولید  ظرفیت 

به  توجه  با  و  است  گیربکس  دستگاه 
باالی  کیفی  سطح  و  پیشرفته  تکنولوژی 
امکان  چرخشگر،  در  تولیدی  گیربکس 

صادرات این محصول نیز فراهم است. 
از  برداری  بهره  شامل  پروژه  این  اول  فاز 
خط مونتاژ گیربکس، امروز به بهره برداری 
یعنی  پروژه  دیگر  فاز  دو  برای  و  رسید 
و  گیربکس«  های  پوسته  سازی  »داخلی 
برنامه ریزی  همچنین »شفت و دنده ها« 

شده و به ترتیب تکمیل خواهد شد.
شرکت  در  شده  اندازی  راه  تولید  خط 
گیربکس  همه  تولید  قابلیت  چرخشگر 
های خانواده J را دارد. این خط پیشرفته 
دارای سیستم خطا ناپذیری کامل و سطح 
خط  ترین  پیشرفته  و  باالست  اتوماسیون 

تولید گیربکس در کشور به شمار می آید

در  می دهد  نشان  رسمی  گزارش های 
حبوبات،  تخم مرغ،  قیمت  اخیر،  هفته 
گوشت قرمز، مرغ و چای با افزایش قیمت 
تخم مرغ  اساس،  این  بر  که  بوده  مواجه 
شانه ای ۷5۰۰ تا ۱۰ هزار تومان به فروش 
می رسد.گزارش های رسمی بانک مرکزی 
هفته  در  کاالها  خرده فروشی  قیمت  از 
منتهی به ۷ آبانماه سال جاری نشانگرآن 
است که قیمت 5 گروه کاالیی با افزایش 
قیمت، یک گروه کاالیی با ثبات و 5 گروه 
کاالیی با کاهش قیمت مواجه شده است؛ 

بر این اساس قیمت تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت 
مرغ، چای و حبوبات با افزایش و لبنیات با ثبات 
و  قند  تازه،  میوه های  تازه،  سبزی های  و  قیمت 
شکر، روغن نباتی و برنج، با کاهش قیمت مواجه 
بوده اند.در هفته منتهی به هفتم آبانماه، در گروه 
لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته 
قبل معادل ۰.2 درصد افزایش یافت، بهای سایر 
اقالم این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ 
معادل۳.4 درصد افزایش داشت و شانه ای ۷.5 هزار 
تومان تا ۱۰ هزار تومان به فروش رفت.در هفته 
مذکور در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی 
معادل ۰.۱ درصد کاهش و برنج داخله درجه دو 
داخله درجه  برنج  قیمت  ولی  افزایش  ۰.6درصد 
یک ۰.8 درصد کاهش یافت. در گروه حبوب بهای 
تمام اقالم این گروه بین ۰.2 تا ۱.8 درصد افزایش 
داشت.در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر 
شهرداری خربزه، هندوانه کیوی و پرتقال درجه 
یک و خربزه عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه 

و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در 
مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ 
مصوب سازمان میادین و تره بار عرضه می گردید. 
میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی 
تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه 
قیمت خربزه معادل ۷.9درصد و هندوانه ۱6 درصد 
افزایش داشت ولی بهای سایر اقالم این گروه بین 
۰.4 درصد تا ۳۳.5 درصد کاهش یافت. در گروه 
سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل 8.5 
درصد، بادنجان 4.5 درصد، لوبیای سبز 2.2درصد 
افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین ۱.8 
درصد تا 6.4 درصد کاهش داشت.در هفته مورد 
گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.5 درصد و 
گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۱ درصد کاهش ولی 
قیمت چای خارجی ۰.9 درصد و روغن نباتی ۰.۱ 
درصد افزایش یافت.در این هفته بهای قند معادل 
۰.۱ درصد، شکر ۰.6 درصد و روغن نباتی مایع ۰.2 
درصد کاهش ولی قیمت چای خارجی ۰.9 درصد 

و روغن نباتی جامد ۰.۱ درصد افزایش داشت.

گام اساسي در افزایش داخلي سازي خودروهاي مشترک؛ 

پیشرفته ترین خط تولید گیربکس ایران افتتاح شد
گرانی و ارزانی کاالها؛

  قیمت 5گروه کاالیی باز هم قد کشید  
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فیلم حس پنهان

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند ازفیلم حس پنهان 
کنندگی  تهیه  رزاق کریمی،  مصطفی  کارگردانی  به  فیلم   این 
مرتضی رزاق کریمی و نویسندگی مصطفی رزاق کریمی و فریدون 

فرهودی ساخته سال ۱۳۸۵ است.
بحرانی  در   - جوان  زوجی   - سیمین  و  فیلم:امیر  خالصه 

خودخواسته اما ناآگاهانه گرفتارند و.....
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم:

بهرام )حامد بهداد(:در حضور روان پزشک:عاشق سرعت بودم و 
نسیم خیلی می ترسید ، چی بهم گفت ، گفت خطرناکه. از توی 
یه فرعی یه کامیون اومد بیرون و زدم بهش. وای نگاش کردم ، 
یه خرده نگام کرد فرصت نشد باهاش خداحافظی کنم ، هیچی ، 
تا این که چشاش بسته شد و بعدش مرد. اون موقع مطمئن بودم 
که عمدی نبود ، حاال نه!من باعث مرگش شدم، کشتمش. نامزدم 
اون قدر  بود،  زیبا  این دختر  اون قدر  بودم، رفت،  بود. عاشقش 
خوشگل بود که حتی خود خانما نگاهش می کردن. چرا دنبال 
عاشق  جوریه،شده.آدما  این  دنیات  میگردی  حسادت  و  نفرت 
همدیگه میشن،بعدش عشقشونو میکشن، بچشونو میکشن، چون 
میخوان تا ابد اونو کشته باشن، صاحبش باشن. دنیای ما آدما از 
حیوونام کثیف تره ، خیلی. تا حاال کسیو دوست داشتی؟ اذیتش 

نکن ، تا میتونی خوب نگاش کن..

یادها و خاطره ها در زمان .....

ساقی و ُمطری و می جمله مهیاست ولی
عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست؟

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست؟

امروز با حافظ

نمایش »سکوت رعنا« در جشنواره فیلم
 کودک و نوجوان »روالن« ارمنستان

رعنا«  »سکوت  سینمایی  فیلم 
محصول سازمان سینمایی حوزه 
بین المللی  جشنواره  در  هنری 
فیلم کودک و نوجوان »روالن« 

ارمنستان به نمایش درمی آید.
روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
عمومی سازمان سینمایی حوزه 
هنری ، فیلم سینمایی »سکوت 
رعنا« به کارگردانی بهزاد رفیعی 
سینمایی  سازمان  تولیدات  از 
حضورهای  از  پس  هنری  حوزه 

جایزه  دو  کسب  همچنین  و  خارجی  جشنواره های  در  متعدد 
معتبر بین المللی، این بار در دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم کودک و نوجوان »روالن« در کشور ارمنستان به نمایش در 

خواهد آمد.
فیلم سینمایی »سکوت رعنا« تاکنون جایزه بهترین فیلم کودک 
از جشنواره »کیندرکینو« کشور آلمان را از آن خود کرده است. 
فیلم کودک شارجه  بین المللی  فیلم در جشنواره  این  همچنین 
در  فیلم  این  پیش تر  بود.  فیلم  بهترین  جایزه  دریافت  نامزد 
با  که  بود  آمده  در  نمایش  به  هند  کودک  جشنواره  نوزدهمین 

استقبال بی نظیر تماشاگران مواجه شده بود.

مستند ایرانی در »بلو هوریزونته« ی برزیل
که  می رقصم«  خدا  »با  مستند 
جشنواره   مسابقه ی  بخش  در 
نوبت  برزیلی حضور دارد، چهار 
در این رویداد سینمایی به روی 

پرده می رود.
فیلم مستند »با خدا می رقصم« 
میرزایی  هوشنگ  ساخته ی 
بیستمین  مسابقه ی  بخش  به 
»بلو  بین المللی  جشنواره ی 
پیدا  راه  برزیل  هوریزونته« ی 

کرد.
از  بعد  بلوهوریزونته  جشنواره ی  می شود؛  گفته  که  آن طور 
جشنواره ی سائوپائولو دومین جشنواره معتبر برزیل است که از 

سال ۱999 در شهر بلو هوریزونته برگزار می شود.
دانشگاه  و  برزیل  انجمن  مستند  با حمایت  رویداد هنری   این 
فدرال میناس برزیل برگزار می شود و هدف آن نمایش آثاری با 

موضوعات اجتماعی و تنوع فرهنگی از سراسر دنیاست.
این جشنواره در سه بخش فیلم های کوتاه و نیمه بلند و بلند، تنها 
»با خدا  فیلم  انتخاب کرده که  برای بخش مسابقه  را  فیلم   ۱4

می رقصم« یکی از آنهاست.
این جشنواره ی برزیلی از ۱7 تا 27 نوامبر )27 آبان تا 7 آذر( 
برگزار می شود و »فیلم با خدا می رقصم« در چهار نوبت در آن 

به نمایش در می آید.

فروش دست نوشته های »شارلوت برونته«
نسخه های  انتشارات  یک 
محدودی از کپی دست نوشته های 
»شارلوت برونته« نویسنده رمان 
»جین ایر« را به فروش می رساند.

انتشاراتی  نوشت:  نیوز«  »یاهو 
تعداد  پاریس  در  انگلیسی 
محدودی از کپی دست نوشته های 
»شارلوت  زیبای  و  خوش خط 
کالسیک  رمان نویس  برونته« 

انگلیسی را عرضه می کند.
این نویسنده رمان ۸24 صفحه ای 

»جین ایر« را در سال ۱۸47 به نگارش درآورد و در این نسخه، 
اصالحات و یادداشت های او دیده می شود. 

»جین«  رابطه  چگونگی  بارها  دست نوشته هایش  در  »برونته« 
همچنین  کتاب  این  در  است.  داده  تغییر  را  »راچستر«  آقای  و 
طراحی هایی از »ادموند گرت« که در نسخه سال ۱۸97 این رمان 
»جین  کپی  از  نسخه  می شود. ۱000  دیده  بود،  شده  گنجانده 
ایر« دست نویس، از روز دوم نوامبر به قیمت ۳00 دالر به فروش 

می رسد.
»همپشایر«  در  میالدی   ۱۸۱۶ سال  در  برونته«  »شارلوت 
انگلیس متولد شد. او و دو خواهرش به نام های »امیلی« و »آن« 
نویسندگان سرشناس انگلیسی بودند که به خاطر عمر کوتاه شان 

نیز مشهورند.

آن سوی آبها

در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی 
پرستاره و وجدانی آسوده. 

کانت

سخن حکیمانه

»در انتظار گودو« به چاپ چهارم رسید
انتظار  نمایشنامه »در  از  ترجمه اصغر رستگار 
گودو« نوشته ساموئل بکت توسط انتشارات نگاه 

به چاپ چهارم رسید.
به گزارش مهربه نقل از روابط عمومی انتشارات 
نگاه، نمایشنامه »در انتظار گودو« نوشته ساموئل 
با ترجمه اصغر رستگار به تازگی توسط  بکت 

انتشارات نگاه به چاپ چهارم رسید.
»در انتظار گودو« یکی از نمایشنامه های مطرح 
ادبیات نمایشی معاصر جهان است که تا به حال با 

چند ترجمه در ایران منتشر شده است.
این نمایشنامه در سال ۱9۵۳ توسط ساموئل 
بکت، نویسنده ی ایرلندی و برنده ی جایزه ی ادبی 
نوبل ۱9۸9، منتشر شد. ترجمه اصغر رستگار از 
این اثر هم با نام »سوگخندنامه در دو پردو – در 
انتظار گودو« توسط انتشارات نگاه به چاپ رسیده 

است.
»در انتظار گودو« با این صحنه آغاز می شود:

غروب، در کنار راهی در خارج شهر با درخت 
بدون برگ. دو انسان به  ظاهر ولگرد و فقیر به 
نام های استراگون )گوگو( و والدیمیر )دی دی( 
با کسی به نام گودو که نمی دانند کیست، قرار 
مالقات دارند، و چشم به راه نشسته اند. انتظار آن ها 

امیدی برای زیستن است...

در بازار کتاب

جامعه  به  که  وعده ای  گفت:  ارشاد  جدید  وزیر 
حرکت  سرعت  که  است  این  می دهم  فرهنگی 
قطار فرهنگی کشور و نشاط آن را بیشتر کنم؛ 
این دستوری است که رئیس جمهور به بنده ابالغ 

کرده است
و  فرهنگ  جدید  وزیر  امیری  صالحی  سیدرضا 
ارشاد اسالمی در اولین گفتگوی زنده تلویزیونی 
آبان( در شبکه خبر ضمن  خود)چهارشنبه ۱2 
تقدیر از رئیس جمهور به دلیل اعتماد به او برای 
معرفی به مجلس جهت تصدی این مسئولیت و 
همچنین اصحاب فرهنگ و هنر که در روزهای 
گذشته با پیام های خود از وی حمایت کردند، از 
نمایندگان مجلس نیز به  دلیل دادن رای اعتماد به 

او سپاسگزاری کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه نظام جمهوری اسالمی 
ایران مبتنی بر مردم ساالری است، به تفکیک قوا 
در این نظام اشاره کرد و گفت: مجلس در بررسی 
صالحیت اینجانب به وظیفه خودش عمل کرد 
و من هم به وظیفه خودم که ارائه برنامه ها بود. 
معتقدم مجلس ما یک مجلس بسیار جدی است 

و بر پایه نظام های کارشناسی شکل گرفته است.

وزیر  داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی باید بداند که بدون حرکت 
این قطار به سمت توسعه، همگرایی و انسجام و 
تعامل با نهادهای فرهنگی امکانپذیر نیست. اولویت 
نخست من تدوین الگویی بین نهادهای فرهنگی 
است. اصلی ترین رسالت وزارت ارشاد این است که 
باید کامالً تخصصی اداره شود و از مداخله عناصر 

خارج از فرهنگ در آن جلوگیری شود.
صالحی امیری تاکید کرد: عناصر سیاسی باید زمین 
بازی خود را از زمین فرهنگ جدا کنند. دستگاه 
فرهنگی باید از پیرایه ها کاسته شود و به ماموریت 

اصلی خودش بپردازد که آن عبارتست از حرکت 
قطار فرهنگی به سمت الگوی فرهنگی.

وی گفت: وعده ای که بنده به جامعه فرهنگی می 
دهم این است که سرعت حرکت قطار فرهنگی 
کشور و همچنین نشاط آن را بیشتر کنم. این 
دستور رئیس جمهوری است که به بنده ابالغ شده 
است. من قول می دهم با برنامه حرکت کنم و از 
حاشیه ها پرهیز کنم و اساساً این شیوه مدیریت 

بنده در سالهای گذشته بوده است.
وزیر ارشاد در ادامه با توضیح ظرفیت های موجود 

در بخش سینمایی گفت: در حال حاضر در کشور 
به طور متوسط ساالنه ۱00 فیلم تولید می شود 
تومان  میلیارد   200 تا   ۱۵0 آثار  این  برای  که 
سرمایه گذاری می شود، اما ظرفیت اصلی نیروی 

انسانی است که امکان جهش دارد.
مسائل  مورد  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مربوط به موسیقی هم گفت: موسیقی دو وجه دارد 
که باید از هم تفکیک شوند. یک وجه محتوایی 
است و وجه دیگر تولید و توزیع و مصرف موسیقی 
است. در حوزه موسیقی ما باید دو اصل را با هم 
ببینیم. اول اینکه هنرمند باید در چارچوب مبانی 
شرعی و قانونی، آلبوم موسیقی تولید کند و دوم 
اینکه تولید و مصرف آن هم بر اساس قانون باشد.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که در فاصله ۸ 
ماه مانده به پایان دولت یازدهم چه اقدامی برای 
بهبود وضعیت فرهنگی کشور خواهد کرد؟ گفت: 
ما باید بدانیم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
یک مجموعه ساکن نیست که بنده بخواهم آن 
را به حرکت دربیاورم. این مجموعه با معاونت ها، 
سازمان ها و دستگاه های متعدد زیرمجموعه خود 
در حال حرکت است و کاری که من می توانم بکنم 
این است که سرعت حرکت این قطار فرهنگی را 

بیشتر و با نشاط تر کنم.

صالحی امیری:

دستور دارم از رئیس جمهور، سرعت قطار فرهنگی کشور را بیشتر کنم

رونمایی از مستند »قصه فیل و االغ« 
با حضور دکتر حسن عباسی

امروز ۱۵ آبان ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود؛رونمایی 
از مستند »قصه فیل و االغ« با حضور دکتر حسن عباسی مراسم 
رونمایی از مستند »قصه فیل و االغ« محصول سازمان سینمایی 
با  بهشتی  شهید  دانشگاه  در  ماه  آبان   ۱۵ شنبه  هنری  حوزه 

سخنرانی دکتر حسن عباسی برگزار خواهد شد. 
به گزارش پیام زمامنن ازروابط عمومی سازمان سینمایی حوزه 
آخرین  االغ«  و  فیل  »قصه  مستند  از  رونمایی  مراسم   ، هنری 
محصول مرکز مستند سوره وابسته به سازمان سینمایی حوزه 
هنری به کارگردانی مهدی نقویان شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱4 در 
تاالر مولوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 

با سخنرانی دکتر حسن عباسی برگزار خواهد شد. 
این فیلم مستند روایتی است از رقابت دو حزب آمریکایی جمهوری 
خواه و دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که نماد 

آنها فیل و االغ است.
دانشگاه شهید بهشتی در بزرگراه چمران، خیابان یمن، میدان 
عموم  و حضور  است  واقع شده  دانشجو  بلوار  شهید شهریاری، 

عالقمندان در این مراسم آزاد است.
همچنین عالقمندان می توانند پس از رونمایی از سامانه اکران 
این  میزبان   )ekran.cinemamarket.ir( مارکت  سینما 

مستند باشند.

بیست ودومین نمایشگاه مطبوعات آغاز به کار کرد

درهای بیست ودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها ساعت 
فرهنگی رویداد  این  اما  شد،  گشوده  مردم  روی  دیروزبه   ۱4 
 رسانه ای امروز )شنبه( با حضور حجت االسالم والمسلمین حسن 

روحانی رییس جمهوری بطور رسمی افتتاح می شود.
به گزارش گروه فرهنگی پیام زمان در مراسم افتتاح رسمی بیست 
ودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها سیدرضا صالحی 
امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز جمعی از مسووالن 

فرهنگی و هنری و رسانه ای کشور حضور خواهند داشت.
این رویداد با میزبانی از 900 رسانه در قالب ۶20 غرفه با شعار 
»شفافیت و صداقت« در مصالی امام خمینی)ره( تهران برپا می 
با عناوین دفاع مقدس،  نمایشگاه عکس  برگزاری چهار  شود. 
محیط زیست، ایران و کره جنوبی و »ایران در سالی که گذشت« 

از دیگر موارد جنبی در این رویداد بزرگ رسانه ای است.
نمایشگاه مطبوعات، نشست های متنوع  برگزاری  با  همزمان 
های  نشست  آموزشی،  های  کارگاه  خارجی،  نگاران  روزنامه 
تخصصی با موضوعات روز روزنامه نگاری در چهار تاالر گفت 
وگو، سه سالن نشست های تخصصی و همچنین حضور وزرا و 
سخنگوی دولت در این نمایشگاه برای گفت وگو با خبرنگاران در 

نظر گرفته شده است.
شعار این دوره از نمایشگاه » شفافیت و صداقت« در نظر گرفته 

شده است.

پاسخ شعرگونه ایوبی به شایعات رفتنش
رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به شایعات رفتنش از این 
نزند،  فعاًل حرفی  اینکه تصمیم گرفته  بیان  سازمان ضمن 
به من  نیز شدن  اتکا کرد و گفت: »ور  از خیام  به شعری 

بدی کی شدمی؟«.
حجت اهلل ایوبی که )چهارشنبه ۱2 آبان( به همراه سیدرضا 
و  اسالمی-  ارشاد  و  فرهنگ  جدید  -وزیر  امیری  صالحی 
دیگر معاونان وزارت ارشاد در مراسم تجدید میثاق با رهبر 
کبیر انقالب و دیدار با سیدحسن خمینی حاضر شده بود، 
از  رفتنش  یا  ماندن  درباره ی شایعات  پرسش  به  پاسخ  در 
سازمان سینمایی ابتدا با صراحت گفت: »تصمیم گرفته ایم 

فعاًل در این باره حرفی نزنیم«.
بالفاصله  ارشاد،  وزارت  به  امیری  صالحی  آمدن  با  که  او 
انتشار  و  سینمایی  سازمان  از  رفتنش  شایعه ی  انتشار  با 
اصرار  با  به عنوان جایگزین هاش مواجه شده است  اسامی 
مجدد ایسنا بر تأیید یا تکذیب این شایعات تنها به خواندن 
یک دوبیتی از خیام اکتفا کرد و گفت: »گر آمدنم به خود 
بِه   / بُدی کی شدمی  به من  نیز شدن  ور   / نامدمی  بُدی، 
بُدمی،  نِی  آمدمی،  نِی   / دیر خراب  این  در  که  نُبدی  زان 

نِی شدمی«!

فیلم سینمایی »خانه ای در خیابان چهل و یکم« ساخته حمید رضا قربانی در جشنواره 
فیلم های مدیترانه ای رم - ِمد فیلم،  به روی پرده می رود.

ِمد  دوره جشنواره  این  در  فارابی،  سینمایی  بنیاد  عمومی  روابط  زمان  پیام  گزارش  به 
فیلم، »خانه ای در خیابان چهل و یکم« که پیش از این در بخش مسابقه کارگردانان 
جدید در جشنواره سائوپائولو به نمایش در آمده بود، در بخش ویژه سینمای ایران حضور 

خواهد داشت.
شایان ذکر است بنا به اخبار واصله، در این رویداد سینمایی، جدا از فیلم »خانه ای در 
خیابان چهل و یکم«، از فیلم های »وارونگی« ساخته بهنام بهزادی در )بخش مسابقه آثار 
بلند(، »مسافران« ساخته محمود رحمانی )در بخش مسابقه آثار مستند(، »آرام« ساخته 
فرشته پرنیان )در بخش مسابقه آثار کوتاه(، »دختر« ساخته رضا میرکریمی، »قیچی« 
ساخته کریم لک زاده، »مرگ ماهی« ساخته روح اهلل حجازی، »ابد و یک روز« ساخته 
فرنوش صمدی و  سعید روستایی، »کلید« ساخته محسن خانجانی، »سکوت« ساخته 
به  و »مرا  نبی، »محاق« ساخته علی درخشنده  پویا  علی عسگری، »سایلنت« ساخته 
خانه ببر«ساخته زنده یاد عباس کیارستمی )در بخش نمایش های ویژه سینمای ایران( 

نیز دعوت به عمل آمده است.
جشنواره ِمد فیلم  از ۱۵ تا 2۵ آبان سال جاری در شهر رم -ایتالیا- برگزار می شود.

»خانه ای در خیابان چهل و یکم« در ِمد فیلم

جناب آقای سلیمان اسالمی
 انتخاب شایسته حضرتعالی رابه عنوان شهردار شهر 
نافچ صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون 
جنابعالی رادرخدمت به مردم فهیم شهرنافچ ازدرگاه 

خداوندمتعال خواستاریم.                    
سرپرست وکارکنان روزنامه پیام زمان

 دراستان چهارمحال وبختیاری

جناب آقای یوسف مرادی 
انتصاب بجا وشایسته حضرتعالی رابه عنوان  مدیرکل دفتر 
استانداری وروابط عمومی استانداری چهارمحال وبختیاری 
صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون جنابعالی 
خداوندمتعال  ازدرگاه  اسالمی  میهن  به  رادرخدمت 

خواستاریم.
      مدیریت امورشعب بانک قرض الحسنه مهرایران

 استان چهارمحال وبختیاری


