
سرلشکر صالحی: 

دلبستگیبهآمریکاموجبذلتمیشود
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی با اشاره به تهدیدات امروز کشور گفت: دلبستگی و لبخند به آمریکا موجب 
ذلت ملت ایران می شود. امیر سرلشکر عطاءا... صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران دیروز در مراسم 
تودیع و معارفه فرمانده پیشین و جدید نیروی زمینی ارتش ضمن تسلیت ایام اربعین گفت: امیدواریم هر دو عزیز 

با َعلَم هایی که به دست گرفتند در یگان های خود موفق باشند.

دریادار سیاری خبر داد: 

ناوگروهارتشوارداقیانوساطلسشد
فرمانده نیروی دریایی ارتش از برگزاری رزمایش بزرگ دریایی والیت در شمال اقیانوس هند طی بهمن ماه سال جاری خبر داد.
امیر دریادار حبیب ا... سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش دیروز در نشست خبری با رسانه ها که در آستانه هفتم 

آذر روز نیروی دریایی ارتش برگزار شد.
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سبقت ازدواج از طالق 
در هفت ماه گذشته

قیمت آب و برق امسال 
افزایش نمی یابد

پذیرش صنایع کوچک 
در بورس تسهیل شد

استراتژی صنعت خودروی کشورچیست؟

ضرورت تحول در ساختار خودروسازی کشور
الزام به تولید خودروهای ارزانقیمت باکیفیت

11

روایت یک روز 
همراهی با کاروان 

تدبیر و امید

ضرورت واگذاری طرح های 
عمرانی به بخش خصوصی

ستاد  دبیرخانه  گزارش  به  اشاره  با  جهانگیری  اسحاق 
اقتصاد مقاومتی در خصوص عملکرد و اقدامات انجام شده 
اظهار  تمام،  نیمه  عمرانی  طرح های  واگذاری  منظور  به 
بخش  به  تمام  نیمه  عمرانی  طرح های  واگذاری  داشت: 

خصوصی برای دولت یک ضرورت اساسی است.

خبرگزارش

سازمانهواشناسیکشورهشدارداد:

تداومبرفوسرماتاهفتهآینده
چهارشنبهوپنجشنبهسردترینروزهایهفته

5 410 2

خداحافظـی بـا پرایـد و پـژو 405 در حالـی مطرح اسـت که تیـغ انتقادات بـه محصوالت سـایپا و ایران خـودرو این روز ها بُرنده تر شـده اسـت و آمـار تصادفات ناشـی از عدم 
 صفحه 11کیفیـت ایـن خودرو ها اهمیـت حـذف آن از خطوط تولیـد را دوچنـدان می کند.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ایران برای هر 
وضعیتی در دوران ریاست جمهوری ترامپ آماده است، 
گفت: برجام توافقی چند جانبه است و یک طرف 

نمی تواند آن را زیر پا بگذارد.
با  هفته خود  این  نشست خبری  در  قاسمی  بهرام 

خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره طرح نمایندگان 
کنگره آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیمای های 
بوئینگ به ایران گفت: در یکسال گذشته لوایح زیادی 
درباره کنگره مطرح شده که هیچکدام قابلیت اجرایی 
ندارد. طرح ممنوعیت فروش هم تا تصویب نهایی زمان 

بر است. ما شرایط و روند را می سنجیم و هرگونه 
منافاتی با برجام داشته باشد به نحو مقتضی برخورد 

خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره توافق هسته ای 
ایران گفت: در مباحث انتخاباتی آمریکا، صحبت های 
زیادی درباره مسایل مختلف انجام شد، فقط درباره 
برجام نبود، بلکه در خصوص موضوعات مختلفی بود. 

باید صبر کرد، هنوز برای قضاوت زود است.
قاسمی افزود: آنچه پیدا است، ترامپ با نزدیک شدن 
به موعد ریاست جمهوری مواضعش باید طبق اصول 
و منافع امریکا می شود. به هر حال جمهوری اسالمی 
ایران برای هر وضعیتی آماده است و گزینه های خود 

را دارد و در وقت الزم اقدامات الزم را انجام می دهد.
وی تاکید کرد: برجام توافقی چند جانبه است و به 
تایید سازمان ملل و شورای امنیت رسیده است و یک 
طرف نمی تواند آن را زیرپا بگذارد. هنوز جمع بندی 
خاصی نمی توانیم داشته باشیم، ما صبور و منتظریم، 
تا تیم ترامپ را ببینیم و تصمیمات مقتضی را بگیریم.
اد      امه د      ر صفحه 3

سخنگویوزارتخارجه:برسرمنافعمردموکشورسازشنمیکنیم

کارشناس سـازمان هواشناسـی از بارش 
بـرف و بـاران در 13 اسـتان کشـور خبر 

داد.
محمـد اصغـری، اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه 
رونـد کاهشـی دمـا، ریـزش هـای جـوی بـه 

صـورت بـرف در کشـور ادامـه دارد.  
شـهرهای  مـدت  ایـن  در  داد:  ادامـه  وی   
شـهریار و قـم دارای بـارش اندکـی بودنـد که 
خوشـبختانه بـارش در ایـن شـهرها نیـز آغاز 

شـده اسـت.  

وی بــا بیــان اینکــه پدیــده غالــب در کشــور 
تــا پایــان هفتــه کاهــش دمــا اســت، گفــت: 
ــدگاری  ــه ســرد شــدن هــوا، مان ــا توجــه ب ب
متوســط  طــور  اســت.به  بیشــتر  بــرف 
چهارشــنبه و پنــج شــنبه صبــح ســرد تریــن 
روز هفتــه اســت. کانــون ســرما شــمال 
شــرق کشــور اســت بــه گونــه ای کــه دمــای 
خراســان  اســتان های  شــهرهای  برخــی 
شــمالی و رضــوی بــه صفــر نرســیده و 
ــا پایــان هفتــه دمــای منفــی یــک را  انهــا ت

می کننــد.   تجربــه 
 اصغـری بـا اشـاره بـه وضعیـت جـاده هـای 
هـای   جـاده  مسـافران  کـرد:  تاکیـد  کشـور 
کوهسـتانی بداننـد کـه در جـاده هـا بـا مـه 

غلیـظ و کـوالک روبـرو مـی شـوند.  
کارشـناس سـازمان هواشناسـی در مورد زمان 
بازگشـت آلودگـی بـه هـوای تهـران، گفـت: 
وضعیـت هـوای تهـران تـا هفـت روز آینـده 
سـالم اسـت و پیـش بینـی مـی کنیـم در این 

مـدت شـاهد آلودگـی هوا نباشـیم. 

سازمانهواشناسیکشورهشدارداد:

تداومبرفوسرماتاهفتهآینده

é باهره حیدری

همین صفحه
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کالم  نور

غایبین سرشماری ۹۵ فقط 
تا سوم آذر مهلت دارند

رئیس مرکز آمار ایران می گوید در سرشماری سال 
۱۳۹۵ با آمار چهار درصدی غایبین مواجه بوده ایم 
که تالش مرکز آمار بر این است که از طریق مراجعه 
حضوری چندباره ماموران و همچنین دادن مهلت 
ثبت نام اینترنتی به غایبین این چهار درصد در 

سرشماری ۱۳۹۵ لحاظ شود.
امیدعلی پارسا در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که 
تا پایان امروز یکم آذرماه سرشماری سال ۱۳۹۵ به 
پایان می رسد، گفت: تا دیروز ۹۹.۲ درصد جمعیت 
کشور سرشماری شده اند که این میزان شامل ۷۹ 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور است و 
پیش بینی ما این است که تا پایان امروز سرشماری 

تمام شود.
رئیس مرکز آمار ایران همچنین اظهار کرد: با این 
غایبین  درصد جزو  معادل چهار  همه جمعیتی 
سرشماری سال ۱۳۹۵ بوده اند که طی امروز، دوم 
و سوم آذرماه فرصت دارند از طریق اینترنت نسبت 
به ثبت نام خود اقدام کنند. با این همه ماموران 
ما نیز مجبور شده اند که دوبار و حتی چندبار به 
آنها  بتوانند  تا  مراجعه کرده  غایبین  درب منزل 
را در سرشماری لحاظ کنند. وی افزود: ما اصرار 
داریم حتما تعداد غایبین به زیر یک درصد برسد 
و پیش بینی ما این است که در سه روز باقی مانده 

برای ثبت نام غایبین این خال موجود پر شود.
پارسا همچنین گفت: با این همه ما مجبور هستیم 
اطالعات مربوط به جمعیتی را که از قلم افتاده 
است، از طرق دیگر و با استفاده از اطالعات دیگری 
پر کنیم و به هرحال نمی شود اطالعات نفوس و 
مسکن بخشی از خانوار ایرانی را ولو کمتر از یک 
درصد از جمعیت کل کشور از قلم انداخت و در 

برنامه ریزی های کشور قرار نداد.

دیدار پوتین و اوباما در اوج اختالف ها

والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و باراک 
لیما  در  حالی  در  وی  آمریکایی  همتای  اوباما 
پایتخت پرو دیداری کوتاه داشتند که دو کشور در 

اوج اختالف های دو جانبه و بین المللی هستند.
به گزارش ایرنا، دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس 
جمهوری روسیه به خبرنگاران گفت: در دیدار کوتاه 
جامعه  سران  اجالس  حاشیه  در  اوباما  و  پوتین 
اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در لیما، برخی موضوع 

های مورد عالقه از جمله سوریه بررسی شد.
خبرگزاری روسیا سگودنیا به نقل از پسکوف نوشت: 
دیدار دو رئیس جمهوری پیش از نشست کاری 
از پیشرفت  برگزار شد که در آن  لیما  سران در 
نکردن روند حل و فصل مساله اوکراین نیز ابراز 

تاسف کردند.
وی افزود: سران دو کشور خاطرنشان کردند که 
در دو ماه باقی مانده مسئولیت دولت کنونی اوباما، 
مذاکرات حل مساله سوریه و رایزنی وزیران خارجه 

روسیه و آمریکا در این باره همچنان ادامه یابد.
روسیه و آمریکا در بدترین دوره روابط اقتصادی، 
دو دهه  از  بیش  در  نظامی  و همچنین  سیاسی 
گذشته بسر می برند و مسکو تاکنون بارها از ادامه 
انتقاد کرده  اوباما  سیاست های ضدروسی دولت 
امور خارجه روسیه  است.  سرگئی الوروف وزیر 
با انتقاد از رویکردهای ضدروسی رئیس جمهوری 
آمریکا گفت: باراک اوباما سخنان خود را نقض می 
کند و در حالیکه بر غیرقابل جایگزین بودن روابط 
مسکو و واشنگتن تاکید می کند، اما خواستار ادامه 

اقدام ها علیه مسکو است. 
به گزارش ایرنا، الوروف که برای شرکت در نشست 
و  آسیا  اقتصادی  جامعه  عضو  کشورهای  سران 
دارد،  حضور  پرو  پایتخت  لیما  در  آرام  اقیانوس 
توصیه اوباما به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده 
آمریکا برای ادامه سیاست های ضدروسی را ناگوار 

اعالم کرد. 

مقام های مصری از ترور نافرجام 
سیسی در عربستان خبر دادند

دادستان کل مصر در بیانیه ای از جزئیات ترور 
نافرجام عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر 
پرده برداشت. نبیل صادق دادستان کل مصر در 
بیانیه ای روز یکشنبه اعالم کرده است که ترور 
السیسی از سوی دو باند تروریستی برنامه ریزی 
شده بود که یکی از آنها در عربستان حضور داشته 
و درصدد بوده است تا سیسی را در انجام مناسک 

عمره در مکه مکرمه ترور کنند.
باند  رهبر  که  است  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
نام  به  شخصی  عربستان  در  مستقر  تروریستی 
»احمد بیومی« بوده که خود اعتراف کرده است 
که افراد دیگری را برای این کار به کار گرفته است.

شخص دیگری به نام حسین محمد حسین، رئیس 
جمهوری مصر و ورود هواپیمای خانواده حاکم در 
عربستان که قرار بود در برج ساعت )مکه( حضور 
داشته باشند، زیر نظر داشته است، چرا که این افراد 
می دانستند که نهاد ریاست جمهوری مصر این 
هتل را برای حضور سیسی در نظر گرفته است،  
به همین دلیل برخی از مواد منفجره را از بازار مکه 

خریده و در طبقه ۳4 هتل تعبیه کرده اند.
این  از متهمان  یکی  تاکید کرد:  دادستانی مصر 
واقعه،  اعتراف کرده است که همسر وی کمربند 
انفجاری به تن کرده بود تا توجه نیروهای امنیتی را 
به سوی خود جلب کرده و به این ترتیب دیگر اعضا 

بتوانند السیسی را ترور کنند.

خبر

تکذیب خبر مذاکره با کشورهای اروپایی
 برای لغو روادید

برخـی  در  منتشـره  مجعـول  خبـر  خارجـه  وزارت  سـخنگوی 
رسـانه ها بـه نقل از منبعی موهـوم و ناشـناخته در وزارت خارجه 
مبنـی بـر مذاکـره بـا تعـدادی از کشـورها ازجملـه چنـد کشـور 

اروپایـی بـه منظـور لغـو روادیـد را فاقـد اعتبـار خواند.
بهـرام قاسـمی افـزود: وزارت امـور خارجـه جمهـوری اسـالمی 
ایـران بویـژه در سـال های اخیر همـواره افزایش منزلـت و اعتبار 
گذرنامـه ایرانـی را بـه عنـوان یکـی از برنامه های اصلـی خود در 

دسـتور کار داشـته و دارد.
وی گفـت: وزارت امـور خارجـه در زمینـه ایجـاد تسـهیالت هـر 
چه بیشـتر کنسـولی برای همـه شـهروندان ایرانـی بخصوص در 
زمینـه لغـو روادیـد با تعـداد بیشـتری از کشـورها، رایزنـی هایی 
را  بـا بسـیاری از دولـت هـا بـه عمـل آورده اسـت و بدون شـک 
اینگونـه تالشـهای دوجانبـه را به عنـوان یکی از وظایـف اصلی و 

دائمـی خود دنبـال خواهـد کرد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه تاکیـد کرد: بسـیاری از کشـورها 
نیـز پیشـنهاد و درخواسـت هـای مشـابهی از جمهوری اسـالمی 
ایـران داشـته انـد کـه در صـورت حصـول هرگونه تفاهـم جدید 
در خصوص تسـهیالت بیشـتر کنسـولی با هر کشـوری، مراتب از 
کانـال های رسـمی وزارت امـور خارجه به آگاهی خواهد رسـید.

اعزام هیأت بررسی وزارت کشور به مشهد

قائـم مقـام وزیر کشـور گفت: هیأت بررسـی علت لغو سـخنرانی 
علـی مطهری امروز عازم مشـهد می شـود.

محمدحسـین مقیمـی در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره به دسـتور 
وزیـر کشـور بـرای تشـکیل هیأتـی از سـوی وزارت کشـور برای 
بررسـی دالیـل لغـو سـخنرانی علـی مطهـری در مشـهد، اظهـار 
کـرد: ایـن هیـأت دیـروز تشـکیل شـد و آمـاده رفتن به مشـهد 
بـود امـا بـه دلیل لغـو این پـرواز،  ایـن هیأت امـروز عازم مشـهد 

می شـود.
وی تصریـح کـرد: گزارش این اتفـاق پس از نهایی شـدن به وزیر 

کشـور ارائه می شود.
علـی  دیـروز  لغـو سـخنرانی   از   پـس   ایسـنا،  گـزارش  بـه 
مطهـری توسـط دادسـتانی مشـهد،  وزیـر کشـور از معـاون 
سیاسـی  خـود خواسـت تـا  هیاتـی بـه منظـور بررسـی علـت 

ایـن  اتفـاق تشـکیل دهـد.

تورم آبانماه 0.4درصد کاهش یافت
 تورم نقطه به نقطه6.1 درصد

مرکـز آمـار ایـران اعالم کـرد: تورم آبانماه نسـبت به ماه گذشـته 
۰.4 درصـد کاهـش یافته و از ۷.۹ به ۷.۵ درصد رسـیده اسـت.

بـه گزارش روز دوشـنبه ایرنا از شـاخص قیمـت کاالها و خدمات 
مصرفـی خانوارهـای شـهری که از سـوی مرکز آمار ایران انتشـار 
یافته اسـت، شـاخص کل در آبانماه امسـال عدد۲۳۳.6 را نشـان 
می دهـد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل ۰.۳ درصـد افزایـش نشـان 

می دهـد.
همچنیـن افزایـش شـاخص کل نسـبت بـه مـاه مشـابه سـال 
قبل)تـورم نقطـه بـه نقطه(6.۱درصد اسـت که نسـبت به همین 
اطـالع در مـاه قبـل یعنـی6.6 درصـد ۰.۵ واحد درصـد، کاهش 

نشـان می دهـد. 
شـاخص گـروه عمـده خوراکـی ها، آشـامیدنی هـا و دخانیات در 
آبـان مـاه امسـال بـه رقـم ۲۷۱.6 رسـید که نسـبت به مـاه قبل 

۰.۳درصد افزایش داشـته اسـت.
شـاخص گـروه اصلـی خوراکـی هـا در ماه مـورد بررسـی به عدد 
۲6۹.۲ رسـید کـه نسـبت به ماه قبـل۰.۳ درصد افزایش داشـته 
اسـت. شـاخص گـروه اصلـی خوراکـی ها نسـبت بـه ماه مشـابه 
سـال قبـل 8.۳ درصـد افزایـش نشـان مـی دهـد و نـرخ تـورم 
دوازده ماهـه ایـن گـروه 6.۷ درصد اسـت. شـاخص گـروه عمده 
خوراکـی هـا، آشـامیدنی هـا و دخانیـات نسـبت بـه مـاه مشـابه 
سـال قبـل 8.4 درصد افزایش نشـان می دهـد و درصد تغییرات 
ایـن گـروه در دوازده مـاه منتهی به آبانماه ۱۳۹۵ نسـبت به دوره 
مشـابه سـال قبـل 6.8 درصد اسـت که نسـبت به همیـن اطالع 

در مهرمـاه ۱۳۹۵ )6.8 درصـد( بـدون تغییـر مانده اسـت.
گزارش مرکز آمار ایران حکایت از این دارد که شاخص گروه عمده 
کاالهای غیرخوراکی و خدمات در مهرماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۰.6 
رسید که نسبت به ماه قبل۰.۳ درصد افزایش داشته است. میزان 
افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات نسبت 
ماه  دوازده  تورم  نرخ  و  بوده  درصد  قبل۵.۲  سال  مشابه  ماه  به 
منتهی به آبانماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 
۷.8 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه 

۱۳۹۵ )8.4 درصد(،۰.6 واحد درصد کاهش یافته است.

شکست سارکوزی در انتخابات درون حزبی 
جمهوری خواهان

حـزب  داخلـی  انتخابـات  در  فرانسـه  سـابق  رئیس جمهـوری 
راسـت میانه جمهوری خـواه شکسـت خـورد. سـارکوزی پـس از 
ایـن شکسـت اعالم کـرد از دنیای سیاسـت کناره گیـری می کند.

بـه گـزارش ایسـنا، به نقـل از شـبکه خبـری سـی ان ان، »نیکوال 
سـارکوزی« رئیس جمهوری سـابق فرانسـه با اذعان به شکسـت، 
از فرانسـوا فیـون که فردی میانه رو اسـت و در دور اول رای گیری 

روز یکشـنبه اول شـد، حمایت کرده اسـت.
در ایـن انتخابـات فیـون با کسـب 44.۱ درصد آرا اول شـد و آلن 
ژوپـه بـا بـه دسـت آوردن ۲8.۲ درصد آرا با فیون بـه مرحله دوم 
انتخابـات رفـت. نیکـوال سـارکوزی نیز تنهـا با کسـب ۲۱ درصد 

آرا از رقابت هـا کنـار رفت.
سـارکوزی در پـی شکسـت فاحـش در انتخابـات درون حزبـی 

اعـالم کـرد کـه از دنیـای سیاسـت کنـاره گیـری می کنـد.
آلـن ژوپـه هـم کـه هماننـد فیـون، نخسـت وزیر فرانسـه بـوده، 
در جایـگاه دوم قـرار گرفـت. قـرار اسـت ایـن دو نامزد یکشـنبه 
آتـی مجـددا مقابل یکدیگـر قرار بگیرنـد. برنده انتخابـات داخلی 
حـزب جمهوری خواه فرانسـه سـال آتـی میالدی نامـزد انتخابات 

ریاسـت جمهـوری می شـود.
احتمـاال برنده انتخابـات درون حزبی جمهوری خواهـان میانه، در 
انتخابـات ریاسـت جمهوری فرانسـه بـا مارین لوپـن، رهبر حزب 

راسـت افراطی فرانسـه موسـوم به جبهـه ملی روبرو می شـود.
هفت کاندیدا برای کسب نمایندگی حزب جمهوریخواهان در این 
برای  جمهوریخواهان  کاندیدای  انتخاب  کردند.  رقابت  انتخابات 
شرکت در مبارزات ریاست جمهوری در دو مرحله صورت می گیرد.

خبر

مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه 
دیروز به ریاست معاون اول رییس جمهور 

برگزار شد.
در  سـخنانی  طـی  جهانگیـری  اسـحاق   
این جلسـه با اشـاره بـه گـزارش دبیرخانه 
اقدامـات  و  عملکـرد  خصـوص  در  سـتاد 
انجـام شـده به منظـور واگـذاری طرح های 
داشـت:  اظهـار  تمـام،  نیمـه  عمرانـی 
واگـذاری طـرح هـای عمرانـی نیمـه تمام 
یـک  دولـت  بـرای  بخـش خصوصـی  بـه 

اسـت. اساسـی  ضـرورت 
در  موفقیت  جمهور  رییس  اول  معاون 
واگذاری این طرح ها را نیازمند عزم ملی 
های  دستگاه  همه  سوی  از  جدی  کار  و 
واگذاری  از  دولت  افزود:  و  دانست  اجرایی 
دنبال  به  عمرانی  تمام  نیمه  های  طرح 
این  اجرای  اصلی  هدف  و  نیست  درآمد 
طرح ها تسریع در تکمیل آنها و بهره مند 

شدن مردم از مزایای این طرح ها است.
با عضویت  برگزاری جلساتی  وی خواستار 
و  برنامه  سازمان  و  مرتبط  های  دستگاه 
بودجه کشور و نیز استاندارانی که عملکرد 
موفق و ناموفق در واگذاری طرح ها داشته 
بودجه  و  برنامه  سازمان  گفت:  و  شد  اند 
مشکالت  و  موانع  جلسات  این  در  کشور 
به  و  احصاء  را  ها  طرح  واگذاری  فراروی 

ستاد گزارش نماید.
معاون اول رییس جمهور افزود: مسئولیت 
واگذاری ۲۵۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام به 
برنامه  سازمان  عهده  بر  خصوصی  بخش 
این  داریم  انتظار  و  است  کشور  بودجه  و 

گزارش  سال  پایان  بتوانددر  سازمان 
عملکرد مناسبی در این زمینه ارائه نماید.

گزارش  به  اشاره  با  همچنین  جهانگیری 
وزیر نفت از انعقاد قرارداد با شرکت توتال 
این  جنوبی،  پارس   ۱۱ فاز  اجرای  برای 
ارزیابی  مهم  کاری  را  نفت  وزارت  اقدام 
کرد و گفت: این اقدام در راستای سیاست 
که  انجام شده  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های 
به  نوین  های  فناوری  انتقال  به  منجر  هم 
ظرفیت  از  استفاده  هم  و  شود  می  کشور 

های داخلی را مورد توجه قرار داده است.
این  در  نیز  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
جلسه با تاکید براینکه واگذاری طرح های 
در  خصوصی  بخش  به  تمام  نیمه  عمرانی 
امکانپذیر  سنتی  های  روش  چارچوب 
نیست، گفت: نگاه به موضوع واگذاری باید 
تغییر کند و شرایط باید به گونه ای باشد 

کافی  رغبت  و  انگیزه  بخش خصوصی  که 
داشته  تمام  نیمه  های  طرح  اجرای  برای 

باشد.
معدن  صنعت،  وزرای  که  جلسه  این  در 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  تجارت،  و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، راه و شهرسازی، 
رییس  کشاورزی،  جهاد  نفت،  نیرو، 
رییس  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
مرکزی،  بانک  کل  رییس  گردشگری،  و 
معاون حقوقی رییس جمهور، معاون رییس 
اقتصادی  مشاور  اجرایی،  امور  در  جمهور 
رییس جمهور و رییس هیات عامل صندوق 
دبیرخانه  داشتند،  حضور  نیز  ملی  توسعه 
انجام  اقدامات  و  از عملکرد  ستاد گزارشی 
شده به منظور واگذاری طرح های عمرانی 

به بخش خصوصی ارائه کرد.

در  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  دبیر 
شناسایی  روند  به  اشاره  با  گزارش  این 
واگذاری  قابل  استانی  و  ملی  پروژه های 
گفت: جمع کل پروژه های شناسایی شده 
آبان  پایان  تا  ملی و استانی قابل واگذاری 

ماه سال جاری 6۲6۷ پروژه بوده است.
و  ملی  های  پروژه  تعداد  همچنین  وی 
عنوان  پروژه   ۹۳۳ را  شده  واگذار  استانی 
کرد و افزود: اعتبار کل سرمایه گذاری برای 
بوده  ریال  میلیارد   8۷.۵ پروژه  تعداد  این 
تکمیل  پروژه  تعداد ۷۰۰  این  از  که  است 
به بهره برداری رسیده، ۹4 پروژه جدید و 

۱۳۹ پروژه نیز نیمه تمام است.
در این گزارش همچنین تعداد پروژه های 
 ۵۷6 واگذاری  برای  شده  گیری  تصمیم 
عدد اعالم شد و گزارشی نیز از پروژه های 
در حال فراخوان برای واگذاری ارائه شد که 

تعداد آنها 6۵۰ عدد بود.
از  گزارشی  نشست  این  در  هم  نفت  وزیر 
انعقاد قرارداد با شرکت توتال برای اجرای 
فاز ۱۱ پارس جنوبی و جزئیات مربوط به 

این قرارداد ارائه کرد.
این جلسه موضوع واگذاری طرح های  در 
بررسی  و  بحث  مورد  تمام  نیمه  عمرانی 
قرار گرفت و نظرات و دیدگاه های مختلف 
موضوع  این  مختلف  زوایای  و  ابعاد  درباره 
ستاد  دبیرخانه  گردید  مقرر  و  شد  مطرح 
از  و پس  برگزار  این خصوص  در  جلساتی 
احصاء موانع و مشکالت موجود و نیز نقاط 
در  را  نتایج  زمینه،  این  در  قوت  و  ضعف 

جلسه آتی ستاد مطرح کند.

جهانگیری عنوان کرد:

ضرورت واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی
قرارداد با توتال در راستای اقتصاد مقاومتی

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
»طرح  بررسی  آغاز  از  اسالمی  شورای 
علت  به  اسالمی«  جمهوری  بانکداری 
مرکزی  »بانک  لوایح  نشدن  تقدیم 
جمهوری اسالمی« و »بانکداری ایران« 

خبر داد.
مصاحبه  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
افزود:  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  با 
جلسه  در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
روز   4۵ دولت  به  خود  مهر   ۱۱ عصر 
مرکزی  »بانک  لوایح  داد  فرصت 
جمهوری اسالمی« و »بانکداری ایران« 
کار  مبنای  تا  کند  ارسال  مجلس  به  را 
ما در بررسی طرح »بانکداری جمهوری 

اسالمی« قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به رغم اینکه مهلت 4۵ 
به  آبان   ۲6 روز  دولت  به  مجلس  روزه 
اتمام می رسید مجدد به دولت فرصت 
این  دولت  نیست  قرار  ظاهرا  اما  دادیم 

لوایح را تقدیم مجلس کند.
استنکاف  به علت  اشاره  با  پورابراهیمی 
دولت از ارسال این دو الیحه به مجلس 

دریافت  که  گزارشهایی  طبق  گفت: 
امور  و  اقتصاد  »وزارت  اختالف  کردیم 
این  باعث  مرکزی«  »بانک  و  دارایی« 

ناهماهنگی است.
وی ادامه داد: به هر حال فرصت مجلس 
به دولت تمام شده است و ما کار خود را 

شروع خواهیم کرد.
مجلس  اقتصادی  کمسیون  رئیس 
مجلس  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای 
تعطیلی  روز  دو  دلیل  به  آینده  هفته 
رسمی، جلسه ندارد و ما از اولین هفته 
کاری مجلس یعنی از روز یکشنبه ۱4 
جمهوری  بانکداری  »طرح  بررسی  آذر 

اسالمی« را آغاز خواهیم کرد.
همان  ما  مبنای  داشت:  اظهار  وی 
بانکداری  »طرح  یعنی  کمیسیون  طرح 
هرچند  بود  خواهد  اسالمی«  جمهوری 
باشد  مبنا  دولت  لوایح  داشتیم  انتظار 
ولی دولت این لوایح را به موقع ارسال 

نکرد.
حسین زاده   محمدحسین  گفته  به 
»بانکداری  طرح  طراحان  از  بحرینی 
ادغام  از  این طرح  جمهوری اسالمی«، 
بانکی  و  پولی  قانون  »اصالح  طرح  دو 
ربا«  بدون  بانکی  »عملیات  و  کشور« 
تشکیل شده است و همه »احکام مورد 
پیشرفت های  با  منطبق  بانکداری  نیاز 
فقهی  »احکام  و  بانکداری«  صنعت 
را شامل می شود  بانکداری«  نیاز  مورد 
و به گونه ای تنظیم شده که هیچ گونه 
مغایرتی با اصول قانون اساسی از جمله 

اصل ۷۵ ندارد.

و  همایش  ترین  باشکوه  و  بزرگترین 
راهپیمایی جهان با حضور میلیون ها زائر 
مسلمان در امنیت و آرامش کامل برگزار 

شد.
به گزارش ایرنا، این روزها فضایی دل انگیز 
و وصف ناپذیر٬ کربالی معلی را فرا گرفته 
است، سرانجام لحظه شماری زائران به سر 
به  اربعین دیگری  بزرگ  رسید و حماسه 
زائر  ها  میلیون  روزها  این  پیوست،  وقوع 
از نقاط مختلف جهان برای حضور در این 
آیین بزرگ در شهر کربال حضور یافته اند، 
بین  اطراف  های  خیابان  تمام  اکنون  هم 
آقا  شیفتگان  و  زائران  از  مملو  الحرمین 
های  دسته  است٬  )ع(  الحسین  اباعبدا... 
به  هرکدام  مختلف  کشورهای  عزادادی 
سبک و سیاق خاص خود به عزاداری می 
پردازند ٬هرکس به نوعی شور و شوق خود 
را به نمایش گذاشته و با هر زبان، قوم و 
ملیتی یک دل و یک صدا فریاد لبیک یا 

حسین و هیهات من الذله سر می دهند.
این درحالی است که بیش از ۲۰ میلیون 
داخل  و  خارجی  کشور  چندین  از  زائر 
روی  پیاده  شروع  با  قبل  ها  هفته  عراق 
بزرگ اربعین٬ حرکت خود را از شهرهای 
مختلف عراق به سمت کربالی معلی آغاز 

کردند.
اکنون سیل عظیم و پرشور عزاداران  هم 
در تمامی مسیرهای منتهی به شهر کربال 
صحنه های  و  بوده  روی  پیاده  حال  در 
خلق  را  وصفی  قابل  غیر  و  زیبا  بسیار 

کرده اند.
و  رفت  که  است  طوری  جمعیت  ازدحام 
به  شود  می  انجام  سختی  به  زائران  آمد 
امام  حرم  به  رسیدن  برای  که  طوری 

علیه  عباس  حضرت  حرم  و  حسین)ع( 
السالم ساعت ها طول می کشد تا زائران 

به داخل حرم برسند.
صحنه هایی که در این قطعه از بهشت در 
حال شکل گرفتن است٬ هیچ قلم و زبانی 
نگاه  تنها  ندارد،  را  آن  کردن  بازگو  توان 
کردن به این موج جمعیت نفس ها را بند 
که  گفت  توان  می  عبارتی  به  آورد،  می 
مسیر عشق بیان کردنی نیست بلکه باید 

آن را دید و چشید.
از نکات قابل توجه در این آیین بزرگ این 
با وجود تهدید گروه تروریستی  است که 
برای  آنان  اقدام های  و  ها  طرح  داعش٬ 
ماند  ناکام  بزرگ  همایش  این  زدن  برهم 
و این آیین به بهترین شکل ممکن و در 

امنیت کامل برگزار شد.
اگر چه برخی گمان می کردند که به دلیل 
تهدیدهای  و  تکفیری  های  گروه  حضور 
این  زائران در  احتمال ورود و شمار  آنان 
تنها  نه  اما  شود  دیده  کمتر  بزرگ  آیین 
اتفاق نیفتاد بلکه حضور پرشکوه  این امر 
و باعظمت زائران حسینی به نسبت سال 

گذشته نیز بیشتر هم شده است.

برگزاری باشکوه ترین همایش بزرگ 
جهان در امنیت و آرامش

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی با اشاره 
به مواضع تند رییس جمهور منتخب آمریکا 
در قبال برنامه جامع اقدام مشترک نوشت: 
حتی اگر واشنگتن توافق هسته ای را کنار 
بهره  توافق  این  از  هم  باز  ایران  بگذارد، 

می برد.
تایمز  نیویورک  روزنامه  ایسنا،  گزارش  به 
نگاه  در  نوشت:   خود  گزارش  ادامه  در 
عنوان  به  ترامپ  دونالد  انتخاب  اول، 
رییس جمهور جدید آمریکا خبری بد برای 
ایران است اما به نظر می آید که بر خالف 
این تصور، مسائل با وجود ترامپ می تواند 

برای مقامات ایران به خوبی پیش برود.
در  چه  آن  که  می گویند  ایرانی  مقامات 
اهمیت  آن ها  برای  می افتد،  اتفاق  آمریکا 
از  مستقل  ایران  که  چرا  دارد،  کمی 
رهبری  خامنه ای،  ا...  آیت  است.  رویدادها 
ایران هفته گذشته در یک سخنرانی گفت 
کسی  چه  نمی کند  فرقی  ایران  برای  که 

رییس جمهور بعدی آمریکا باشد.
رقابت های  جریان  در  ترامپ  دونالد 
توافق هسته ای  بود که  انتخاباتی اش گفته 
خواهد  پاره  را   ۵+۱ گروه  و  ایران  تاریخی 
بود  پاسخ گفته  نیز در  ایران  کرد. رهبری 

اگر ترامپ توافق را پاره کند ما آن را آتش 
می زنیم.

اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که 
انتخاب ترامپ فرصت هایی را برای ایران به 
هسته ای  توافق  از  وی  اگرچه  دارد.  همراه 
انتقاد کرده است، هم زمان نیز گفته است 
باید حمایت از شورشیان را در  که آمریکا 
کند  تمرکز  داعش  روی  و  متوقف  سوریه 
اسد،  بشار  از  پشتیبانی  معنی  به  این  که 
ایران  حمایت  مورد  سوریه  رییس جمهور 

است.
زمان  از  لبنان  ا...  حزب  متحدش  و  ایران 
آغاز ناآرامی ها در سال ۲۰۱۱ در سوریه از 

اسد حمایت کرده اند.
در  تهران  دانشگاه  استاد  مرندی،  محمد 
معتقد  شمالی  آمریکای  مطالعات  حوزه 
است که چنین رویکردی از سوی واشنگتن 
اگر  و  است  و جهان  منطقه  ایران،  نفع  به 

تحقق یابد بسیار قابل توجه خواهد بود.
به عبارت  ادامه نوشت:  تایمز در  نیویورک 
دیگر، ایران امیدوار است و در انتظار روزی 
را  خود  نیروهای  آمریکا  که  می برد  به سر 
را  منطقه  فرابخواند،  خاورمیانه  منطقه  از 
ترک کند پایگاه های نظامی خود را در این 

منطقه ببندد و ناوهای هواپیمابر خود را از 
خلیج فارس بیرون ببرد. هر چند این اتفاق 
در  ترامپ  آقای  اما  می رسد  نظر  به  بعید 
خصوص جایگاه ناتو و چتر هسته ای برای 
انزواطلبانه  رویکردی  ژاپن  و  جنوبی  کره 

نشان داده است.
دست  باید  آن ها  گفت:   ادامه  در  مرندی 
دوران  در  آمریکا  اگر  بردارند.  ما  تهدید  از 
ترامپ سازنده تر باشد، خواهد دید که ایران 

نیز نرم تر واکنش نشان خواهد داد.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، حتی اگر 
ایران  پاره شود،  نهایت  توافق هسته ای در 
برد.  خواهد  بهره  توافق  از  هم  باز  احتماال 
دالر  میلیاردها  به  نیز  تاکنون  کشور  این 
پیدا  از سرمایه مسدود شده اش دسترسی 
کرده، در حال فروش نفت خود در بازارهای 
جهانی است و با بازرگانان اروپایی قرار داد 
بخواهد  نیز  واشنگتن  اگر  می کند.  امضا 
تحریمی جدید علیه ایران وضع کند، بعید 
از  که  جهانی  قدرت های  دیگر  که  است 
باز  آمریکا  با  توافق هستند  امضاء کنندگان 

هم همراهی کنند.
تنها حوزه ای که هر دو کشور ممکن است 
شخصی  دیپلماسی  باشند،  بازنده  آن  در 

دیپلماتیک  روابط  نبرد  وجود  با  که  است 
 ۱۹۷۹ سال   از  واشنگتن  و  تهران  میان 
آمریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان  بین 
خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد  و 
در  نفر  دو  این  است.  شده  حاصل  ایران 
گذشته های دور، زمانی که ظریف نماینده 
با یکدیگر آشنا  بود  ایران در سازمان ملل 
ایرانی  یک  نیز  کری  جان  داماد  و  شدند 

االصل است.
وزیر  درباره  تصمیمی  هنوز  ترامپ  دونالد 
امور خارجه اش نگرفته است، اما با توجه به 
افرادی که احتمال انتصاب آن ها باال رفته 
اکنون  که  گونه  آن  تعاملی  چنین  است 
میان کری و ظریف برقرار است بعید است 

که در چنین سطحی باز هم ایجاد شود.
اگرچه  نوشت:   هم چنین  نیویورک تایمز 
موانع  تا  است  کرده  تالش  اوباما  دولت 
کند،  برطرف  را  هسته ای  توافق  اجرای 
تمام  احتماال  جمهوری خواه  دولت  یک 
برخی  برد.  خواهد  بین  از  را  تالش ها  این 
دارند  تاکید  سنتی  باور  این  بر  تحلیلگران 
که دشمنی آمریکا با ایران هیچ گاه از بین 
نرفته است بلکه شرایط به دلیل مذاکرات 

هسته ای تغییر کرده بود.

نیویورک تایمز: انتقاد ترامپ از توافق هسته ای فرصتی برای ایران

بررسی طرح 
»بانکداری جمهوری اسالمی« از 14 آذر
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راه پیمایی اربعین بزرگ ترین راه پیمایی 
حق طلبانه در جهان 

پیمایی  راه  نوشت:  یادداشتی  در  رییس جمهوری  دفتر  رییس 
اربعین حسینی بی گمان بزرگ ترین راه پیمایی حق طلبانه و 

صلح آمیز در جامعه امروز جهانی است.
است:  آمده  نهاوندیان  محمد  یادداشت  در  ایرنا،  گزارش  به 
میلیون ها زن و مرد از کشورهای گوناگون با گام های صبور و 
استوار خود می آیند تا دلبندیشان به یک عشق و حماسه بزرگ 

الهی و پایبندیشان به یک مکتب انسانی را امضاء کنند.
همچنین می آیند تا بگویند قیام حسین بن علی )ع( در مبارزه 
با سوء استفاده از دین برای تثبیت حکومت ظلم و فساد هنوز 
زنده است و روش روشنگر و مردم گرای او هنوز دلها را تسخیر 
می کند و شیوه حرکت او که تا دشمن دست به سالح تجاوز 
و کشتار نبرده است، راه مسالمت می پوید ، هنوز بهترین گواه 

حّقانّیت و مظلومّیت است.
احیای گسترده و مردمی این سّنت دیرپای پیاده روی فروتنانه 
زیارت، برای نشان دادن اسالم حلم و بردباری و دعوت، در تمایز 
و تباین درخشانی است با توطئه سیاه کسانی که در این سالها، 
قساوت و سربریدن و انفجار را برای تبلیغ و تحکیم فرقه اسالم 

نمای خود برگزیدند.
»یا  آهنگ  خوش  بانگ  این  در  است  رمزی  چه  راستی  به 
حسین«، که این همه لّبیک عشق و ارادت می یابد و صدها زبان 
را هماهنگ می کند. و چه می شد اگر این همه سرمایه پویائی 
و اشتیاق ، در یک هم افزائی هوشمند، الگوئی می ساخت برای 
زیستنی در صلح و عدالت؛ که همه جهانیان را به گلدسته های 

توحید فرا بخواند.
در پایان روز و پایان راه هم، این پرچم سپید و گلگون حسینی 
آلوده  زرساالران  و  تکفیری  پرچم سیاه سیاهدالن  بر  که  است 
نفتی پیروز خواهد شد و نهضت دعوت و نصیحت حسینی را به 
سرانجام بیداری و دادگستری خواهد رساند. همو که در زیارت 
اربعینش در بازگوئی هدفش می خوانیم : »جان خود را بخشید 

تا مردمان را از نادانی و سرگشتگی گمراهی برهاند «.

دیدار کمیسیونر صلح و امنیت اتحادیه آفریقا با ظریف

سر  به  تهران  در  که  آفریقا  اتحادیه  امنیت  و  صلح  کمیسیونر 
می برد، با وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش ایسنا، در این دیدار اسماعیل شرقی، کمیسیونر صلح 
اسالمی  امور خارجه جمهوری  وزیر  با  آفریقا  اتحادیه  امنیت  و 
ایران زمینه های مختلف همکاری، چالش های مشترک به ویژه در 
حوزه های امنیتی، تروریسم، افراطی گری، دزدی دریایی، مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر و ماموریت های حفظ صلح و تبادل تجربیات 

در این زمینه ها مورد تبادل نظر قرار گرفت.

رتبه ایران در میان کشورهای مرفه جهان

جهانی  رفاه  شاخص  دهمین  انگلیسی  تحقیقاتی  موسسه  یک 
ساالنه خود را به تازگی منتشر کرده که بر اساس آن مرفه ترین 

کشورهای جهان رتبه بندی کرده است.
به گزارش ایسنا، میزان پولی که یک کشور دارد یکی از عوامل 
رتبه بندی خود  برای  لگاتوم  اما موسسه  رود  به شمار می  رفاه 
این موسسه ۱۰4 متغیر  است.  نظر گرفته  را در  زیادی  عوامل 
را برای تهیه فهرست خود مقایسه کرده که شامل شاخص های 
سنتی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی و شمار افرادی بوده که 
کار تمام وقت داشته اند، اما آمارهای جالبی مانند شمار سرورهای 
اینترنتی مطمئنی که یک کشور دارد و نحوه استراحت مردم بر 
مبنای روز به روز هم مورد بررسی قرار گرفته اند. این متغیرها 
کسب وکار،  فضای  اقتصادی،  کیفیت  شاخص  زیر   ۹ به  سپس 
حکومتداری، آموزش، سالمت، ایمنی و امنیت، آزادی شخصی، 

سرمایه اجتماعی و محیط زیست طبیعی تقسیم شده اند.
این موسسه در تهیه شاخص رفاه جهانی سال ۲۰۱6 به بررسی 
را  قابل دسترس  آمار  بیشترین  پرداخته که  ۱4۹ کشور جهان 
داشته اند. بر این اساس مرفه ترین کشورهای جهان نیوزلند، نروژ 
و فنالند بودند و سوییس، کانادا، استرالیا، هلند، سوئد، دانمارک 

و انگلیس به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
قرار   ۱۱8 رتبه  در   ۲۰۱6 سال  جهانی  رفاه  شاخص  در  ایران 
گرفت که در مقایسه با رتبه ۱۰6 از میان ۱4۲ کشور در شاخص 

سال گذشته، چند پله سقوط داشت.
ایران در زیرشاخص های فهرست امسال مربوط  باالترین امتیاز 
به آموزش )رتبه ۷۱(، سرمایه اجتماعی )رتبه ۷4( و بهداشت 
زیرشاخص  در  ایران  رتبه  حالیکه  در  بود،  )رتبه ۹۲(  درمان  و 
کیفیت اقتصادی ۱۱4 و در فضای کسب و کار ۱۱4 بود که رتبه 

پایینی محسوب می شود.
اقتصاد،  بودن  باز  اساس  بر  اقتصادی  کیفیت  زیرشاخص 
و  اقتصادی  فرصت  رشد،  پایه های  و  کالن  اقتصاد  شاخصهای 
کارآمدی بخش مالی سنجیده می شود، در حالیکه زیرشاخص 
زیرساخت  کشور،  یک  کارآفرینی  محیط  کار،  و  کسب  فضای 
را  کار  بازار  پذیری  انعطاف  و  نوآوری  برای  موانع  کار،  و  کسب 

می سنجد.
رتبه  امسال  جهانی  رفاه  فهرست  در  که  همسایگانی  میان  در 
بندی شدند، پاکستان با رتبه ۱۳۹، عراق ۱4۳ و افغانستان ۱48 
پایین تر از ایران قرار داشتند، در حالیکه عمان با ۷۰، ترکیه ۷8، 
از  باالتر  رتبه ۱۰۳  با  آذربایجان  و جمهوری  تاجیکستان ۱۰۰ 

کشورمان در فهرست شاخص رفاه جهانی ۲۰۱6 ایستادند.

عراق و افغانستان در صدر فهرست قربانیان تروریسم

موسسه بین المللی صلح و اقتصاد: ۱8 هزار نفر در افغانستان براثر 
حمالت و تحرکات تروریستی طالبان و داعش کشته شده اند. به 
در  افغانستان  و  عراق  کابل،  از  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش 

صدر کشورهای قربانی تروریسم در جهان قرار گرفتند.
موسسه بین المللی صلح و اقتصاد در تازه ترین گزارش ساالنه 
و  حمالت  براثر  افغانستان  در  نفر  هزار   ۱8 کرد:  اعالم  خود 
تحرکات تروریستی طالبان و داعش کشته شده اند که این آمار 

در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه است.
القاعده،  داعش،  اقتصاد،  و  صلح  موسسه  گزارش  براساس 
در  تروریستی  اقدامات  درصد   ۷۵ مسئول  طالبان  و  بوکوحرام 
جهان هستند. افراد طالبان و داعش فقط در افغانستان ۱۲۰۰ 
حمله تروریستی انجام داده اند که دود آن به چشم مردم این 

کشور می رود و سود آن برای آمریکا و صهیونیسم است.
چندی پیش نیز سازمان ملل امسال را خونین ترین سال برای 

مردم افغانستان اعالم کرده بود.

مطالبه رهبرانقالب ارتقاء توان 
اطالعاتی- عملیاتی ارتش

انتظار  گفت:  قوا  کل  فرمانده  نظامی  دفتر  رئیس 
فرمانده کل قوا، ارتقاء کارهای اطالعاتی و عملیاتی 
باید  بر اساس آن  و  است، اطالعات چشم ماست 

کارهای خود را عملیاتی کنیم.
دفتر  رئیس  علی شیرازی  مهر، سردار  گزارش  به 
نظامی فرمانده کل قوا در مراسم تودیع و معارفه 
فرماندهان جدید و پیشین نیروی زمینی ارتش که 
صبح امروز در ستاد نیروی زمینی ارتش برگزار شد، 
اظهارداشت: مطالبه رهبری معظم انقالب از ارتش 
با نگاهی به احکام صادره برای فرماندهان جدید و 
پیشین، ارتقاء توان اطالعاتی و عملیاتی ارتش است. 
اطالعات چشم ما است و ما می توانیم با اشراف 
اطالعاتی، بهتر و موفق تر در مسیر پیش رو حرکت 
کنیم و این نکته را هم باید لحاظ کنیم که اگر 
بخواهیم کاری را انجام دهیم، باید بر اساس اطالعات 

صحیح و دقیق باشد.
کارهای  ارتقاء  قوا،  کل  فرمانده  انتظار  گفت:  وی 
اطالعاتی و عملیاتی است، عملیات هایی که مطابق 
هر  برای  را  خود  باید  ما  و  باشد  ما  روز  نیازهای 
پیشامدی در آینده آماده کنیم تا حضوری موفق و 

موثرتر داشته باشیم.
کرد:  بیان  قوا  کل  فرمانده  نظامی  دفتر  رئیس 
ارتش قدم های بزرگی را در این مسیر برداشته و 
با تجربیاتی که به دست آورده، توانسته گام های 
مثبت و موثری را بردارد و این تحرک و کارآمدی 
ارتش جهت حضور موثر و موفق تر در عملیات ها 
بایستی ارتقاء پیدا کند. وی با بیان اینکه به طریق 
اوال، کارکنان ارتش و دیگر نیروهای مسلح باعث 
بازدارندگی دشمنان شده اند، اظهارکرد: باید کاری 
کنیم که کارکنان ارتش برای اجرای ماموریت خود 

دغدغه ای جز کار کردن نداشته باشند.
سردار شیرازی افزود: ما باید ببینیم که تهدیدها از 
کجاست و بر اساس آن طرح های عملیایت خود را 
تنظیم کنیم و آمادگی خود را در مقابله با تهدیدها 

ارتقاء دهیم.
رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا گفت: ما باید 
ببینیم جهت توقف کامل تهدیدی به نام داعش 
که در منطقه نتوانست موفق شود چه اقداماتی را 
باید انجام دهیم و در این زمینه آمادگی های خود را 
ارتقاء دهیم. تهدیدهای روز را باید ببینیم و بشناسیم 
و روی آنها کار کنیم. در حوزه های دریایی، زمینی، 
پدافند و فضای مجازی که رهبری هم فرمودند باید 

این فضای مجازی را به خوبی بشناسیم.

حمله تروریستی در کابل با 27 شهید

مقامات افغانستان اعالم کردند: در حمله انتحاری به 
مسجد شیعیان در کابل پایتخت افغانستان، ۲۷ نفر 

شهید و ۳۵ نفر دیگر زخمی شدند.
این  کابل،  از  و سیما،  گزارش خبرگزاری صدا  به 
حمله تروریستی در مدرسه علوم دینی »باقرالعلوم« 
در غرب کابل روی داد و بر اثر آن ۲۷ نفر شهید و 
۳۵ نفر دیگر زخمی شدند. شاهدان گفته اند این 
حمله زمانی روی داد که عامل انتحاری مواد منفجره 
همراه خود را در داخل مدرسه باقرالعلوم منفجر کرد.

اوباما با عرصه سیاسی جهان 
خداحافظی کرد

رئیس جمهور آمریکا در آخرین سفر خارجی خود 
از  انجام شد ضمن خداحافظی  پرو  به کشور  که 
عرصه سیاست جهان به شرح میراث خود پرداخته 
را کرده و همچنین  توصیه هایی  به جانشینش  و 
درباره زندگی خود پس از ادعای ریاست جمهوری 
صحبت کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
در  آمریکا  جمهوری  اوباما،  رئیس  باراک  فرانسه، 
جریان آخرین کنفرانس خبری خود در آخرین سفر 
خارجی اش هم خطاب به مردم آمریکا و هم خطاب 

به جهانیان صحبت کرد.
او تاکید کرد که در نهایت این دو گروه مخاطبان 
با هم  تفکیک  به طرزی غیرقابل  سخنرانی من 

مرتبط هستند.
میان  در  اوباما  شرکای  از  تن  چندین  همچنین 

رهبران جهان خداحافظی احساسی با او داشتند.
مالکم ترن بل، نخست وزیر استرالیا گفت: این یک 
آخرین  که  است  انگیز  غم  اما  مهم  بسیار  لحظه 

نشست میان خود را داشته باشیم.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا نیز گفت: من دلم 

برای مالقات با باراک اوباما تنگ خواهد شد.
اوباما در این سخنرانی خود گفت: جهان امروزی 
که هر چه بیشتر مرزهای خود را از دست می دهد 
دستاوردهای تاریخی در زمینه تحصیالت، بهداشت 
هم  سازی  جهانی  اما  آورده  دست  به  موفقیت  و 

برنده ها و هم بازنده هایی داشته است.
وی اظهار کرد: زمانی که اشتغال و سرمایه بتواند 
از مرزها فراتر برود و کارگران اهرم کمتری داشته 
باشند و همچنین زمانی که شرکت های ثروتمند 
قوانین متفاوتی را رعایت کنند پس از آن کارگران 

و گروه ها ضربه سختی خواهند خورد.
ما  این می تواند در سیاست  وی خاطرنشان کرد: 
تاثیر بگذارد به همین دلیل من معتقد هستم یکی 
از بزرگترین چالش های ما در سال های پیش رو در 
کشورهای ما اطمینان حاصل کردن از تقسیم مزایای  

اقتصاد جهانی خواهد بود.
اوباما همچنین از کشورهای جهان خواست تا رویکرد 
جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد  قبال  در  را  خودش 
منتخب آمریکا در پیش بگیرند: »منتظر باش و 
ببین«. اوباما همچنین تالش کرد تا جانشین خود 

را از برخی مسائل برحذر بدارد.
او با تاکید بر اینکه توافق تجاری مهمش موسوم 
به  همچنان  پاسیفیک  ترانس  شراکت  توافق  به 
برای کشتن آن زنده است  ترامپ  رغم وعده های 
همچنین خواهان دستیابی به توافقی بر سر بحران 

اوکراین پیش از ترک ریاست جمهوری شد.
او گفت که احتماال ریاست جمهوری ترامپ خیلی 
انتخابات  برای  او  کاندیداتوری  دوران  از  متفاوت 

ریاست جمهوری خواهد بود.

خبرخبر

اد      امه از صفحه1
سخنگوی وزارت خارجه، در پاسخ به سوالی در 
خصوص اقدام دولت کویت مبنی بر تحویل دفتر 
این کشور به ناتو گفت: ما فکر می کنیم امنیت و 
ثبات در منطقه فقط توسط کشورهای منطقه می 
تواند ایجاد شود و ورود کشورهای بیگانه هیچگاه 
نتوانسته حالل مشکالت باشد و دستاویزی برای 

مشکالت است.
وی به دولت کویت توصیه کرد به جای نظامی گری 
و انتخاب نیروهای نظامی خارجی مثل ناتو، به ملت 
خویش در راستای ایجاد ثبات در منطقه تکیه کند.

در خصوص  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  قاسمی 
اتهامات اتحادیه عرب به ایران گفت: عربستان مبتکر 
این نوع سناریوها است. برخی کشورهای منطقه 
نیز آن را امضاء کرده و با عربستان به طور جدی 

همراهی می کنند.
قابل  غیر  را  رفتار  این  خارجه  وزارت  سخنگوی 
قبول، فرافکنی و کارشکنی خواند و گفت: باید بین 
کشورهای عربی در خصوص نزدیکی به عربستان 
و ایران تمایز قائل شد. این کارشکنی ها توسط 
عربستان انجام شده است و ریشه های آن در آمریکا 

و اروپا به خصوص در بحران یمن است.
وی ادامه داد: دولت عربستان نتوانست طبق تصور 
خودش در یمن به پیروزی دست یابد و امروز بیش 

از یک سال از تجاوز این کشور به یمن می گذرد.
قاسمی افزود: عربستان تصور واهی و تخیلی بی ربط 
دارد که با داشتن یک دشمن که می تواند ایران 
باشد، بر مشکالت خود فائق بیاید و برخی کشورهای 

کوچک را با خود همراه کند.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: شاید دولت 
عربستان فکر می کند در دوران انتقال در آمریکا 
از گذر این تالش ها می تواند برای خود منافعی را 
کسب کند و مشکالتی را برای ایران ایجاد کند که 
این تصورات غلط ناشی از عدم شناخت نقش ایران 

در منطقه است.
وی به دولت عربستان توصیه کرد: با تفکر و درایت 

بیشتری در خصوص آینده منطقه فکر کند.
قاسمی تاکید کرد: از کشوری که بانی تروریسم و 
ترویج دهنده و صادر کننده آن است انتظار بیش 
از این نیست که در این برهه تصمیم عاقالنه تری 

بگیرد.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگری 
در خصوص اتهامات آژانس بین المللی انرژی اتمی 
علیه آب سنگین ایران گفت: تا جایی که بتوانیم و 
طرف های مقابل ما بخواهند به تعهدات خود در 
قبال برجام باقی خواهیم ماند. ایران به تعهدات خود 

باقی است و اجرا می کند.
وی با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی پاسخ این 
اظهارات را داده است، گفت: سازمان انرژی اتمی 
در این خصوص محکم و کامل صحبت کرده است.

قاسمی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تاکید 
وزیر امور خارجه در مجلس مبنی بر اینکه امضاء 
تحریم ها به معنی نقض برجام است، در خصوص 
تصویب برخی تحریم ها در کنگره آمریکا، گفت: 
برجام یک تعهد چند جانبه بوده و نقش خود را در 

زمان خود بازی کرده است و منافع خود را داشت.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ما بر تعهدات 
خود تا جایی که کشورهای غربی پایبند باشند، 

پایبند هستیم و این پایبندی ادامه پیدا می کند.
وی مصوبات مجالس آمریکا برای تحریم ایران را 
ناشی از اختالفات درون حاکمیت این کشور خواند 
و گفت: بیش از 6۰ تا ۷۰ الیحه در یکسال گذشته 
پس از برجام در کنگره آمریکا تصویب شده که هر 
کدام می تواند در تعامل با برجام قرار گیرد و قرار 
نگیرد. قاسمی تصریح کرد: هیچ کدام از این لوایح 
تا زمانی که مراحل قانونی خود را طی نکنند، قانون 
نیست. اگر این لوایح مراحل خود را طی کرد و قانون 
شد، جمهوری اسالمی نیز آنچه را که طراحی کرده 
است، اجرا خواهد کرد و منتظر گام بعدی غربی ها 

نمی ماند.
سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه جمهوری 
که  پابرجاست  خود  تعهدات  به  زمانی  اسالمی 
طرف غربی نیز به تعهدات خود پابرجا باشد، گفت: 
جمهوری اسالمی در زمان الزم تصمیمات مقتضی 
که منافع ایران را حفظ کند، اتخاذ خواهد کرد. ما در 
حال رصد اقدامات آمریکا هستیم و هنوز این طرح 
ها و لوایح را جدی نمی گیریم اما اگر بخواهد جدی 

شود، برخورد الزم و اساسی صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: در مواضع رهبری، خط و مشی 
نظام در این گونه موارد مشخص است. بر سر منافع 

مردم و کشور سازش نمی کنیم.
قاسمی ادامه داد: ایستادگی خود را در گذشته نشان 
دادیم و در آینده نیز نشان خواهیم داد و از کیان 

کشور دفاع خواهیم کرد.
خدمت  خصوص  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
رسانی وزارت خارجه به زائران اربعین گفت: امسال 
با تمهیداتی که در نظر گرفته شده بود توانستیم 
مراسم اربعین را بدون هیچ مشکل اساسی برگزار 
کنیم. مشکل اساسی نداشتیم. گزارش نامطلوبی نیز 

به ما نرسیده است. همه ارگان ها همکاری کردند.
از همکاری دولت عراق گفت:  ابراز تشکر  با  وی 
از مردم عراق که با مهمان نوازی از زائران ایرانی 

پذیرایی کردند، تشکر می کنیم.
قاسمی افزود: می توان انتقادات کوچکی داشت که 
به حساب کم توجهی مردم می گذاریم که به خاطر 
شور و اشتیاق به زیارت امام حسین )ع( به سمت 
برخی مرزها حرکت کردند و با سختی هایی مواجه 

شدند.
وی افزود: مردم برخی از دستورالعمل ها را اجرا 
نکردند، به سمت برخی از مرزهایی که قرار نبود 
باز شود حرکت کردند که موجب ایجاد مشکالتی 

برای مردم شد.
وی همچنین از بخش گذرنامه وزارت خارجه تشکر 

کرد.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگری 
در خصوص احتمال لغو روادید بین ایران و عراق 
گفت: در مورد لغو روادید هنوز به توافقی که منجر 

به این موضوع شود نرسیده ایم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدامات 
رسانه های سعودی مبنی بر انتشار اکاذیبی که 
درصدد  اربعین  مراسم  کردن  برجسته  با  ایران 
است موضوع حج که حجاج ایرانی نیز امسال در 
آن شرکت نکردند را به نوعی کم رنگ کند، تصریح 
کرد: عربستانی ها حرف های بی ربط زیادی زده اند 
و خواهند زد. حرف هایی که هیچ آدم عاقلی باور 

نمی کند.
قاسمی ادامه داد: بحث راهپیمایی اربعین حسینی 
بحث جدایی است و بحث کعبه و خانه خدا نیز 
داستان دیگری است. این دو، دو مقوله متفاوت 
هستند و ارتباط دادن آن ها به هم و سوء استفاده 
امری  جهان  کجای  هر  در  مذهبی  مقدسات  از 
اشتباه، بیهوده و غلط است. لذا به این موهومات 
و حرف های ناسنجیده توجه نمی کنیم زیرا بیان 
این گونه سخنان از سوی عربستانی ها خیلی دور 

از انتظار نیست.
وی با اشاره به سوء مدیریت عربستان در فاجعه 
منا گفت: آن ها باید در مورد این فاجعه که منجر 
به شهادت رسیدن تعداد زیادی از مسلمانان شد 
پاسخگو باشند. از طرف دیگر آن ها زمینه های الزم 
را فراهم نکردند و این اجازه را ندادند که حجاج ما در 
مراسم حج شرکت کنند و دولت عربستان در این 
زمینه مسئول است و آن ها باید پاسخگو باشند ولی 
آن ها به جای پاسخگویی به قصه سرایی و داستان 

سرایی می پردازند.
سخنگوی وزارتامورخارجه در واکنش به سئوالی 
به  وابسته  در خصوص مطالب منفی رسانه های 
سعودی از جمله الشرق االوسط در مورد راهپیمایی 
اربعین حسینی گفت: شما از آن ها چیزی غیر از 
این انتظار دارید؟ این گونه سخن پراکنی ها و مطرح 
کردن این گونه اتهامات از سوی آن ها دور از انتظار 
نیست و ناشی از عصبانیت شان است و تا حدی قابل 
درک است و شاید دیدن صحنه های راهپیمایی 
عظیم اربعین برای آن ها مطلوب و قابل هضم نیست 
و بلکه نگران کننده است و در این راستا این احتمال 

وجود دارد که برخی از مزدبگیران آنان مطالبی را 
نیز مکتوب کنند.

قاسمی در خصوص موضوعات رایزنی های مقامات 
ایران و عراق در سفر حیدر العبادی به ایران گفت: 
سازنده  و  روشن  روابطی  بغداد  و  تهران  روابط 
است،  رایزنی ها بین مقامات دو کشور به صورت 
مستمر و در سطوح مختلف در حال انجام است. 
این گفت وگوها و رایزنی ها در حوزه های سیاسی، 
اقتصادی و حتی مشاورت های نظامی و مستشاری 

نیز انجام می شود.
وی در خصوص برخی تالش ها برای افزایش سطح 
روابط ایران ومصر گفت: مصر یک کشور مهم جهان 
اسالم است و می تواند نقش به سزایی در مسائل 
جهان اسالم بازی کند ما عالقه مند به ارتباط با 

مردم و کشور مصر هستیم.
قاسمی اظهار داشت:در حوزه مسائل دوجانبه هم 
مسائل الینحل زیادی باقی مانده که باید روزی آن 
ها را پشت سر گذاشت تا بتوانیم از نزدیکی روابط 
استفاده کنیم هنوز زود است که از نزدیکی روابط 
نام ببریم ولی به هر حال این به عنوان یک ایده آل 

مطرح میود و امیدواریم روز این اتفاق بیافتد.
قاسمی در خصوص مواضع ایران در قبال طرح دی 
میستورا و احتمال تجزیه سوریه گفت:طرح هایی که 
در مورد سوریه توسط ایشان و یا هر کس دیگری 
داده می شود مقطعی است و هیچ یک از این طرح ها 
تاکنون نتوانسته است به دلیل پیچیدگی صحنه 

میدانی و سیاسی سوریه به منصه ظهور برسد.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: به نظر می رسد 
که این بحث هم ابتر است و راه به جایی نخواهد برد. 
می توان گفت اینها تالش هایی است که در مقاطع 

مختلف توسط وی )دی میستورا (انجام می شود.
و  دارد  بسیاری  بازیگران  سوریه  گفت:   قاسمی 
اثرگذاری های بسیاری در صحنه منطقه و سوریه 
وجود دارد، وی )دی میستورا( به تنهایی نمی تواند 
چنین طرحی را ارائه کند. تجزیه سوریه مخالفان 
بسیار زیاد و جدی دارد که به این سادگی اتفاق 
نخواهد افتاد.هنوز به جایی نرسیده ایم که اینگونه 
مباحث را بخواهیم جدی تلقی کنیم و روی آن 

خیلی فکر کنیم.
وی از برگزاری اولین کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و فرانسه در تهران خبر داد و گفت: اولین 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه بعد از 
سال ها مجددا به ریاست وزیران خارجه دو کشور در 

نیمه دوم ژانویه در تهران برگزار می شود.
بهرام قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر این 
ممنوعیت  طرح  آمریکا  مجلس  تازگی  به  که 
به  را  ایران  به  مسافربری  هواپیمای  فروش 
در  ایران  واکنش  و  نظر  رسانده،  تصویب 
دست  در  که  آمریکا  مجلس  اقدام  این  برابر 
گفت:  چیست؟  هست،  نیز  جمهوری خواهان 
که  بودیم  این  شاهد  گذشته  سال  یک  در 
کنگره  و  نمایندگان  مجلس  در  زیادی  لوایح 
هیچ  که  شده  تصویب  و  مطرح  کشور  این 
کدام قابلیت اجرایی ندارد. به تازگی نیز بحث 
کنگره  در  ایران  به  هواپیما  فروش  ممنوعیت 
سنا  در  باید  و  است  شده  تصویب  کشور  این 
نیز به تأیید برسد و سپس رئیس جمهور آن را 

امضا کند و این اقدامی زمان بر است.

سخنگوی وزارت خارجه: بر سر منافع مردم و کشور سازش نمی کنیم
ایران برای هر وضعیتی در دوران ترامپ آماده است

فرمانده نیروی دریایی ارتش از برگزاری رزمایش 
بزرگ دریایی والیت در شمال اقیانوس هند طی 

بهمن ماه سال جاری خبر داد.
امیر دریادار حبیب ا... سیاری فرمانده نیروی 
با  خبری  نشست  در  دیروز  ارتش  دریایی 
نیروی  روز  آذر  آستانه هفتم  در  رسانه ها که 
دریایی ارتش برگزار شد، با اشاره به رشادتهای 
این نیرو در دوران جنگ تحمیلی به ویژه در 
عملیات مروارید، اظهارداشت: نیروی دریایی در 
دوران دفاع مقدس با ۱۵۰ مورد اسکورت کشتی 
های تجاری از بندر امام تا خارک، کمک کرد تا 

اقتصاد کشور در جنگ سالم بماند.
وی تصریح کرد: اگر این اتفاق نمی افتاد و جریان 
صادرات و واردات کشور قطع می شد، کسی به 

کشور ما کمک نمی کرد.
امیر سیاری در ادامه افزود: از سال 86 تدبیر 
گرفت  قرار  این  بر  قوا  کل  معظم  فرماندهی 
که ماموریت و حوزه مسئولیت نیروی دریایی 
توسعه یابد و حضور در دریاهای آزاد و برقراری 
امنیت در شمال اقیانوس هند در دستور کار 
این نیرو قرار گرفت. وی با اشاره به تعریف دو 
ماموریت اقتدار دریایی و توسعه سواحل مکران 
برای نیروی دریایی ارتش طی سالهای اخیر 
اظهارداشت: در حوزه اقتدار دریایی، امروز 44 
ناوگروه رزمی اطالعاتی را به همراه ۵ ناوگروه 
صلح و دوستی به شرق آسیا، خلیج فارس، 

دریای مدیترانه و حوزه آفریقا اعزام کرده ایم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: در این 
حوزه همچنین با حضور مستمر در خلیج عدن، 
را  تجاری  و  نفتکش  کشتی  تاکنون ۳844 
اسکورت کرده ایم. امیر سیاری با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته برای توسعه سواحل مکران عنوان 
کرد: نیروی دریایی همیشه به عنوان پیشرو برای 

اجرایی شدن نظریه بازگشت به دریا اقدام کرده 
و در حال حاضر نیز در حال ساخت ۲ منطقه و 
۳ پایگاه دریایی با همه ملزومات آن در سواحل 
مکران هستیم. وی خاطرنشان کرد: امروز حوزه 
ماموریت نیروی دریایی ارتش از خلیج فارس و 
تنگه هرمز تا مدار ۱۰ درجه شمالی گسترش 
یافته که مساحتی در حدود ۲۱۰۰ میلیون 
کیلومتر مربع را در بر می گیرد که ۱.۳ برابر 

مساحت جمهوری اسالمی است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه امروز 
به برکت انقالب اسالمی همه کارکنان نیروی 
با  آشنا  و  داخل  مراکز  شده  تربیت  دریایی 
استانداردهای بین المللی هستند، گفت: امروز در 
حوزه ساخت موشک انداز، ناو و زیر سطحی ها 
پیشتاز هستیم و برای تامین تجهیزات خود در 

دریا هیچ نیازی به دیگران نداریم.
داد: در حوزه سامانه های  ادامه  امیر سیاری 
موشکی ساحل به دریا، سطح به دریا و سطح 
به هوا و اژدر، صاحب قدرت هستیم و حرف اول 
را می زنیم. وی با اشاره به جایگاه نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی در عرصه جهانی، تاکید 
کرد: امروز همه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه 
ای جایگاه ما را قبول دارند و می دانند که امنیت 

منطقه را ما تامین می کنیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: 
دستور  با  گذشته  سالهای  در  که  اقداماتی 
فرماندهی معظم کل قوا در شمال اقیانوس هند 

انجام شده، این اقتدار دریایی را رقم زده است.
امیر سیاری در ادامه اظهارداشت: برای نخستین 
بار ناوگروه 44 نیروی دریایی ارتش متشکل از 
ناوهای رزمی بوشهر و الوند توانسته اند قاره آفریقا 
را دور بزنند و با ورود به اقیانوس اطلس در بندر 
دوربان آفریقای جنوبی مستقر شوند و این وعده 

ای است که داده بودیم.
عبور  برای  نیروی  آینده  در  کرد:  تاکید  وی 
کرد  خواهیم  اقدام  اطلس  اقیانوس  عرض  از 
به  پاسخ  برای  نیز  اقدامات  این  مجموعه  و 
سخنگوی پنتاگون بوده است که گفته بود این 

اقدامات از قدرت ایرانی ها خارج است.
از  همچنین  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
پایان تعمیر اساسی بزرگترین ناو غرب آسیا 
با عنوان »خارک« پس از ۳۵ سال خبر داد و 
اظهارداشت: این ناو به زودی در بندرعباس به 

آب انداخته می شود.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی با اشاره به 
تهدیدات امروز کشور گفت: دلبستگی و لبخند 

به آمریکا موجب ذلت ملت ایران می شود.
امیر سرلشکر عطاءا... صالحی فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران دیروز در مراسم تودیع 
و معارفه فرمانده پیشین و جدید نیروی زمینی 
ارتش ضمن تسلیت ایام اربعین گفت: امیدواریم 
هر دو عزیز با َعلَم هایی که به دست گرفتند در 

یگان های خود موفق باشند.
وی درباره شخصیت و عملکرد امیر پوردستان 
در  بزرگی  کارهای  افزود:  زمینی  نیروی  در 
هفت سال گذشته صورت گرفت، طرح ثامن 
االئمه)ع( برای چابک سازی نیروهای ارتش، 
تولید سالح های جذاب و ویژه برای مقابله با 
تهدیدات، ساخت تانک و به خصوص دستیابی 

به تانک نوین در دوران ایشان صورت گرفت.
تجربیات  کرد:  تأکید  ارتش  فرمانده کل 
ساختار  پوردستان  امیر  دوره  در  مستشاری 
سازمانی به خود گرفت. در دوره ایشان بهترین 
جوانان پذیرفته شدند و تحت تعلیم و تربیت 
قرار گرفتند. امیر صالحی ادامه داد: به کارگیری 
عملیات پهپاد در صحنه عمل، در عرصه فناوری 
اطالعات و مخابرات َجِمرهایی در نیروی زمینی 
ارتش ساخته شد که نیروهای دیگر نیز  از آن 

بهره می گیرند.
وی با اشاره به تأکیدات فرمانده کل قوا افزود:  
و  سیاسی  مسئوالن  همه  برای  مهم  اولویت 
نکته  مهمترین  و  است  بصیرت  غیرسیاسی 
در بصیرت نیز دشمن شناسی است، این که 
دشمن چیست و کیست، این که چه چیزی 
حل  راه  راحت ترین  می کند،  تهدید  را  مردم 
نظر  در  دشمن  شناخت  دشمن شناسی، 
»دشمن« است یعنی اینکه چه کسی در نظر 
تهدیدات دشمن قرار دارد. امیر صالحی افزود: 
باید بدانیم دشمن عرضی است یا طولی؟ یعنی 
ما اآلن با عراق دوست هستیم اما در طول هشت 
سال جنگ دشمن بودیم، این دشمن، دشمنی 
فصلی است. دشمن طولی هیچ گاه مقاصدش را 
در طول زمان نسبت به خود درک نمی کند. 
آمریکا با ما دشمنی طولی دارد، فکر نکنیم 
با خنده و دوستی، دشمنی با ما کنار می آید. 
هرگونه دلبستگی به آمریکا موجب ذلت ملت 

خواهد شد. به گرگ نباید دل بست.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی اضافه کرد: 

آمریکا تبدیل به گرگ شده، با این حال، او چطور 
می تواند در برابر ایران کوتاه بیاید؟ مگر در کودتای 
داشت؟  وجود  اسالمی  جمهوری  مرداد   ۲8
ایران تبدیل به گرگ شدند،  برابر  به مرور در 
هزینه لشکرکشی های آمریکا به عهده نوکرانشان 
است که جنگ های نیابتی راه انداختند. فکر 
کنیم این موجود که جز گرگ صفتی  راه دیگری 
ندارد با این بدهی می تواند به عنوان بزرگتر دست 
کسی را بگیرد؟ آمریکا فقط می خواهد بَِکَند. او 
حرف زور می زند. وی افزود: در شرایط کنونی با 
تهدیدات نوینی روبه رو هستیم. در این شرایط 
باید از آن شرایط سنتی به سمت ساختار آموزش 
و عملیات نوین روی بیاوریم که زمینه های آن 
در دوره امیر پوردستان فراهم شده است، از امیر 
حیدری نیز می خواهیم این بسترها را با سرعت 

بیشتر به سمت عملیات ها سوق بدهد.
امیر صالحی تأکید کرد: امروز سردار سلیمانی 
مرواریدی در صدف حضرت آقا است، از این 
تجربه ها استفاده کنیم. انتظار از نیروی زمینی 
به سمت  نوین  تهدیدات  به  نسبت  است  این 

آموزش برود.
اما  بود،  امام  وی گفت: در زمان جنگ فقط 
ببینیم امام چه داشت که در برابر شرق و غرب 
ایستاد. امروز نیز خلف ایشان با قدرت ایستاده 
و از هیچ تهدیدی واهمه ندارد. اگر برخی در 
جلسه 4 سال پیش ما بودند، خبری از تهدید 
داعش نبود. ما بر اساس یافته هایی گفتیم تهدید 
عملیاتی از غرب است. همه با تعجب پرسیدند 
»غرب؟« ما به اتفاق سردار جعفری به بازدید 
تهدید در  این  آمدیم، گفتیم  رفتیم،  منطقه 
حال عملیاتی شدن است حتی در محضر آقا 
نیز مطرح شد. با مدرک گفتیم و  این تهدید 

امروز واقع شده است.

سرلشکر صالحی: دلبستگی به آمریکا 
موجب ذلت می شود

دریادار سیاری خبر داد: ناوگروه ارتش 
وارد اقیانوس اطلس شد
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زمان  از  جامعه  دل  از  برخاسته  نهادی  بسیج 
و  مهم  هایی  مسوولیت  امروز  تا  گیری  شکل 
گوناگون را عهده دار بوده است که اوج قدرت 
در  توان  می  را  ارزشی  نیروهای  این  نمایی 
به  کرد.  مشاهده  تحمیلی  جنگ  سال  هشت 
دلیل همین روحیه استکبار ستیزی و پایبندی 
به ارزش های انقالبی است که نخستین روز از 
هفته بسیج را با عنوان »بسیج، انقالبی گری و 

ظلم ستیزی« نام گذاری کرده اند.
مقام  فرماندهی  تحت  است  نهادی  »بسیج 
معظم رهبری که هدف آن نگهبانی از انقالب 
اسالمی و دستاوردهای آن و جهاد در راه خدا 
و گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان طبق 
قوانین جمهوری اسالمی ایران و تقویت کامل 
بنیه دفاعی از طریق همکاری با سایر نیروهای 
بروز  مردم هنگام  به  و همچنین کمک  مسلح 
بال و حوادث غیر مترقبه می باشد.«؛ اساسنامه 
بسیج مستضعفان این نهاد را این گونه تعریف 

کرده است. 
امام  با  کشورمان  مردم  همراهی  و  پایمردی 
به  اسالمی  انقالب  تا  شد  خمینی)ره(سبب 
پیروزی برسد. در این زمان پیش از آغاز جنگ 
نهادی  تشکیل  لزوم  ساله،  هشت  تحمیلی 
بنیانگذار  پایه،  این  بر  شد.  احساس  مردمی 
هجری   ۱۳۵8 آذر  پنجم  در  اسالمی  انقالب 
خورشیدی با فرمانی تشکیل بسیج را اعالم و 
تاکید کردند: »مملکتی که ۲۰ میلیون جوان 
دارد، باید بیست میلیون ارتش داشته باشد«. 

یک سال پس از فرمان تاریخی امام و تشکیل 
بسیج مستضعفان، کشورمان با حمله و تعرض 
این  جریان  در  شد.  رو  روبه  عراق  بعث  رژیم 
با  مردمی  خودجوش  نیروهای  نابرابر،  جنگ 
ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  کنار  در  عنوان 
زیاده  برابر  در  سال  هشت  پاسداران  سپاه  و 
خواهی های رژیم بعث ایستاد و در این مدت با 
جان فشانی ها و سلحشوری های خود دشمن 

را شکست داد. 
دست  به  با  مقدس  دفاع  دوره  در  که  بسیج 
دفاع  وطن  ارضی  تمامیت  از  اسلحه  گرفتن 
اقتضاها  به  توجه  با  صلح  زمان  در  کرد،  می 
فعالیت های دیگر  به  نیازمندی های کشور  و 
از  منظم  هایی  حرکت  که  گماشت  همت 
روستاها  آبادانی  و  تا سازندگی  فرهنگی  حوزه 
نمونه  عنوان  به  شود.  می  شامل  را  شهرها  و 
نیروهای  این  های  فعالیت  توسعه  از  بخشی 
ارزشی را می توان در تشکیل بسیج دانشجویی 

در آذر ۱۳6۷ خورشیدی مشاهده کرد. 
هفته بسیج از یکم آذر آغاز می شود که شعار 
و  انقالبی  »بسیج،  جاری  سال  در  هفته  این 
آن،  بر  افزون  است.  شده  انتخاب  خدمتگزار« 
شعارهایی  با  نیز  هفته  روزهای  از  یک  هر 
های خاص  برنامه  روز  آن  در  که  است  همراه 
متناسب با شعار اجرا خواهد شد. در این میان 
روز نخست آذر )دوشنبه( به نام بسیج، انقالبی 
است  شده  گذاری  نام  ستیزی  ظلم  و  گری 
فرهنگی  معاون  آزادی«  »عبدالرضا  سردار  که 
اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین در آستانه 
این هفته به برخی برنامه های بسیج در این روز 
در  ما  برنامه  ترین  و گفت: »محوری  پرداخت 
این روز حضور نخبگان و پیشکسوتان بسیجی 
برای تبیین گفتمان  در مدارس سراسر کشور 
گشایش  همچنین  بود.  خواهد  گری  انقالبی 
به  در سراسر کشور  را  بسیج  قرآن  مهد   ۵۰۰

عنوان طلوع نسل نور در برنامه داریم«. 
بسیج،  آذر؛  »یکم  بسیج  هفته  روزهای  عنوان 
آذر؛  »دوم   ،» ستیزی  ظلم  و  گری  انقالبی 
بسیج، انقالبی گری و پیشرفت «، »سوم آذر؛ 
»چهارم  کارآفرینی«،  و  گری  انقالبی  بسیج، 
آذر؛ بسیج، انقالبی گری و ایثار«، »پنجم آذر؛ 
بسیج، انقالبی گری و اقتدار جهانی « و »ششم 
و  فساد  با  مبارزه  و  گری  انقالبی  بسیج،  آذر؛ 

اشرافی گری « در نظر گرفته شده است.

ساعت ۱۹، سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۹۵، 
عکاسمان  همکار  با  البرز.  استانداری 
برای گرفتن کارت ویژه سفر ریاست 
جمهوری وارد استانداری شدیم. همه 
در رفت و آمد و تدارک برنامه های 
کمتر  آشنا  ها  چهره  بودند.  بعد  روز 
دیده می شد. ساعت ۲۱ و 4۰ دقیقه 
را  صبح  فردا  قرار  که  آمد  پیامکی 
یادآوری می کرد 6 صبح چهارشنبه 
که  کنید  باور  سرآشپز.  رستوران 
قرارمان  کردند  می  فکر  ها  خیلی 
آن.  داخل  نه  است  رستوران  جلوی 
نمانیم  خواب  اینکه  ترس  از  شبش 
وارد  شد.   صبح  طور  چه  نفهمیدیم 
چای  بوی  شدیم.  سرآشپز  رستوران 
فضا را پر کرده بود و بساط صبحانه 
به راه. انصافا برای روز پرکاری که ما 
تصور می کردیم صبحانه ی عالی بود.

خبری  هنوز  چهارشنبه  صبح  تا 
البته  و   ... و  گوشی  و  دوربین  کردن  چک  از 
بر  تجهیزاتشان  ها  ای  )رسانه  نبود  خودمان 
دیگر چه می شود کرد(.  است  مقدم  خودشان 
گفتند مراحل چک در ورزشگاه انجام می شود. 
تیم  چند  اینکه  دلیل  به  هایی  سفر  چنین  در 
که  است  طبیعی  دارند  حضور  امنیتی  مختلف 
به  هم  این  و  بود  خواهد  پیچیده  هماهنگی 
علت امنیت بیشتر است و نه چیز دیگر. درک 
همین نکته کافی بود تا با همه باال و پایین های 
نیروهای امنیتی کنار بیاییم. همیشه باید به این 
فکر کرد که اگر آدم خودش جای آن مامور بود 
چه می کرد. طی یک روز سفر کاروان تدبیر و 
امید به البرز، ما رسانه ای ها سه بار چک شدیم 
که واقعا عدد چشمگیری آن هم برای یک روز 

خاص در استان نیست.
مخابرات  ورزشگاه  در  خبرنگاران  جایگاه  وارد 
به محض  بود.  انتظار  از  فراتر  شدیم. همه چیز 
ورود آقایی بلند بلند رمز وای فای را اعالم می 
گرفته  فکس  حتی  و  تلفن  و  کامپیوتر  از  کرد. 
همه  دیگر  پذیرایی  وسایل  و  آشامیدنی  آب  تا 
چیز فراهم بود. کاش همیشه رئیس جمهور به 

البرز بیاید.
ورود  برای  مردم  کردن  آماده  مشغول  مجری 
از  که  تکراری  های  شعار  بود.  روحانی  دکتر 
شاید  که  شعارهایی  داشتیم.  یاد  به  کودکی 
حاال  بود   ۷۰ و   6۰ های  دهه  مناسب  بیشتر 
شد.  می  تکرار  چندباره  و  دوباره   ۹۵ سال  در 
و سبک  فرهنگ  در  روزها  این  که  تغییراتی  با 
زندگی جامعه شاهد آن هستیم شاید بهتر باشد 

پروتکل های این چنینی باز بینی جدی شود.

اولین صحنه  ورزشگاه  در  مراسم،  پایان  از  بعد 
ای که به چشممان خورد انبوه کاغذی بود که 
محاسبه  یک  بود.  پوشانده  را  ورزشگاه  چمن 
کیلو  هر  قیمت  و  مصرفی  کاغذ  از  سرانگشتی 

کاغذ کافی بود تا مغز آدم سوت بکشد.
بیرون از ورزشگاه 4 مینی بوس مخصوص ایاب 
به  بود مسیر حرکت  آماده  و ذهاب خبرنگاران 
سمت میدان جمهوری و تاالر لوتوس بود برای 
اصحاب  درخور  و  خوب  پذیرایی  نهار.  صرف 

رسانه بود.
فاصله  با  برنامه  دو  برگزاری  دلیل  به  شد  بنا 
زمانی کم به دو دسته تقسیم شویم. برنامه اول 
در  استان  نخبگان  و  علما  ایثارگران،  با  نشست 
با  نشستی  بعدی  برنامه  و  بود  فالح  نژاد  تاالر 
سالن  در  استان  کارآفرینان  و  اقتصادی  فعاالن 
انتخاب اینکه کدام  موسسه اصالح نهال و بذر. 
بود.  خودمان  عهده  به  دهیم  پوشش  را  برنامه 
فعاالن  با  نشست  موضوع  اهمیت  به  بنا  هم  ما 
اقتصادی را انتخاب کردیم. مسیر موسسه اصالح 
که  ها  راننده  این  بندگان خدا  بود  بذر  و  نهال 
دیگر  ها  سال  این  در  نبودند.  بلد  هم  را  مسیر 
داده  آدرس  انقدر  شده  عادی  ها  محلی  برای 
آمده  ما  استان  به  تازه  که  وطنانی  هم  به  ایم 
ندادند  ورود  اجازه  رسیدیم  که  موسسه  به  اند. 
ملحق  ما  به  بعدا  ما  از همکاران  ای  عده  چون 
شدند طبیعی بود که باید همه ما مجددا چک 
می شدیم. به استانداری برگشتیم مراحل طی 
گذشته  نیمه  از  روز  رسیدیم.  مراسم  به  و  شد 
بود و شارژ گوشی ها تقریبا نیمه و کمتر بود. 
به  شد  آغاز  مراسم  نهاوندیان  دکتر  حضور  با 
دلیل اینکه جایگاه خبرنگاران بیرون سالن بود 

بود  دفتر  در  که  دیگرم  همکار  با  دادم  ترجیح 
و  نهاوندیان  دکتر  سخنرانی  و  کنم  هماهنگ 
رئیس جمهور را لحظه به لحظه برای او بفرستم 
باتری  خوشبختانه  دهد.  انتشار  سایت  روی  تا 
یدک هم همراهمان بود و جمله سخنران منعقد 
نشده خبر روی سایت قابل دسترس بود. سلفی 
هم که این روزها نمک هر برنامه ای است چند 

سلفی هم همکارم را مهمان کردم.
انتهای مراسم قرار بود تا تعداد زیادی از پروژه 
ها به صورت ویدئو کنفرانس  و به دستور رئیس 
ترین  از سخت  افتتاح شود. شاید یکی  جمهور 
علت  به  که  چرا  بود  خبر  مخابره  های  قسمت 
کمی وقت خیلی سریع از عناوین پروژه ها می 
گذشتند. بهتر بود این عناوین و اطالعاتشان در 
صحت  از  تا  گرفت  می  قرار  خبرنگاران  اختیار 

اعداد و ارقام مطمئن باشیم.
دیگر غروب شده بود و برنامه ها هم رو به پایان 
در  سوم  بار  برای  برگشتیم  استانداری  به  بود. 
صف بازرسی بودیم که یکی از نیرو های امنیتی 
به حیاط،  از ورود  نیست. پس  نیازی  گفت که 
را  استانداری  ساختمان  به  ورود  اجازه  اول 
بدون  اداری  شورای  که  گفتند  هم  بعد  ندادند 
فقط عکاس  برگزار می شود  حضور خبرنگاران 
ها می توانستند بروند و بعد هم بیرون بیایند. 
خالصه به نماز خانه هدایتمان کردند آنجا هم 
منتظر  که  هم  ما  بود.  فراهم  ارتباطی  وسایل 
اتمام شورای اداری و آغاز نشست خبری بودیم 
دغدغه ای نداشتیم جز سواالتی که قرار است از 

دکتر روحانی پرسیده شود.
ها  استان  تمام  در  روال  گفته شد  که  آن طور 
اینگونه است و در البرز هم مثل سایر استان ها 

عمل شد. روز قبل طی جلسه ای با حضور 
ارتباطات  مرکز  رئیس  رسانه،  اصحاب 
تبلیغات دفتر رئیس جمهور،  و  اطالعات 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد و ناظران دیگر 
نام رسانه ها به قید قرعه انتخاب می شود 
تا مسایل، مشکالت و سواالت خود را به 
نشست  در  رسانه   اصحاب  از  نمایندگی 
نظر  به  که  طور  آن  کنند.  مطرح  خبری 
عاملی  برنامه  دو  یکی  همزمانی  آمد  می 
بود که باعث شد جمعی از اصحاب رسانه 
نتوانند در آن جلسه حضور پیدا کنند در 
نتیجه پیش از آغاز نشست خبری حاشیه 
هایی به وجود آمد که با ورود جمعی از 

خبرنگاران خاتمه یافت.
از  خبرنگار   4 یعنی  نفر   ۵ مجموع  در 
خبرنگار  نفر  یک  و  مختلف  های  رسانه 
دکتر  از  پرسش  اجازه  سیما  و  صدا 
که  البرز  استان  در  داشتند.  را  روحانی 
و  مشکالت  شک  بی  است  تأسیس  تازه 
های  استان  از  بیشتر  بسیار  موجود  معضالت 
به  بیشتری  انتظار می رفت فرصت  دیگر است 
مسایل  تا  دادند  می  استان  این  رسانه  اصحاب 

بیشتری مطرح شود.
قرعه  روش  به  انتخاب  در  اینکه  دیگر  نکته 
نمی  قرار  توجه  مورد  ها  رسانه  عملکرد  کشی 
گیرد و این عادالنه نیست. اصحاب رسانه انتظار 
دارند حداقل یک نفر هم که شده به نمایندگی 
صنفی  مشکالت  کند.  مطرح  را  صنفی  مسایل 
اصحاب رسانه را کسانی درک می کنند که به 
طور مداوم در این حوزه مشغول فعالیت هستند 
و با مشکالت دست و پنجه نرم می کنند. عده 
ای که به قید قرعه انتخاب شده بودند گویا در 
جریان این مشکالت نبودند که با طرح سواالت 
و مسائلی که رئیس جمهور در طول روز بارها 
مطرح کرده بود فرصت ایجاد شده را سوزاندند. 
از مسایل صنفی هم که بگذریم، رسانه هایی که 
فعالیت مستمر دارند بی شک بیش از سایرین 
با مراجعات و پیام های مردمی رو برو هستند 
بنابراین در بیان مشکالت و معضالت رایج ترین 

ها را بیان می کنند.
چنین برنامه های خارج از روال عادی کار رسانه 
به خصوص در استان هایی به جز تهران کمتر 
برنامه  چنین  برگزاری  آید. چگونگی  می  پیش 
هایی اهمیت زیادی دارد چرا در خاطر همه ما 

به عنوان یک روز خاص رقم خواهد خورد.
افراد  تمامی  از  دانم  می  خود  وظیفه  پایان  در 
و گروه ها و گمنامانی که نهایت تالش خود را 
برنامه ها به خوبی برگزار شود تشکر  تا  کردند 

کنم.

روایت یک روز همراهی با کاروان تدبیر و امیدبسیج، نیرویی ارزشی با روحیه انقالبی
* باهره حیدری

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو پارس مدل ۱۳8۹ به شماره انتظامی ایران 8۲-4۲۲ج6۷ و به 
 NAAN۲۱CA۹AK۷8466۲ شماره موتور ۱۲48۹۰8844۷ و به شماره شاسی

به نام محبوبه سماکوش گلوگاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی

دانشجویی  شماره  به  علی  محمد  فرزند  قربانی  پونه  اینجانب  دانشجویی  کارت 
۹۳۱66۰6۹ تاریخ تولد ۱۳۷۵ کد ملی ۲۱۳۰4۷4۹۲6 در مقطع کارشناسی رشته 
مهندسی نرم افزار از دانشگاه علم و فناوری مازندران )بهشهر( مفقود گردیده، فاقد 

اعتبار است.
بهشهر

آگهی احضار متهم

در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹8۲۹۲۹6۰۰484 این شعبه درخصوص شکایت خانم عذرا 
قهرمانی وآقای بهزاد معمولی علیه علیرضا سبزی به اتهام ورود به مسکن یا منزل دیگری 
به عنف وتهدید ومزاحمت تلفنی تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن متهم ) علیرضا سبزی ( و در اجرای مقررات ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت ۵ روز 
از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م/الف۱8۰6  
منشی دادگاه بخش شعبه 102دادگاه عمومی بخش چهاردانگه – بهرام سهرابی زاده 

ابالغ
خواهان مژگان نیل قاز دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا روحی  به خواسته 
کریم  رباط  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  خواسته  در  به  طالق 
رباط  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
کریم واقع در شهرستان رباط کریم ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹8۲۲۹۰۳۰۰۷8۰ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ و ساعت ۱۳:۰۰ تعیین شده 
است.به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 
ودستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م / الف ۱6۷4
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم

آگهی رونوشت حصر وراثت

آقای اسالم غریبی به شماره شناسنامه ۷8 فرزند محمد حسن متولد ۱۳۳۷ صادره 
از خدا بنده  به شرح داد خواست و به کالسه 66۹/4/۹۵ از این شورا در خواست 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم قیز بدرلو فرزند آقا ولی 
به شماره شناسنامه ۳۱ در تاریخ ۱۳/ ۱۳84/۷  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱.اکبر غریبی                 فرزند محمد حسن         به شماره شناسنامه ۷۵      

نسبت  پسر متوفی
۲.حجت ا... غریبی           فرزند محمد حسن         به شماره شناسنامه ۷۷  

نسبت پسر متوفی
۳.اسالم غریبی          فرزند محمد حسن                         به شماره شناسنامه 

۷8     نسبت پسر متوفی
4.مهتاج غریبی        فرزند محمد حسن                       به شماره شناسنامه 

۷6      نسبت دختر متوفی
۵.مهپاره غریبی       فرزند محمد حسن                     به شماره شناسنامه 

۱۰۱      نسبت دختر متوفی
6.محمد حسن غریبی       فرزند صادقعلی              به شماره شناسنامه ---

-         نسبت همسر متوفی
انجام تشریفات مقدماتی ، در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می  با  اینک 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه ای  اعتراضی دارد و  نماید تاهرکسی 
نشر آگهی ظرف مدت  یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر 

خواهد شد .م / الف ۱6۷۷
حوزه 4 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی ابالغ 

وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به کاظم محمدی پارسا

کالسه پرونده: ۹۵/ پ /۱۱۵۵       وقت رسیدگی:۹۵/۱۰/۲۷              ساعت:۹:4۵
خواهان: رحمان افوسی                خوانده: کاظم محمدی پارسا     خواسته : 

مطالبه وجه
خواهان دادخواستی  تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه نهم شورای حل 
اختالف مرکزی شهر جدید پرند ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده  به 
علت مجهول المکان خوانده به در خواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور 
بهم رساند. چنانچه نیاز به آگهی مجدد داشته باشد فقط یکبار و ظرف مدت یک 

هفته می باشد.م / الف ۱6۷۱
دبیر خانه حوزه نهم شورا ی حل اختالف شهر جدید پرند

آگهی ابالغ

 دادخواست وقت رسیدگی
خواهان آقای محرم عینی فرزند باال دادخواستی به طرفیت علی اصغر بیگی فرزند 
منوچهر به خواسته مطالبه طلب تقدیم شعبه ۱۵ شورای حل اختالف شهرستان 
بهارستان نموده که به کالسه 44۷/۱۵/۹۵ ثبت شده و برای روز یکشنبه مورخ  
مجهول  نامبرده  چون  و  گردیده  تعیین  رسیدگی  وقت   ۱۵:4۵ ساعت   ۹۵/۹/۲8
المکان اعالم شده لذا بر حسب تقاضای خواهان و دستور شورا و مستندا به ماده 
۷۳ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی مراتب فوق 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و ضمنا تا قبل از طول وقت رسیدگی 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  بادریافت  و  مراجعه  شورا  دبیرخانه  به  میتواند 
مقررات  مطابق  شورا  حضور  عدم  صورت  در  نماید  اعالم  خودرا  سکونت  آدرس 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م/ الف ۱8۰۲
رئیس شعبه 15 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهی ابالغ 
مفاد اجرائیه

محترم  قاضی   ۹۵/۷/۵ مورخ   ۵8۲-۹۵ شماره  یافته  قطعیت  دادنامه  موجب  به 
شورا در حوزه اول شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم موضوع پرونده کالسه 
پدرش  والیت  با  صادقی  پریا   .۲ مرجانی  هوشنگ   .۱ علیهم  محکوم   4۱۲/۱/۹۵
محسن صادقی محکوم است به اجرای مفاد دادنامه ۹۵-۵8۲  در حق محکوم له 
و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در حق محکوم له داود باقری 
قانون  تربیت مقرردر ماده ۱۱8 و ۱۱۹  به  نوبت  لذا مفاد اجرائیه طی یک  جبار 
اجرای احکام مدنی آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرای گذاشته 
می شود و براساس ماده ۹  قانون فوق الذکر برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار 
دیگری به محکوم علیه / علیهم نخواهد شد مگر اینکه محل اقامتگاه خود را اعالم 

نماید .م / الف ۱6۷۲
دبیرخانه حوزه شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی متهمین
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   ۱۱۵ ماده  استناد  با 
کیفری بدین وسیله به متهمین۱. خانم لیال یوسفی فرزند محمد ۲ . خانم مریم 
شعبه    ۹4۰6۹۹ کالسه  پرونده  در  مجهول المکان  فعاًل  محمد  فرزند  یوسفی 
۱۰۱جزایی دادگاه عمومی جوانرود به اتهام سرقت تحت تعقیب می باشند، ابالغ 
می شود در روز ۹۵/۱۰/۱۲ ساعت ۹:۱۵  صبح به منظور رسیدگی و دفاع از خود 
در شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه عمومی جوانرود حاضر شوید و اال غیاباً به اتهام شما 

رسیدگی و حکم صادر خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 101 عمومی جزایی جوانرود- محمدی

اگهی رونوشت 
حصر وراثت

متولد  قادر  فرزند    ۷۱4۲ شناسنامه  شماره  دارای  امامیه  رسولی  فریبا  خانم 
۱۳۵۱/۱۱/۲۰ صادره از تهران بشرح دادخواست و به کالسه 68۷/۱/۹۵  از این 
شکیب  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست  در  شورا 
در    666۰۱۰84۷۵ شناسنامه  شماره  به  ابوالقاسم   فرزند  فسخودی   شریفی  
تاریخ ۹۲/۵/۱8  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
۱.ابوالقاسم شریفی فسخودی     فرزند: فریدون      شماره شناسنامه: ۵      نسبت 

پدر متوفی
۲.فریبا رسولی امامیه               فرزند: قادر        شماره شناسنامه:  ۷۱4۲    

نسبت مادر متوفی
نوبت آگی می  را  در یک  ، در خواست مزبور  انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک 
نماید  تا هرکس  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای 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 ۱6۷۳
حوزه اول شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی مزایده 

در راستای اجرای نیابت واصله از اجرای احکام دادگستری کوهدشت در نظر است 
ششدانگ پالک 46۲/۱/۱6 فرعی واقع در پلدختر کوچه شهید مومنی کوچه بن 
بست ضلع غربی بانک کشاورزی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 8۵۳۱ دفتر جلد 
به شماره شناسنامه  اسفندیار  فرزند  بازوند  دولتیار  بنام  ۵۵ صفحه ۲۱ بخش ۷ 
4۱8 بمساحت ۲۲6/۷۷ متر مربع دارای ۱۵۰ متر مربع اعیان و قدمت بیش از 
بیست سال و قیمت کارشناسی ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۰ از 
طریق مزایده در محل مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی پلدختر بفروش برساند 
به شرکت در جلسه مزایده  تا اشخاصی که تمایل  لذا مراتب بدین طریق آگهی 
دارند در تاریخ فوق در محل مذکور )اجرای احکام حقوقی دادگستری پلدختر ( 
حضور یابند ضمنا ترتیب بازدید از موضوع مزایده برای مدت ۵ روز قبل از مزایده 

فراهم می باشد. 
رئیس اجرای احکام حقوقی دادگستری پلدختر – سوری. 

رای دادگاه 

به طرفیت خوانده  در خصوص دعوی خواهان اصغر یوسفی کمالوند فرزند عالی 
زهره سلیمانی فرزند بهرام به خواسته مطالبه مبلغ ۷84/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی آن که به مبلغ ۲۷/44۰/۰۰۰ ریال میباشد با توجه به 
صورتجلسه استشهادیه واخواه در مورد اعسار و معافیت از هزینه دادرسی پرونده 
موصوف نظر به اینکه شهود خواهان در استشهادیه و شهادتنامه مشخصات و شغل 
و وسیله امرار معاش و عدم تمکن مالی خواهان را برای تادیه هزینه دادرسی که 
به مبلغ ۲۷/44۰/۰۰۰ ریال میباشد را صراحتا قید نموده و عنوان نموده اند که 
فعال توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و منشا اطالعات خود ارتباط و رفت و 
آمد خانوادگی با عنوان نموده لذا و با عنایت به سایر قرائن و امارات با استفاده از 
مفهوم مخالف ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی با کافی دانستن شهادت نامه و 
عدم نیاز به تعیین وقت دادرسی و حضور شهود در جلسه دادرسی مضمون شهادت 
نامه را محمول بر صحت تلقی و با توجه به گواهی گواهان مبنی بر عدم توانایی 
مالی خواهان و اعسار وی دادگاه مستندا به مواد ۵۰4 و ۵۰6 و ۵۰۷ از قانون آیین 
دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده اخیر الذکر حکم به اعسار و معافیت از هزینه 
دادرسی بطور موقت تا متمکن شدن خواهان جهت پرونده مذکور صادر و اعالم 
می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم 

تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی محاکم  حقوقی خرم آباد – حمید رضا احمدیان 

آگهی مزایده 

این اجرا آقای حسین آقا ولی پور  اینکه در پرونده کالسه ۹4۰۱۳۱  با توجه به 
طی دادنامه ی۹4۰۹۹۷8۳۲46۰۰۱۹۷ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدید نظر 
استان کرمانشاه که قطعی گردیده است محکوم به فروش امئال مشاعی در حق 
آقای سهراب ولی پور بدین منظور اموال مشاع ذیل در روستای علی آباد توقیف 

وطبق نظریه کارشناسی مشاغل:
۱: زمین دشتیانه با مساحت۲/۷ هکتار به ارزش 4۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان 

۲: زمین قلتین با مساحت ۰/۳8۷۵ هکتار به ارزش 4/6۵۰/۰۰۰ تومان 
۳: زمین کانی میرس با مساحت ۳/۱6۰۰ هکتار به ارزش ۱۵/8۰۰/۰۰۰ تومان 

4: عرصه ی درختان گردو با مساحت ۵۰۰ متر مربع که ۱۰۰۰ متر آن مشاع و 
سهم خواهان وخوانده میباشد به ارزش ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۵: زمین خرگرگ خورده با مساحت ۱۰۰۰۰متر مربع معادل یک هکتار به ارزش 
۱/66۷/۰۰۰ تومان 

جمعا به قیمت پایه 6۵/۱۱۷/۰۰۰ تومان در مورخه ۱۳۹۵/۹/۳۰ روز سه شنبه 
طریق  از  جوانرود  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  محل  در  صبح   ۱۰ ساعت 
مزایده و با حضور نماینده دادگستری به فروش میرسد لذا مراتب بدین وسیله 
برای یک نوبت درروز نامه آگهی می شود تا چنانچه کسانی مایل به شرکت در 
مزایده میباشند در مهلت فوق در محل انجام مزایده حضور یابند ضمنا مزایده 
از مبالغ فوق شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده 
خواهند بود چنانچه تغییر ریز فروش صورت یابد مجددا مراتب از طریق همین 
روز   ۵ مدت  خالل  در  مزایده  در  شرکت  متقاضیان  شد  خواهد  آکهی  روزنامه 
پیش از موعود انجام مزایده به اجرای احکام مدنی دادگستری مراجعه نموده و 

اموال را مالحظه نماید
)در ضمن شرکت کنندگان باید ۱۰ درصد مبلغ مزایده را همراه داشته باشند(

مصطفی حسینی دادورز اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگستری جوانرود 

آگهی احضار متهم 

در پرونده کالسه ۹4۱۰4۰66۱۱۰۱۰۲۳۳ در خصوص شکایت خانم اختر بهاروند 
فرزند عزیز علیه خانم فهیمه سپهوند فرزند میرزاجان دائر بر تحصیل مال از طریق 
نامشروع به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده ۱۷4 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نامبرده از تاریخ نشر آگهی تا ظرف ۳۰ روز 
در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – نوشین حاجیوند. 
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باد وباران به داد پایتخت رسید
*محبوبه اشرفی پیمان

رسید؛  پایتخت  داد  به  وباران  باد  بازهم 
نفس  توانایی  را  تهران  که  بود  چندروزی 
ماه  آبان  نخست  روز   ۲۳ در  نبود.  کشیدن 
شده  هوا  آلودگی  قربانی  تهران  در  نفر   4۱۲
نفس می کشیم،  و  ایم  زنده  هنوز  اینکه  اند. 

خدایا شکرت!
ایست  علت  به  یکی  سرطان،  علت  به  یکی 
این  در  و....  نفس  تنگی  علت  به  یکی  قلبی، 
نه  فرماندار،  نه  نه شهردار،  استاندار،  نه  میان 
رییس محیط زیست نه وکیل، نه وزیر.... کسی 
به  بسته  ! همه دست  نرسید  پایتخت  داد  به 

تماشا نشسته اند.
ماسکهای که باید به دهان زده می شد برروی 
چگونه  که  ببینند  نخواستند  و  زدند  چشمها 

آلودگی هوا جان 4۱۲ نفر را گرفت.
نجومی  های  قیمت  با  خودروها  عظیم  سیل 
که تضمینی برای سوار شدن برآن ها نیست؛ 
سوخت های یورو بندی شده که چیزی جزء 
سرب به جا نمی گذارند،برج های سر به فلک 
کشیده که اطراف شهرهمانند دیوار و حصاری 
؛  باران  و  باد  ورود  ممنوعیت  برای  اند  شده 
تا  اند  داده  هم  دست  به  دست  همه  و  همه 
تا نفسش را  پایتخت گذاشته  بر دهان  دست 

بند بیاوردند.
خودمان  ودلسوزی  مسئولین  توجه  تمام  با 
اینک پر جمعیت ترین شهر خاورمیانه تبدیل 
اگر  و  است  شده  جهان  شهر  ترین  آلوده  به 
این  دیگر  رسید  نمی  تهران  داد  به  خداوند 
شهر را توان نفس کشیدنش نبود.آنچه آینده 
را  تهرانی  همچون  کالنشهرهای  و  پایتخت 
تهدید می کند سونامی سرطانی است که روز 
به روز کابوس جان اهالی این شهرشده است.

درد را از هر طرف بنویسیم باز درد است و درد 
را درمان نباشد کشنده است آلودگی پایتخت 
امداد  و  معجزه  تنها  درمانش  که  دردیست 
غیبی و تعطیلی مدارس نیست نیاز به تدبیری 

هر چه بیشتراز قبل مسئولین می طلبد.
پس تهران را دریابید!

قتل شدیدترین نوع خشونت

 *سرهنگ امیرفراستی
  )معاون اجتماعی فرمانده انتظامی تهران بزرگ (
حق حیات، از اولین و الزم ترین حق انسان هاست و بدون این حق کرامت 
و ارزش انسانی و آزادی آن حفظ نمی شود تا زمانی که حق حیات را بر 
انسان الزم ندانیم؛ دیگر نمی توان از عدالت، آزادی، برادری و برابری سخنی 
به میان آورد. ولی متأسفانه با نگاهی به صفحات حوادث روزنامه های اخیر، 
روزی را نمی توان یافت که از وقوع قتل و یا قصاص قاتل مطلبی ننوشته 

باشند.
شدت قباحت  این جرم  به اندازه ای است که  احساسات  جمعی یک 
جامعه را تا مدت های مدیدی  در گیر می کند  و تا مدت ها  نحوست 
آن مذاق مردم را تلخ و ناگوار می کند.  قتل پدیده ای است که در کتاب 
آسمانی ما به شدت  نکوهش شده است تا بدانجا که فاعل آن هرگز مشمول 

رحمت الهی نخواهد شد. 
انجام قتل، براي جامعه تبعات هولناکی را به دنبال دارد و به طور خاص 
امنیت و احساس امنیت یک جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و مردم تا 
مدت ها احساس نا امنی و تشویش خاطر خواهند کرد و مهمتر این که 
ترمیم این خالء روانی در جامعه نیازمند زماني طوالنی بوده و صرف هزینه 

های هنگفتی را ایجاب خواهد کرد.
آنچه موجب می شود که ما شاهد وقوع این جرم خشن، در جامعه باشیم؛ 
کاهش آستانه تحمل مردم به خصوص، جوانان و نوجوانان است؛ به طوری 
که در برابر هر حادثه ای، از خود واکنش تند و در مواردی نابخردانه نشان  
می دهند. حتی اگر سالح سردي هم به همراه داشته باشند از آن استفاده 
می-کنند. در حالي که حمل سالح سرد و یا گرم توسط شهروندان ممنوع 
است؛ زیرا پلیس هر کشوري متولي و ایجاد کننده امنیت شهروندان آن 
کشور است و افراد جامعه نیازي ندارند که براي برقراري امنیت وسیله¬اي 

دفاعي با خود حمل کنند.
از جمله مهارت هایی که در این مواقع مؤثر واقع مي شود مهارت کنترل 
و مهار خشم می باشد. مهارتی که با صرف زمان بسیار کمی فواید بسیار 
زیادی را به ارمغان خواهد آورد. انتظار این است که هنگام مواجهه با مسائلي 
که باعث برانگیخته شدن عصبانیت مي شود از بروز عصبانیت خود به 

صورت ناگهاني و انفجاري جلوگیري کنید.
مطمئن باشید هنگام خشم، همیشه اولین راهی که به ذهن می رسد 
بهترین راه نیست، بنابراین با به تعویق انداختن خشم می توانید بهترین راه 
را برگزینید. بنابراین اگر عصبانی شدید با شمردن از ۱ تا ۵۰ واکنش خود 

را در برابر شرایط موجود به پس از رفع شدن عصبانیت تان موکول کنید. 
در لحظه عصبانیت چند نفس عمیق بکشید؛ این کار باعث خون رسانی 
بهتر به سلول ها و بافت های بدن و فعالیت بهتر مغز می شود؛ در نتیجه قادر 
خواهید بود بهتر مشکل خود را بررسی کنید و چگونگی مقابله واقع بینانه را 
با آن بیابید. همین طور وقتی از دست فردی یا چیزی عصبانی می شوید، 
برای لحظه ای با خود تأمل کنید که آیا ارزش دارد خود را به خاطر مسائل 

و مشکالت جزیی و پیش پا افتاده عصبانی کنید. 
بسیاری از مواقع با چشم پوشی از برخی مسائل یا رفتارها می توان خود را 
از افتادن در دام عصبانیت نجات داد. به عنوان مثال: اگر کسی در محیط 
کار با شما رفتار ناعادالنه ای داشت به جای غصه خوردن و سرکوب  کردن 
خشمتان، بسادگی از کنار آن بگذرید و به خاطر آن اعصاب خود را فرسوده 
نکنید. برخی چیزها را نمی توان تغییر داد؛ گاهی باید به جای عصبانی شدن 
وضعیت کنونی را پذیرفت و با آن سازگاری پیدا کرد. در این صورت الزم 
است شیوه های مقابله با مشکالت را یاد گرفته و یا با آنها سازگار شوید؛ 
توصیه       مي شود در هنگام خشم به هیچ وجه عجوالنه تصمیم نگیرید. 

زیرا هنگام عصبانیت با عقل و منطق تصمیم  نمي گیرید.

ادامه مقابله با مگس های سفید

رییس ستاد محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به تالش شهرداری 
تهران در سال گذشته برای جمع آوری برگ درختان میزبان سفیدبالک 
ها مانند توت گفت: در فصول سرد سال جاری نیز برگ این درختان جمع 

آوری و دفن و سوزانده خواهد شد.
محمد مهدی گلمکانی ، در تشریح آخرین اقدامات شهرداری تهران برای 
مقابله با سفید بالک ها گفت: به دلیل عدم تولید دانش در حوزه سفیدبالک ها، 
بیشتر از نظرات کارشناسانی که خاص این موضوع توسط شهرداری تهران 
به کار گرفته شده است استفاده می کنیم و در همین راستا در سطح شهر 
تهران اقداماتی با مسئولیت سازمان بوستان ها در فصل تابستان برای مقابله 
با این حشرات صورت گرفت که امسال زمان طغیان آنها را به تأخیر انداخت.
وی افزود: اما مقابله با سفیدبالک ها در فصل سرما نیز ادامه خواهد داشت به 
طوری که در زمستان سال گذشته برگ درختان میزبان این گونه همچون 
توت جمع آوری شد و در روشی در عمق ۲ متر از زمین دفن و یا سوزانده 
شد و این موضوع به صورت دستورالعمل به تمامی مناطق ابالغ شد؛ البته 
در راستای اجرای این طرح سال گذشته مشکالتی وجود داشت چون ورود 
شهرداری تهران به برخی مراکز نظامی، سفارتخانه ها و خانه های شخصی 

شهروندان که امکان پذیر نبود.
گلمکانی اظهار کرد: امسال تالش خواهیم کرد برای انجام دقیق و کامل این 
طرح با هماهنگی در این مراکز برگ ها جمع آوری شوند؛ همچنین هریک 
از شهروندان نیز که درخواست جمع آوری برگ درختان در حیاط ملک 

شخصی خود را داشته باشند شهرداری تهران این کار را انجام خواهد داد.

دیابت از عوامل نابینایی و کاهش دید

عضو هیأت علمی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بر ضرورت 
معاینه چشم پزشکی بیماران دیابتی تاکید کرد و گفت: دیابت از عوامل بروز 

نابینایی و کاهش بینایی است.
حسین اشرف در آستانه برگزاری بیست و ششمین کنگره سالیانه چشم 
پزشکی ایران، اظهارداشت: در این کنگره، آخرین دستاوردهای علمی در 
زمینه تشخیص و درمان بیماری های چشمی از جمله شبکیه، مورد بحث 

و بررسی چشم پزشکان داخلی و خارجی قرار می گیرد.
وی از کنگره سالیانه چشم پزشکی به عنوان فرصت ایده آل برای تبادل 
اطالعات علمی و تجربی برای تشخیص و درمان بیماری های شبکیه نام 
برد و افزود: در برنامه پیش کنگره، 4 سمپوزیوم در زمینه راه های تشخیص 
و درمان بیماری های شبکیه که در منطقه بیشتر شایع است، برگزار 

می شود.
مسئول برنامه شبکیه در کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران با اعالم اینکه 
از حضور ۷ مهمان خارجی از اروپا و آمریکا در کنگره خبر داد و گفت: این 
افراد از اساتید و محققین برجسته در زمینه شبکیه هستند که قرار است 

در کنگره سخنرانی داشته باشند.
اشرف در ادامه به عوامل بروز بیماری های شبکیه اشاره کرد و افزود: 

دیابت، از عوامل بروز بیماری های شبکیه چشم است.
وی با اشاره به آمار ۱۰ درصدی دیابت در کشور، گفت: دیابت، یکی از 

مهم ترین علل نابینایی و کاهش بینایی است.
اینکه  اعالم  با  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
با توجه به اینکه  اختالالت شبکیه در سنین باال رخ می دهد، افزود: 
جامعه ایران رو به سالمندی می رود، موارد اختالالت در شبکیه چشم 

رو به افزایش می رود.
بروز  عوامل  دیگر  عنوان  به  سر  به  ضربه  و  تروما  از  همچنین  اشرف 
اختالالت در شبکیه چشم نام برد و گفت: تغییر شیوه زندگی، کامال می 

تواند بر سرنوشت چشمی بیمار دیابتی تاثیر گذار باشد.
این متخصص شبکیه چشم با تأکید بر اینکه بیماران دیابتی باید چکاب 
های دوره ای را رعایت کنند، افزود: بیماران مبتال به دیابت، عالوه بر اینکه 
نزد متخصص داخلی و غدد می روند، می بایست معاینات دوره ای چشم 
پزشکی را نیز انجام دهند. بطوریکه بعد از سن بلوغ، حداقل سالی یکبار 
معاینه چشم پزشکی شوند و اگر دچار اختالل دید بودند، این فاصله زمانی 

به ۹، 6 و ۳ ماه کاهش می یابد.

یادداشتیک لحظه مکث در زمان.....

بیان  با  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
اینکه فاطمه و امیرعلی دارای بیشترین فراوانی 
از  گفت:  است،  جاری  سال  نامگذاری های  در 
نامناسب  نام   6۷ ثبت  با  تاکنون  سال  ابتدای 

جلوگیری شده است.
با  خود  خبری  نشست  در  ابوترابی  ا...  سیف 
اصحاب رسانه به بیان گزارش اجمالی از ثبت 
و  پرداخت  اخیر  ماهه  چند  در  کشور  احوال 
اظهار کرد:   در آستانه صدمین سال تاسیس 
ثبت احوال قرار داریم. این سازمان در سوم دی 
اولین سند هویتی  و  تاسیس شده  ماه ۱۲۹۷ 
کشور برای بانویی به نام »فاطمه ایرانی« صادر 
نام  محبوب ترین  فاطمه  همواره  و  است  شده 

بوده است.
»فاطمه«  نام  نیز  جاری  سال  در   : افزود  وی 
و  اناث  جمعیت  در  را  فراوانی  بیشترین 
»امیرعلی« نیز بیشترین فراوانی را در جمعیت 

ذکور داشته است.
احوال کشور  ثبت  گفته سخنگوی سازمان  به 
سال  در  دختران  برای  فراوانی  دارای  نام   ،
زهرا،  نازنین  زهرا،  فاطمه،  ترتیب  به  جاری 
یسنا، زینب، حلما، باران، فاطمه زهرا، ریحانه 
و رها و برای پسران نیز امیرعلی، امیر حسین، 
علی، ابوالفضل، حسین، محمدطاها، امیرعباس، 

محمد حسین و امیرمحمد است.
های  نام  نامگذاری  ممنوعیت  به  اشاره  با  وی 
نامناسب بر روی موالید گفت : از ابتدای سال 
تا کنون با ثبت 6۷ نام نامناسب مانند ژاکلین 

و کاترین جلوگیری شده است.
رکورد  میلیون   ۱۰۷ از  بیش  به  اشاره  با  وی 
اطالعات  پایگاه  در  ایرانیان  هویتی  اطالعات 
جمعیت کشور گفت: بیش از 64 میلیون کارت 

شناسایی ملی برای ایرانیان صادر شده است.
اینکه  بیان  با  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
یکی از خدمات فعلی سازمان صدور کارت ملی 
هوشمند است گفت: دولت ما را مکلف کرده و 
نزدیک  هستیم.  هوشمند  کارت  صدور  مرجع 
تا  کارت   6۲۱ و  هزار   8۹4 و  میلیون   ۱۲ به 
دیروز صادر شده و در استان های مختلف در 
حال توزیع است. بر این اساس ۱۰ میلیون و 
تحویل  پست  توسط  کارت  و 8۰8  هزار   4۳6

شده است.
ابوترابی ادامه داد: همچنین ۱8 میلیون و ۷۹۳ 
هزار و ۲84 نفر ثبت نام خود را تکمیل کرده 

اند و در نوبت قرار دارند.
بیان  با  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
را در  و فوت  موالید  از ۹8 درصد  بیش  اینکه 
کنیم  می  ثبت  روزه   ۱۵ و   ۱۰ قانونی  مهلت 
های  ارامستان  در  احوال  ثبت  مامور  گفت: 

کشور مستقر هستند.
و فوت  آمار والدت  اعالم  به  ادامه  در  ابوترابی 
به ثبت رسیده در سال جاری پرداخت و گفت: 
سال  در  رسیده  ثبت  به  های  والدت  تعداد 
جاری تا پایان آبان ماه یک میلیون و ۳۲ هزار 
و ۹88 رویداد و تعداد فوت های به ثبت رسیده 
است.  رویداد  و ۱۷۱  این مدت ۲44 هزار  در 
هزار   ۲4۳ حدود  گذشته  سال  در  میزان  این 
مورد بوده و افزایش دو صدم درصدی را نشان 

می دهد.

ثبت 102 هزار طالق و 448 هزار ازدوج 
در هفت ماهه امسال

اعالم  به  احوال کشور  ثبت  سخنگوی سازمان 
آمار ازدواج و طالق نیز پرداخت و عنوان کرد: 
تعداد ازدواج ثبت شده 448 هزار و ۹4۵ واقعه 

در هفت ماه گذشته و میزان طالق ثبت شده 
۱۰۲ هزارو 8۱ مورد است.

مقایسه  برای  است که  نکته ضروری  این  ذکر 
را  چندساله  زمانی  بازه  یک  باید  طالق  آمار 
درنظر گرفت. درباره شاخص  نسبت طالق به 
ازدواج نیز باید گفت که در گذشته میانگین 
بود  رقم  یک  زنان  و  مردان  در  ازدواج  سن 
اینها در  و  تغییر شده  اکنون دستخوش  ولی 
تحلیل وضعیت ازدواج و طالق اثرگذار است.

صدور 2.5 میلیون جلد شناسنامه در 
شش ماهه اول امسال

دو  امسال  اول  ماهه  شش  در  وی  گفته  به 
صادر  شناسنامه   جلد  هزار   ۵۰۰ و  میلیون 
شده است، اظهار کرد: از این میزان 6۷ درصد  

مربوط به افراد باالی ۱۵ سال بوده است.
کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
اول  نیمه  در  اینکه  اعالم  ضمن  همچنین 
امسال ۱۵ هزار و 4۵۷ نفر نام خود را تغییر 
داده اند که از این تعداد ۱۳۳۵ نفر نام خود 
قضایی  مراجع  از  حکم  دریافت  طریق  از  را 
هزار   4۱ همچنین  گفت:   ، اند  داده  انجام 
که  ایم  داشته  خانوادگی  نام  تغییر   ۳۱۳ و 
عمدتا شامل حذف پسوند و پیشوند و نام مکان 

بوده است.
ایرانیان  برای  هویتی  اسناد  صدور  به  ابوترابی 
خارج از کشور نیز اشاره و اظهار کرد:  ۱48۲ 
شناسایی  کارت   6۵۳۲ تجرد،  گواهی  مورد 
ثبت  مورد   ۵۵۰ و  والدت  ثبت   ۵۵۱۰ ملی، 
انجام  امسال  اول  ماهه  شش  در  فوت  گواهی 

شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور خبر داد:

سبقت ازدواج از طالق در هفت ماه گذشته 
ثبت 102 هزار طالق و 448 هزار ازدواج

ثبت نهایی 4۱۰ هزار
 درخواست وام ضروری بازنشستگان

ضروری  وام  اینترنتی  ثبت نام  مهلت  پایان  از  پس 
بازنشستگان کشوری، مشخص شد حدود 4۱۰ هزار نفر از 

بازنشستگان با مراجعه به سایت صندوق، ثبت نام کردند.
طراحی  شرکت  مدیرعامل  سازی  تفنگ  امیرحسین 
ضروری  وام  نام  ثبت  آغاز  با  گفت:  بهور  مهندسی 
پایان  با  و  امسال  ماه  آبان  اول  از  کشوری  بازنشستگان 
مهلت یک ماهه ثبت نام، حدود 4۱۰ هزار نفر، ثبت نام 

کردند.
تفنگ سازی با بیان اینکه بیشترین آمار ثبت شده مربوط 
به استان تهران با ۷4 هزار و 68۱ نفر ثبت نام کننده است، 
استان های  ترتیب  به  تهران،  استان  از  اظهار داشت: پس 
و  با ۳۱ هزار  با ۳۲ هزار و 6۱۲، خراسان رضوی  فارس 
6۵۰، اصفهان با ۲6 هزار و 4۹۲ و مازندران با ۲۲ هزار و 
۳۷۰ ثبت نام شده، بیشترین آمار ثبت نام کنندگان وام 

ضروری بازنشستگان کشوری را به خود اختصاص دادند.
تفنگ سازی با بیان اینکه ثبت نام اینترنتی وام ضروری 
بازنشستگان کشوری که از اول آبان ماه آغاز شده بود، ۳۰ 
هزار  به ۲۵۰  امسال  شد:  یادآور  رسیدوی  پایان  به  آبان 
بازنشسته کشوری وام ضروری به مبلغ سه میلیون تومان، 
با کارمزد چهار درصد و دوره بازگشت ۳6 ماهه پرداخت 
در  ضروری،  وام  کننده  دریافت  تعداد  این  که  شود  می 
دهه نخست آذرماه سال جاری با انجام قرعه کشی، تعیین 

خواهند شد.

دو برابر شدن  تعداد زنان معتاد
 در کشور

با  انجمنی  ایجاد  از  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  معاون 
معتاد  باردار  زنان  به  کمک  برای  بهداشت  وزارت  کمک 
خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۰۰ کودک معتاد 
برای نگهداری به سازمان بهزیستی کشور تحویل داده شد.

نوزادانی  نگهداری  با  رابطه  در  فرید   مسعودی  حبیب ا... 
که از مادران معتاد متولد می شوند، گفت: براساس قانون، 
بهداشت  وزارت  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  شهرداری، 
و  معتاد هستند  زنان  به  ارائه خدمات  متولیان  عنوان  به 
مبنی  شده  منعقد  بهداشت  وزارت  با  پروتکلی  تازگی  به 
دوران  طی  باید  است  باردار  و  معتاد  که  مادری  براینکه 
بارداری تحت نظر پزشک باشد زیرا این زنان در گروه افراد 
پرخطر هستند و بهزیستی مشکلی در حمایت این افراد 
ندارد.وی ادامه داد: اگر نوزاد متولد شده اعتیاد داشت باید 
 N.IC.Uیا  I.CU بخش  در  روز   ۵ تا   ۳ بیمارستان  در 
دو  نوزاد  ترک  زمان  مدت  معموال  که  شود  نگهداری 
مادر صالحیت  اگر  ترک،  عالئم  بروز  از  پس  و  است  ماه 
سازمان  حمایتی  چرخه  در  نوزاد  نداشت،  را  نگهداری 

بهزیستی قرار می گیرد و به شیرخوارگاه سپرده می شود.
فرید نسبت به افزایش تعداد زنان معتاد در سال های اخیر 
ابراز نگرانی کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۰۰ کودک 
تحویل  بهزیستی کشور  به سازمان  نگهداری  برای  معتاد 
داده شده و از طرفی اگر قبال ۵ درصد معتادان زن بودند 

اکنون این رقم به ۱۰ درصد رسیده است.

ورود کارآگاهان زن به پرونده هایی 
که برای زنان تشکیل می شود

از  استفاده  خصوص  در  تهران  آگاهی  پلیس  رئیس 
بسیاری  گفت:  آگاهی  پلیس  بدنه  در  زن  کارآگاهان 
یا  باخته  مال  که  هایی  پرونده  در  زن  کارآگاهان  از 

کنند.  می  ورود  هستند،  خانوم  مقتول، 
از  استفاده  خصوص  در  مقیمی  محمدرضا  سردار 
آزمون  اخیرا  گفت:  ها،  پرونده  در  زن  کارآگاهان 
از  ای  عمده  قسمت  و  کردیم  برگزار  را  کارآگاهان 

دهند. می  تشکیل  زنان  را  کنندگان  شرکت 
بر  عالوه  پلیس  انسانی  منابع  در  اینکه  بیان  با  وی 
نقش  افزود:  دارد،  وجود  نیز  یار  کارآگاه  کارآگاه، 
که  است  کارآگاهان  به  کمک  یار  کارآگاه  اصلی 
می  تشکیل  علمی  های  پلیس  را  نیز  آنان  عمده 

دهند.
جرائم  کشف  پلیس  افزود:  آگاهی  پلیس  رئیس 
خانم  اغلب  را  هستند  هویت  تشخیص  که  علمی 
دارند  عالی  تحصیالت  که  دهند  می  تشکیل  هایی 
دارند. را  الزم  آشنایی  هم  جرم  صحنه  بررسی  به  و 

کار  نحوه  و  جزئیات  خصوص  در  مقیمی  سردار 
باخته  مال  که  هایی  پرونده  در  گفت:  زن  کارآگاهان 
صحنه  در  زن  کارآگاهان  باشند،  زن  مقتول  یا  و 
می  اقدام  پرونده  تشکیل  به  نسبت  و  یافته  حضور 
علمی  بندی  طبقه  لحاظ  از  ها  پرونده  کنند.این 

است. پذیر  دسترس  زن  کارآگاهان  برای 

معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در راستای اجتماعی شدن مبارزه با مواد 
مخدر گفت: پیشگیری برای مقابله با اعتیاد بدون 
مشارکت مردم ممکن نیست و باید آنها را برای 
مبارزه اجتماعی با مواد مخدر دعوت به همکاری 

کرد.
سید محمدهادی ایازی گفت: پدیده اعتیاد دغدغه 
جدی برای مسووالن و مردم در حوزه آسیب های 

اجتماعی است.
وی افزود: همسایگی ما با کشور افغانستان که 8۰ 
درصد مواد افیونی را تولید می کند، مرزهای شرقی 
را تحت الشعاع قرار داده و ما همواره در معرض 
آسیب توزیع و مصرف مواد مخدر هستیم.ایازی با 
بیان اینکه اقدامات بازدارنده از مواد مخدر باید در 
حوزه مقابله و پیشگیری انجام شود، اظهار کرد: نگاه 
دولتی و حاکمیتی برای مقابله با اعتیاد در حوزه 
برخوردهای نظامی و انتظامی است اما در چارچوب 
نظام مشارکت خانواده ها باید گامهای اساسی را 
بردارند.معاون اجتماعی وزیر بهداشت تصریح کرد: 
خانواده بیشترین نقش را در مقابله با اعتیاد دارد 

باید اقدامات کنترلی برای دوری فرزندان از مصرف 
مواد مخدر در سطح وسیعی به خانواده ها آموزش 

داده شود.
حوزه  در  را  مدارس  فضای  باید  ایازی  گفته  به 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر ایمن کرد، دیدگاه 
نوجوانان را به تبلیغات کاذبی که از سوی شبکه های 
اجتماعی درباره نشاط آور بودن انواع مواد مخدر 
صنعتی و شیمیایی آگاه کرد تا آنان نسبت به این 

تبلیغات فریبنده هوشیاری بیشتری داشته باشند.
وی به ایمن کردن محیط های دانشگاهی و کارگری 
در جهت اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر اشاره 
کرد و افزود: فرهنگ سازی و اصالح سبک زندگی 

برای مقابله با اعتیاد امری ضروری است.
قلیان  مصرف  و  دخانیات  داشت:  اظهار  ایازی 
است،  مخدر  مواد  مصرف  برای  اولیه  قدم های 
متاسفانه خانواده ها همراه با فرزندان خود قلیان را 
به صورت تفننی استفاده می کنند که این بیشترین 

آسیب را به سالمتی وارد می کند.
وی با ابراز تاسف از رشد استعمال سیگار در میان 
جوانان بویژه دختران گفت: سازمان های مردم نهاد و 

اجتماع محور باید به پدیده اعتیاد بیشتر ورود کنند 
و نوجوانان و جوانان را به آسیب های جدی ناشی 

از مصرف قلیان، سیگار و مواد مخدر آگاه سازند.
اینکه  با اشاره به  معاون اجتماعی وزیر بهداشت 
همایش ملی صیانت و گفتمان سازی اجتماعی 

شدن مبارزه با مواد مخدر اقدام ارزشمندی برای 
مقابله با اعتیاد است، گفت: باید در چارچوب نظام 
مشارکت مردم به مبارزه اجتماعی با مواد مخدر 
پرداخت و آنها را نیز برای حضور در این همایش 

ملی دعوت کرد.

نشاط آور بودن انواع مواد مخدر باوری غلط بین جوانان

مدیرکل بهداشت،درمان و امور بیمه کمیته امداد 
امام خمینی)ره( با اشاره به نظام ارائه خدمات بر 
اساس »سطح بندی خدمات در قالب نظام ارجاع 
و استقرار سامانه پرونده سالمت و خرید راهبردی 
خدمات«، گفت: درحال حاضر کمیته امداد با 

۱۳۳۰ پزشک خانواده ، ۲6۲۰ متخصص و وفوق 
تخصص ، ۲۱44 داروخانه ، ۵۹۵ بیمارستان ، 
۳۲۲ درمانگاه و ۳۱۹۵ پاراکلینیک کشور طرف 
قرار داد است.جعفر رحیمی ، ضمن بیان آنکه 
استقرار نظام ارائه خدمات بر اساس »سطح بندی 

خدمات در قالب نظام ارجاع و استقرار سامانه 
پرونده سالمت و خرید راهبردی خدمات« برای 
جلوگیری از درمان های القایی مددجویان، توجه 
به بهداشت، پیشگیری و تعادل منابع و مصارف 
ضروری بوده و از مصادیق عینی سیاست های 
اقتصاد مقاومتی است، گفت: کمیته امداد امام 
خمینی)ره( به عنوان یک نهاد بیمه گر پایه و 
خدمات  بیمه  عالی  شورای  عضو  که  مستقل 
درمانی کشور است بر حسب رسالت ذاتی خویش 
تسهیالت الزم برای سالمت خانواده های نیازمند 
را فراهم می کند و تأمین خدمات بهداشتی از 
طریق بیمه های درمانی و اجتماعی مددجویان را 
در دستور کار قرار داده است.وی در ادامه با اشاره 
به اینکه کمیته امداد از سال ۱۳۷6 با بهره گیری 
از سامانه مترقی و آزموده »نظام ارجاع مبتنی بر 
پزشک خانواده« و بومی سازی آن، سرویس های 
بیمه ای متناسب با نیاز پایین ترین دهک جامعه 
را ارائه می دهد، افزود: بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ 

هزار نفر از مددجویان کمیته امداد در شهرهای 
باالی ۲۰ هزار نفر بیمه هستند؛ این در حالیست 
که صندوق بیمه ای کمیته امداد به واسطه ویژگی 
های جامعه هدف دارای انواع ریسک های متعدد 
است.به گفته مدیرکل بهداشت، درمان و امور 
بیمه کمیته امداد، این نهاد عالوه بر تعهد در 
مددجویان،  برای  کشور«  پایه  بیمه  »بسته 
خانواده،  پزشک  ویزیت  برابری  دو  پرداخت 
پزشکان  دولتی  تعرفه  درصد   ۱۰۰ پرداخت 
بیمه ای  پوشش  تخصص،  فوق  و  متخصص 
هزینه خدمات توانبخشی همچون پروتز دندان 
کردن  رایگان  سمعک،  و  عینک  مصنوعی، 
فرانشیز درمان بیماران خاص، خدمات سنگ 
شکن ، پرتو درمانی و شیمی درمانی ، جبران 
هزینه خرید کلیه با هماهنگی انجمن مربوطه 
و پوشش بیمه ای تجهیزات و لوازم مصرفی با 
کیفیت مورد تایید وزارت بهداشت را نیز در »بسته 

بیمه پایه« خود قرار داده است.

توجه به بهداشت از مصادیق اقتصاد مقاومتی است 

صدور احکام بازنشستگان جدید 
آموزش و پرورش تا بهمن ماه 

فناوری  و  انسانی  منابع  برنامه ریزی  مرکز  رئیس 
به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  اطالعات 
بازنشستگی ۳۹ هزار نفر از فرهنگیان در سال جاری 
گفت: احکام بازنشستگان بتدریج صادر می شود و 
تمام تشریفات صدور احکام بازنشستگان تا پیش از 

بهمن ماه به اتمام می رسد.
اسفندیار چهاربند ،با اشاره به ساماندهی مناسب 
سال  در  پرورش   و  آموزش  در  انسانی  نیروی 
تحصیلی جاری و رد هرگونه مشکل در این زمینه 
اظهار کرد: ساماندهی نیروی انسانی انجام شده است 
و ثبت آمار دانش آموزان در سامانه »سناد« نیز رو 

به پایان است.
وی افزود: بر اساس گزارشات ثبت شده در سامانه 
سناد تا اواخر آبان ماه اطالعات مربوط به ۱۳ میلیون 
و 6۰۱ هزار دانش آموز  ثبت شده است که بنا به 
تفکیک مقاطع آموزشی، بیش از ۵6۰ هزار نفر در 
دوره پیش دبستانی،  بیش از ۷ میلیون و6۳۲ هزار 
نفر  در مقطع ابتدایی، بیش از  ۳ میلیون و ۱۲۷ 
هزار نفر در مقطع متوسطه اول و بیش از  ۲ میلیون 
و۲۰۷ هزار در مقطع دوم متوسطه در حال تحصیل 
هستند و شمار دانش آموزان مدارس استثنایی نیز  

بیش از ۷۲ هزار نفر است.
به گفته رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و 
فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش از  حدود 
۹۰۰ هزار دانش آموز کالس دهمی ۱۱.۹ درصد 
در رشته ریاضی و فیزیک، ۳۰.6۱ درصد در رشته 
علوم تجربی، ۲۳.۵6 درصد در رشته علوم انسانی و 
۰.۵ درصد در رشته علوم و معارف اسالمی ثبت 
نام کرده اند. همچنین ۱6.۵۷ درصد دانش آموزان 
به شاخه کاردانش و ۱۷ درصد به فنی و حرفه ای 

رفته اند.
چهاربند در پاسخ به پرسش دیگری درباره زمان 
صدور احکام آن دسته از کارکنان آموزش و پرورش 
گفت:  نیز  شده اند  بازنشسته  جاری  سال  در  که 
امسال ۳۹ هزار همکار فرهنگی بازنشسته شده اند 
که احکام آنها بتدریج صادر می شود و تا پیش از 
بهمن ماه تمام تشریفات صدور احکام بازنشستگان 
به اتمام می رسد و  مشکلی در دریافت حقوق وجود 

ندارد.

خطر سیگار الکترونیک
 برای لثه و دندان ها

سیگار  اندازه  به  می توانند  الکترونیک  سیگارهای 
معمولی برای لثه و دندان ها مضر باشند.

در  نیویورک  در  روچستر  دانشگاه  متخصصان 
افراد  لثه  بافت  خود  آزمایشگاهی  مطالعات 
غیرسیگاری را در معرض بخارات سیگار الکترونیک 
واقع  در  مطالعه  این  در  آنها  دادند.یافته های  قرار 
مخالِف برخی ادعاها مبنی بر این است که سیگار 
برای  سالم تری  جایگزین  می تواند  الکترونیک 
استاد  باشد.»عرفان رحمان«  سیگارهای معمولی 
طب محیطی در دانشکده پزشکی و دندانپزشکی این 
دانشگاه در این باره گفت: ما در این مطالعه مشاهده 
کردیم بخارات حاصل از استعمال سیگار الکترونیک 
موجب می شود که سلول ها، پروتئین های التهابی 
آزاد کنند و همین امر به نوبه خود موجب تشدید 
استرس بین سلول ها می شود که حاصل آن آسیب 
بافت لثه است و در نهایت به بروز بیماری های دهان 

و دندان می انجامد.

خبر 
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آگهی مفقودی
سندوبرگ سبزوکارت خودروی  وانت تویوتا لندکروز به شماره موتور 6۷۲6۳6 و 
شماره شاسی ۳۳۷۰۰6 وشماره پالک 86۲ج۱8 ایران ۷۱ به نام عبدالرضا ایمانی 
چم عالی فرزند ابراهیم به کدملی 46۲۳6۲۵4۵۱ مفقودگردیده وفاقداعتبار می 

باشد. ۹۵

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پیکان مدل ۱۳8۲ شماره شهربانی ایران ۷۲- ۵6۳ج4۱ شماره 
موتور ۱۱۱۵8۱۹۳۱88 شماره شاسی8۲4۰4۹۷۳ به نام ابراهیم کیمیا مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
ه ۱۹ شماره  به شماره شهربانی ۱4۵-۷۲  مزدا  وانت  کمپانی  و سند  سبز  برگ 

شاسی 668۱۰6۷ مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

ابالغ 
خواهان مرتضی آئینه وند دادخواستی به طرفیت خوانده رضا کمالی به خواسته  
واعسار  سفته  وجه  ومطالبه  چک  وجه  ومطالبه  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
بوستان  بخش  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  هزینه  ازپرداخت 
شهرستان رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان بهارستان واقع در جاده ساوه – کیلومتر ۲۵ – نسیم شهر – میدان هفت 
تیر – ابتدای بلوار خیرآباد – خیابان دادگستری – دادگستری شهرستان بهارستان 
ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹8۲۹88۲۰۰۱6۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
المکان بودن  . به علت مجهول  ۱۳۹۵/۱۰/۰4 وساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است 
خوانده / متهم ودرخواست خواهان / شاکی وبه تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / تاخوانده  میشود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف ۱8۱۱ 

متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان 

آگهی
اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر

دادنامه هیات تشخیص -حکم 
دادنامه شماره:۲۹6         تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵.           کالسه پرونده :۳۰۰/۹۵       مرجع رسیدگی :شعبه تشخیص      هیات تشخیص اداره تعاون 

،کارورفاه اجتماعی نوشهر 
خواهان :غالمعلی خواجوند کشککی به نمایندگی آقای فرهاد مراد مجید دلیری       به نشانی استان مازندران -شهرستان نوشهر -خیابان رازی -تلفن 
۰۹۱۲۱۳۲۷844   خوانده :ساکنین شهرک ۲۰۰ معروف به آقا بزرگ   به نشانی استان مازندران -شهرستان نوشهر-صالح الدین کال -روستای پی کال 

-شهرک آقا بزرگ -تلفن ۰۹۱۲۱۱6686۷            خواسته :/تفاوت دستمزد /مرخصی  استحقاقی /عیدی وپاداش /حق بیمه 
گردش کار:

خواهان دادخواست کتبی به شماره ۵۵۱6 مورخ ۳/۵/۹۵به خواسته صدرالذکر به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این هیات به شماره 
ثبت وکالسه فوق واجرای تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه رسیدگی به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده است که با توجه به استماع 

اظهارات طرفین دعوی ومحتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 
حکم /قرار

در خصوص شکایت آقای غالمعلی خواجوند کشککی به نمایندگی آقای فرهاد مرادمجیددلیری بطرفیت ساکنین شهرک ۲۰۰ معروف به آقا بزرگ به 
خواسته بازگشت به کاراولیه وتعطیل کاری وعیدی وپاداش واضافه کاری واستماع اظهارات نماینده کارگر شاکی آقای فرهاد مردامجید دلیری ونگرش 
در مدافعات مدیریت شهرک آقای سید جعفرحسینی مبنی براینکه شاکی خودش بدون هماهنگی محل کارراترک کرده است هیات با توجه به اینکه 
تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷لغایت ۳۱/4/۱۳۹۵  اتفاق آراءضمن احراز سابقه کاراز  ننموده وبه  بر قطع رابطه کارارائه  کارفرما مدارک ومستندات موجهی مبنی 
اخراج خواهان را مطابق شرح فوق وبه دلیل عدم ارائه مدارک توسط کارفرما با استنباط از مفهموم تبصره ماده ۱۵8 قانون کاروماده 6۷ آئین دادرسی 
کاروهمچنین مغایرت با بندهای ماده ۲۱ وماده ۲۷قانون کارغیرموجه دانسته وهمچنین در خصوص ادعای نماینده خواهان در خصوص تعطیل واضافه 
کاری به دلیل عدم مدارک ومستندات موجه ندانسته ضمن ابقاء به کارخواهان به شغل اولیه مقرر می دارد کارفرمای موصوف بابت حق السعی بالتکلیفی 

براساس دستمزد روزانه ۳۱4۰۵۵ ریال در وجه کارگر شاکی پرداخت نماید 
الف( حق السعی ایام تعلیق از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۵ لغایت ۵/۷/۱۳۹۵ به استنادماده ۳4 قانون کار 

۳۱4۰۵۵*6۹=۲۱66۹۷۹۵       بیست ویک میلیون وششصدوشصت ونه هزاروهفتصدونودوپنج ریال 
ب(عیدی وپاداش سال ۱۳۹4 به استناد مصوبه 6/۱۲/۷۰مجلس شورای اسالمی بمدت یکسال به میلغ ۱4۲48۵۰۰ ریال چهارده میلیون ودویست 

وچهل وهشت هزاروپانصدریال 
وشش  ششصدوهشتاد  میلیون  ویک  بیست  ریال   ۲۱6866۰۰ ماه   4 بمدت  کار  قانون   4۱ ماده  استناد  به   ۱۳۹۵ سال  حقوق  التفاوت  پ(مابه 

هزاروششصدریال 
ت( ضمنا کارفرما مکلف است لیست بیمه شاکی را از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷ لغایت ۳۱/4/۱۳۹۵ به استناد ماده ۱48 قانون کار به سازمان تامین اجتماعی 

ارائه نماید.
کل مبلغ رای پنجاه وهفت میلیون وششصدوچهارهزاروهشتصدونودوپنج ریال ۵۷6۰48۹۵ ریال کارفرما مکلف است در وجه کارگر شاکی پرداخت 

نماید.
این رای به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز قابل تجدید نظرخواهی در هیات حل اختالف می باشد ودر صورت عدم اعتراض هریک از 
طرفین وقطعی والزم االجرا شدن رأی ،رأی مزبور به استناد تبصره ۲ماده ۱6 قانون تشکیالت وآیین دادرسی دیوان عدالت ،ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ 

برای اشخاص داخل کشوروظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهدبود.
نماینده وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی  یعقوب غالم تبار     نماینده کارگران. آرش کنگری     نماینده مدیران صنایع  مهدی سلطانی 

نوشهر -خیابان آیت اله طالقانی -اداره کارورفاه اجتماعی نوشهر

ابالغ 
خواهان / شاکی محمد جواد منتظری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم ایمان ظفری به خواسته 
خلع ید و رفع تصرف عدوانی و اثبات مالکیت مالی غیر منقول تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
محمود آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد واقع 
در استان مازندران شهرستان محمود آباد خیابان آزادی جنب فرمانداری – دادگستری محمود آباد 
ارجاع و به کالسه ۹4۰۹۹8۱۲۲۷۱۰۰6۳4 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۱۰/۱۱ و ساعت ۱۱ 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ایمان ظفری و درخواست خواهان / شاکی 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 / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد – شیرزاد عبدی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای حامد حسین جانزاده فرزند قنبر علی      به شرح دادخواست به کالسه ۲۷۳/۹۵/ ۲ این دادگاه 
زاده  حسینجان  علی  قنبر  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست 
دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۹۵/۵/۲۱  در  بابل  از  به ش ش ۳6۹۰صادره  فرزند حسینجان  فیروزجاه 

روستای امام زاده رضا بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-ربابه طاهری نژاد لداری با ش ش ۵ متولد ۲۹/۹/۲۲ همسر متوفی 

۲-عبدا... متولد ۵۵/۱/۱ با ش ش ۲۲۲۲
۳-علیرضا متولد ۵۵/۱/۱ با ش ش ۳ 

4-کاظم متولد ۵8/۱/۱ با ش ش ۱8۱۹
۵-قاسم متولد 6۱/۱۰/۱ ش ش ۵۳

6-مهدی متولد 6۳/۳/۱ش ش 4
۷-هادی متولد 6۵/6/۱با ش ش 48۷

8-حامد متولد 6۷/۵/۱با ش ش 4۷
شهرت همگی حسینجان زاده فیروزجاه

۹-صائب متولد6۹/۹/۲۰با ش ملی ۲۰۵۰۲۳۵۰۵۹
۱۰-ماری متولد ۵6/۳/4 با ش ملی ۲۰6۲۲۳۷۵۲۹

شهرت همگی حسینجان زاده فیروزجاه
می باشد و همه اینها فرزندان متوفی می باشند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه 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 

قاضی شعبه دوم حکمی شورای حل اختالف بندپی شرقی شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

 B۱2 هشدارهایی در رابطه با کمبود ویتامین

 ویتامین B۱۲ به عنوان ویتامین »انرژی« نیز شناخته می شود. برخی این 
ویتامین را به عنوان داروی معجزه آسای کاهش وزن در نظر می گیرند و 
از این رو، در کلینیک های کاهش وزن از محبوبیت قابل توجهی برخوردار 

شده است.
 

ویتامین B12 برای شما ضروری است
ویتامین B۱۲ عملکردهای مهم و مختلفی در بدن انسان دارد که از آن 

جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ترشح عامل هورمونی آدرنال

گردش خون
شکل گیری گلبول های قرمز خون

سیستم اضطراب سالم
گوارش درست

جذب آهن
سوخت و ساز چربی و کربوهیدارت ها

رشد و توسعه عصبی
سیستم تولید مثل سالم در بانوان

 
B12 نشانه های کمبود ویتامین

از جمله نشانه های کمبود ویتامین B۱۲ می توان به موارد زیر اشاره کرد:
فرد در باز نگه داشتن چشم ها و حفظ بیداری ناتوان است. این شرایط به 
دلیل آن رخ می دهد که خون از مقدار اکسیژن کافی برخوردار نیست و 

انرژی مورد نیاز بدن تامین نمی شود.
فرد احساس بی حسی دارد و حالت سوزن سوزن شدن را تجربه می کند. 
این شرایط نشان می دهد که فرد با آسیب عصبی که می تواند در نتیجه 

کمبود ویتامین B۱۲ در بدن رخ دهد، مواجه است.
 از دست دادن حافظه یکی دیگر از شرایطی است که می تواند به واسطه 
کمبود ویتامین B۱۲ در بدن رقم بخورد. این مساله به ویژه در افراد جوان 
که برای ابتال به زوال عقل همچنان خیلی جوان هستند، باید مورد توجه 

قرار بگیرد.
فرد احساس لرزش و سرگیجه می کند که بار دیگر از کمبود اکسیژن در 

خون حکایت دارد.
 زرد شدن پوست که در نتیجه زوال گلبول های قرمز شکل می گیرد. 
 نابودی گلبول های قرمز به پخش شدن رنگدانه ای زرد از آنها منجر
 می شود. اگر از ویتامین B۱۲ کافی برخوردار نباشید بدن قادر به تولید 

سلول هایی قوی نیست.
 زبان صاف چیزی است که پس از فقدان پرزها و برجستگی های زبان 
کسب می کنید. این پرزها به شما در تشخیص مزه غذا کمک می کنند. 
اگر با تشخیص مزه غذاها دچار مشکل شده اید، ممکن است این شرایط در 

نتیجه کمبود ویتامین B۱۲ شکل گرفته باشد.
 اگر به طور مداوم احساس اضطراب دارید و زیاد گریه می کنید، ممکن 
است با کمبود ویتامین B۱۲ مواجه شده باشید. این ویتامین در تولید 
هورمون های مربوط به شادی در مغز یعنی سروتونین و دوپامین مرتبط 

است.
 آسیب عصب بینایی به مشکالت عجیب در بینایی مانند تاری دید و دو 
بینی منجر می شود. در صورت مواجهه با مشکالت بینایی، سطوح ویتامین 
بدن خود را آزمایش کنید زیرا ممکن است از ویتامین B۱۲ کافی برخوردار 

نباشید.
 

B12 منابع غذایی ویتامین 
گیاهان برای فرآیندهای سوخت و ساز خود نیازی به ویتامین B۱۲ ندارند 
و آن را تولید نمی کنند. از این رو، دریافت این ویتامین از طریق مواد غذایی 

با منشاء حیوانی و مواد غذایی تقویت شده امکان پذیر است.
غذای دریایی - ماهی ساردین، ماهی سالمون، ماهی تن، ماهی کاد، میگو

گوشت - گوشت گاو، گوشت مرغ، گوشت بره، گوشت بز، گوشت بوقلمون
لبنیات - شیر گاو، پنیر نرم و سفت، پنیر خانگی، پنیر خامه ای، ماست

تخم مرغ - زرده تخم مرغ سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی است
منابع گیاهی - مخمرهای تغذیه ای، شیر نارگیل تقویت شده، تمپه )یکی 

از فرآورده های سویا(

دالیل تکرار در قرآن 

یادآوری  و  تذکر  برای  گاهی  تکرار   -۱ 
آیه  تکرار  نظیر  است.  گوناگون  های  نعمت 

»فبای آالء ربّکما تکذبان«
۲- گاهی برای هشدار و تهدید خالفکاران است. 

نظیر تکرار آیه »ویل یومئٍذ للمکّذبین«]۱[
۳- گاهی برای فرهنگ سازی است. نظیر تکرار 

»بسم ا... الّرحمن الّرحیم« در آغاز هر سوره.
4- گاهی برای اتمام حّجت است. نظیر تکرار آیه 
»و لقد یّسرنا القرآن للذکر فهل من مّدکر«]۲[

۵- گاهی برای انس بیشتر و نهادینه شدن است. 
نظیر تکرار آیه »واذکروا ا... ذکرا کثیراً«]۳[

6- گاهی برای بیان دستورات جدید است. نظیر 
تکرار »یا ایها الّذین آمنوا. . «

از  فراز  هر  برای  قطعنامه  منزله  به  گاهی   -۷
مطلب یا سخنی است. چنانکه در سوره شعراء 
می  پیامبری،  هر  کار  گزارش  پایان  از  پس 

فرماید: »اّن ربّک لهو العزیز الرحیم«
و  هدف  وحدت  دهنده  نشان  تکرار،  گاهی   -8
شیوه است. در سوره شعراء بارها جمله »واتقوا  
تکرار  متعدد  پیامبران  زبان  از  اطیعون«  و  ا... 
شده که بیانگر آن است که شعار و هدف همه 

آنان یکی بوده است.
۹- تکرار نماز در هر شبانه روز، برای آن است 
که هر روز گامی به خداوند نزدیک شویم. کسی 
ظاهر،  در  رود،  می  باال  نردبان  های  پله  از  که 
در  ولی  دهد  می  انجام  تکراری  کاری  او  پای 
باال  به  رو  و  جلو  به  گامی  هر حرکت  در   واقع 
می گذارد. کسی که برای حفر چاه کلنگ می 
در  ولی  کند،  تکراری می  کاری  در ظاهر  زند، 
بیشتر می شود.  با هر حرکت، عمق چاه  واقع 
انسان با هر بار نماز و ذکر و تالوت آیه ای گامی 
به خدا نزدیک می شود تا آنجا که درباره پیامبر 
»دنی  خوانیم:  می  آله  و  علیه  ا...  صلی   اکرم 
فتدلّی فکان قاب قوسین او ادنی«]4[ چنان به 
خدا نزدیک شد که به قدر دو کمان یا نزدیک 

تر شد.
۱۰- تکرار سفارش به تقوا در هر یک از خطبه 
های نماز جمعه در هر هفته، بیانگر نقش تکرار 

در تربیت دینی مردم است.
۱۱- اصوال بقای زندگی با تنفس مکرر است و 
کماالت، در صورت تکرار حاصل می شود. با یک 
بار انفاق و رشادت، ملکه سخاوت و شجاعت در 
و  رذائل  نمی شود، همان گونه که  پیدا  انسان 
خبائث در صورت تکرار، در روح انسان ماندگار 

می شوند.

پی نوشت ها
]۱[ . مرسالت، ۱۵

]۲[ . قمر، ۱۷
]۳[ . احزاب، 4۱

]4[ . نجم، ۹
منبع : قرائتی، محسن، چهار صد نکته از تفسیر 

نور، ص ۳۷۹ 

دین و اندیشه

الگو  ارایه  روش  تربیتي،  روش هاي  از  یکي 
موفق  پاک،  انسان هاي  روش  این  در  است. 
و  مي شوند  معرفي  نمونه  عنوان  به  کامل  و 
دیگران مي توانند از رفتار آنها سرمشق گرفته 
این  به  شناسي  روان  در  شوند.  آنها  مثل  و 
الگوي  مسأله توجه شده که انسان احتیاج به 
رفتار و نمونه عمل دارد. این مطلب به تجربه 
نیز ثابت شده است و مي بینیم که هر انساني 
شخصیت  پي  در  و  مي گردد  الگو  دنبال  به 
ممتازي است که به او دل بندد و ارادت بورزد. 
و  نمونه  رفتار و شخصیت هاي  الگوهاي  وجود 
مربي، نقش بسیار مهمي در سازندگي انسان ها 
دارد. انسان به طور فطري، نیازمند راهنماست.
تربیت  پیامبران،  تمام  نهایي  و  اساسي  هدف 
ابدي  سعادت  و  تکامل  براي  انسان ها  صحیح 
است. در این مسیر یکي از روش هاي اساسي 
و راه کارهاي عملي، پرورش و تربیت از طریق 
الگوهاست. با مراجعه به قرآن کریم و روایات 
مشاهده  السالم  علیهم  هدي  ائمه   از  وارده 
طریق  این  از  انسان  تربیت  به  که  مي شود 

بسیار تأکید شده است.
خداوند متعال نسبت به نقش الگو در پرورش 
انسان ها تأکید ویژه اي دارد و در قرآن کریم 
انسان هاي صالح  پیامبران،  موارد متعدد،  در 
معرفي  نمونه  و  اسوه  عنوان  به  را  امت ها  و 
کرده است، چنانچه درباره  پیامبر اکرم صلّي 

ا... علیه و آله مي فرماید:
ِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن  ََّقْد َکاَن لَُکْم فِي رَ ُسوِل اللَّ ل
َه َکِثیرً ا؛ َه َوالَْیْوَم اآْلِخرَ  َوَذَکرَ  اللَـّ َکاَن یَرْ ُجو اللَـّ

سرمشقی  خدا  رسول  )سیره (  در  شما  برای 
و  به خدا  برای کسانی که  )البّته(  نیکوست، 
یاد  بسیار  را  خدا  و  دارند  امید  قیامت  روز 

می کنند. )۱(
اهل  بیت علیهم السالم به تصریح قرآن کریم 
داراي مقام عصمت بوده و از هرگونه آلودگي 

پاک و پیراسته مي باشند:
أَْهَل  ْجَس  الِرّ َعْنُکْم  لُِیْذِهَب  ا...  یُِریُد  إِنََّما 

َرُکْم تَْطِهیًرا؛ الَْبْیِت َویَُطِهّ
از  را  گناه  و  پلیدي  مي خواهد  فقط  خداوند 

پاک  را  شما  کامال  و  کند  دور  بیت  اهل  شما 
سازد. )۲(

منظور از تأسي و الگو قرار دادن، حالتي است 
اقتداي  مقتدایش  به  جهت  هر  از  انسان،  که 
السالم  علیهم  هدي  ائمه  کند.  تمام  و  تام 
دارا  را  بودن  مقتدا  و  بودن  الگو  شرایط  تمام 
دنباله  انسان  مي کند  حکم  عقل  و  مي باشند 
رو کساني باشد که به گواهي تاریخ و اعتراف 
میدان  در  را  سبقت  گوي  دشمن  و  دوست 
و  ربوده اند  همه  از  و خوبي  فضایل  و  کماالت 
همه  خوبان، پاکان و صاحبان کمال، ریزه خوار 
راهبراني  مي باشند.  آنها  نیکوي  خصال  سفره 
با پیچ و خم  با علم خداداد و لدني کامال  که 
تا آخر  را  راه  این  راه سعادت آشنایند و خود 
توانایي  الهي،  قدرت  و  علم  با  و  اند  پیموده 
دستگیري و راهنمایي رهروان این راه را دارند.
افراد  حضور  عدم  یا  حضور  الگوگیري،  در 
که  کساني  بسا  چه  بلکه  نیست؛  مهم  چندان 
از  بهتر  مي کردند،  زندگي  دور  گذشته اي  در 
شوند.  واقع  الگو  بتوانند  مصاحبان  از  بسیاري 
گذشت زمان هم چیزي را عوض نمي کند؛ زیرا 
الگوگیري، اصول کلي تربیتي  محور اصلي در 

زمان،  مرور  با  که  است  اخالقي  ارزش هاي  و 
پوسیده و کهنه نمي شود. چنانچه مقام معظم 

رهبري در این باره مي فرمایند:
به  مسلمان،  جوان  برای  که  معتقدم  من 
اطهار  ائّمه  زندگی  با  که  مسلمانی  خصوص 
ا...  صلّي  اکرم  پیامبر  خاندان  و  السالم  علیهم 
آشنایی  اسالم  صدر  مسلمانان  و  آله  و  علیه 
نیست  مشکل  الگو  کردن  پیدا  باشد،  داشته 
البته در زمان خودمان  الگو هم کم نیست.  و 
هم الگو داریم. امام راحل الگوست. این جوانان 
بسیجی ما الگو هستند؛ هم کسانی که شهید 
البته  زنده اند.  امروز  که  کسانی  هم  و  شدند 
درباره   که  است  گونه  این   انسان  طبیعت 
راحت تر  شده اند،  شهید  و  رفته اند  که  کسانی 
می شود  الگوهایی  چه  ببینید  مي زند.  حرف 

پیدا کرد. )۳(
امروزه سردمداران نظام هاي استکباري جهت 
اقتصادي  سیاسي،  اهداف  به  یافتن  دست 
به  طریق  از  خود  استعماري  فرهنگي  و 

معرفي  به  تبلیغي  امکانات  تمام  کارگرفتن 
الگوهاي دروغیني مي پردازند که جز به فساد 
و تباهي کشاندن نیروهاي خالق سایر جوامع 
و یا حداقل سرگرم ساختن قشرهاي تأثیرگذار 
غیرالزم  و  مفید  غیر  کارهاي  به  جوامع  این 
نتیجه اي در پي ندارند. آنان اغلب از این راه به 
شوم  نقشه هاي  اجراي  زمینه  ساختن  همواره 
ساختن  مشغول  طریق  از  تا  مي پردازند  خود 
قشرهاي سرنوشت ساز سایر جوامع، خود در 
زمام  فرهنگي  و  اقتصادي  عرصه هاي سیاسي، 

امور آنان را در دست بگیرند.
راستاي  در  سرمایه داري  نظام هاي  حاکمان 
معرفي  موازات  به  خویش،  پلید  نیت  تکمیل 
آنها،  ترویج  و  تبلیغ  و  دروغین  الگوهاي 
که  را  جوامع  سایر  برجسته  شخصیت هاي 
از  هستند،  برتر  الگوهاي  مصداق  بهترین 
خارج  جامعه  افراد  دیدرس  از  مخلتف  طرق 
مي سازند. این کار را گاهي از طریق تخریب 
شده  پذیرفته  اعتقادات  و  بومي  ارزش هاي 
برجسته  افراد  ترور شخصیت  یا  مردم جامعه 
اندک  نتیجه،  در  مي دهند.  انجام  الگو  و 
جوان  قشر  ویژه  به  مختلف،  اقشار  اندک 

استعمارگران  تبلیغات  تأثیر  تحت  جوامع 
کرده  پیدا  گرایش  دروغین  الگوهاي  این  به 
و  فکري  ارزش هاي  و  اصول  از  تدریج  به  و 
از  پس  و  مي گیرند  فاصله  خود  فرهنگي 
و  فرهنگي  دستاوردهاي  تمام  زماني  اندک 
فرهنگ  مقابل  در  جوامع  گونه  این  فکري 
مهاجم استکبار جهاني رنگ مي بازد و زمینه  
تحقق  جهاني  استکبار  جانبه   همه  استیالي 

مي کند. پیدا 
شوم  توطئه هاي  برابر  در  هوشیاري  امروز 
دشمنان از یک سو و معرفي اسوه هاي حقیقي 
که ائمه هدي علیهم السالم واالترین مصادیق 
آن هستند از سوي دیگر، وظیفه اي است که بر 
انسان مومن و متعهد است. اهمیت  عهده هر 
که  مي کند  خودنمایي  آن جایي  موضوع  این 
و  روشن  الگوهاي  و  مصداق ها  وجود  عدم 
مناسب در سبک زندگي، مي تواند ورود سبک 
زندگي بیگانه و در نتیجه تغییر سبک زندگي 
وقتي  یعني  باشد.  داشته  پي  در  را  انسان 

چارچوب  در  را  نیازهایش  نمي تواند  شخصي 
سبک زندگي اسالمي برطرف سازد، به سوي 

سبک زندگي غربي سوق پیدا مي کند.
و  بومي  هویت  حفظ  براي  باید  جامعه اي  هر 
متناسب  سلوک  و  شیوه  خود،  اصیل  فرهنگ 
با اعتقادات مردمي و باورهاي دیني را ترویج 
حیات  سبک  و  بومي  زندگي  روش  و  نماید 
خاص خود را در بین مردم دروني سازد تا از 
جلوگیري  بیگانه  ارزش هاي  و  فرهنگ  تهاجم 

نماید.
امري است  رفتاري  الگوهاي  به  تاسي  و  اقتدا 
فطري  و  غریزي  طور  به  انسانها  نهاد  در  که 
وجود دارد و هر فرد و جامعه اي نیز در پي آن 
با سرمشق  بتواند  الگوهایي  یافتن  با  است که 
قرار دادن آنها راه سعادت و کمال را بپیماید. 
این  در  که  مي کنند  تالش  همگي  چند  هر 
ولي  نمایند؛  انتخاب  را  گزینه  بهترین  راه 
و  معیارهاي درست  با  آشنایي  نا  به علت  گاه 
مناسب در این انتخاب سرنوشت ساز به خطا 
تا  مي کوشد  جامعه اي  هر  رو  این  از  مي روند. 
مناسب  الگوهاي  خود  مختلف  قشرهاي  براي 
از  بسیاري  زنده کند.  را  آینده خود  و  بپرورد 

به  مناسب  نا  الگوهاي  نفوذ  علت  به  جوامع 
فساد و تباهي کشیده شده اند. جامعه اسالمي 
ما نیز از این خطر بزرگ ایمن نمانده هر روز 
هزاران  و  مدها  الگوها،  امان  بي  هجوم  شاهد 

ویروس فرهنگي دیگر است.)4(
الگو و نمونه  ائمه هدي علیهم السالم نه تنها 
یک انسان کاملند که هر یک از آن بزرگواران 
از  الگویي  مکان،  و  زمان  شرایط  به  بسته 
بیت  اهل  مکتب  در  انساني اند،  بارز  صفات 
مترادف  صحیح  الگوي  انتخاب  السالم  علیهم 
با آموختن دانش است. چنانچه موالي متقیان 

علي علیه السالم مي فرمایند:
کسي که عبرت مي آموزد، آگاهي مي یابد و آن 
که آگاهي یابد مي فهمد و آن که بفهمد دانش 

آموخته است. )۵(
بسیار  را  الگوها  دیگر  کالمي  در  حضرت  آن 
اشاره  و  مي شمارند  اندک  را  الگوپذیران  و 

مي کنند که :
دنیا  به  الگوگیري  و  عبرت  چشم  با  مؤمن 

مي نگرد. )6(
همام  امام  آن  دیگر  عبارتي  در 
در  مناسبت  الگوي  اتخاذ  اهمیت 

زندگي را چنین بیان مي نمایند:
خود  که  کس  آن  حال  به  خوشا 
را کوچک مي شمارد، کسب و کار 
پاک،  جانش  و  است  پاکیزه  او 
مازاد مصرف  و  نیکوست  اخالقش 
بخشش  خدا  راه  در  را  زندگي 
گویي  زیاده  از  را  زبان  مي کند. 
مردم  به  او  آزار  و  مي دارد  باز 

نمي رسد. )۷(
که  انسان هایي  براي  امروزه 
نقش  آنها  زندگي  در  ایمان 
بیت  اهل  ناب  معارف  دارد، 
از  کامل  الگوهایي  السالم  علیهم 
خودشناسي،  واقع نگري،  بصیرت، 
و  فردي  روابط  خودسازي، 
و  صفا  محبت،  اجتماعي، 
اندیشه،  ادب،  دانش،  صمیمیت، 
پشتکار،  اعتدال،  گشاده رویي،  صدر،  سعه 
دیگر  الهي  صفات  هزاران  و  پاکدامني  تالش، 
ماندگار  ابد  تا  که  الگوهایي  مي دهد؛  ارائه 
که  آنها  روي  فرا  است  چراغي  و  بود  خواهد 

طالب حقیقت و کمال  هستند. 
الگوهایي که در هر زمان و در هر مکان قابل 
ارائه اند. پس بر ماست که طبق سفارش قرآن 
کریم الگوهاي واقعي را شناسایي کرده به آنها 
به  از هر گونه هتک و تعرض  نماییم و  تأسي 
و  آل  ایده  جامعه اي  تا  کنیم  پاسداري  آنها 

آرماني داشته باشیم.

نویسنده : سید امیرحسین کامرانی راد
پي نوشت ها:

۱. احزاب / ۲۱.

۲. احزاب / ۳۳.
)مدظله العالی(،  خامنه اي  امام  بیانات   .۳

.۷/۲/۷۷
4. سید حسین اسحاقی، جام عبرت، ص ۱۹4. 

۵. نهج البالغه، حکمت ۲۰8.
6. همان، حکمت ۳6۷.
۷. همان، حکمت ۱۲۳.

نقش الگوهای رفتاری در سبک زندگی اسالمی

سکته مغزی یکی از شناخته شده ترین دالیل مرگ 
و میر در نقاط مختلف جهان است. سکته مغزی در 
حقیقت یک حمله مغزی است که با ایجاد وقفه در 

گردش خون به بخشی از مغز رخ می دهد.
شامل  که  دارند  وجود  مغزی  سکته  اصلی  نوع  دو 
ایسکمیک و هموراژیک می شوند. سکته های مغزی 

باریک شدن  ایسکمیک شایع تر هستند و به واسطه 
مغز می  به سمت  یا مسدود شدن شریان هایی که 
روند و به کاهش شدید جریان خون منجر می شود، 
کمتر  هموراژیک  مغزی  های  سکته  دهند.  می  رخ 
شکل  مغز  در  خونریزی  واسطه  به  و  دهند  می  رخ 

می گیرند.
سکته  یک  دهنده  هشدار  های  نشانه  شناسایی   
زمان  کمترین  در  پزشکی  کمک  دریافت  و  مغزی 
از  مغز  به  جدی  آسیب  خطر  کاهش  برای  ممکن 
می  طریق  این  از  است.  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت 
توان به کاهش خطر مرگ یا معلولیت کمک کرده و 

احتمال احیا را افزایش داد.
 نشانه ها و عالیم سکته مغزی ممکن است ار فردی 

به فرد دیگر و با توجه به نوع سکته مغزی، قسمتی 
از مغز که تحت تاثیر قرار گرفته است و میزان آسیب 
متفاوت باشند. اما همگی آنها به ناگاه آغاز می شوند.

شامل  مغزی  های سکته  نشانه  دهنده ترین   هشدار 
موارد زیر می شوند:

بی حسی در بازو، پا یا صورت، به ویژه در 
یک سمت از بدن

یا  تعادل  دادن  دست  از  رفتن،  راه  در  مشکل 
هماهنگی

مشکل در صحبت کردن و درک آنچه دیگران بیان 
می کنند برای کمک به تشخیص یک سکته مغزی 

می توانید کارهای زیر را انجام دهید:
و  بزند  لبخند  تا  کنید  درخواست  فرد  از  صورت: 

افتادگی در یک سمت صورت را بررسی کنید.
را  کنید دو دست خود  فرد درخواست  از  ها:  دست 
را  پایین  به سمت  آنها  اراده  بی  و حرکت  بلند کند 

بررسی کنید.
صحبت: از فرد درخواست کنید یک عبارت ساده را 
تکرار کند و طرز بیان وی را بررسی کنید که عجیب 

و غریب نباشد.
این  از  یک  هر  اگر  است.  حیاتی  دقیقه  هر  زمان: 
تماس  اورژانس  با  فورا  کردید  مشاهده  را  ها  نشانه 
سکته  های  درمان  برخی  این،  بر  افزون  بگیرید. 
از مشاهده  تا چهار ساعت پس  تنها طی سه  مغزی 

نشانه ها کاربرد دارند.
  شناسایی عالیم سکته مغزی.نشانه های سکته 

مغزی
سکته مغزی یکی از شناخته شده ترین دالیل مرگ 

و میر در نقاط مختلف جهان است
شامل  مغزی  سکته  برای  ممکن  های  نشانه  دیگر   

موارد زیر می شوند:
مشکل بینایی در یک یا هر دو چشم

سردرد شدید ناگهانی بدون دلیل شناخته شده
سرگیجه

فلج کامل
رخ  سریع  مغزی  سکته  که  باشید  داشته  خاطر  به   
می دهد و نشانه ها ناگهان ظاهر می شوند. پس اگر 
یک یا چند نشانه هشدار دهنده را برای بیش از چند 
افزایش  آنها  تا  نمانید  منتظر  کردید،  تجربه  دقیقه 

کمک  دریافت  سرعت  به  شوند.  وخیم تر  یا  یابند 
پزشکی را مد نظر قرار دهید.

 
به  مراجعه  یا  اورژانس  با  تماس  گزینه  بهترین 
بیمارستان به همراه فردی دیگر است. در آمبوالنس 
پرسنل پزشکی می توانند اقداماتی نجات دهنده را 

در مسیر رسیدن به بیمارستان انجام دهند.
نشانه  که  صورتی  در  بیمارستان  به  مراجعه  حتی   
رفته  بین  از  و سپس  ای ظاهر شده  لحظه  ها چند 
عنوان  به  کوتاه  لحظات  این  شود.  می  توصیه  اند، 
حمالت ایسکمیک گذرا )TIAs( شناخته می شوند 
سکته  یک  خطر  معرض  در  را  شما  است  ممکن  و 

مغزی کامل در آینده نزدیک قرار دهند.

نشانه های هشدار 
دهنده سکته مغزی
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متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹866۵۵۷۰۰۱۰۳ این شعبه با توجه به فوت 
تحریر  درخواست  پیامنی  نرگس  توسط  بوده  پیامنی  اله  فتح  مرحوم 
ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای ۱۳۹۵/۱۰/۰8 راس 
ساعت ۱۱:۰۰ وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به 
تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانون و بستانکاران از متوفی 
و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد 
ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه ۷ شورای حل اختالف 
مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان 
امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در 

عملیات تحریر ترکه حاضر شوند . 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – محسن چگنی. 

کسب ۵ مدال توسط دوگانه کاران ایران 

قهرمانی غرب  ایران در مسابقات  و زن دوگانه  مرد  ملی پوشان 
آسیا صاحب ۵ مدال طال، نقره و برنز شدند و در کاپ آزاد نیز 

یک مدال برنز کسب کردند.
به گزارش ایسنا ، مسابقات دوگانه بانوان غرب آسیا که همزمان 
با رقابت مردان برگزار شد، بانوان ایرانی  کسب مقام های اول تا 

سوم را به دست آوردند.
و ساناز  افخم  و  زهره  قهرمانی رسید  مقام  به  میرزاخانی  زهرا 
اینکه  ضمن  ایستادند.  سوم  و  دوم  سکوهای  روی  بر  پرهیزی 
زهرا بهرامیان، رقیه شریفی، عالمه سادات جباری و سارا فالح به 
ترتیب مقام های چهارم تا هفتم را کسب کردند و سعیده باباپور 

به مقام نهم رسید.
در بخش مردان سلمان تیموری و نوید سلیمی پور در دو مسابقه 
که  بودند  کرده  آسیا شرکت  غرب  قهرمانی  و  آزاد  کاپ  متفاوت 
و  آفریقایی  اروپایی،  کشورهای  از  ورزشکارانی  کنار  در  توانستند 
آسیایی بر روی سکو بروند. در مسابقه کاپ آزاد کشور اردن سلمان 
تیموری مقام سوم را بدست آورد و در مسابقات قهرمانی غرب آسیا 
دوم شد. نوید سلیمی پور در مسابقه کاپ آزاد به مقام چهارم رسید و 

در مسابقات قهرمانی غرب آسیا بر روی سکوی سوم ایستاد.

پیروزی خادم الشریعه برابر نفر دهم جهان

پری  گرند  سوم  دور  در  ایران  بانوان  شطرنج  شایسته  نماینده 
بانوان جهان، قهرمان مرحله سوم این رقابت ها را شکست داد.

به گزارش ایسنا، سارا خادم الشریعه که در آخرین مرحله گرند 
پری شطرنج بانوان جهان در روسیه با بهترین های جهان دست 
و پنجه نرم می کند، در دور سوم رقابت ها برابر والنتینا گونینا، 
به  برتر  بازی  یک  در   ۲۵۲۵ ریتینگ  با  روسیه  بزرگ  استاد 
این رقابت ها  باز روس در مرحله سوم  پیروزی رسید. شطرنج 
اول شده بود و در این مرحله نیز با امتیاز از دو بازی در صدر 

جدول قرار داشت.
بزرگ  استاد  بینی  پیش  مطابق  ظاهرا  که  بازی  شروع  از  پس 
روسیه نبود، وی مجبور به صرف نزدیک به یک ساعت برای یک 
حرکت شد و در ادامه خادم هر چند اشتباه بازی قبلش را تکرار 
کرد و با چند حرکت سریع در آستانه از دست دادن برتری اش 
بود توانست به هر شکل ممکن به پیروزی برسد، اما مسلماً برای 
از  پس  درونی اش  هیجانات  کنترل  روی  باید  بعدی  دیدارهای 

رسیدن به وضعیت بهتر کار کند.
با مهره  اسکریپچنکو  آلمیرا  برابر  الشریعه در دور چهارم  خادم 

سیاه بازی کند.

قهرمانی امامی و تیم پیشگامان 
در تور دوچرخه سواری چین

رحیم امامی و تیم پیشگامان عنوان قهرمانی تور فوژو چین را به 
دست آوردند. به گزاش ایسنا، در پایان تور پنج مرحله ای فوژو 
چین، رحیم امامی توانست پیراهن طالیی تور را برتن کند و تیم 
پیشگامان نیز به عنوان قهرمانی دست یافت.  امامی همچنین 

پیراهن کوهستان را نیز به دست آورد.

حضور رئیس ورزشهای زمستانی IPC در ایران

عیسی ساوه شمشکی، رئیس انجمن اسکی جانبازان و معلولین از 
برگزاری اولین دوره مسابقات بین المللی اسکی جانبازان و معلولین 

در ایران خبر داد.
به گزارش ایسنا، ساوه شمشکی پیرامون این خبر گفت: برای اولین بار 
است که رویدادی در سطح بین المللی در رشته اسکی جانبازان و 
با آن دیمیتری الزاروسکی،  برگزار می شود و همزمان  معلولین 
رئیس ورزش های زمستانی کمیته بین المللی پارالمپیک، به ایران 
سفر می کند و همراه با او دو پزشک کالس بند تخصصی اسکی نیز 
خواهند آمد و کالس بندی بین المللی ورزشکاران ایرانی در داخل 

کشور و بدون حضور در رویدادی برون مرزی، انجام خواهد شد.
ساوه شمشکی افزود: پیش از این تنها یک ورزشکار دارای معلولیت 
در رشته اسکی داشتیم و همان یک نفر در مسابقات برون مرزی نیز 
حضور می یافت، اما  در طول فعالیت حدود یکساله ی انجمن اسکی 
توانستیم ۱۵ ورزشکار دارای معلولیت را جذب کنیم و با همکاری 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین و کمیته ملی پارالمپیک، 
سه دوره  اردوی آموزشی برای آنها برگزار کردیم. ضمن اینکه با 
تعاملی که با IPC برقرار شد و نیز با همکاری فدراسیون اسکی 
موفق شدیم برای اولین بار میزبانی مسابقاتی در سطح بین المللی 
را بگیریم و این رویداد به زودی بر روی تقویم رسمی IPC درج 

خواهد شد.
رئیس انجمن اسکی جانبازان و معلولین خاطر نشان کرد: این رویداد 
از آنجایی اهمیت  دارد که در زمره ی سه مسابقه ای است که در طول 
سال کالس بندی بین المللی در آن انجام می شود و کشورهایی که 
تمایل دارند ورزشکاران جدید خود را کالس بندی کنند، می توانند با 
سفر به ایران و شرکت در این مسابقات، کالس بندی آنها را به تایید 
برسانند و حضور دو پزشک خانم که به همین منظور به ایران سفر 
می کنند، فرصت بسیار مناسبی است که کالس بندان داخلی نیز 
طی دوره ای آموزشی با قوانین و شیوه های کالس بندی این رشته 

بیشتر آشنا شوند.
وی گفت: مسابقات همزمان با رقابت های بین المللی فدراسیون 
اسکی خواهد بود کمک شایان توجهی بابت آماده سازی پیست ها 
به ما می کند و از حمایت این فدراسیون تشکر می کنم. مسابقات در 
دو رشته آلپاین و اسنوبرد برگزار می شود به این ترتیب که روزهای 
۱4 و ۱۵ دی ماه در رشته اسنوبرد ) مارپیچ بزرگ( در محل پیست 
دیزین و روزهای ۱۹ و ۲۰ دی در رشته آلپاین ) مارپیچ کوچک و 
بزرگ( و پیست دربند سر و در نهایت ۲۷ و ۲8 دی ماه  مجددا در 

رشته ی آلپاین در محل پیست دیزین برگزار خواهد شد.

بنیتس خواهان حضور لمپارد 
در نیوکاسل

رافائل بنیتس خواستار حضور فرانک لمپارد 
در نیوکاسل شده است.

سرمربی  بنیتس  رافائل  ایسنا،  گزارش  به 
اسپانیایی نیوکاسل در این فصل نتایج خوبی 
بین  در  را  تیم  این  توانسته  و  کرده  کسب 

مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر قرار دهد.
نیویورک سیتی در  از  از جدایی  بعد  لمپارد 
دیگر  فصل  یک  است  ممکن  آمریکا  لیگ 
پیشنهاد  البته  او  ادامه دهد.  بازی کردن  به 
حضور در چلسی را دارد و می تواند به عنوان 

مدیرورزشی در این تیم فعالیت کند.
رافائل بنیتس که در چلسی مربیگری لمپارد 
این  حضور  خواستار  داشت،  عهده  بر  را 
بازیکن باتجربه در نیوکاسل شده است تا از 
تجربه این بازیکن در دسته یک لیگ انگلیس 

و صعود به لیگ برتر استفاده کند.
البته هنوز لمپارد تصمیم نگرفته که فوتبال 

خود را ادامه دهد یا اعالم بازنشستگی کند.

اعالم زمان برگزاری رقابت های 
والیبال قهرمانی جهان 2018

قهرمانی  والیبال  مسابقه های  برگزاری  زمان 
جهان مشخص شد.

والیبال  جهانی  فدراسیون  ایسنا،  گزارش  به 
قهرمانی  والیبال  رقابت های  برگزاری  زمان 

زنان و مردان جهان را اعالم کرد.
رقابت های  دوره  نوزدهمین  اساس  براین 
والیبال قهرمانی مردان جهان ۱۹ شهریور تا 

8 مهر سال ۹۷ برگزار می شود.
بلغارستان  و  ایتالیا  میزبانی  به  رقابت ها  این 
و  ایتالیا  تورین  و  فلورانس  می شود.  انجام 
بلغارستان  ورنا  و  صوفیا  روس،  پلودیف، 

شهرهای میزبان هستند.
ایران هم میزبان بازی های  تیم ملی والیبال 
گروه خود در رقابت های انتخابی جهان است.

زنان  قهرمانی  رقابت های  دوره  هجدهمین 
جهان نیز از 8 مهر تا ۲۹ مهر ۹۷ در ژاپن 
انجام می شود. بانوان ایران هم در رقابت های 
برگزار  هند  در  که  مسابقه ها  این  انتخابی 

می شوند، شرکت می کند.

پیشنهاد عجیب باشگاه چینی به توس

تیم شانگهای چین قصد دارد کارلوس توس 
به  یورو  میلیون   4۱.۵ ساالنه  حقوق  با  را 

خدمت گیرد.
به گزارش ایسنا، کارلوس توس ممکن است 
بیشترین دستمزد را در بین بازیکنان جهان 
کسب کند. مهاجم آرژانتینی بوکاجونیورز در 
نزدیکی پایان سال ۲۰۱6 با پیشنهاد وسوسه 
این  شد.  روبه رو   SIPG شانگهای  کننده 
به عنوان  را  آندره ویاش بواش  اخیرا  تیم که 
سرمربی جدید خود برگزیده است قصد دارد 
قرارداد  توس  با  حمله اش  تقویت خط  برای 

امضا کند.
مدیران باشگاه آسیایی به این بازیکن پیشنهاد 
دادند،  یورویی در سال  میلیون  حقوق 4۱.۵ 
 ۳.۵ ماهی  تقریبا  آرژانتینی  بازیکن  یعنی 
میلیون یورو می تواند کسب کند. البته ممکن 

است توس این پیشنهاد را قبول نکند.
مهاجم آرژانتینی با وجود این که از تیم های 
پیشنهاد  اتلتیکومادرید  همچون  بزرگی 
و  برگردد  به کشورش  داشت تصمیم گرفت 
دوباره در  بوکاجونیورز بازی کند و به همین 
علت بعید به نظر می رسد دوباره آرژانتین را 

ترک کند.

ستایش اسطوره میالن از مونتال

مونتال  از  ستایش  به  میالن  باشگاه  اسطوره 
کار  روسونری  که  کرد  تاکید  اما  پرداخت 
قهرمانان  لیگ  سهمیه  کسب  برای  سختی 

اروپا دارد.
جاری  فصل  در  میالن  ایسنا،  گزارش  به 
از  درخشانی  عملکرد   A سری  رقابت های 
کمتر  تفاضل گل  با  تنها  و  داده  نشان  خود 
نسبت به رم در جایگاه سوم جدول رده بندی 
سهمیه  تا  دارد  را  شانس  این  و  دارد  جای 

لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.
میالن در حساس ترین بازی هفته سیزدهم 
رقابت های سری A به مصاف اینتر رفت و 
با تساوی دو بر دو متوقف شد. این در حالی 
بود که تا آخرین دقایق بازی با نتیجه دو بر 

یک جلو بود.
پائولو مالدینی اسطوره باشگاه میالن به ستایش 
از مونتال پرداخت و گفت: من از عملکرد خوب 
بازی های  او  تیم  شده ام.  زده  شگفت  مونتال 
از  بسیاری  می گذارد.  نمایش  به  را  درخشانی 
بازیکنان جوان زیر نظر مونتال پیشرفت زیادی 
می داند  او  که  می دهد  نشان  این  و  کرده اند 

چگونه با بازیکنان جوان کار کند.
با  میالن  آنکه  وجود  با  داد:  ادامه  مالدینی 
هدایت مونتال نتایج خوبی به دست آورده اما 
برای  سختی  کار  تیم  این  که  باورم  این  بر 

کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا دارد.
در جدول رده بندی سری A یوونتوس با ۳۳ 
امتیاز در صدر قرار دارد و تیم های رم و میالن 
هم با ۲6 امتیاز و اختالف در تفاضل گل به 

ترتیب در رده های دوم و سوم جای دارند.

خبرخبر

تیم ملی تکواندوی دختران با کسب 4 مدال 
قهرمان نوجوانان جهان شد و تیم ایران در 
مجموع پسران و دختران نایب قهرمانی جهان 

را به خود اختصاص داد.
یازدهمین دوره مسابقات تکواندوی نوجوانان 
ماه(  آبان   ۲6( چهارشنبه  روز  از  که  جهان 
با حضور 8۰۰ تکواندوکار از ۱۱۰ کشور به 
سالن  در  و  کانادا  »بورنابی«  شهر  میزبانی 
»بیل کوپلند« این شهر آغاز شده بود، پس 
از ۵ روز پیکار به پایان رسید، دختران ایران 
قهرمان جهان شدند و تیم ملی پسران نیز به 

مقام چهارم رسید.
کره  پسران(  و  )دختران  تیمی  مجموع  در 
جنوبی قهرمان شد، تیم ایران به مقام نایب 

قهرمانی رسید و روسیه سوم شد.
تیم ملی تکواندوی دختران نوجوان ایران که 
در این رقابت ها با ترکیب مبینا ن ژاد کته سری، 
کوثر حسینی، ستاره چابکی، فاطمه جعفری، 

مبینا شاکری، مبینا بابالو، زهرا شجاعی، پریسا 
جوادی، زهرا شیدایی و زهرا پوراسماعیل به 
مصاف رقبایش رفت، در پایان با ۲ مدال طال 
)مبینا نژاد کته سری و زهرا پور اسماعیل(، دو 

برنز )مبینا بابالو و پریسا جوادی( و ۵۵ امتیاز، 
عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد.

چین تایپه با یک مدال طال، سه نقره و ۵۵ 
با ۳ مدال  قهرمان شد، روسیه  نایب  امتیاز 

سوم  سکوی  بر  امتیاز   ۵۰ و  برنز   ۲ نقره، 
نیز  کره جنوبی  و  ترکیه  تیم های  و  ایستاد 

عنوان چهارم و پنجم را بدست آوردند.
تیم ملی تکواندو پسران که در این رقابت ها 
هادیان،  حمیدرضا  ولی پور،  امیر  ترکیب  با 
محمدرضا  باصری،  علی  صفری،  ابراهیم 
جمشیدی، امیرمحمد بخشی، محمدحسین 
یزدانی، محمد مرتضایی، امیرحسین وقوعی 
و عرفان ناظمی به مصاف رقبایش رفت، در 
پایان با یک مدال طال )امیرمحمد بخشی(، 
برنز)علی  یک  صفری(،  )ابراهیم  نقره  یک 
باصری( و 4۷ امتیاز عنوان چهارمی جهان 

را به خود اختصاص داد.
کره جنوبی با پنج مدال طال، دو برنز و ۹۳ 
امتیاز قهرمان شد، روسیه با دومدال طال، دو 
مدال نقره و دو برنز و 66 امتیاز نایب قهرمان 
شد. ترکیه با یک مدال طال، یک نقره، ۲ برنز 

و ۵۳ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.

دختران نوجوان ایران قهرمان تکواندوی جهان شدند

تیم غیرت قزاقستان با چهار ملی پوش 
فوتسال ایران برای پیوستن به این تیم 

وارد مذاکره شده است.
کاکائو سرمربی تیم »غیرت« قزاقستان 
هم  را  کشور  این  ملی  تیم  هدایت  که 
تیم  درخشش  از  بعد  دارد،  عهده  به 
جهانی  جام  در  ایران  فوتسال  ملی 
زیر  جذب  برای  را  ایرانی  بازیکن  چند 
تیم  با  طیبی  حسین  ابتدا  گرفت.  نظر 
قهرمان اروپا به توافق رسید که در حال 
حاضر در تمرین های این تیم به سر می 

برد.
اما باشگاه غیرت قزاقستان با چهار ملی 
پوش ایرانی دیگر نیز وارد مذاکره شده 
حضور  برای  آنها  از  یکی  با  بتواند  تا 

که  قزاقستان  لیگ  حذفی  مرحله  در 
به  می شود  آغاز   ۱۳۹6 فروردین  از 
اولیه  پیشنهاد  باشگاه  این  برسد.  توافق 
حسن  اصغر  جاوید،  مهدی  به  را  خود 
سنگ  محمدرضا  و  توکلی  فرهاد  زاده، 
سفیدی داده است. از بین این چهار ملی 
منفی  پاسخ  حسن زاده  و  جاوید  پوش، 
به  باشگاه  نماینده  است  قرار  و  داده اند 
ایران بیاید تا مذاکرات اصلی را با توکلی 

و سنگ سفیدی انجام دهد.
در این میان با توجه به حضور طیبی در 
غیرت و صمیمیت او با سنگ سفیدی، 
حضور  منتظر  باید  می رسد  نظر  به 
لیگ  در  دریایی  تاسیسات  تیم  بازیکن 

اروپا باشیم.

کنفدراسیون والیبال آسیا در گزارشی به 
برگزاری مسابقه های مینی والیبال در ایران 

پرداخت.
کنفدراسیون والیبال آسیا در گزارشی به 
مینی  مسابقه های  و  فستیوال   برگزاری 
والیبال دختران و پسران در رامسر پرداخت.

در این گزارش آمده است:
والیبال  مینی  تورنمنت  مرحله  دومین 
نوجوانان به مدت ۱۰ روز و با حضور ۱۵۵ 
تیم برگزار شد. این تورنمنت در دو بخش 

پسران و دختران انجام شد.
یکی از شعارهای این تورنمنت »والیبال راه 
شما« است که هدف اصلی آن پیدا کردن 
استعدادها برای ۵ سال آینده تیم ملی از 
سال ۲۰۲۱ به بعد است؛ یعنی زمانی که 

این نسل در بهترین شرایط خود قرار دارد.
تورنمنت پسران نیز در سه روز و با حضور 
از ۱46 مسابقه  بعد  برگزار شد.  تیم   8۲
گلستان، مازندران، کاشان و گیالن به عنوان 

تیم های برتر معرفی شدند.
در بخش دختران ۷۳ تیم حاضر بودند که 
بعد از ۱64 مسابقه اصفهان به عنوان برترین 

تیم انتخاب شد.
محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون والیبال 
و مایدا چیچیچ سرمربی تیم ملی بانوان 

ایران نیز در این فستیوال حضور داشتند.
داورزنی بر لزوم توجه به استعدادیابی تاکید 
والیبال  فدراسیون  که  کرد  اعالم  و  کرد 
ایران برنامه های منظمی برای استعدادیابی 

دختران و پسران والیبالیست دارد.

گزارش AVC از مسابقه های مینی والیبال در ایران

وزیر ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران 
در مراسم امضای تفاهم نامه این وزارتخانه 
با صندوق کارآفرینی امید گفت: تسهیالت 
و  فوتبال  باشگاه های  شامل  صندوق  این 
محدود  آن   زیرا سقف  نمی شود  برتر  لیگ 

است.
هـدف  بـا  جوانـان  و  ورزش  وزارت 
و  ایجـاد  همگانـی،  ورزش  توسـعه 
سـاخت  و  کوچـک  کارگاه هـای  توسـعه 
همـکاری  تفاهم نامـه  ورزشـی  تجهیـزات 
بـا صنـدوق کارآفرینـی امیـد امضـا کـرد. 
ایـن تفاهم نامـه دیـروز بـا حضـور مسـعود 
سـلطانی فر، وزیـر ورزش و جوانـان، اصغـر 
نـورا... زاده، مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینی 
امیـد و منـاف هاشـمی معـاون توسـعه و 
پشـتیبانی وزارت ورزش و جوانان در محل 

امضـا رسـید. بـه  وزارتخانـه 
این تفاهم نامه یک ساله و با نرخ 4 درصد 
باشگاه های  برای  ساله   ۵ بازپرداخت  و 
و  نیازها  با  متناسب  که  است  خصوصی 
میلیارد   ۱۰۰ آن  سقف  آنان  خواسته های 

تومان پیش بینی شده است.
و  در جمع خبرنگاران  فر  مسعود سلطانی 
تسهیالت  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
تمام  برای  امید  کارآفرینی  صندوق 
توزیع  یکسان  طور  به  ورزشی  رشته های 
تسهیالت  این  افزود:  خیر  یا  شد  خواهد 
بررسی  باشگاه ها  تقاضای  با  متناسب 
خواهد شد و یک سهمی برای هیچ کدام از 
بخش ها به طور ویژه در نظر گرفته نشده 

است.
فدراسیون ها  از  اعم  بخشی  هر  گفت:  وی 
این  گرفتن  برای  مرتبط  دستگاه های  و 
این  کنند،  اقدام  سریع تر  تسهیالت 
خواهد  داده  اختصاص  آن ها  به  تسهیالت 

شد.
گونه  هیچ  کرد:  تصریح  همچنین   وی 
اولویت بندی در این زمینه صورت نگرفته 
و طی سفرهایی که به استان های مختلف 
برای  تقاضاها  بودن  زیاد  دلیل  به  داشتیم 

خرید تجهیزات، از ما درخواست وام هایی با 
بهره کم می کردند به همین خاطر با لطفی 
صندوق  مدیرعامل  نورا... زاده  اصغر  که 
کردیم  داشت سعی  ما  به  امید  کارآفرینی 
در  و  جذب  کم  سود  با  را  تسهیالت  این 

اختیار باشگاه های مختلف قرار دهیم.
پرسش  این  پیرامون  پایان  در  سلطانی فر 
که آیا باشگاه های فوتبال نیز از امکانات و 
خواهند  بهره مند  تسهیالت  این  تجهیزات 
بود یا خیر خاطرنشان کرد: چون سقف این 
تسهیالت محدود است و به درد باشگاه های 
سعی  ما  نمی خورد،  برتر  لیگ  و  فوتبال 
باشگاه های  به  را  تسهیالت  این  کردیم 
بخش خصوصی بدهیم تا برای ورود آنها به 
حوزه ورزش ایجاد انگیزه شود بنابراین این 
تسهیالت شامل حال باشگاه های فوتبال و 

لیگ برتر نمی شود.
وزیر ورزش و جوانان هم چنین در مراسم 
امضای تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان با 
تسهیالت  سقف  امید،  کارآفرینی  صندوق 
میلیارد   ۱۰۰ را  امید  کارآفرینی  صندوق 
تسهیالت  این  گفت:  و  کرد  عنوان  تومان 
متناسب با نیازها و خواسته های باشگاه های 

مختلف به آن ها پرداخت خواهد شد.
مقام  چون  را  امسال  گفت:  سلطانی فر 
و  اقدام  و  مقاومتی  اقتصاد  رهبری  معظم 

همین  در  نیز  ما  کرده اند،  نامگذاری  عمل 
هدف سعی کردیم حرکت کنیم تا با فعال 
این  به  که  سالی  در  ورزش  اقتصاد  کردن 
نام، نامگذاری شده است، اقدام و عمل را در 

این عرصه پیگیری و عملیاتی کنیم.
دنیا  در  که  اقتصادی  بنگاه های  افزود:  وی 
در  خوبی  سرمایه گذاری  می کنند،  فعالیت 
ورزش انجام داده اند. در ایران باید جدی تر 
به اقتصاد ورزش توجه شود. اقتصاد ورزش 
فعال  اقتصاد  یک  دنیا  کشورهای  همه  در 

است.
به  باشگاه ها  از  بسیاری  کرد:  اظهار  وی 
اقتصاد  در  نه هزینه  و  عنوان محل درآمد 
و  نقش می کنند  ایفای  کشورهای مختلف 
در  اما  می کنند  ایجاد  اشتغال  آن ها  برای 
ایران سازوکار مناسبی در این زمینه فراهم 
نیست و جدی به این مقوله پرداخت نشده 

است.
در  که  بنگاه هایی  کرد:  اضافه  ورزش  وزیر 
سرمایه گذاری  ورزش  عرصه  در  و  ایران 
سرمایه گذاری  این  حقیقت  در  می کنند، 
نه  می شود  تلقی  هزینه  محل  آن ها  برای 
درآمدزایی، به همین دلیل استقبال خوبی 
برای سرمایه گذاری در ورزش وجود ندارد.

سلطانی فر ادامه داد: اگر بخواهیم در آینده 
کنیم  محدود  دولتی  اعتبارات  به  را  خود 

نمی توانیم تحول و توسعه جدی در ورزش 
داشته باشیم.

سال  سه  از  نیز  خیرین  کرد:  اضافه  وی 
پیش برای توسعه ورزش گام های خوبی را 
مرتبط  نهادهای  که  زمان  هر  برداشته اند. 
و بویژه بخش خصوصی وارد عرصه ورزش 
هزینه  را  خود  منابع  از  بخشی  شده اند، 
ورزش کرده اند و مابقی را از منابع دولتی و 
موسسات مختلف به عنوان تسهیالت برای 
به  کرده اند.  کمک  ورزش  امر  در  توسعه 
همین دلیل با امضای این تفاهم نامه تالش 
کردیم در جهت توسعه و گسترش ورزش 

گام های موثری برداریم.
وزیر ورزش افزود: بنا داریم صندوق توسعه 

ملی را در آینده فعال کنیم.
باشگاه های  گذشته  در  گفت:  سلطانی فر 
سرمایه گذاری  ورزش  در  خصوصی  بخش 
کرده اند اما به خاطر مشکالت عدیده ای که 
پیدا  خود  گردش  در  سرمایه  تامین  برای 
نشده اند،  وارد عرصه ورزش  دیگر  کرده اند 
تفاهم نامه  عقد  با  داریم  سعی  ما  بنابراین 
بتوانیم  دیگر  بار  صندوق،  این  با  همکاری 

در این زمینه فعال تر عمل کنیم.
تفاهم نامه  این  مدت  داد:  ادامه  سلطانی فر 
و  سود  درصد   4 نرخ  با  و  ساله  یک 
می کنم  فکر  که  است  ساله   ۵ بازپرداخت 
یکی از ارزان ترین تسهیالتی است که برای 
شده  گرفته  نظر  در  مختلف  باشگاه های 

است.
این  بتوانیم  اگر  حتی  داد:  ادامه  وی 
تسهیالت را 6 ماهه جذب کنیم، دوباره آن 

را تمدید خواهیم کرد.
مدیرعامل  نورا... زاده  مراسم،  این  ادامه  در 
این  درباره  نیز  امید  کارآفرینی  صندوق 
که  رسالتی  به  توجه  با  گفت:  تفاهم نامه 
داریم و در جهت حمایت از باشگاه ها این 
هدفمند  به صورت  تا  داشت  وجود  انگیزه 
این  توسعه  به  ورزش  وزارت  کمک  با  و 
ورزشکاران  تا  کرده  کمک  باشگاه ها 

حرفه ای را تربیت کنیم.

سلطانی فر: اقتصاد ورزش باید در ایران جدی تر دنبال شود

مذاکره قهرمان اروپا با 4 فوتسالیست ایرانی

کمیته بین المللی المپیک از حسن یزدانی به دلیل 
اهدای دوبنده خود به موزه این کمیته تقدیر کرد.

 ۷4 وزن  طالی  مدال  دارنده  یزدانی  حسن 
المپیک  آزاد  کشتی  های  رقابت  کیلوگرم 

این  در  قهرمانی  از  پس  برزیل   ۲۰۱6
کمیته  موزه  به  را  خود  دوبنده  مسابقات 

بین المللی المپیک اهداء کرد.
در همین راستا معاون بنیاد فرهنگ و میراث 

کمیته بین المللی المپیک در نامه ای به اتحادیه 
جهانی کشتی اعالم کرد که تقدیر نامه ای از سوی 
این کمیته با امضای توماس باخ رئیس IOC برای 

ایشان ارسال می شود.

اهدای دوبنده حسن 

IOC یزدانی به موزه
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بهره برداری از 4۰۰۰ خانه خیرساز
 در چهارمحال و بختیاری

مهندس سلگی در حاشیه نشست مجمع عمومی 
انجمن خیرین مسکن ساز چهارمحال و بختیاری 
از مجموع احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی در کشور 
توسط خیرین خبر داد و افزود: تا پایان سال جاری 
4 هزار خانه به بهره برداری می رسد. و اکنون دو 
هزار واحد ازمجموع این خانه ها در کشور آماده 

بهره برداری است.
وی در خصوص تأمین مسکن برای خانواده های 
دو معلول و بیشتر گفت: این برنامه با همکاری بنیاد 
مستضعفان، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن و وزارت 
راه و شهرسازی با محوریت انجمن خیرین مسکن 
ساز برای احداث واحدهای شهری و بنیاد مسکن 
اجرا می شود. مهندس  روستایی  واحدهای  برای 
واحد   ۲8۰۰ حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  سلگی 
مسکونی شهری برای خانواده های دو معلول و باالتر 
در کشور عملیاتی شده که از این تعداد 8۰۰ تا ۹۰۰ 
واحد آن آماده بهره برداری است و برهمین اساس 
پیش بینی می شود تاپایان امسال شمار واحدهای 
شهری به بهره برداری رسیده برای خانواده های 
دارای دو معلول و بیشتر به ۱۳۰۰تا ۱4۰۰واحد 
برسد. و در حوزه روستایی نیز از مجموع سه هزار و 
پانصد واحد در دست اجرا تا پایان سال جاری یکهزار 
واحد به بهره برداری می رسد. وی گفت: براساس 
برنامه ریزی ها قرار بود احداث واحدهای مسکونی 
برای خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر در چهار 
سال اجرا شود که با توجه به تامین منابع و امکانات، 
پیش بینی می شود این برنامه تا پایان سال ۹6 و سه 

ساله به اتمام برسد. 

بارش چهارمین برف پاییزی
 در ییالقات املش

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
بین  املش  کوهستانی  مناطق  گفت:در  املش 
است.                                                                                 نشسته  زمین  بر  برف  تا ۳۰ سانتیمتر   ۵
از  که  پاییزی  برف  چهرمین  بارش  رضایی  ایرج 
سحرگاه دیروز آغاز شد و پس از سفید پوش کردن 
مناطق مرتفع کوهستانی متوقف شده بود بارش 
دوباره ی آن از  نیمه شب گذشته با شدت بیشتری 

آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود:در مناطق کوهستانی شهرستان املش 
تاکنون بین ۵ تا ۳۰ سانتیمتر برف برزمین نشسته 
و راه های ارتباطی مرکز شهر املش تا خصیل دشت 
از مسیر بلوردکان و هلودشت و دهستان های سمام 
و کجید از مسیر گرمابدشت باز است و دو اکیپ از 
مأموران راهداری در خصیل دشت و ملکوت برای 

برف روبی و بازگشایی راه ها مستقرند.
مناطق  روستای   ۳6 در  خانوار   ۳۰۰ و  هزار 
کوهستانی دو دهستان سمام و کجید شهرستان 

املش ساکن هستند.

بهره برداری از پایگاه امداد هوایی هالل احمر گیالن طی 
مدت دو سال

فرماندار لنگرود گفت:پایگاه امداد هوایی جمعیت هالل احمر گیالن طی 
مدت دو سال به بهره برداری خواهد رسید.

سید رضا جوادپور، اظهار کرد:ساخت پایگاه امداد هوایی جمعیت هالل 
احمر استان گیالن در مرکز آموزش های تخصصی امداد و نجات چاف 
شهرستان لنگرود آغاز شد. فرماندار لنگرود افزود:این بالگرد با ظرفیت 
۱۵ نفر جزو بالگردهای به روز و مجهزی است که توانایی پرواز در روز 
و شب،روی آب، کور شهری و جمعیتی،آمبوالنس هوایی،نجات و غیره 
است. وی در ادامه تصریح کرد:محل استقرار دایمی این بالگرد در مرکز 

آموزش های تخصصی امداد و نجات چاف شهرستان  لنگرود است.
فرماندار لنگرود در پایان خاطرنشان کرد:احداث آشیانه این بالگرد در 
مساحت ۲ هزار و ۵۰ متر مربع،باند پرواز 6 هزار و۳۰۰ متر مربع و پرواز 
هم در مساحت ۵هزار و 6۲۵ متر مربع ظرف مدت دو سال به بهره برداری 

خواهد رسید.

تعطیلی مهم ترین بنادر مسافری کشور 
در پی توفان و گردوغبار شدید

در پی وزش باد شدید محلی و پدیده گرد وخاک ، ترددهای دریایی 
از طریق اصلی ترین بنادر مسافری کشور در مرکز استان هرمزگان تا 
اطالع ثانوی متوقف شد.  »محمد محسنی« مدیر اداره بنادر و دریانوردی 
بندرشهید باهنر ضمن اعالم این خبر که تردد تمامی شناورها بین بنادر 
مسافری مرکز هرمزگان از اوایل صبح امروز )دوشنبه اول آذر( در راستای 
افزایش ایمنی سفرهای دریایی متوقف شده است، افزود: وزش باد شدید 
و کاهش دید افقی به دلیل بروز پدیده گردوخاک، شرایط را برای تردد 
تمامی شناورهای مسافری نامساعد کرده و تا رسیدن به وضعیت عادی، 
هیچ گونه تردد مسافری از بنادر شهید حقانی بندرعباس و بندرگاه هرمز 
انجام نخواهد شد. وی سرعت باد را بین ۲۰ تا ۳۰ نات دریایی، ارتفاع موج 
را نیز بیش از یک و نیم متر، دید افقی را نیز کمتر از ۱۰۰ متر اعالم کرد 
و افزود: بر اساس پیش بینی های هواشناسی، این شرایط نامساعد جوی 
تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت، هر چند ممکن است طی ساعات 

محدودی از روز امکان تردد ایمن فراهم شود.
محسنی از هموطنانی که قصد سفر به جزایر قشم و هرمز را دارند، خواست 
تا به هیچ وجه از مبادی غیر مجاز و با شناورهای غیر استاندارد استفاده 
نکنند.  مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرشهید باهنر، خاطرنشان کرد: 
هموطنان در صورت ضرورت می توانند از مسیر دریایی بندر پهل و الفت 

- در فاصله ۷۰کیلومتری غرب بندرعباس- به جزیره قشم تردد کنند.
»سیدباقر موسوی« مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم نیز در همین رابطه، 
گفت: به منظور حفظ جان مردم، از صبح امروز جابجایی مسافران بین 
بندر شهید ذاکری قشم به بنادر شهید حقانی، هرمز و الرک تا اطالع 
ثانوی متوقف شده است. وی ضمن بیان این مطلب که مسافران برای ورود 
و خروج از قشم می توانند از طریق بندر پهل و الفت تردد کنند، گفت: 
در حال حاضر خدمات دهی به مسافران در این مسیر در حال انجام است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم همچنین از تعطیلی تمامی اسکله های 
گردشگری این جزیره در شرایط فعلی، خبر داد.

»محمود صابری« مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه که راهبری بنادر 
مسافری غرب استان را بر عهده دارد، نیز اعالم کرد: ترددهای مسافری 
از بنادر چارک و آفتاب به جزیره کیش هم اکنون جریان دارد اما پیش 
بینی می شود که با نامساعد شدن شرایط جوی، طی ساعات بعد از ظهر 
و همچنین در روزهای آینده بنادر مسافری غرب استان نیز به حالت 

تعطیل درآیند.

خبر خبر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 
گفت: از محل اعتبارات مهارآب های مرزی استان 
تا پایان سال ۹۷ در حدود 6۱ هزار و ۵۷۰ هکتار 
از اراضی استان به سیستمهای نوین آبیاری تجهیز 
می شود. اسمعیل کریم زاده در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه از سال ۹4 طرح مهار آب های مرزی 
در استان های مرزی کشور آغاز شده و قرار است 
افزود:   ، یابد  اتمام  در قالب یک طرح چهارساله 
آذربایجان غربی بعد از خوزستان دومین استان 
مرزی  آبهای  مهار  اجرای طرح  زمینه  در  کشور 
است. وی بیان کرد: در این راستا از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی ۲۱ طرح در زمینه مهار آب 
های مرزی استان اجرایی می شود که امیدواریم تا 
پایان سال ۹۵ بیش از ۱8 هزار هکتار از این طرحها 

به بهره برداری برسند.
کریم زاده خاطر نشان کرد: برای اجرای این طرحها 
از محل  اعتبار  تومان  میلیارد  به ۱۲۲۰  نزدیک 
صندوق توسعه ملی تخصیص داده شده است که 

در سال ۹4 از ۲86 میلیارد تومان اعتبارات مصوب 
در حدود ۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت 
و جذب شده است و در سال جاری نیز تاکنون 

پرداخت  این محل  از  اعتبار  ریال  میلیارد   ۷۱۲
شده است و روند تخصیص این اعتبارات با توجه 
به پیشرفت فیزیکی و زمان بندی به استانها است. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 
اضافه کرد: درراستای مصرف بهینه آب در حوضه 
آبریزدریاچه ارومیه مبلغ 84۰ میلیارد ریال اعتبار 
تخصیص داده شده که برای اجرای پروژه هایی از 
قبیل اجرای طرح های آبیاری نوین، انتقال آب با 
لوله، اجرای شبکه های فرعی در پایاب سدها، ایجاد 
کانال با پوشش های بتنی، تهیه نقشه کاداستر و 
آگاه سازی جوامع محلی است که در ۹ شهرستان 

حوضه آبریز دریاچه ارومیه هزینه می شود.
وی ادامه داد: نتایج طرحهای احیای دریاچه ارومیه 
در بخش کشاورزی از سال ۹۳ تا کنون برای اجرای 
در سطح  فشار  تحت  آبیاری  نوین  سیستمهای 
6۰۳4 هکتار ، انتقال آب با لوله 4۱4 کیلومتر ، 
اجرای شبکه های فرعی آبیاری زهکشی به مقدار 
اراضی آبی  ۳48۲ هکتار و تهیه نقشه کاداستر 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه به مقدار ۳ هزار هکتار 
آبریزدریاچه  درحوضه  واقع  کشاورزی  ازاراضی 

ارومیه بوده است

تجهیز اراضی آذربایجان غربی به سیستم های نوین آبیاری تا پایان سال 97

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو سواری سیستم پژو 4۰۵ جی ال ایکس آی 8/۱ رنگ نقره 
ای متالیک مدل ۱۳86 به شماره موتور ۱۲486۱۹۳۵۵۳به شماره انتظامی ۳۱ 
ایران 486 ج 8۳  شماره شاسی 4۰۳۹8۵۱۹ به نام شیخ حسن شمس بیرانوند 
فرزند حسین به شماره ملی 6۱۲۹6۳۷۰6۳ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است 

لرستان – خرم آباد 

متن آگهی 
حسین  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  گرمه  محمد  شاکی   / خواهان 
شجاعی و مریم کاکاوند به خواسته مطالبه وجه بابت طلب تقدیم دادگاه های 
شورای   ۷ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی 
آباد  در خرم  واقع  آباد  )ره( شهرستان خرم  امام خمینی  اختالف مجتمع  حل 
به  و  ارجاع  لرستان  استان  کل  دادگستری  عدالت  میدان  )ره(  امام  خیابان 
آن  رسیدگی  وقت  که  است  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹866۵۵۷۰۰۱۳۹ کالسه 
۱۳۹۵/۱۰/۰4 و ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است است به علت مجهول المکان 
دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  دادگاه های عمومی و 
نشر  از  پس  متهم  خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در 
کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – محسن چگنی 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :

آباد ماسور ده محسن خ  –خرم  :لرستان  ۱-یونس سپهوند فرزند پاپی به نشانی 
شقایق پالک ۲

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم :
۱-اصغر عبداله زاده مومن آبادی فرزند ابوالفضل به نشانی مجهول المکان 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه :
مطهره سهرابی فرد تراب وکیل آقای یونس سپهوند.

شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 ۹۵۰۹۹۷66۹۰۱۰۰۲4۱ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹۵۱۰۰۹66۹۰۱۰۰4۱۷
اصل  بابت  ریال   ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
خواسته یک فقره چک به شماره ۱۵۱۲/۹4۹۳۷۵/۳۵ و مبلغ ۳/۰۲۰/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تمبر الصاقی به وکالتنامه و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ۹۳/۷/۱ تا یوم االداء در حق محکوم 

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

آگهی 

آباد در  احتراما بعرض می رساند که رای صادره شعبه دوم دادگاه عمومی خرم 
باب طالق فی ما بین آقای بهنام اصفهانی فرزند محمود و خانم مهتاب حاتمی 
بهنام اصفهانی فرزند محمود اخطار و  به آقای  زاده فرزند محمدرضا رای صادره 
ابالغ فرمائید که نامبرده ظرف یک هفته به دفتر خانه طالق ۲ خرم آباد واقع در 
خرم آباد خیابان انقالب روبروی ناصر خسرو اول مطهری کوچه یاسمن پالک ۱۱ 

مراجعه و در جهت طالق همسرش اقدام الزم را بعمل آورد 
مهرداد کشوری –دفتر خانه شماره 2 خرم آباد 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹46۰۳۱۳۰۱۰۰۰۹۱84 شماره  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرسول 
بلیاد فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ۱4۵۳۹ صادره از بوکان در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۱46 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده ۱۳۱ 
- اصلی قریه کلتپه واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوکان خریداری از مالک رسمی 
آقای محمود شکره زارع صاحب نسق پالک ۱۳۱- اصلی قریه کلتپه مع الواسطه 
محرز گردیده که برای آن پالک 4۰6۹ فرعی از ۱۳۱- اصلی تعیین و اختصاص 
یافته است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکین 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.
محمود زاده – رییس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۰8/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

آگهی حصروراثت
ازرامهرمزدرخواستی  ۹6۳8صادره  پدرنورمحمدبشناسنامه  نام  لرکی  بانوزهرا 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم نورمحمد لرکی 
بشناسنامه۱۲صادره ازرامهرمز در تاریخ۱۳۹۳/۱۰/۳دررامهرمزاقامتگاه دائمیش فوت 
ورثه اش عبارتند از۱-متقاضی زهرالرکی فرزندنورمحمد شماره شناسنامه ۹6۳8کد 
فرزند  لرکی  منیژه  رامهرمز۲-  از  ۱۹۱۰۰۹64۳۱متولد۱۳48/۲/8صادره  ملی 
۱۹۱۰۰۹644۱متولد۱۳۵۰/8/8صادره  ۹6۳۹کدملی  شناسنامه  نورمحمدشماره 
ملی  شناسنامه۱۳۹6۲کد  شماره  محمد  نور  فرزند  لرکی  رامهرمز۳-ایران  از 
۱۹۱۰۱۳۹۷6۹متولد ۱۳۵۵/6/۹صادره از رامهرمز 4-کبری لرکی فرزند نور محمد 
از  ۱۳6۰/6/۳۰صادره  ۱۹۱۰۱۷۲۲۲۷متولد  ملی  ۱۷۲۳۷کد  شناسنامه  شماره 
رامهرمز )دختران متوفی(۵-ایمورلرکی فرزند نورمحمد شماره شناسنامه 4۷۰کد 
ملی ۱۹۱۰۵6۷۳۳۷متولد ۱۳4۲/۷/۱صادره از رامهرمز6-قربانعلی لرکی فرزند نور 
محمد شماره شناسنامه 4۷۱کد ملی ۱۹۱۰۵6۷۳4۵متولد ۱۳44/۱۲/۲6صادره 
ملی  ۹64۰کد  شناسنامه  شماره  محمد  نور  فرزند  لرکی  ۷-غالمعلی  رامهرمز  از 
۱۹۱۰۰۹64۵8متولد ۱۳۵۲/۷/۱صادره از رامهرمز8-پیمان لرکی فرزند نور محمد 
از  ۱۳۵۷/6/۱۰صادره  ۱۹۱۰۱۳۹۷۷۷متولد  ملی  شناسنامه۱۳۹6۳کد  شماره 
قلی شماره شناسنامه 8۳6کد  فرزند  لرکی  عنبر  رامهرمز(۹-شاه  رامهرمز)پسران 
غیر.  ال  متوفی(و  رامهرمز)همسر  از  ۱۳۲۷/۱/۱صادره  ۱۹۱۰۲۲8۷6۱متولد  ملی 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی 
که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. شماره م الف:)۱۲/4۱6(
رئیس شعبه دو دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز- حسن رئیسی زاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۵6۰۳۱۳۰۱۰۰۰ شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود مام رحیم فرزند 
محمد بشماره شناسنامه ۲6۰ صادره از در یک باب خانه به مساحت ۱۵6/8۷ متر 
واقع در  قریه کلتپه  اصلی  باقیمانده ۱۳۱ -  از پالک  مربع مفروز و مجزی شده 
بخش ۱۷ شهرستان بوکان خریداری از مالک رسمی آقایان خضر و علی حاجی 
پالک  نسق  صاحب  زراعین  از  احدی  پور  حاجی  اسماعیل  وراث  از  احادی  پور 
۱۳۱- اصلی کلتپه مع الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک 4۰۷۵ فرعی از 
۱۳۱- اصلی تعیین و اختصاص یافته است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکین 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.
محمود زاده – رییس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
گنبدی  بختیار  محمد  آقای  طرفیت  به  زنگنه  رضا  آقای  درخواست  در خصوص 
کالسه  پرونده  ۲۲4/48۲846۲در  شماره  به  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به 
ساعت  دوشنبه  ۹۵/۹/۲۹روز  درمورخه  را  رسیدگی  وقت  شورا  ۳84/4/۹۵این 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  شده  تعیین  ۱۰:۳۰صبح 
درخواست خواهان ودستور شورا به تجویز ماده ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی،وقت 
خوانده  گردد  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  طریق  از  نوبت  دریک  فوق  مقرر 
درمجتمع  4واقع  شعبه  اختالف  حل  درشورای  حضور  به  مقررموظف  دروقت 
شماره یک واعالم نشانی محل اقامت خود واخذ نسخه دوم دادخواست و ضمائم و 
نیزحضوردرجلسه فوق الذکر می باشد،درغیراینصورت شورا وقت رسیدگی راابالغ 

شده تلقی ومبادرت به اخذ تصمیم مقتضی خواهد نمود.
رئیس شورای حل اختالف شعبه 4شهرستان شوشتر

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۱ شماره  شناسنامه  دارای  قمی  رضا  آقای 
۱/۹۵ش/۱۳8۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ ۹۵/۷/۲6  داده که شادروان حسن قمی بشناسنامه 4۹۵ متولد ۱۳۱4 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به ۱- متقاضی فوق الذکر آقای رضا قمی نام پدر حسن شماره شناسنامه ۱ متولد 
۱۳۳۷ .۲- آقای حمید قمی نام پدر حسن شماره شناسنامه ۳6۵ متولد ۱۳48 
 .  ۱۳64 متولد  شناسنامه ۱۳۲4  شماره  پدر حسن  نام  قمی  علیرضا  آقای   -۳  .
4- خانم کبری  قمی نام پدر حسن شماره شناسنامه ۷  متولد ۱۳4۳ .۵- خانم 
لیال   . 6- خانم  متولد ۱۳۵۲  نام پدر حسن شماره شناسنامه ۳۹۲   زهرا  قمی 
قمی نام پدر حسن شماره شناسنامه 8۱6۳  متولد ۱۳۵۷ .۷- خانم مریم قمی نام 
پدر حسن شماره شناسنامه ۳۷4   متولد ۱۳4۹ .8- خانم نسرین  قمی نام پدر 
حسن شماره شناسنامه ۱  متولد ۱۳۵6 .۹- خانم معصومه  قمی نام پدر حسن 
شماره شناسنامه ۱4  متولد ۱۳۳۹ .۱۰- خانم حلیمه  قمی نام پدر حسن شماره 
درخواست  مقدماتی  تشریفاتی  انجام  با  اینجانب   .  ۱۳46 متولد    ۱۳ شناسنامه 
مذبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی 
دارا می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد .
خ/ م الف 917 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

رای هیئت /نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3قانون

و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سندرسمی 

برابررای شماره ۱۳۹۵6۰۳۰۱۰6۰۰۰۷۲۱۷هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه باالمعارض متقاضی آقای عباس سعیدی فرید 
فرزند حسن بشماره شناسنامه ۲۱۱ صادره از مرکزی در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۷6/68 مترمربع پالک ۱46۳ فرعی از۷ اصلی واقع در ورامین خریداری 
از مالک رسمی آقای سعید شیرکونداحد از ورثه عزت اله شیرکوند محرزگردیده 
است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/8/۱۷

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۵/۰۹/۰۲
ث/م الف  673 محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

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

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
شماره۳۰۰4۳8۱-۱۳۹۵مورخ۱۳۹۵/۷/۲8-تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی 
شناسنامه۱۲۵4۲صادره  بشماره  فرزندیبار  عبدالزهراسالمی  آقای/خانم 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  به  ازاهوازکدملی۱۷۵۲۹4۲۳88نسبت 
دواهوازاخبارخروجی  پالک۲6۹۰/۳بخش  ازششدانگ  قسمتی  ۲۳4/۳۲مترمربع 
گردیده  منجربصدوررای  خدادادی  علی  حاج  ۳۵بنام  دفتر۵۹صفحه۲۳الی 
عموم  اطالع  روزجهت  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  لذابرابرماده۳قانون 
آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته 
باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره 
ظرف  است  مکلف  نمایندومعترض  ورسیددریافت  اهوازتسلیم  اسنادوامالک  ثبت 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی 
اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است در صورت  تقدیم دادخواست اخذوبه 
عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدورسندمالکیت 

خواهدنمود.     شماره م.الف)۵/۳۵۰۲( 
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۵/۹/۲ تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۵/۹/۱۷   

نصرت ا...-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه2اهواز

آگهی فقدان سند مالکیت
-۱۰۹/۱۱۱/۹۵/۱۳۳۹۵ بشماره  وارده  درخواست  ارائه  با  لی  لی  خدیجه  خانم 

۹۵/8/۲۰ منضم به استشهاد محلی مصدق اعالم داشته که یک برگ سند مالکیت 
شش دانگ یکباب خانه بشماره پالک ۳۵۹ فرعی از ۲۳۹8- اصلی واقع در بخش 
۱۵ مهاباد که به شماره سریال 6۳۱۵46 ذیل ثبت 468۹6در صفحه ۳48 دفتر 
جلد ۳۱6 بنام مشارالیه صادر گردیده است بعلت اسباب کشی مفقود گردیده است 
. و درخواست المثنی آنرا نموده لذا در اجرای تبصره یک ذیل ماده ۱۲۰ آئین نامه 
آگهی  اطالع عموم  االنتشار جهت  کثیر  روزنامه  در  نوبت  مراتب یک  ثبت  قانون 
میگردد. چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی مراتب اعتراض خود را کتبا 
به این اداره اعالم نموده و رسید دریافت نماید. در غیر اینصورت با انقضا بمدت 
مقرر عدم وصول اعتراض این اداره برابر مقررات المثنی سند مالکیت مورد تقاضا 

را صادر خواهد نمود.
صدیق رنجبر- رئیس ثبت مهاباد

تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ ۹۵/۹/۲  

آگهی
ابالغ نامه نوبت دوم  -تجدید نظر خوانده

فرهاد  آقای  نمایندگی  به  لیلی   پور  ظهراب  رضا  خواهان   /نماینده  خواهان 
ملت  بیمه   - رازی  نوشهر-خیابان  -شهرستان  مازندران  -استان  مرادمجیددلیری 

تلفن:۰۹۱۲۱۳۲۷844 
تجدید نظر خوانده  هیات مدیره منتخب مجتمع مسکونی الله به نمایندگی آقای 
نوشهر  مازندران -شهرستان  -استان  فر -احمد منصورزاده  امید ومحمد شیرازی 
-سیاهرود -بعد از زمین فوتبال کوچه الدن -مجتمع الله  -تلفن ۰۹۱۲۲۱۹84۱۹

۳۰/۰4/۱۳۹۵شعبه:            مورخ   ۲۹4 شماره  رای  به  /اعتراض  خواسته  نظر  تجدید 
هیات تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر 

نوشهر  نشانی  نوشهر.       اجتماعی  ،کارورفاه  تعاون  اداره  حضور   وقت  محل 
اجتماعی  ،کارورفاه  تعاون  -اداره  طالقانی  اله  آیت  خیابان  -نبش  رازی  -خیابان 

نوشهر.   شعبه:شعبه ۱.       هیات حل اختالف 
 ساعت ۱۵:4۵ روز ۰۵.     ماه ۱۰   سال ۱۳۹۵  

 غالمرضا مافی  رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان نوشهر

مفقودی 
پاسپورت آقای اسداله عربی فرزند عبدالقیوم به شماره پاسپورت 6۹۳۲8 پ مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد . 

شرکت  این  مدیرعامل  بهادری-اصفهان: 
دفاتر  کارگروه  اعضای  با   که  ای  درجلسه 
دفاتر  صنفی  انجمن  و  دولت  پیشخوان 
پیشخوان  دولت در محل شرکت گاز استان 
رضایتمندی  افزایش  بر  تاکید  با  برگزار شد، 
خدمات  بویژه  دولت  خدمات  از  مردم 
گازرسانی بیان داشت: درحال حاضر خدمات 
دفتر   ۱۳۰ در  طبیعی  گاز  پذیری  اشتراک 
می  ارائه  استان  درسطح  دولت  پیشخوان 
پیشخوان  دفتر   ۳8 تعداد  این  از  که  گردد 
سایر  در  مابقی  و  اصفهان  شهر  سطح  در 

شهرستان های استان  می باشد. 
افزایش  به  توجه  علوی گفت:  سید مصطفی 
کیفی خدمات، جلب رضایتمندی حداکثری 
درون  سفرهای  کاهش  با  جامعه  عموم 
شهری، افزایش سطح دسترسی مشترکین به 
برای  تسهیالت  ایجاد  و  گاز  خدمات شرکت 
شهروندان  در راستای سیاست گذاری دولت 
بخش  به  دولتی  خدمات  انجام  واگذاری  در 
عالی  شورای  مصوبات  اجرای  و  خصوصی 
گاز  شرکت  خدمات  ارائه  از   بخشی  اداری، 
است.   واگذار شده  پیشخوان  دفاتر  به  استان 
 ۹4 سال  ابتدای  از  افزود:  علوی  مهندس 
انجام  ادامه  در  و  مشترکین  پذیری  اشتراک 
بخش زیادی از امور مشترکین شامل؛ انجام 
تغییر نام مشترک و ارائه سوابق آن به شرکت 
انشعاب  نصب  درخواست  دریافت  گازاستان، 

کنتور،  )کارکرد(  شماره  دریافت  )علمک(، 
درخواست اصالح و تغییر آدرس، درخواست 
شماره  ویرایش  درخواست  علمک،  جابجایی 
تلفن )ثابت /همراه(، دریافت درخواست چاپ 
صورتحساب های مصارف )گروهی(، دریافت 
آنها  گاز  که  مشترکین  گاز  وصل  درخواست 
درخواست  است،  شده  قطع  بدهی  علت  به 
مدارک  و  اسناد  دریافت  پستی،  کد  ویرایش 
ظرفیت  تغییر  پذیری،  اشتراک  جهت  الزم 
کنتور از متقاضیانی که مدارک و اسناد مورد 
نیاز توسط شرکت گاز تعیین خواهد شد، به 
استان  گاز  واگذاری خدمات شرکت   لیست 
خواهد  واگذار  پیشخوان  دفاتر  به  اصفهان  
شد. مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: این 
اقدام در راستای رعایت اصل خصوصی سازی 
و دولت الکترونیک، انعطاف پذیری سازمانی، 
ادارات  به  مردم  حضوری  مراجعات  کاهش 
کاهش  به  منجر  که  استان  سطح  گازرسانی 
هزینه  در  جویی  صرفه  شد،  خواهد  ترافیک 
از  نهایت رضایت مندی مشترکین   ها و در 
گفتنی  است.  گرفته  صورت  شرکت  این 
در  آمده  عمل  به  هماهنگی  اساس  بر  است، 
ارائه حداقل ۱۰  تا  این جلسه  مقرر گردید؛ 
طریق  از  گازرسانی(  دیگر)خدمات  خدمت 
   ICT دفاتر پیشخوان  دولت ، دفاتر پستی و
اصفهان  استان  سطح  در  سالجاری  پایان  تا 

اجرایی گردد.

ارائه خدمات گاز رسانی به ۱3۰ دفتر پیشخوان 
دولت  در اصفهان

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز 
افراد  مدارک  از  استفاده  با  که  فردی  گفت: 
فروش  و  دسته چک  دریافت  به  اقدام  دیگر 

برگ های چک سفید می کرد بازداشت شد.
و  عمومی  دادستان  شاکرمی،  رضا  حاجی 
جزئیات  درباره  البرز  استان  مرکز  انقالب 
به  اقدام  که  کالهبردار  سه  بازداشت  خبر 
اظهار  بودند  کرده  مجعول  اسناد  از  استفاده 
عنوان  با  فردی  شکایت  ارجاع  با  داشت: 
عنوان  از  استفاده  با  کالهبرداری  و  جعل 
وی در شهرستان مالرد، پرونده به دادسرای 
عمومی و انقالب کرج ارجاع شد که با صدور 
پلیس  به  تحقیق  برای  قضایی  دستورات 
پیگیری  مورد  پرونده  آگاهی،  ویژه  عملیات 

قرار گرفت.
تعداد  با  شکایت  زمان  در  شاکی  افزود:  وی 
زیادی دسته چک از بانک های متعدد و جعل 
روبه رو  دیگری  فرد  عکس  با  وی  مشخصات 
بود که پس از استعالمات به عمل آمده معلوم 
شد تعداد ۳۰۰ فقره دسته چک مجموعا به 
ارزش 4 میلیارد تومان به نام وی صادر شده 

است.
تشریح  در  کرج  انقالب  و  عمومی  دادستان 
این جعل  عوامل  بازداشت  و  نحوه شناسایی 
اطالعاتی،  عملیات  و  بررسی  با  داد:  توضیح 
هویت فردی به نام »علیرضا- چ« که دارای 
اقدامات  ادامه  با  و  آمد  به دست  بوده  سابقه 

اطالعاتی، آدرس متهم در یکی از شهرک های 
برای  قضایی  دستور  و  شناسایی  تهران 

بازداشت وی صادر شد.
از  بازرسی  در  اینکه  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
منزل متهم تعداد ۳۵ فقره چک سفید امضا 
بود  نیز کشف شده  دیگر  افراد  با مشخصات 
ولی متهم پس از بازداشت منکر اتهامات خود 
بود که در مواجهه با اسناد و مدارک، به جرم 

خود اقرار کرد.
متهم،  اعترافات  با  داشت:  اظهار  شاکرمی 
مشخص شد که وی با همدستی دو فرد دیگر 
با هویت »سعید –ف« و »فاطمه-ع« هر فقره 
چک را به مبلغ ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در 
از  پس  که  می داده اند  قرار  خریداران  اختیار 
این اعترافات، متهم اصلی روانه زندان شد و 
برای متهم ردیف اول قرار بازداشت موقت و 

متهم ردیف دوم نیز قرار وثیقه صادر شد.
اعترافات  و  تحقیقات  ادامه  در  افزود:  وی 
مورد  مالباختگان  از  نفر   ۳۲ متهمین، 
جریان  در  پرونده  و  گرفتند  قرار  شناسایی 
دیگر  شناسایی  احتمال  که  است  رسیدگی 

متهمان نیز وجود دارد.
در  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
درباره  بانک ها  به  هشداری  این  گفت:  پایان 
دسته چک های صادره است که با صدور بدون 
پشتوانه و تحویل به افراد، زمینه کالهبرداری 

و تحصیل مال دیگران را فراهم می کنند.

 بازداشت عوامل کالهبرداری گسترده با استفاده

 از چک های جعلی در کرج

اصالحیه تجدید آگهی مناقصه 
آگهی شهرداری صفادشت نوبت اول که 
در تاریخ ۲4 آبان به شماره نشریه ۳۳6۲ 
صفحه 8 به چاپ رسیده، موضوع آگهی 
با  فلزی  سازه  با  مکانیزه  گلخانه  احداث 
که  باشد  می  اجرایی  و طرح  مشخصات 

بدینوسیله اصالح می گردد.
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اجرای طرح انضباط ترافیکی 
در شهرک صنعتی شهرکرد  

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیاری گفت: طرح انضباط ترافیکی از ابتدای 
شهرکرد  صنعتی  شهرک  در  امسال  آذرماه 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به  می شود.  اجرا 
در  بختیاری،  و  چهارمحال  صنعتی  شهرک های 
تداوم سلسله نشست های هم اندیشی درباره  توسعه 
زیرساخت ها در شهرک صنعتی شهرکرد، نشستی 
پیرامون مسائل ترافیکی و مشکالت ناشی از آن، 
با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت خدماتی این 
شهرک، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، 
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان، فرمانده 
پلیس راه شهرکرد و فرمانده بسیج کارگری استان 
برگزار شد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
نشست  این  پایان   در  بختیاری  و  چهارمحال 
شهرک  وسعت  گستردگی  به  توجه  با  گفت: 
صنعتی شهرکرد و اهمیت مقوله کنترل ترافیک 
ساماندهی  ضرورت  شهرک،  این  خیابان های  در 
مسائل ترافیکی بیش از گذشته احساس می شود.
علیرضا شفیع زاده افزود: طبق تفاهم به عمل آمده  
اجرای طرح انضباط ترافیکی از اول آذر امسال در 
شهرک صنعتی شهرکرد آغاز می شود.وی اظهار 
داشت: در این نشست شرکت شهرک های صنعتی 
استان مکلف به نصب عالئم راهنمایی و رانندگی 
طبق  نظر کارشناسان راهور پلیس شد و شرکت 
خدماتی شهرک صنعتی شهرکرد نیز متعهد شد 
که تمهیدات الزم را برای اطالع رسانی به واحدهای 
تولیدی مستقر در این شهرک صنعتی بیاندیشد.
از 6۰۰  بیش  تاکنون  که  است  توضیح  به  الزم 
شهرک  در  سرمایه گذاری  متقاضیان  با  قرارداد 

صنعتی شهرکرد منعقد شده است.

پیشنهاد کاهش 5 درصدی تعرفه کالفهای 
گرم و سرد در فوالد مبارکه

بهادری-اصفهان: مدیرعامل فوالد مبارکه، از ارائه 
پیشنهاد کاهش ۵ درصدی تعرفه واردات کالف 
های سرد و گرم در راستای حمایت از صنایع پایین 

دستی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
دکتر بهرام سبحانی با بیان این خبر اظهار کرد: 
تعرفه ابزاری در اختیار دولت برای حمایت منطقی 
از طریق کنترل و مدیریت کاالی  تولید ملی  از 

وارداتی است.
سبحانی ادامه داد: درحالیکه در ابتدای سال تعرفه 
۲۰ درصدی بر واردات ورق نورد گرم را با توجه به 
قیمتهای جهانی در آن مقطع ناکافی میدانستیم؛ 
اما در شرایط فعلی که قیمت این محصوالت در 
بازار جهانی افزایش یافته و واردات با تعرفه موجود 
مقرون به صرفه نیست، بنابراین به منظور جلوگیری 
از افزایش قیمت ها و برای کمک به صنایع پایین 
دستی کاهش ۵ درصدی تعرفه کالف های گرم و 
سرد را به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد 

داده ایم.

احداث ۱7۰۰ واحد مسکونی  در بوشهر تا سه سال دیگر
کرد:  بیان  استان  ساز  انجمن خیرین مسکن  مدیرعامل  شهبازی- 
تاکنون 8۰۰ واحد مسکونی در استان احداث و به افراد واجد شرایط 
واگذار شده است. و تا سه سال آینده، ۱۷۰۰ واحد دیگر در سطح 

استان احداث خواهد شد.
وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت حضور و فعالیت انجمن خیرین 
همکاری  محروم،  قشرهای  برای  خانه  احداث  در  ساز  مسکن 
دستگاههای مربوطه از جمله راه و شهرسازی در تامین و واگذاری 
زمین، شهرداری در صدور پروانه ساختمانی و دستگاههای خدماتی 

برای تأمین آب و برق ضروری است.
شهبازی، در مورد احداث مسکن برای خانواده های دارای حداقل 
و  معلول  دو  دارای  خانوار   ۵۰۰ داشت:  اظهار  بیشتر  و  معلول  دو 
بیشتر در استان شناسایی شده که تاکنون برای ساخت ۱۵۵ واحد 
و در حال حاضر  است.  ریزی شده  برنامه  استان  این  در  مسکونی 
عملیات اجرایی ۳۷ واحد مسکونی آغاز و ۳۰ واحد مسکونی آماده 

خرید و واگذاری به این خانوارها می باشد.
خیران  همکاری  نیازمند  انجمن  این  فعالیت  هرگونه  افزود:  وی 
همچنین  است.  محوری  خیر  انجمن  این  اساس  و  پایه  زیرا  است 
تأمین زمین و تسهیالت بانکی برای احداث واحدهای مسکونی در 
خیرین  انجمن  مشکالت  از جمله  را  نفر  هزار  باالی ۲۵  شهرهای 

مسکن ساز استان بوشهر عنوان کرد.

راه اندازی خط ویژه صادراتی در کشتارگاه های 
مرغ کرمانشاه

راه اندازی  از  کرمانشاه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  طیور  مدیر 
خط ویژه صادراتی در یکی از کشتارگاه های مرغ استان حداکثر تا 

دو ماه آینده خبر داد.
های  ازکشتارگاه  کدام  هیچ   حاضر  حال  در  افزود:  قنبری  شهرام 
طیور استان مجهز به خط »۰۲« که خط ویژه صادراتی می باشد، 
الزم  تجهیزات  خرید  برای  الزم  اقدامات  افزود:  قنبری  نیستند.   
و  شده  انجام  صادرات  ویژه  به خط  بهاران  کشتارگاه  تجهیز  برای 
به خط  این کشتارگاه  آینده  ماه  تا دو  پیش بینی می شود حداکثر 

»۰۲« مجهز شود.
کرمانشاه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  طیور  مدیر  گفته  به 
و  صحنه  نازگل  کشتارگاه  دو  تجهیز  به  مربوط  کارهای  همچنین 

سیمرغ ماهیدشت نیز به خط »۰۲« در حال انجام است.
کارهای  تمام   »۰۲« کشتار  خط  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی   
مربوط به کشتار و بسته بندی مرغ توسط دستگاه  انجام می گیرد، 
گفت: یکی از چالش های پیش روی صادرات مرغ در استان کرمانشاه 
مجهز نبودن کشتارگاه های مرغ استان به خط ویژه صادراتی است 
که با راه اندازی خط »۰۲« امکان عرضه مرغ تولیدی  مازاد بر نیاز 

استان به بازارهای خارجی فراهم خواهد شد.
قنبری در ادامه با بیان اینکه در استان کرمانشاه ۹ کشتارگاه طیور 
داریم، گفت: تنها شش کشتارگاه از این کشتارگاه ها در حال حاضر 

فعال هستند.
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه میزان 
تولید مرغ ساالنه استان را 6۵ هزار تن اعالم کرد و افزود: نیاز ساالنه 

استان به مرغ حدود 44 هزار تن می باشد.
در  افزود:  و  دانست  تن   ۱۲۰ را  مرغ  به  استان  روزانه  نیاز  قنبری 

استان مازاد تولید مرغ داریم.

خبر خبر

جانشین نیروي انتظامي کشور گفت: ترافیک از 
سه مرز شلمچه، چزابه و مهران به سمت مرکز 

کشور روان است.
ارتباط  مستقیم  سردار »اسکندر مؤمنی« در 
از  بیش  کرد:  اظهار  سیما،  یک  شبکه  با 
و  مرز شلمچه،چزابه  از سه  زائران  یک میلیون 
مهران به کشور بازگشته اند و این تعداد،بیش از 
۵۰ درصد زائران را شامل می شود و همچنان 

ورود زائران به مرزها پرحجم و پیوسته است.
 وی خاطرنشان کرد: امسال زائران با مدیریتي 
که در سفرشان انجام دادند زودتر راهي عتبات 
مدیریت شده  نیز  بازگشتشان  و  شدند  عالیات 

بود.
با  اینکه ۵۰ درصد زائران  با اشاره به   مؤمنی 
کرده  مراجعه  مرزها  به  شخصي  انتقال خودروهاي  براي  الزم  تمهیدات  گفت:  خودروهای بودند،  پارکینگ  به  مرزها  از  زائران  این 

شخصي اندیشیده شده است.
 وی گفت: در حال حاضر ترافیک در هر سه 
مراکز  به سمت  مهران  و  چزابه،شلمچه  محور 
گره  و  ایستایي  و  است  روان  و  پرحجم  کشور 

ترافیکي وجود ندارد.
 وي با اشاره به ورود سامانه بارش زا به کشور 
با  الزم  هماهنگی های  گفت:   ، هوا  برودت  و 
هالل احمر  و  ،اورژانس  استانداری ها،راهداري 
در  تسهیل  براي  الزم  تمهیدات  و  انجام گرفته 

تردد زائران اندیشیده شده است.
با  پایان  در  کشور  انتظامي  نیروي  جانشین   
بازگشت  تا  انتظامي  نیروي  اینکه  بر  تأکید 
زائران  از  است  پای کار  زائران  گروه  آخرین 
خواست در هنگام بازگشت با استراحت کافي 

رانندگي کنند.

ترافیک از مرزها به سمت مرکز کشور روان است

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن نانوایان کرج
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی فوق الذکر می رساند جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده نوبت اول شرکت تعاونی یاد شده راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95/9/21 در محل اصلی 

شرکت: واقع در کرج- بلوار شهید چمران جنب سازمان آب دفتر تعاونی برگزار می گردد.
لذا از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت می گردد تا در راس ساعت مقرر حضور به هم رسانند.

ضمنا یادآور میگردد:
1- در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود 
نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را 
بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با 
امضا اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی 
باید حداکثر ظرف مدت 18 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک 
موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین، 
عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به مجمع 

عمومی برای نماینده صادر گردد.
2- تصمیماتی که در مجمع با رعایت ضوابط و مقررات اتخاذ می گردد، برای کلیه اعضا اعم از حاضر و 

غایب و مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.
3- این مجمع در صورت حصول حد نصاب 2/3 اعضا رسمیت خواهد یافت.

دستور جلسه:
1- طرح و تصویب و تطبیق اساسنامه جدید شرکت تعاونی براساس آخرین اصالحات قانون بخش تعاون
رئیس هیات مدیره- ولی حاجی شیزری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن نانوایان کرج

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 
10 صبح روز شنبه مورخه 95/10/11 در محل اصلی شرکت واقع در بلوار شهید چمران جنب سازمان آب تشکیل می شود، حضور 

بهم رسانید.
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 در اینصورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 3 عضو را بپذیرد و هر غیر عضو می 

تواند نمایندگی یک نفر را بپذیرد. 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.
مجمع فوق با حضور نصف + یک نفر اعضا رسمیت خواهد یافت و مصوبات مجمع در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای 

کلیه اعضا اعم از حاضر و  غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
- ضمنا کسانی که مایل به کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسی می باشند ظرف مدت یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم درخواست 
را تکمیل و مدارک موردنیاز خود )کپی شناسنامه، کارت ملی، کارت عضویت، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و دو قطعه 

عکس 4*3( را جهت بررسی در کمیسیون ماده 5 اداره کل تعاون تحویل دفتر تعاونی نمایند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 92 و 93 و 
94 - 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 95  4-تصمیم گیری در خصوص پروژه حصارک 5- تصمیم گیری در رابطه با پروژه 
پارکینگ 6-طرح و تصویب دستورالعمل تبصره 3 ماده 36 قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاون 7-انتخاب اعضای اصلی هیات 

رییس هیات مدیره- ولی حاجی شیزریمدیره و بازرسان و اعضای علی البدل

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره  به  لوگان   L۹۰ لوگان  رنو  سواری  خودرو  مالکیت  سند 
شاسی  شماره  و   K4MA6۹۰D۰۳۰46۹ موتور  شماره  و  4۲8ق8۹   -۷۲
 NAPLSRALD8۱۰۱۲8۲۳ و شماره شاسی NAPLSRALD8۱۰۱۲8۲۳

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر 

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی متهم
با استناد ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری بدین وسیله 
به متهم صابر قنبری فرزند فیض اله  فعاًل مجهول المکان در پرونده کالسه ۹۵۰۵۹۳  شعبه ۱۰۱ 
جزایی  دادگاه عمومی جوانرود به اتهام جعل واستفاده از سند مجهول تحت تعقیب می باشند، 
ابالغ می شود در روز۹۵/۱۰/۱۱  ساعت ۹:۳۰ صبح به منظور رسیدگی و دفاع از خود در شعبه 
۱۰۱ جزایی دادگاه عمومی جوانرود حاضر شوید و اال غیاباً به اتهام شما رسیدگی و حکم صادر 

مدیر دفتر شعبه 101 عمومی جزایی جوانرود- محمدیخواهد شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۳۱۰۱۲۰۰۹۰۳4 مورخه 8/۱۷ /۹۵  جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسین ابراهیم پور بزرگ    
فرزند قربان  به شماره شناسنامه ۱48۰صادره ازرشت  در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 6۷/۷۰  متر مربع  پالک 4/446 از   سهمی عباس نخبه زعیم  محرز   
گردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه 
های کثیر االنتشار و محلی در یک تاریخ چاپ و 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 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 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. م/الف ۵46
تاریخ انتشار اول :  ۹۵/۹/۲  تاریخ انتشار دوم  :۹۵/۹/۱۷

محمد افخمیـ  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالسه پرونده : ۹۱۰۵۲6 . وقت رسیدگی : ۹۵/۱۱/۱8 ساعت ۱۱ صبح . خواهان : صادق قمی فرزند نور 
محمد با وکالت زهرا هداوند میرزایی به نشانی پاکدشت روبه روی مجتمع شورای حل اختالف . خواندگان 
: ۱- محمد هداوند میرزایی فرزند حسنعلی ۲- جواد هداوند میرزایی ۳- مجید مرادی . خواسته : الزام به 
تحویل جمیع یک واحد آپارتمان – فک رهن – سپس تنظیم سند رسمی . خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی دادگستری ورامین ارجاع گردیده و 
وقت رسیدگی تعیین شده . به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجویز ماده ۷۳ قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی میشود . 
تا خوانده از تاریخ نشر اگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید . و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند . چنانچه بعدا 

ابالغی به وسیله اگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود .
خ / م الف   930 مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی دادگستری ورامین 

آگهي فقدان
آقاي محمدرضا گنجی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۱۲ 
مترمربع قطعه ۷۱ تفکیکی به پالک ۲۱۰6 فرعي از ۳6۱ اصلي مفروز از پالک 
8۱۲ فرعي نامبره واقع در اراضی ولدآباد بزرگ جز حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان 
کرج موردثبت 8۷۹۳۰۰ صفحه ۳۵4 دفتر جلد ۲۵۲ بنام محمدرضا گنجی ثبت و 
صادر گردیده است که بعلت سهل انگاري مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثني نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده ۱۲۰ 
آئین قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند 
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این 
اداره تسلیم نماید. بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض واصل نشود و 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به 

متقاضي تسلیم خواهد شد. 48۲۷8 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کرج ناحیه 2- ایرج فهیمي

آگهی ابالغ اجرائیه 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیها بنام بهمن دشتی احمدی 
فرزند غالم علی و خانم سکینه رحیمی فرزند حسین که مجهول المکان می باشند 
ابالغ میگردد چون وفق دادنامه غیابی شماره ۹4۰۹۹۷۰۲۰۷۱۰۰۱46 -۹4/۰۳/۰۷ و 
اجرائیه صادره از شعبه اول در پرونده شماره ۹۳۰۲6۲ تضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 
۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳/۲8۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ) ۹۳/۰۵/۰۱( لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد ) موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان( با نمایندگی 
خانم نفر و مبلغ ۵/۹۱4/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این 
اگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود . 
خ / م الف   931 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان ورامین – مرتضی باختر 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای پرویز معدن شکاف دارای شناسنامه شماره - به شرح دادخواست به کالسه 
۹۵۰۷۰6 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان شعبانعلی معدنشکاف  بشناسنامه ۵۵ در تاریخ ۹۵/۷/۱۰ در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-کریم معدن شکاف فرزند شعبانعلی  به شماره شناسنامه ۵۷ صادره ازساوجبالغ 

نسبت فرزند  
کرج  از  صادره   ۵4 شناسنامه  شماره  به  شعبانعلی  فرزند  شکاف  معدن  ۲-پرویز 

نسبت فرزند
صادره   ۱۹۷6 شناسنامه    شماره  به  شعبانعلی  فرزند  شکاف  معدن  ۳-بهروز 

ازساوجبالغ نسبت فرزند
4-رضا معدن شکاف  فرزند شعبانعلی   به شماره شناسنامه ۹۱  صادره ازساوجبالغ 

نسبت فرزند
۵-اسماعیل معدن شکاف فرزندشعبانعلی به شماره شناسنامه ۵۲  صادره از کرج 

نسبت فرزند
6-علی معدن شکاف فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه ۵6  صادره از ساوجبالغ 

نسبت فرزند
از  صادره   6۵6 شناسنامه  شماره  به  شعبانعلی  فرزند  شکاف  معدن  ۷-ابوالفضل 

ساوجبالغ نسبت فرزند 
8-خدیجه معدنی پور فرزند یونسعلی به شماره شناسنامه ۳4 صادره از ساوجبالغ 

نسبت همسر
اینک با 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 نشرنخستین 

آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ م/الف۵۳۹
رئیس شعبه سوم  شورای حل اختالف هشتگرد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
اول/دوم  هیات   ۹۵/۷/۱۲ مورخ   ۱۳۹۵6۰۳۳۱۰۰۹۰۰۲8۱۰ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي / خانم حسن عباسیان فرزند مهدی بشماره شناسنامه 4۳۹۲ کد 
ملی ۰۳۲۰۲۷۷۲8۳ بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۵۵ مترمربع 
شماره  بخشنامه  برابر  فوق  )پالک  فرعي   ۳6۱۳ پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز 
۲۳۵۱۱ به پالک ۵۰8۹4 فرعی اصالح شد( از ۱6۲ اصلي واقع در کرج خریداري 
از مالک رسمي آقاي مهدی عباسیان که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه ۲8۹ 
دفتر ۱۱۵۱ بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی 
به صورت سند عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 48۲۲۳  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۹/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۹/۱۷

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال منقول / غیر منقول – نوبت دوم
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 8۱۷ و اجرائیه شماره 64۲/۱/۹۳ صادره از 
حوزه اول شورای حل اختالف ورامین و ثبت به کالسه ۹۳۱۱۰۹ اجرای احکام 
به  امیری محکوم گردیده  مدنی شورای حل اختالف ورامین محکوم علیه جعفر 
تنظیم سند ملک به پالک ثبتی ۰/4۹ در حق محکوم له فریده علی میرزالو ، لذا 
محکوم له در راستای استیفاء محکوم به تقاضای توقیف ملک محکوم علیه را نموده 
به شرح ذیل کارشناسی و  اموال توسط کارشناسان رسمی دادگستری  است که 
ارزیابی گردیده است . ملک شامل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۱۵۰۱۲ متر مربع پالک ۹۲ فرعی از ۱۰ اصلی مفروز از پالک یک فرعی از اصلی 
مذکور واقع در موسی آباد بخش بهنام پازوکی با حدود و مشخصات شماال به طول 
۱88/۵۰ متر در امتداد جوی زراعتی حریم راه اهن تهران مشهد شرقا به طول 
مرزیست به باقیمانده پالک ۰/۱ جنوبا ۱88/۵۰ متر مرزیست به باقیمانده پالک 
مذکور غربا بطول 8۰ متر مرزیست به جوی زراعتی ذیل ثبت شماره ۱۲8۹۷۳ 
صفحه ۱۳ دفتر ۳6۰ بنام علی اصغر امیر ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 
۲4۹448 ضمنا به ملک مذکور در بعضی از قسمتهای ان پی کنی شده و مصالح 
در  که   . است  درخت شده  کاشت  به  اقدام  ان  از  قسمتی  در  موجود  ساختمانی 
نهایت با توجه به جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه ارزش ریالی ملک موصوف 
۵/۲۵4/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است . و مقرر گردید اموال فوق الذکر در 
تاریخ ۹۵/۰۹/۱6 از ساعت ۱۰/۰۰ صبح الی ۱۱/۰۰ صبح واقع در اجرای احکام 
مدنی شورای حل اختالف ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان از طریق 
مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی 
یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . ده درصد مبلغ 
مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و نامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه / 
یک هفته از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز 
نماید در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید 
سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده وفق مقررات 
تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است طرفین 
اعتراض  مزایده  انجام  نحوه  به  نسبت  مزایده  تاریخ  از  هفته  یک  ظرف  میتوانند 
نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام 
خریدار منتقل نخواهد شد . ضمنا ظالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج 

روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از ملک / اموال مورد مزایده بازدید نمایند . 
خ / م الف   927 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۵6۰۳۳۱۰۱۱۰۰۰۲6۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰4 هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض آقاي 
سیدجالل حسینی بشناسنامه شماره 6 صادره از ساوجبالغ فرزند سیدحسین در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 6۰۰ مترمربع از پالک 
شماره 4۱۵ فرعي از ۱44 اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای عبدالعلی کمالی 
تایید  میباشد  دهقان  کمالی  عبدالحسین  آقای  اولیه  مالک  مالکیت  با  و  دهقان 
مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 4۷۵۹۱  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۰8/۱6۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

مدیرکل هواشناسی هرمزگان گفت: نقشه های 
پرفشار  سامانه  ریزش  نشان دهنده  هواشناسی 
از دوشنبه یکم  به جنوب کشور  سرد شمالی 
است   جاری  هفته  پایانی  روزهای  تا  آذرماه 
ناپایداری جوی و دریایی در استان  که سبب 

هرمزگان می شود.
ناپایداری ها  این  کرد:  اضافه  رنجبر  سعید 
گردوخاک  و  شدید  نسبتاً  باد  وزش  به صورت 
بخصوص در مناطق شرقی و مرکزی خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت کنونی بندرعباس گفت: 
ظهر  تا  گردوخاک  و  شدید  نسبتاً  باد  وزش 
سه شنبه ادامه خواهد داشت و از فردا ظهر از 
شددت گرد خاک کاسته خواهد شد اما تا آخر 

هفته ادامه خواهد داشت.
رنجبر اضافه کرد: از بعدازظهر چهارشنبه دوباره 

این  و  بود  خواهیم  خاک  گرد  افزایش  شاهد 
وضعیت تا شنبه ادامه خواهد داشت.

به گفته وی در شرایط فعلی احتمال اختالل 
در تردد دریایی و هوایی از بندرها و فرودگاه 
اشاره  با  رنجبر  دارد.  وجود  بندرعباس 
در  گردوخاک  و  شدید  نسبتاً  باد  وزش  به 
مناطق شرقی و مرکزی گفت : تا پایان هفته 
این شرایط جوی تمامی استان و حتی جزایر 
را در بر خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: 
روزهای  تا  پرفشار  سامانه  این  ماندگاری  با 
پایانی هفته  کاهش محسوس دما  در استان 
تا  دوشنبه  از  همچنین  می شود  پیش بینی 
خواهد  مواج  نسبتاً  دریا  جاری  هفته  پایان 
صورت  الزم  تمهیدات  می شود  توصیه  بود 

گیرد.

هوای بندرعباس تا آخر هفته گردوخاکی است

نهاد  مردم  انجمن  مشترک  همکاری  با 
اردبیل، طرح  و شهرداری  دیده بانان طبیعت 

پاکبانان اربعین در شهر اردبیل اجرا شد.
نهاد  مردم  انجمن  دبیر  پناهی،  صادق 
دیده بانان طبیعت اردبیل در جمع خبرنگاران 
اربعین  روز  نیت  به  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
چهلمین روز شهادت امام حسین)ع(، 4۰ نفر 
از جوانان این انجمن در قالب طرح پاکبانان 
اربعین اقدام به پاکسازی معابر عمومی مسیر 

دسته جات عزاداری کردند.
اربعین  پاکبانان  طرح  در  اینکه  بیان  با  وی 
از نیروهای جدید عالقمند بصورت داوطلبانه 
طرح  می کنیم  تالش  افزود:  داشتند،  حضور 
شده  خارج  پسماند  بحث  از  محرم  پاکبانان 

و به بحث تغییر رفتار اجتماعی تبدیل شود.

تنها  طرح  این  قالب  در  کرد:  اضافه  پناهی 
هدف ما جمع آوری پسماند از سطح شهر یا 
احساس  ایجاد  بلکه  نیست،  مردم  زباله های 
تعلق مردم نسبت به پاکیزگی شهرشان است، 
تا براساس فرهنگ، تاریخ و تمدن دیرین این 
دیار بتوانیم خود مردم را عالقمند به تمیزی 

و پاکیزگی شهرشان بکنیم.
طبیعت  دیده بانان  نهاد  مردم  انجمن  دبیر 
سال  دومین  امسال  اینکه  بیان  با  اردبیل 
اجرای طرح پاکبانان محرم را شاهد بودیم، 
روزهای  در  استقبال  میزان  کرد:  تصریح 
که  بود  زیاد  امسال  عاشورای  و  تاسوعا 
شده  انجام  برنامه ریزی های  با  می رود  امید 
تعداد  این  افزایش  شاهد  آتی  سال های  در 

داوطلب باشیم.

طرح پاکبانان اربعین در اردبیل اجرا شد

رئیس انجمن ضایعه نخاعی مازندران از وجود 
86۵ معلول ضایعه نخاعی در استان خبرداد.

نخاعی  ضایعه  انجمن  ایسنا،  از  نقل  به 
»آرامش«در سال ۱۳۷۹ با کسب مجوز از اداره 
کل بهزیستی و نیروی انتظامی استان به عنوان 

سازمان مردم نهاد فعالیت خود را آغاز کرد.
بازدید  رئیس مرکز ضایعه نخاعی مازندران در 
مدیرکل صداوسیما و معاون بهزیستی مازندران 
ازاین مرکز با بیان اینکه از زمان تاسیس انجمن 
اقدام به شناسایی معلوالن کردیم، افزود: پس از 
شناسایی، تشکیل پرونده و نیازسنجی معلوالن 
بهداشتی  و  توانبخشی  پزشکی،  نیاز  متوجه ۳ 

آنان شدیم.
بنیامین محسنی ساروی با اشاره به اینکه تامین 
ضایعه  معلوالن  برای  روزانه  بهداشتی  نیازهای 
این  کرد:  اضافه  است،  بااهمیت  بسیار  نخاعی 
نیازها، شامل؛ سون، باند و کیسه ادرار می شود.

وی با بیان اینکه مغز معلوالن نخاعی با اندام ها 
معلوالن  دلیل  به همین  ندارد، گفت:  ارتباطی 
نخاعی حتی اگر چند روز روی ویلچر بنشینند 

هیچ حسی از درد و خستگی ندارند.
رئیس مرکز ضایعه نخاعی استان بیان کرد: به 
منظور ارائه خدمات تخصصی رایگان به معلوالن 
ضایعه نخاعی، برخی خدمات مانند پاراکلینیک، 
رادیولوژی و سونوگرافی با پزشکان تفاهم نامه 

امضا شده است.
این مددکار با بیان اینکه برخی از معلوالن هزینه 
داروی خود را ندارند، اضافه کرد: طی تفاهم نامه 
مرکز  معلوالن  شد  قرار  داروخانه  چند  با  ای 
ضایعه نخاعی تا یک و نیم میلیون تومان داروی 

رایگان دریافت کنند.
وی بیان کرد: طی صحبتی که با درمانگاه انصار 
سپاه صورت گرفته قرار شد تا معلوالن ضایعه 
دریافت  رایگان  دندانپزشکی  خدمات  نخاعی 
با توجه به نیاز توانبخشی و فیزیوتراپی  کنند؛ 
براساس  تا  خواستیم  بهزیستی  از  معلوالن 
بربرون سپاری  قانون اساسی مبنی  اصل ۱44 
خدمات، ویزیت بیماران در منزل را به مرکز ما 

بدهد.
رئیس مرکز ضایعه نخاعی مازندران»آرامش« با 
بیان اینکه مراکز ویزیت و مراقبت در منزل و 
واحد توانبخشی و مرکز ضایعه نخاعی زیر نظر 
انجمن هستند، گفت: تیمی متشکل از پزشک، 

پرستار و فیزیوتراپ و مددکار ماهانه بیمار را در 
منزل ویزیت می کنند.

وی اضافه کرد: تعدادی از معلوالن ضایعه نخاعی 
بسترگرا هستند و نیاز به مراقبت در منزل دارند 
که گروهی از نیروهای دیپلمه مرکز را به منظور 
ارائه خدمات رایگان ۳ ساعته مراقبت در منزل 

آموزش دادیم تا از این افراد مراقبت کنند.
محسنی با بیان اینکه خدمات فیزیوتراپی برای 
گفت:  است،  الزامی  نخاعی  ضایعه  معلوالن 
براساس بررسی های انجام شده، متوجه شدیم 
های  انجمن  به  ژاپن  سفارت  اقتصادی  بخش 
خدمات  توسعه  حال  در  کشورهای  نهاد  مردم 
کردیم  وگو  گفت  آنان  با  که  دهد  می  رایگان 
در  ها  ژاپنی  سوی  از  محل  بازرسی  از  پس  و 
اسفندماه سال ۹۲ مبلغ ۹۰ هزار یورو تسهیالت 
مالی به انجمن داده شد که ابزار و دستگاه های 

فیزیوتراپی را از ژاپن وارد کشور شده است.

وجود 865 معلول ضایعه نخاعی در مازندران
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قیمت نفت ایران در مرز 4۰ دالر آرام گرفت

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ادامه 
مازاد عرضه، سبب کاهش بیش از یک دالری قیمت نفت خام در 

هفته منتهی به ۱۱ نوامبر شد. 
آبان   ۲۱( جمعه  به  منتهی  هفته  در  ایران  خام سبک  نفت  قیمت 
ماه( با یک دالر و ۱۰ سنت کاهش به 4۱ دالر و ۹۳ سنت برای هر 
بشکه رسید، میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از ابتدای امسال 

تاکنون ۳۹ دالر و 8۳ سنت بوده است.
به کاهش  سنت   6 و  دالر  یک  با  ایران  سنگین  خام  نفت   قیمت 

نفت  قیمت  میانگین  رسید؛  بشکه  هر  برای  ۷6 سنت  و  دالر   4۰  
سنگین ایران امسال تاکنون ۳۷ دالر و 8۱ سنت برای هر بشکه بوده 
 است.قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به 4۲ دالر و

6 سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، یک 
دالر و ۵۲ سنت کاهش نشان می دهد.

هر  انرژی،  مجامع  با  روابط  و  اوپک  امور  کل  مدیریت  گزارش  به 
بشکه نفت خام دبلیو تی آی آمریکا در هفته منتهی به ۱۱ نوامبر 
با 88 سنت کاهش، 44 دالر و 64 سنت برای هر بشکه معامله شد.
همچنین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با یک دالر و 

۳۲ سنت کاهش، 4۳ دالر و 48 سنت برای هر بشکه معامله شد.
با یک دالر و  ترتیب  به  نفت خام شاخص دوبی و عمان  قیمتهای 
8۰ و یک دالر و ۵۷ سنت کاهش به 4۲دالر و ۹۳ و 4۳ دالر و ۵6 

سنت برای هر بشکه رسید.

افزایش ذخیره سازی نفت آمریکا
ذخیره سازی  سطح  آمریکا  انرژی  اطالعات  اداره  گزارش  اساس  بر 
و  میلیون   ۲ با  نوامبر   4 به  منتهی  هفته  در  کشور  این  نفت خام 
حالی  در  این  رسید.  بشکه  میلیون   48۵ به  افزایش  بشکه   4۰۰
پیش بینی  را  بشکه  میلیون   ۳ الی  یک  افزایش  تحلیلگران  که  بود 

کرده بودند.
سطح ذخیره سازی نفت خام آمریکا مطابق با گزارش هفته قبل این 
اداره با ۱4میلیون و 4۰۰ هزار بشکه در روز افزایش، باالترین رقم 

افزایش در ۳4 سال گذشته را داشت.

2.5 میلیارد دالر بدهی نفتی هند به ایران 
هنوز پرداخت نشده است 

وزیر نفت هند گفت: از بدهی 6.۱۱ میلیارد دالری پاالیشگاه های 
هندی به ایران ۲.۵۵ میلیارد دالر باقی مانده که هنوز به این کشور 

پرداخت نشده است. 
استاندارد،  بیزینس  خبری  پایگاه  از  نقل  به  تسنیم  گزارش  به 
دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند گفت، پاالیشگاه های هندی ۲.۵۵ 
میلیارد دالر بدهی به ایران دارند که ۹۰ درصد از آن توسط شرکت 

خصوصی اسار اویل قابل پرداخت است.
که  زمانی   ۲۰۱6 می  در  هند  پاالیشگاهی  شرکت   4 افزود،  وی 
بازگشایی  سال   4 حدود  از  پس  ایران  با  بانکی  رسمی  های  کانال 
داشتند.  ایران  به  معوق  بدهی  دالر  میلیارد   6.۱۱ مجموعا  شد، 
از آنکه پاالیشگاه های دولتی بخش عمده ای بدهی ها را به  پس 
ایران پرداخت کردند، تا ۱۵ نوامبر مبلغ بدهی باقی مانده به ۲.۵۵ 

میلیارد دالر رسیده است.
وی افزود، شرکت مانگالور در ۲۰ می ۲.۵۵۷ میلیارد دالر به ایران 
بدهکار بود که ۲.۳۵۵ میلیارد دالر آن پرداخت شده و اکنون این 

شرکت تنها ۲.۲ میلیون دالر به تهران بدهکار است.
شرکت خصوصی اسار اویل که توسط برادران روئیا به مبلغ ۱۲.۹ 
بیشترین  شده،  فروخته  روسیه  روسنفت  شرکت  به  دالر  میلیارد 
بدهی معوق به ایران را در ۲۰ می )۲.۹۱۷ میلیارد دالر( داشت که 
تنها6۰۰ میلیون دالر آن را بازپرداخت کرده و هنوز ۲.۳۱۷ میلیارد 

دالر دیگر بدهکار است.
این مقام هندی گفت: »بعد از لغو تحریم های ایران در ۱6 ژانویه، 
پاالیشگاه   ،۲۰۱6 می   ۲۰ در  بانکی  های  کانال  مجدد  برقراری  و 
دالری  میلیارد   6.۱۱8 بدهی  از  دالر  میلیارد   ۳.۵6۳ هندی  های 
خود به ایران بابت خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران را پرداخت 

کرده اند.«
دالر  میلیون   ۵۵۰ از  دالر  میلیون   ۵۳8 هند  اویل  ایندین  شرکت 
میلیون   ۵۲ که  حالی  در  کرده،  پرداخت  ایران  به  را  خود  بدهی 
ایران  انرژی نیز به  از بدهی ۷6 میلیون دالری شرکت میتال  دالر 

پرداخت شده است.
مسئول  جدید  مالک  اویل،  اسار  شرکت  فروش  قرارداد  اساس  بر 

بازپرداخت بدهی های این شرکت به ایران خواهد بود.
پرادهان گفت، هند در بازه زمانی آوریل تا سپتامبر ۱۲.۱ میلیون 
تن نفت از ایران خریداری کرده است. این در حالی است که رقم 
وارداتی در کل سال ۱6-۲۰۱۵ از ایران ۱۲.۷ میلیون بشکه و در 

طی ۲ سال قبل از ان هر سال ۱۱ میلیون تن بوده است.

نفت از 47 دالر گذشت 

قیمت نفت در معامالت دیروز روندی صعودی به خود گرفت و هر 
بشکه نفت برنت در برابر 4۷ دالر و 4۹ سنت معامله شد. 

بر اساس این گزارش، قیمت جهانی نفت در نخستین روز معامالتی 
حالی  در  این  و  است  گرفته  خود  به  صعودی  روندی  جاری  هفته 
تولید خود  اوپک در کاهش  اقدام  به  امیدواری ها نسبت  است که 

افزایش یافته است.
هر بشکه نفت برنت دریای شمال در معامالت روز دوشنبه 6۳ سنت 
نفت سبک  قیمت  رسید.  4۹ سنت  و  دالر   4۷ به  و  یافت  افزایش 
آمریکا نیز ۵۷ سنت افزایش یافته و به 46 دالر و ۲6 سنت در هر 

بشکه رسیده است.
امیدواری ها به نهایی شدن تصمیم اوپک برای کاهش تولید خود 
ایران برای محدود کردن سطح تولید  پس از آن افزایش یافت که 

خود چراغ سبز نشان داد.
گفت:  تهران  در  اوپک  دبیرکل  با  دیدار  از  پس  ایران  نفت  وزیر 
احتمال اینکه اعضای اوپک به توافق برسند وجود دارد و با توجه به 

عالئمی که هست، همکاری خوبی در اوپک خواهیم داشت.
وی از ذکر هرگونه عددی در مورد میزان سقف تولید درنظرگرفته 
عددها  درباره  است  زود  االن   : گفت:  و  کرد  خودداری  ایران  برای 
اعالم  را  خودمان  استدالالت  و  دالیل  همچنین  ما   ، کنیم  صحبت 

کردیم ضمن اینکه ما از سهم خودمان نمی گذریم .
به گفته تحلیلگران، اکنون تنها کشوری که در برابر محدود کردن 
سطح تولید خود مقاومت می کند عراق است. این کشور خواستار 

معافیت از تصمیم اوپک برای کاهش تولید شده است.

 تولید روزانه نفت سکوی ایالم 
۱۰ هزار بشکه افزایش می یابد

با  ایالم  سکوی  اسفند  میدان  در  نفت  تولید   
پایان عملیات تعمیر چاه ها، ۱۰ هزار بشکه در 

روز افزایش می یابد. 
به گزارش شانا، منوچهر داوودی، مدیر امور فنی 
اجرای  با  گفت:  ایران  قاره  فالت  نفت  شرکت 
-DD  توسط دکل  E۲P۵ عملیات تعمیر چاه
سکوی  در  اسفند  میدان  نفت  روزانه  تولید   ،4
نفت  شرکت  سیری  عملیاتی  منطقه  در  ایالم 
و  بشکه  هزار   ۱۰ مجموع  در  ایران  قاره  فالت 
تولید گاز آن پنج تا ۱۰ میلیون فوت مکعب در 

روز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: این مهم پس از ۱6 سال و با توجه 
استقرار  امکان  نبود  و  دریا  بستر  مشکالت  به 

دکل های حفاری عملیاتی می شود. 
روی  بر  که  چاه  این  تعمیر  از  هدف  داوودی، 
را  دارد  قرار  ایالم  میدان   ۲-WPE سکوی 
و  دانست  سیری   NGL گاز  خوراک  تامین 
گفت: در هفته جاری با استقرار دکل »پاسارگاد 
۱۰۰« به عنوان سومین دکل ایرانی بکار گرفته 
روی  بر  ایران  قاره  فالت  نفت  در شرکت  شده 
است  نظر  در  ایالم،  میدان   ۱-WPE سکوی 
با  چاه  حلقه  هفت  تعمیر  و  حفاری  به  نسبت 
استفاده از ۲ دستگاه دکل حفاری در این میدان 
از  مورد  نخستین   E۲P۵ چاه  که  شود  اقدام 

چاه های یاد شده است.
تعمیر  و  حفاری  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
چاه های باقیمانده نیز در اسرع وقت انجام شود. 
کیلومتری   ۷۲ حدود  در  سیری  جزیره 
و  لنگه  بندر  جنوب  در  ایران  ساحلی   خط 
4۰ کیلومتری غرب جزیره ابوموسی واقع شده 

است. 

قرارداد 8۰۰ میلیون یورویی 
ارمنستان با فرانسه برای تصفیه 

آب آشامیدنی

میلیون   8۰۰ ارزش  به  قراردادی  ارمنستان 
آب  ساختن  بهداشتی  و  تصفیه  برای  یورو 
»ویولیا«  شرکت  با  کشور  این  آشامیدنی 

کرد. منعقد  فرانسه 
بر این اساس قرار است تا این شرکت فرانسوی 
کشور  بهداشتی  شرب  آب  سال   ۱۵ مدت  به 

ارمنستان را تامین کند. سه میلیون نفری 
قابلیت  با  آبی  زیاد  منابع  دارای  ارمنستان 
را  الزم  آوری  فن  اما  است  شرب  به  تبدیل 

دراین خصوص در اختیار ندارد.
های  کمپانی  بزرگترین  از  ویولیا  شرکت 
شمار به  جهان  در  آب  تصفیه  در   پیشرو 
 ۹ و در  دارد  پرسنل  ۱۷4 هزار  رود که   می 
درآمد  یورو  میلیارد   ۱۷.۷ امسال  اول  ماهه 
شرکت  این  درآمد  حال  این  با  است  داشته 
 نسبت به سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش نشان

 می دهد.

روسیه آماده اجرای فریز نفتی
 در سطح فعلی است

آماده  کرد،  اعالم  روسیه  جمهور  رئیس 
اختالفات  و  هستیم  نفتی  فریز  طرح  اجرای 
نظر میان اعضای اوپک مساله ای حاد نیست. 
گفت:  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین  والدیمیر 
نفتی  فریز  طرح  اجرای  آماده  روسیه   «
مقدار  این  و  است  تولید  فعلی  سطح  در 
وارد  کشور  این  اقتصاد  به  را  ضرری   تولید 

کند«. نمی 
نشست  در  کرد،  اعالم  پوتین  در همین حال 
اجرای طرح  اوپک، موضع روسیه  پیش روی 
نخواهد  پیدا  تغییری  و  است  نفتی  فریز 
چندین  هم  این  از  پیش  اینک  ضمن  کرد 
کردن  فریز  آماده  که  بودیم  کرده  اعالم  بار 

هستیم.   فعلی  در سطح  خود  نفت  تولید 
انتظار  کرد:  تصریح  روسیه  جمهور  رئیس 
فریز  طرح  اجرای  با  روسیه  که  رود  نمی 

ببیند.   آسیب  انرژی  در حوزه  نفتی 
این  انرژی  وزیر  کرد:  نشان  خاطر  »پوتین« 
انرژی  بزرگ  با شرکت های  مذاکراتی  کشور 
داشته و همگی آماده همکاری در این مسیر 

  . هستند
گفت:  ادامه  در  روسیه  جمهور   رئیس 
از  نفتی  فریز  طرح  شدن  نهایی  به  نسبت   «
اوپک  نفت  کننده  تولید  بزرگ  اعضای  سوی 
مطمئن نیستم اما نقطه نظرات در این رابطه 

شود.«  می  ارزیابی  مثبت 
وی در پایان گفت: » برای رسیدن به توافق 
بسیار  شانس  نفتی  فریز  طرح  اجرای  سر  بر 
بزرگی وجود دارد و به نظر من علت آن قابل 
اعضای  میان  در  اصلی  اختالفات  بودن  حل 
حاد  مسائل  عنوان  به  آنها  از  و  است  اوپک 

کرد. یاد  نمی توان 

نفت در جهان کوتاه از انرژی

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه افزایش ۱۰ 
درصدی تعرفه های برق بر اساس قانون و از 
نیست،   جدیدی  چیز  و  بوده  امسال  ابتدای 
یارانه ها  هدفمندی  قانون  اساس  بر  گفت: 
اما  یابد  افزایش  درصد   ۲۰ باید  برق  تعرفه 

دولت با ۱۰ درصد رشد موافقت کرد.
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  محمودی  ستار 
تعرفه های برق ۱۰ درصد،افزایش  آیا جدیداً 
به  توجه  با   ۹۵ سال  در  گفت:  است،  یافته 
مصرفی  برق  دولت  اجازه  و  مصوب  قانون 
میانگین  صورت  به  درصد   ۱۰ تعرفه ها  و 
ابتدای  از  موضوع  این  که  یافت  افزایش 
عنوان  اینکه  و  گرفت  صورت  جاری  سال 
شده  گران  درصد   ۱۰ برق  جدیداً  می شود 

ندارد. است صحت 
نیز  برق  انشعاب  حق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
یافته  افزایش  قانونی  مجوز  با  پیش  ماه  یک 
و قرار است طی ۵ سال به قیمت تمام شده 
از  نیز  برق  انشعاب  افزایش  گفت:  برسد، 
کرد  پیدا  عملیاتی  جنبه  جاری  سال  اواسط 
و  حدود یک ماه است عملیاتی شده است.

آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  محمودی 
برای  دولت  به  پیشنهادی  نیرو  وزارت 
ارائه  دولت  به  برق  و  آب  قیمت  افزایش 
دولت  و  نیرو  وزارت  فعاًل  است،  گفت:  کرده 
و  پیش بینی  آینده  سال  و  جاری  سال  برای 
یا پیشنهادی برای افزایش قیمت آب و برق 
نکرده است، معموالً صدور مجوز و یا اعمال 
قانون برای افزایش قیمت آب و برق با چند 
جدیداً  بنابراین  می شود  شروع  تأخیر  ماهی 

نداشته است. افزایشی  یا آب  و  برق  تعرفه 
لحاظ  به  داد:  ادامه  نیرو  وزیر  قائم مقام 
 ۲۰ باید  تعرفه ها  یارانه ها  هدفمندی  قانون 
نیرو  وزارت  و  دولت  اما  یابد  افزایش  درصد 
کرده  عملیاتی  را  درصدی  آن   ۱۰ افزایش 

است.
وی با اشاره به کاهش بارش ها و وضعیت نه  

مجموع  گفت:  سدها،  ذخایر  مناسب  چندان 
 ۱۳ گذشته  روز  تا  کشور  سطح  بارش های 
مدت  به  نسبت  که  است  بوده  میلی متر 
 8۱ بود  میلی متر   6۷ که  قبل  سال  مشابه 
به  نسبت  و  می دهد  نشان  کاهش  درصد 
بوده  میلی متر   ۲۹ بارش ها  که  میان مدت 

۵۵ درصد کاهش نشان می دهد.  است 
استان های  یک  هیچ  کرد:  اضافه  محمودی 
کشور از لحاظ بارش نسبت به سال گذشته 
روان  میزان  و  است  نداشته   مثبتی  شرایط 
کاهش  درصد   ۵ قبل  سال  به  نسبت  آب ها 
دارد بنابراین از لحاظ کمی حجم آب پشت 
کاهش  مترمکعب  میلیارد   ۵ کشور  سدهای 
اشاره  با  نیرو  وزیر  می دهد.قائم مقام  نشان 
کرده  عنوان  که  هواشناسی  پیش بینی  به 
خواهیم  پیش  در  خشکی  پاییز  امسال  بود 
شرایط  آذر  ماه  امیدواریم  داشت، گفت: 
امروز  و  دیروز  خوشبختانه  که  کند  تغییر 
است. بارش در کشور مناسب شده  وضعیت 

کمتر  سالی  کشور  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
از نرمال در بارش ها را خواهد داشت و باید 
برای چنین سالی مهیا کنیم، گفت:  را  خود 

باید  و صرفه جویی همچنان  مدیریت مصرف 
از سوی مردم جدی گرفته شود.

وضعیت  خصوص  در  همچنین  محمودی 
مصرف  امسال  گفت:  کشور،  در  برق  تولید 
هزار   ۵۳ به  نزدیک  پیک  زمان  در  برق 
می شود  پیش بینی  بنابراین  بود  مگاوات 
هزار   ۵۵ به  پیک مصرف  آینده  در سال  که 
باالی  ظرفیت  این  بنابراین  برسد،  مگاوات 
برای  اساسی  تمهیدات  نیازمند  مصرف 
که  چرا  است  پیشامدی  گونه  هر  با  مقابله 
هم از لحاظ بارش و هم از لحاظ تولید برق 

هستیم. مواجه  تنگنا  با 
کاهش  از  همچنین  نیرو  وزیر  قائم مقام 
داد  خبر  آبی  تنش  دارای  شهرهای  تعداد 
شهرهای  تعداد  جاری  سال  در  گفت:  و 
میزان  و  است  شده  کمتر  آبی  تنش  دارای 
و  هزار   6 از  تانکر  با  روستاها  به  آب رسانی 
کاهش  روستا   6۰ و  هزار   6 به  روستا   ۷۰۰

است. یافته 
وی ادامه داد:در بخش آب و برق ۳۰۰ طرح 
آماده داریم که لیست آنرا به سازمان برنامه 
و بودجه ارائه کرده ایم تا بودجه الزم برای 

کند. تنظیم  آنها  اتمام 
این  با  حال  هر  کرد:به  نشان  خاطر  وی 
بودجه ها و منابع مالی سال های سال طول 
برسد  اتمام  به  ها  پروژه  این  تا  کشد  می 
ورود  با  توانند  می  گذاران  سرمایه  بنابراین 
به این طرح ها کمک بزرگی به دولت کنند 

و بار بزرگی از روی دوش دولت بردارند.
نیمه  های  طرح  کرد:برای  تاکید  محمودی 
تمام در بخش آب کشور ۱6۰ هزار میلیارد 
اعتبار  این  اگر  که  است  نیاز  اعتبار  تومان 

اتمام می رسد. ۵ سال به  تامین شود تا 
تا   88 حاکیست  آمارها  داد:  ادامه  وی 
کشور  تجدیدشونده  آبی  منابع  درصد   ۹۰
مصرف شده و این به معنای ورود به بحران 
شدید و ناپایداری قطعی آبی است؛ اما مقرر 
شده است این منابع در برنامه ششم توسعه 
 ۲6 به  مترمکعبی  میلیارد   ۱۱ افزایش  با 

برسد. مترمکعب  میلیارد 
اجرای  با  مهم  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
های  آب  بخشی  تعادل  و  احیا  طرح 
آبیاری  های  شیوه  اصالح  زیرزمینی، 
آب،  مصرف  الگوی  تغییر  کشاورزی،  و 
های  سامانه  نصب  آبی،  های  پروانه  کنترل 
می  میسر   ... و  آب  مصرف  سنجش  نوین 
با  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر  مقام  شود.قائم 
عمر  از  نیم  و  سال  سه  از  بیش  گذشت 
و  میلیارد  یک  به  نزدیک  یازدهم،  دولت 
آب  منابع  احیای  مترمکعب  میلیون   8۰۰
دقیقتر  قضاوت  اما  شده،  انجام  زیرزمینی 
های  افق  در  دستکم  باید  زمینه  این  در 

شود. دیده  ساله  پنج 
و   ۱۳۹۳ سال  در  شد:  یادآور  محمودی 
تعادل  و  احیا  طرح  اجرای  آغاز  با  همزمان 
این  ۵۰۰ میلیارد ریالی برای  اعتبار  بخشی، 
 ۱۳۹4 طرح در نظر گرفته شد که در سال 
افزایش  ریال  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار  یک  به 

یافت.

قائم مقام وزیر نیرو خبر داد:

قیمت آب و برق امسال افزایش نمی یابد

یک مقام مسئول در شرکت نفت از افزایش ۱۰ 
هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت خام ایران در 
یکی از میادین نفتی خلیج فارس با تکمیل یک 

پروژه تعمیراتی چاه های نفت خبر داد. 
منوچهر داوودی در تشریح طرح جدید افزایش 
تولید نفت ایران در خلیج فارس، گفت: با اجرای 
عملیات تعمیر تعدادی از چاه های دریایی، تولید 
ایالم در  اسفند در سکوی  نفت میدان  روزانه 
منطقه عملیاتی سیری شرکت نفت فالت قاره 
گاز  تولید  و  بشکه  ایران در مجموع ۱۰ هزار 
این میدان حدود پنج تا ۱۰ میلیون  طبیعی 
فوت مکعب در روز افزایش می یابد.مدیر امور فنی 
شرکت نفت فالت قاره ایران، افزود: این افزایش 
ظرفیت تولید نفت ایران در خلیج فارس، پس 
از ۱6 سال و با توجه به مشکالت بستر دریا و 
نبود امکان استقرار دکل های حفاری عملیاتی 

می شود.این مقام مسئول هدف از تعمیر این چاه 
که بر روی سکوی WPE-۲ میدان نفتی ایالم 
قرار دارد را تامین خوراک گاز NGL  سیری 
عنوان کرد و یادآور شد: در هفته جاری با استقرار 
دکل »پاسارگاد ۱۰۰« به عنوان سومین دکل 
ایرانی به کار گرفته شده در شرکت نفت فالت 
قاره بر روی یکی از سکوهای میدان ایالم، در 
نظر است نسبت به حفاری و تعمیر هفت حلقه 
چاه با استفاده از ۲ دستگاه دکل حفاری در این 
میدان اقدام شود.به گفته  مدیر امور فنی شرکت 
نفت فالت قاره ایران حفاری و تعمیر چاه های 

باقیمانده نیز در اسرع وقت انجام می شود.
حدود ۷۲  در  سیری  جزیره  مهر،  گزارش  به 
کیلومتری خط ساحلی ایران در جنوب بندر 
لنگه و 4۰ کیلومتری غرب جزیره ابوموسی قرار 

گرفته است. 

گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  یک 
عملیات  در  باید  نفت  وزارت  و  دولت 
فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  عمرانی 
را  کشور  آن  راه اندازی  زیرا  کنند  تسریع 

می کند. بنزین خودکفا  واردات  در 
انجام  اقدامات  به  اشاره  با  مرادی  احمد 
خلیج  ستاره  نفتی  پاالیشگاه  در  شده 
بهره برداری  در  تسریع  منظور  به  فارس 
پروژه  این  که  بود  این  تصور  گفت:  آن 
 8۵ سال  از  زیرا  برسد  نتیجه  به  زودتر 
شده  آغاز  آن  فعالیت  و  عمرانی  عملیات 
 ۱۰ داریم  قرار   ۹۵ سال  در  که  اکنون  و 
این مجموعه وسیع  سال می گذرد و هنوز 

نیاز به کار دارد.
مجلس  در  بندرعباس  مردم  نماینده 
نفت  وزارت  و  دولت  کرد:  خاطرنشان 

که  کنند  تسریع  عمرانی  عملیات  در  باید 
برسد. نتیجه  به  زودتر  هرچه 

نیروهای  از  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
شود،  استفاده  پاالیشگاه  این  در  بومی 
و  نفت  حوزه  در  هرمزگان  ظرفیت  گفت: 
گاز بسیار وسیع است و ۱8 درصد از نفت 
کشور به صورت مستقیم و 4۵ درصد هم 

است. غیرمستقیم  طور  به 
اظهار  مجلس،  انرژی  کمیسیون  عضو  این 
پاالیشگاه  درصدی   ۱۰۰ راه اندازی  کرد: 
از  را  کشور  می تواند  فارس  خلیج  ستاره 

کند. خودکفا  بنزین  واردات 
اساس  بر  کرد:  بیان  پایان  در  وی 
کرده اند  اعالم  مسئوالن  تاکنون  آنچه 
کامل  بطور  سال  پایان  تا  که  امیدواریم 

برسد. بهره برداری  به 

ظرفیت تولید نفت ایران
 در خلیج فارس افزایش یافت

خود کفایی در واردات بنزین
 با راه اندازی کامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

 فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي
 شـرکت آب و فاضـالب اسـتان هرمـزگان بـه عنـوان دسـتگاه مناقصـه گـزار در نظـر دارد به    اسـتناد قانـون برگزاري 
مناقصـات بـه شـماره 130890 مـورخ 83/11/17 مناقصه با موضوع : اصالح و توسـعه شـبکه محالت شـهر خمیـر با مبلغ 
بـرآورد 4/580/448/697ریـال  ) چهـار میلیـارد و پانصد و هشـتاد میلیون و چهارصد و چهل و هشـت هزار و ششـصد 
و نـود و هفـت  ریـال (  و ضمانتنامـه شـرکت در فراینـد ارجـاع کار  به مبلـغ  230,000,000 ریال ) دویسـت و سـي میلیون ریـال ( ) اعتبار 
پـروژه فـوق از طریـق اسـناد اعتباري اوراق مشـارکت و اسـناد خزانه اسـالمي تامیـن میگردد ( بـه پیمانکار  واجـد شـرایط داراي رتبه 5 

واگذارنماید.  آب  
از کلیه شرکتهاي صالحیت دار که متقاضي شرکت در مناقصه مذکور هستند دعوت مي شود از   تاریخ درج آگهي به مدت پنج روز  با ارائه 
معرفي نامه کتبي و فیش واریزي به مبلغ 00/000 0 /1ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر بابت خرید 
اسناد   مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها این شرکت به نشاني بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتي مراجعه و اسناد 
مربوطه را دریافت نمایند . و متقاضي مي تواند مبلغ   ضمانتنامه  را به یکي از صور پیش بیني شده در آئین نامه تضمین در معامالت دولتي که 
  در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نماید . مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت الک 
و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان تحویل نمایند، مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت 13 مورخ24/ 95/09 مي باشد و 
پیشنهادات واصله پس از ارزیابي کیفي مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65( در ساعت 10 مورخ 09/30 /95 در کمیسیون مناقصه 
بازگشایي پیشنهادها آزاد است.  در ضمن  از پیشنهاد دهندگان در جلسه  از طرف هر یک  نماینده  نفر  بازگشایي خواهد شد و حضور یک 
عالقمنـــــدان مي توانند به سایت اینترنتي شرکت آب و فاضالب به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.Com     مراجعه نمایند.        

روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب استان هرمزگان 

 نوبت اول

شركت آب و افضالب استان رهمزگان 
)سهامی خاص(
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بحران در کارخانجات مصالح ساختمانی
صنعت ساختمان متناسب با سایر بخش ها رشد نکرده اند

واحدهای تولید مصالح ساختمانی همچنان با بحران مواجه هستند 
با  بطوری که نیمی از کارخانه های سیمان غیرفعال شده و مابقی 
ادامه می دهند.حال صنعت چند سالی است که  به کار خود  زیان 
خوب نیست، رکودی که بر اقتصاد ایران سایه انداخته فشار زیادی 
برخی شان  تولیدی  واحدهای  است.  کرده  وارد  صنعتگران  بر  را 
تعطیل شده اند و برخی با حداقل ظرفیت به تولید ادامه می دهند.

تحریم های یکجانبه غرب بر علیه ایران در کنار کاهش قدرت خرید 
با  را  ایران  صنعت  که  بود  دالیلی  مهمترین  از  مصرف کنندگان 
چالش های جدی مواجه کرد. در این میان صنایع مرتبط با صنعت 
با  مسکن  بخش  زیرا  شده اند  متحمل  را  زیان  بیشترین  ساختمان 
عمیق ترین رکود در سال های اخیر روبرو شده و ۳۰۰ شغل مرتبط با 
این صنعت همگی به خواب عمیق فرو رفته اند.در واقع پس از رکود 
شدیدی که این بخش با آن درگیر شده صنایع مرتبط مانند فوالد، 
مرتبط،  های  بخش  سایر  و  پنجره  و  درب  خانگی،  لوازم  سیمان، 
آنها  مشکالت  بر  هم  سال  هر  و  شده اند  روبرو  زیادی  مشکالت  با 
بخش  رکود  حل  وعده  یازدهم  دولت  ابتدای  از  شود.  می  افزوده 
مسکن بارها مطرح شده اما این رکود همچنان پابرجاست و هرروز 
واحدهای تولیدی مرتبط با این صنعت، با وضعیت وخیم تری مواجه 
می شوند.حتی یکی از دالیل رشد پایین در بخش صنعت با وجود 
تسهیالتی که برای این بخش در نظرگرفته شده است، رکود صنعت 
ساختمان عنوان می شود.در این خصوص محسن صالحی نیا، معاون 
وزیر صنعت، معدن وتجارت به مهر گفت: ما در صنایع پتروشیمی 
تولید  فوالد و خودرو رشد  و  لوازم خانگی  پایین دستی،  و صنایع 
با  مرتبط  صنایع  بخش  در  بیشتر  صنعت  منفی  رشد  و  داشتیم 
بخش  در  رکود  دلیل  به  اینکه  بیان  با  است.وی  بوده  ساختمان 
مسکن، بیشتر صنایع مرتبط با آن، رشد نداشته و همچنان درگیر 
رکود است، گفت: صنعت ساختمان حداقل با ۵۰ نوع صنعت مرتبط 
است و صنایع کاشی و سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم آشپزخانه و 
دلیل  به  که  هستند  بخش  این  با  مرتبط  دیگر  صنایع  از  بسیاری 
رکود بخش مسکن، رشدی نداشته اند.صالحی نیا با اشاره به اینکه 
در حال حاضر صنایع مرتبط با بخش صنعت ساختمان متناسب با 
بنابراین رشد این صنایع  سایر بخش ها رشد نکرده اند، اظهار کرد: 
تا  با سیاست هایی است که دولت در بخش مسکن دارد و  مرتبط 
زمانی که مسکن از رکود خارج نشود، این صنایع هم رشدی ندارند.

کشاورزی
9۰۰هزار هکتار جو کشت شد

جهادکشاورزی  وزارت  اساسی  محصوالت  و  غالت  دفتر  کل  مدیر 
با بیان اینکه حدود 8۰ درصد جو مورد نیاز کشور در داخل تولید 
می شود،گفت: پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی جو ۱۰۹۲ تومان 
بوده است.کاوه خاکسار با بیان اینکه بیش از 8۰ درصد جو مورد 
نیاز کشور در داخل تولید می شود، اظهارداشت: نیاز ساالنه کشور به 
جو نزدیک به پنج میلیون تن است و سال زراعی ۹۵-۹4 نزدیک 
به ۳ میلیون و 8۰۰ هزار تن از این محصول در داخل تولید شد.وی 
انجام  مقاومتی  اقتصاد  در چارچوب  را  مدیریتی  کارهای  ما  افزود: 
هستیم. محصول  این  تولید  عملکرد  افزایش  دنبال  به  و  می دهیم 

گذشته ۱4۰۰  زراعی  سال  در  را  جو  دیم  مزارع  عملکرد  خاکسار 
هکتار  هر  در  کیلوگرم   ۳۵۰۰ را  آبی  مزارع  و  هکتار  در  کیلوگرم 
میلیون  به یک  نزدیک  داشت: سال گذشته  اظهار  کرد.وی  عنوان 
و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی، زیر کشت جو رفت که از این سطح 
۷۰۰ هزار هکتار مربوط به اراضی آبی و یک میلیون هکتار اراضی 
دیم بود.خاکسار با بیان این که برای سال زراعی جاری برنامه کشت 
یک میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار جو را داریم، گفت: تاکنون بیش از 
۳۹۵ هزار و ۳۰۰ هکتار جو آبی و 446 هزار و 4۰8 هکتار جو دیم 

کشت شده است.
 

 اصناف
اصالحیه نظام صنفی آماده شد  

رییس اتاق اصناف ایران از نهایی شدن اصالحیه قانون نظام صنفی و 
پیشنهاد آن به دولت یا مجلس خبر داد و اعالم کرد که برای ورود به 
بازار غذا و دیگر صنایع حالل در کشورهای اروپایی، رایزنان بازرگانی 
قوی نداریم.علی فاضلی اظهار کرد: اگر قرار است به سمت اقتصاد 
مقاومتی و توسعه صادرات غیر نفتی پیش برویم باید قوانین مورد نیاز 
آن را نیز وضع کنیم که اصالح قانون نظام صنفی مراحل نهایی خود 
را طی می کند که شاید به صورت الیحه به دولت یا به صورت طرح 
به مجلس شورای اسالمی تقدیم شود. برای تصویب و ابالغ آن نیز در 
حال رایزنی با کمیسیون اقتصادی هستیم تا به جمع بندی برسیم، 
و مسئوالن  متخصصان  با مشارکت همه  قانون  این  اصالح  که  چرا 
دست اندرکار حوزه های مختلف تدوین شده و امیدواریم بتواند همه 

نواقص و خألهای قانونی دهه های گذشته را برطرف کند
 

 صنعت وتولید
پذیرش صنایع کوچک در بورس تسهیل شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به امضای تفاهم نامه مشترک 
با شرکت بورس کاالی ایران و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک، گفت: این تفاهم نامه با هدف حذف واسطه ها منعقد شده است. 
علی یزدانی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت بورس کاالی ایران و 
همچنین صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، گفت: امیدواریم 
با انعقاد این تفاهمنامه سطح تعامل سه مجموعه افزایش یابد و تحرکی 
ایجاد شود.مدیرعامل  و متوسط  جدید در واحدهای صنعتی کوچک 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به عدم آشنایی 
کافی بنگاه های کوچک و متوسط با ساز و کارهای بازار سرمایه و تامین 
منابع مالی از طریق این بازار، افزود: یکی از اهدافی که در این تفاهم نامه 
مورد تاکید قرار گرفته تمرکز بیشتر بر آشنایی بنگاه های کوچک و متوسط 

با بازار سرمایه و شفاف سازی در این راستا است.
 

حمل ونقل
بنادر مسافری هرمزگان تعطیل شد

مسافری  بنادر  همه  جوی،  شرایط  شدن  نامساعد  دنبال  به 
بندرعباس، قشم و هرمز تعطیل شدند.محمد محسنی، مدیر اداره 
صبح  از  کرد:  ارظهار  این باره  در  باهنر  شهید  دریانوردی  و  بنادر 
روزگذشته به دلیل افزایش سرعت باد و کاهش میدان دید، ترددها 
به  اشاره  با  است.وی  شده  تعطیل  حقانی  شهید  مسافری  بندر  از 
اینکه این وضعیت تا اطالع ثانوی ادامه دارد، افزود: پیش بینی شده 
تا امروز از شدت این سامانه کاسته شود اما عادی شدن روند ترددها 
منوط به مساعد شدن شرایط است.وی تاکید کرد: در حال حاضر 
دریا نیز متالطم است و امکان ترددهای مسافری امکان پذیر نیست.

 
 اقتصاد کالن

بدهی 359 میلیارد تومانی دولت به 5 شرکت تهاتر شد
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مطالبات ۵ شرکت دولتی از دولت، 
با بدهی آنها به سازمان مالیاتی و خصوصی سازی تهاتر می شود.بر 
اساس تصویب نامه هیئت وزیران  مجوز   تهاتر مطالبات شرکت های 
گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس 
سویچ، نیرو ترانس  و تولید برق پره سر مپنا از شرکت های دولتی 
امور مالیاتی کشور و سازمان  به سازمان  با بدهی همان شرکت ها 

خصوصی سازی صادر شد.

شاخص بورس 4۰ واحد رشد کرد

بازار  دادوستدهای  جریان  در  بورس  شاخص 
سرمایه 4۰ واحد افزایش یافت.

سرمایه  بازار  روزگذشته   معامالت  جریان  در 
تعداد 4۳۱میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 
مورد  نوبت  هزار   46 در  تومان  میلیارد   ۱۰8
ثبت  با  بورس  شاخص  و  گرفت  قرار  دادوستد 
افزایش 4۰ واحدی در ارتفاع ۷۹ هزار و ۳۱۹ 

واحد قرار گرفت. 
شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل 
که  به طوری  گذاشتند  سر  پشت  را  مثبتی  و 
شاخص قیمت )وزنی ــ ارزشی( ۱4 واحد، کل 
)هموزن( ۳۲ واحد، قیمت )هموزن( ۲۵ واحد، 
شاخص  و  واحد   ۱۳ شناور  آزاد  های  شاخص 
های بازار اول و دوم به ترتیب ۳8 و ۲۹ واحد 

رشد کردند.
 

 بانک
قرعه کشی فعال آنالین روی

 کارتخوان پککو

)پککو(  پارسیان  الکترونیک  تجارت  شرکت 
از معتبرترین و بزرگترین شرکت  بعنوان یکی 
های psp کشور که همواره به دنبال نوآوری 
پایانه  بار  این  بوده  کشور  پرداخت  صنعت  در 
های فروشگاهی خود را به سیستم قرعه کشی 
مجهز   ) خرید  لحظه  در  کشی  قرعه   ( آنالین 

کرد.
تجارت  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
عبدالعظیم  مهندس  پارسیان،  الکترونیک 
این  اعالم  با  شرکت  این  عامل  مدیر  قنبریان 
خبر افزود : پککو در این جشنواره که در قالب 
یک کمپین جذاب تحت عنوان » جایزتو جانذار 
آبان ماه سال جاری آغاز شده  تاریخ ۲4  از   «
دارندگان  از مشتریان شامل  به دو گروه  است 
کارت  صاحبان  و  پککو  کارتخوان  دستگاه 
جایزه  روزانه  بصورت  شتاب  عضو  بانکی  های 
به  پککو  .وی گفت شرکت  نمود  اهداء خواهد 
منظورارج نهادن به مشتریان خود و همچنین 
برای  برندگان  به  انتخاب  حق  نمودن  واگذار 
خود  نظر  مورد  و  کیفیت  با  کاالی  دریافت 
و  بزرگترین  از  یکی  که  را  کاال  دیجی  شرکت 
خوشنام ترین فروشگاههای اینترنتی در کشور 

می باشد برای انجام امر انتخاب نموده است.
دارندگان  جشنواره  این  در  افزود:  قنبریان 
برنده  خرید  هنگام  در  که  بانکی  های  کارت 
انتهای رسید خرید خود یک کد  در  اند  شده 
 دریافت می نمایند و سپس با مراجعه به سایت
با  خود  مشخصات  درج  و   gift.pec.ir
سایت سمت  به  کاال  دیجی  خرید  کد   اخذ 
با توجه به  digikala .com هدایت شده و 
مبلغ جایزه ، هدیه خود را انتخاب نموده و به 

سهولت درب منزل دریافت خواهند نمود. 
این  اجرای  در  پارسیان  الکترونیک  تجارت 
دارندگان  از  نفر   ۲۰۰ به  روزانه  کمپین 
کارتخوان خود و ۲۰۰ نفر صاحبان کارت های 
های  پایانه  طریق  از  را  خود  خرید  که  بانکی 
انجام می دهند جایزه  این شرکت  فروشگاهی 

اهداء خواهد کرد.

انتخاب بانک پاسارگاد به عنوان عضو 
هیات مدیره انجمن بانکداران آسیایی

بانک پاسارگاد در افتخاری دیگر، به عنوان عضو 
 )ABA( هیأت مدیره انجمن بانکداران آسیایی

انتخاب شد.
پاسارگاد،  بانک   عمومی  روابط   گزارش  به 
روابط   مدیر  و  مدیرعامل  مشاور  رفیعی  خسرو 
این خبر گفت:  اعالم  بانک ضمن  این  عمومی 
اعضای مجمع عمومی  آرای  اکثریت  اساس  بر 
در  که   )ABA( آسیایی  بانکداران  انجمن 
شد،  برگزار  ویتنام  در  جاری  سال  نوامبر  ماه 
مصطفی  آقای  نمایندگی  به  بانک پاسارگاد 
بهشتی روی عضو هیأت مدیره این بانک، موفق 
بانک های  سرگذاشتن  پشت  با  دیگر  بار  شد 
عنوان  به  دیگر  سال  دو  برای  آسیایی،  بزرگ 
شود.  انتخاب  مزبور  انجمن  هیأت مدیره  عضو 
وی ادامه داد: بی شک حضور بسیار فعال و موثر 
انجمن  مدیره  هیأت  عضو  به عنوان  بانک  این 
 ۲۰۱۵ )سال های  پیشین  دوره های  در  مزبور 
کاربردی  و  مهم  راهکارهای  ارائه  و   )۲۰۱6 و 
در قالب سخنرانی و مذاکره با بانک های بزرگ 
برقراری  و  ایجاد یکپارچگی  به منظور  آسیایی 
انجمن،  این  عضو  معتبر  بانک های  با  روابط 
مبنای انتخاب شایسته این بانک به عنوان عضو 
هیأت مدیره برای دو سال متوالی آتی )سال های 

۲۰۱۷ و ۲۰۱8( بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انجمن بانکداران 
 ۱۲۰ از  بیش  عضویت  با   )ABA(آسیایی
بزرگ ترین  مختلف،  کشورهای  از  معتبر  بانک 
اقیانوسیه است  بانکی در حوزه آسیا و  انجمن 
که برقراری تعامل و ارتباط بین آنها در بهبود 
ارتباطات و تسهیل روابط دولت ها موثر خواهد 

بود.

خبر خبر

خداحافظی با پراید و پژو 4۰۵ در حالی مطرح 
و  سایپا  محصوالت  به  انتقادات  تیغ  که  است 
و  است  شده  تر  بُرنده  روز ها  این  خودرو  ایران 
آمار تصادفات ناشی از عدم کیفیت این خودرو ها 
را دوچندان  تولید  از خطوط  اهمیت حذف آن 
ریاحی« مشاور  »بهروز  می کند. هفته گذشته 
عالی وزیر صنعت، با اشاره به مشکالت کیفی دو 
خودروی »پراید« و »پژو 4۰۵« اظهار کرد که تا 
پایان سال ۹۵، این خودروها از خط تولید خارج 
برای  بازار گمانه زنی ها  از آن  می شوند و پس 
خودروهای جایگزین آن داغ شد،که آیا یک مدل 
از خودروهای کنونی با کاهش قیمت جایگزین 
آن می شود یا خودروی جدیدی در خط تولید 
مذکور  خودروی  دو  جایگزین  و  گرفته  قرار 
خودروی  صنعت  استراتژی  شود.براساس  می 
رده  از  تدریج  به  باید  قدیمی  کشور،خودروهای 
پایه  همان  با  جدید  محصوالتی  و  خارج  تولید 
قیمتی جایگزین آنها شوند و در مسیر تحقق این 
استراتژی، »پراید« و »پژو 4۰۵«  دو گزینه ارجح 
هستند.چراکه به گفته فعاالن حوزه خودرو این 
محصوالت به ویژه پراید از عمر خود فرا تر رفته 
و برای خودروساز هزینه روزافزون به همراه دارد.
خروج »پراید« و »پژو 4۰۵« از خط تولید تا پایان 
سال ۹۵، در حالی مطرح است که این دو خودرو 
توجهی  قابل  فاصله  گانه   ۵۵ استانداردهای  با 
تولید  توقف  برای  خودروسازان  ظاهرا  و  دارند 
این دو محصول تاکنون سرعت به خرج نداده اند.

مطرح  حالی  در  خودرو  دو  این  با  خداحافظی 
است که تیغ انتقادات به محصوالت »سایپا« و 
»ایران خودرو« این روز ها بُرنده تر شده است و 
آمار تصادفات ناشی از عدم کیفیت این خودرو ها 
را دوچندان  تولید  از خطوط  اهمیت حذف آن 

می کند.
برنامه خودروسازان برای ساخت خودروهای 

جایگزین
خوردوی  دو  خروج  به  اشاره  با  باستانی  سعید 
»پراید« و »پژو 4۰۵« تا پایان سال ۹۵ از خط 
توقف  و  قدیمی  خودروهای  تولید،گفت:حذف 
تولید خودروهای از رده گذشته مصوبه مجلس 
می  استقبال  اقدامی  چنین  از  مجلس  و  است 
خودروهای  جایگزین  خودرویی  باید  کند،اما 
کیفی،وضعیت  لحاظ  از  که  شود  قدیمی 
استاندارد،میزان مصرف و فناوری روز به مراتب 

بسیار بهتر از تولیدات گذشته باشد.
اشباع بازار از خودروهای چینی

شورای  درمجلس  حیدریه  تربت  مردم  نماینده 
اسالمی،با بیان اینکه صنعت خودروسازی کشور 
باید پویا و در گردش باشد،افزود:بسیاری از مردم 
»پراید«  قیمت  پایه  با  خودرو  خرید  دنبال  به 
خودروسازان  باید  هستند،بنابراین  »پژو«  و 
تولید  خودروها  این  قیمتی  پایه  با  خودروهایی 
کنند،درغیر اینصورت خودروهای چینی بازار را 
اشباع کرده و جایگزین خودروسازهای داخلی می 
شوند.باستانی با اشاره به اینکه سایپا خودروهای 
جدیدی با پایه قیمتی پژو و پراید درخط تولید 
دارد،ادامه داد: »ایران خودرو« تاکنون خودروی 
جدیدی با حدود قیمتی پراید و پژو ارائه نکرده 
و تمامی خودروهای تولیدی جدید این شرکت 
با قیمت های باال در خط تولید است.وی با بیان 
اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درهفته 
آینده برنامه خودروسازان برای ساخت خودروهای 
جایگزین پراید و پژو را پیگیری می کند،یادآور 
سایر  و   4۰۵ پژو  و  پراید،تیبا  تولید  شد:توقف 
خودروهای از رده خارج در میان مدت به معنای 

حذف خودروهایی با قیمتی کمتراز ۳۵ میلیون 
تومان است که سایپا و ایران خودرو قبل از حذف 
باید فکری برای جایگزین آنها کنند،همان طور 
که قبل از توقف تولید پیکان در ایران خودرو،پراید 

سایپا در  محدوده قیمتی پیکان،جایگزین شد.
تاکید برلزوم گسترش R&D برای تولید 

خودروهای ارزان قیمت
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
 R&D شورای اسالمی،باتاکید برلزوم گسترش
قیمت،تصریح  ارزان  خودروهای  تولید  برای 
از  و  پیدا کند  تغییر  کرد:باید R&D خودروها 
جدید  خودروهای  تولید  برای  مدرن  تکنولوژی 
استفاده شود، تا هزینه های سربار کاهش یافته 

و کیفیت خودروها افزایش یابد.
فناوری تولید پراید و پژو 405 متعلق به چند دهه 

پیش است
حمیدرضا فوالدگر بااشاره به خروج دوخوردوی 
»پراید«و »پژو  4۰۵« تا پایان سال ۹۵ از خط 
پایان سال جاری زمان  تا  تولید،گفت:از آنجاکه 
کمی باقی مانده است،باید خودروهایی باکالس 
و  آنها شود  پژو 4۰۵ جایگزین  و  پراید  قیمتی 
با  قراردادهای جدید خودرویی  خودروسازان در 
پایه قیمتی مناسب جایگزین این دو خودرو کنند.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسالمی،با 
بیان اینکه با توقف تولید پیکان خودروی پراید 
باهمان پایه قیمتی جایگزین »پیکان« شد،افزود: 
فناوری تولید »پراید« و »پژو 4۰۵« متعلق به 
روز  فناوری  با  که  بوده  این  از  پیش  دهه  چند 
همسو نیست و حذف آنها از خط تولید باید پیش 

از این صورت می گرفت.
خودروهای جدیدی با پایه قیمتی پراید و پژو 

جایگزین آنها می شود
اواخر دهه 8۰ در قرارداد  فوالدگر،ادامه داد: در 
منعقده بین سایپا و رنو مقرر شد که خودروی 
مصرف  دست  به  ارزان  قیمت  با  باید  تندر۹۰ 
شدید  دولت،نوسانات  تغییر  با  برسد،اما  کننده 
این  قیمت ها،قیمت  شدن  صعودی  و  ارز  نرخ 
افزایش  زمان  آن  تورمی  شرایط  با  نیز  خودرو 
برای  جایگزینی  نتوانست  خودرو  این  و  یافت 
پراید یا پژو 4۰۵ شود.وی با بیان اینکه قیمت 
خودروهای تولیدی کنونی کاهش نمی یابد،بلکه 
پژو  و  پراید  قیمتی  پایه  با  خودروهای جدیدی 
جایگزین آنها می شود،یادآور شد:قطعا با سرعت 
گرفتن تولید و استقبال مصرف کننده از مدل های 
خارج  تولید  از  زود تر  پراید  قدیمی  جدید،مدل 
ارتقای  برای  امکانات  راستا  درهمین  و  می شود 
تولید خودرو با رفع تحریم خودروی ایران بیش 
و  صنایع  شود.عضوکمیسیون  فراهم  گذشته  از 
براینکه   تاکید  معادن مجلس شورای اسالمی،با 

درکیفیت،قیمت رقابتی و خدمات پس از فروش 
خودروها باید بهینه سازی صورت گیرد،تصریح 
حاضر  درحال  داخلی  خودروهای  کرد:قیمت 
براساس عرضه و تقاضا و یا قیمت گذاری منحصرا 
دولتی تعیین نمی شود، و این روند تعیین قیمت 
با اجرای اصل 44 باید به سمت تعیین قیمت با 

عرضه و تقاضا حرکت کند.
 خودروسازان فکری برای جایگزین 

داشته باشد
 رمضانعلی سبحانی فر بااشاره به خروج دوخوردوی 
ازخط   ۹۵ سال  4۰۵«تاپایان  »پژو   »پراید«و 
پراید  همانند  خودروهایی  فناوری  گفت:  تولید 
و پژو از رده خارج بوده  و مهندسی آن مربوط 
آوردن  عامل روی  تنها  و  است  به دهه گذشته 
مردم به خرید خودروهایی چون پراید نداشتن 
پول بیشتر برای خودروی بهتر است، که متاسفانه 
و سایر  پراید  از خرید  استقبال مردم  مسئوالن 
خودروهای اینچنینی را به مثابه کیفیت آن می 
گذارند.نماینده مردم سبزوار و جوین در مجلس 
شورای اسالمی،با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت 
و کاهش قیمت خودروی ملی، افزود: همزمان با 
برداشتن موانع و تحریم ها و انعقاد قراردادهای 
جلب  راستای  در  باید  ملی  جدید؛خودروسازی 
کند. کیفیت ها  بهبود  به  اقدام  بیشتر  مشتری 

سبحانی فر با بیان اینکه ارتقای کیفیت خودروی 
ملی به طور حتم رضایتمندی مشتری را موجب 
ملیباید  های  خودروسازی  داد:  ادامه  شود،  می 
بدانند که در صورت ارتقای کیفیت محصوالت 
خود به بازار خارجی راه یافته و به ارزآوری برای 
به کیفیت  اندیشیدن  و  کشور منجر می شوند 
خودرو به طور حتم در خصوص کمیت آن نیز 
سایپا  براینکه  باتاکید  بود.وی  ساز خواهد  چاره 
پژو 4۰۵  و  پراید  ازحذف  پیش  ایران  خودرو  و 
باید فکری برای جایگزین آنها کنند،یادآور شد: 
صنعت خودروسازی توسعه یافته ترین کشورهای 
ارزان  قیمتی  کالس  در  خودروهایی  نیز  جهان 
برای عرضه به طبقات متوسط و ضعیف درآمدی 
خودروسازان  اینصورت  غیر  در  می کنند،  تولید 
بازار داخلی را از دست داده و خودرهای چینی 

بازار را اشباع می کنند.
ضرورت تحول در ساختار خودروسازی کشور

سبحانی فر با بیان اینکه نیاز امروز خودروسازان 
تامین  است،افزود:برای  توسعه  و  تحقیق  کشور 
خودروهای  کیفیت  افزایش  و  مشتریان  نظر 
بخش های  باید  خودروسازی  صنایع  داخلی 
تجهیزات  به  نحوی  به  را  خود  کیفیت  کنترل 
فکر  مردم  تا  دهند  ارتقا  مدرن  فنآوری های  و 
خریدن خودروی خارجی را از سر بیرون کنند.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

اسالمی،تصریح کرد:تا زمانی که ساختار صنعت 
خودرویی کشور متحول نشود، مشکل هزینه های 
سربار و هزینه های تمام شده باالی خودروهای 

ایرانی و تولید بی کیفیت آنها حل شدنی نیست.
الزام خودروسازان به تولید خودروهای 

ارزانقیمت باکیفیت
سیدمهدی مقدسی بااشاره به خروج دوخوردوی 
ازخط   ۹۵ سال  4۰۵«تاپایان  »پژو   »پراید«و 
تولید، گفت:متاسفانه حجم زیادی ازتلفات جاده 
ای به دلیل کیفیت پایین خودروهای تولیدی 
راستا  درهمین  و  است  پژو  و  پراید  همانند 
کاهش  و  کیفیت  درافزایش  باید  خودروسازان 
قیمت بطورهمزمان اقدام کنند،البته بازدیدهای 
و  صنایع  کمیسیون  اعضای  برخی  میدانی 
معادن مجلس از خودروسازی ها نویدبخش این 
و  قیمتی مناسب  پایه  با  است که خودروهایی 
کیفیت و آپشن های جدید روانه بازار می شود.
نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان درمجلس 
شورای اسالمی،با بیان اینکه هدف قراردادهای 
افزایش  و  تکنولوژی  انتقال  باید  ویچر  جوینت 
درصدی   ۳۰ باشد،افزود:صادرات  فنی  ارتقای 
توسط شریک خارجی  که  تولیدی  خودروهای 
باید تحقق یابد،ازجمله اقدامات مهم در عرصه 
خودرویی است که می تواند شرایط بازاریابی را 
برای خودروسازان ایرانی تسهیل کند.به گزارش 
خانه ملت ،کمیسیون صنایع و معادن مجلس به 
صورت مستمر قراردادهای خودرویی را رصد می 
کند.مقدسی با تاکید براینکه کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس به صورت مستمر قراردادهای 
داد:مشکل  کند،ادامه  می  رصد  را  خودرویی 
است  کیفیت  خودرو  صنعت  اساسی  و  اصلی 
بارها  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  و 
تجارت  و  صنعت،معدن  وزارت  مسئوالن  با 
خصوص  دراین  خودروسازی  های  شرکت  و 
نشست تشکیل داده و کیفیت پایین خودروها 
قراردادهای  در  امیدواریم  که  شده  متذکر  را 
راه  بهترین  اینکه  بیان  با  شود.وی  رفع  جدید 
استفاده  و  توجه  خودرو  کیفیت  افزایش  برای 
های  فعالیت  کنار  در  ها  دانشگاهاه  از ظرفیت 
به  درایران  شد:متاسفانه  است،یادآور  صنعتی 
ویژه صنایع خودرویی R&D معنایی نداشته و با 
جدیت به آن پرداخته نمی شود است،دربسیاری 
درصد   4۰ حداقل  دنیا  صنعتی  کشورهای  از 
پرسنل آنها در تحقیق و توسعه فعالیت می کنند 
و بیش از ۱۰ درصد فروش خود را صرف تحقیق 

و توسعه می کنند..
تحقیق و توسعه مقدمه ای برای افزایش کیفیت 

خودروها است
مقدسی باتاکید براینکه تحقیق و توسعه مقدمه 
ای برای افزایش کیفیت خودروها است،افزود:تا 
زمانی که صنایع ازجمله صنعت خودرو به تحقیق 
و توسعه و استفاده از پتانسیل دانشگاه ها روی 
نیاورند،نه تنها به کیفیت آنها افزوده نشده بلکه 
شود.عضوکمیسیون  می  کاسته  کیفیتشان  از 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی،در پایان 
با اشاره به اهمیت و جایگاه  صنعت خودرو سازی 
به عنوان یک صنعت استراتژیک درکشور،برتوجه 
هرچه بیشتر مسئوالن به این صنعت و تاثیرات آن  
بر دیگر صنایع تاکید کرد.در پایان الزم به ذکر 
اینکه مدل های جدید جایگزین  برای  است که 
پراید و پژو 4۰۵ شده و مدل های قدیمی منسوخ 
شود،باید سرعت خط تولید محصوالت جدید را 
»پیکان،«  برای حذف  که  کرد،همانگونه  بیشتر 

تولید »پراید« افزایش فراوانی یافت.

خداحافظی پراید و پژو 405 از بازار خودرو ؛رویا یا واقعیت

استراتژی صنعت خودروی کشورچیست؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره 
دالر  میلیارد   ۱.۵ برداشت  دوفوریتی  الیحه 
روستایی  اشتغال  برای  توسعه  صندوق  از 
با  و  است  تولید  علیه  عوامل  تمام  گفت: 
باز  اشتغال  مشکل  از  گرهی  نقدینگی  تزریق 
چیست. دولت  توجیهات  دید  باید  نمی شود 

تلفیق  کمیسیون  عضو  مصری  عبدالرضا 
شورای  مجلس  در  توسعه  ششم  برنامه 
بی توجهی  بر  مبنی  انتقاداتی  درباره  اسالمی 
کرد:  تأکید  اشتغال  موضوع  به  ششم  برنامه 
است  مدیریت  نیازمند  بیکاری  بحران  حل 
منابع  به  مربوط  اشتغال  مشکل  کمترین  و 

بستگی  بودجه  به  بیشتر  هم  منابع  می شود، 
دارد نه به الیحه برنامه..

وی ادامه داد: هزینه های دولت بسیار سنگین 
صرف  بودجه  درصد   ۹۰ از  بیش  و  است 
چیزی  دیگر  لذا  می شود،  جاری  هزینه های 
برای اختصاص دادن به اشتغال باقی نمی ماند.

گره اشتغال با تزریق 
نقدینگی باز نمی شود

معاون وزیر راه و شهرسازی از تشکیل ۱۳4 پرونده تخلف در سواحل کشور 
و صدور آرا برای ۲۱ مورد آن طی دو سال گذشته خبر داد. 

محمد سعیدنژاد گفت: با توجه به سیاست های دولت در توسعه تمدن دریا 
محور، پیش بینی می شود که در استان های سیستان وبلوچستان و بخشی 
از هرمزگان، تجاوز به ساحل دریا افزایش پیدا کند که باید در این زمینه 
قوانین،  وضع  و  قانون  بخش  در  داشت:  اظهار  کنیم.وی  تجهیز  را  خود 
نیازمند اصالحاتی هستیم، در بحث اجرا نیز به نظر می رسد که باید خود 
برای  که  تجهیزاتی  و  امکانات  زیرا  کنیم  تجهیز  حاضر  زمان  از  بیش  را 
نظارت در اختیار داریم کافی نیستند، در حوزه قضا نیازمند آن هستیم تا 
دستگاه قضا، پشتیبان دستگاه های اجرایی و قانونگذاری باشد زیرا در غیر 

این صورت عمال قوانین و اجرا دچارمشکل می شوند.
بنادر و دریانوردی در حوزه کارگروه سواحل  به گفته سعیدنژاد، سازمان 
که زیرمجموعه شورای امنیت کشور و شورای امنیت ملی است جلسات 
فراوانی برگزار کرده و تشکیل جلسات و ترکیب آنها، منشا مصوبه شورای 
امنیت کشور و نیز مصوبه شورای امنیت ملی است که تنفیض رهبری را 
دارد.وی تصریح کرد: تصمیماتی که در کارگروه سواحل در سازمان بنادر 
و دریانوردی اخذ شده جنبه و ماهیت اجرایی و تکلیفی دارند.معاون وزیر 
راه و شهرسازی گفت: در بخش مربوط به قانونگذاری، خالء قانونی وجود 
دارد که باید برای آن چاره اندیشی شود، مهمترین خالء قانونی که در دولت 
تبدیل به چالش شده، بخش مربوط به اعمال و رعایت مقررات در مناطق 
آزاد کشور است، در برخی مناطق مجبور به شکایت از افرادی شدیم که 
تایید سایر  مورد  اساسا  دریافت کرده اند که  آزاد  مناطق  از  را  مجوزهایی 
دستگاه های اجرایی کشور نیست و به همین دلیل نیز دستگاه قضا، دچار 
تناقض در موضوع می شود.سعیدنژاد ادامه داد: یک دستگاه اجرایی مجوزی 
ندارد. قبول  اساسا  را  اجرایی همان مجوز  و دستگاه دیگر  را صادر کرده 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: باتوجه به تفسیری که در مورد 
مناطق آزاد وجود دارد مدیرعامل منطقه آزاد نماینده دستگاه اجرایی در 
مناطق آزاد است پس می تواند قوانین را به هر نحوی که می خواهد تفسیر 
و اعمال کند در حالی که در عمل اینگونه نیست و باید منطقه آزاد تابع 

قوانین کشور و دستگاه های اجرایی باشد.
زیست محیطی  مباحث  ایمنی،  فنی،  مباحث  رعایت  کرد:  تصریح  وی 
وزارت  طریق  از  باید  که  است  مواردی  جمله  از  آنها  حقوقی  مباحث  و 
راه و شهرسازی و مجموعه حقوقی وزارتخانه مورد پیگیری قرار گیرد و 
تعیین تکلیف شود که باید از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و یا منطقه 

آزاد دنبال شود.

مدیرکل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
ایرانی  الکترونیک هوایی  ایران گفت: متخصصان  هوایی 
هوانوردی،  صنعت  نیاز  مورد  زیرساخت های  حفظ  با 
ایمنی بیش از ۲ هزار پرواز را روزانه بر فراز آسمان ایران 
حفظ  داشت:  اظهار  امیرانی   بخشیده اند.محمد  تحقق 
و  دارد  زیادی  اهمیت  ما  برای  هوایی  پروازهای  ایمنی 
متخصصان الکترونیک هوایی ایران  با  همه پیچیدگی ها 
و حساسیت ها به طور میانگین روزانه بیش از ۲ هزار پرواز 
با  پروازها  همه  تا  می کنند  هدایت  کشور  آسمان  در  را 
داد:  ادامه  کنند.وی  عبور  ایران  آسمان  از  کامل  امنیت 
 4۰ هم اکنون  فرودگاه ها  شرکت  متخصصان  تالش  با 
هوایی  راه های  در  هواپیماها  هدایت  و  کنترل  درصد 
به صورت ماهواره  ای انجام می شود.امیرانی افزود: هدایت 
هر هواپیما در آسمان نیازمند برقراری ارتباط کالمی است 
بلند و گسترده در مناطق مختلف  ارتفاعات  با وجود  و 
کشور، نباید برای برقراری این ارتباط ۲4 ساعته خللی 
وارد شود.مدیرکل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران یادآور شد: به طور میانگین روزانه 
۲ هزار پرواز و هر ساعت حدود ۱۰۰ هواپیما در آسمان 
مرکز کنترل  بین  ارتباط کالمی  و  پرواز می کنند  ایران 

و خلبان نباید لحظه  ای قطع شود.امیرانی اضافه کرد: از 
VSAT ماهواره  ای  زیرساخت های  از  که  گذشته  سال 
در  کردیم  استفاده  کننده  پشتیبانی  سیستم  به عنوان 
و  کنترل  مرکز  بین  کالمی  ارتباط  قطعی های  مجموع 
برای  افزود:  است.وی  رسیده  به صفر  اکنون  خلبان هم 
ارتباط  برقراری  بر  عالوه  آسمان  در  هواپیما  کنترل 
روی  بر  باید  آسمان  در  هواپیما  حرکت  مسیر  کالمی، 
رادار مشاهده شود تا سیستم های راداری بتوانند هواپیما 
را در آسمان رهگیری کنند.مدیرکل ارتباطات و ناوبری 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه فعاًل 
را  مسافری  پروازهای  رهگیری  کشور  کل  در  رادار   ۱6
در آسمان کشور برعهده دارند، گفت: میانگین عمر این 
رادارها بیش از ۱۰ سال است و نگهداری این سیستم ها و 
پشتیبانی آنها هزینه های زیادی دارد.امیرانی تاکید کرد: 
صاحب  کشورهای  توسط  ظالمانه  تحریم های  وجود  با 
صنعت هوانوردی، با تالش متخصصان ایرانی در شرکت 
و  کنترل  نیاز  مورد  زیرساخت های  به  فرودگاه ها، خللی 
هدایت هواپیماها از جمله سیستم  های راداری وارد نشده 
و هر روز نیز شاهد افزایش ظرفیت پروازهای هوایی در 

منطقه بر روی آسمان ایران هستیم.

برای برخورد با متجاوزان به سواحل 
خالء قانونی داریم

زیرساخت های مورد نیاز صنعت هوانوردی حفظ می شود؛

تحقق ایمنی روزانه 2۰۰۰ پرواز  با هدایت متخصصان ایرانی



اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/20   طلوع آفتاب 6/48 
اذان ظهر 11/51  اذان مغرب 17/13

 5 »ساعت  سینمایی  پروژه  فیلمبرداری 
ازدر  مدیری  مهران  کارگردانی  به  عصر« 

تهران آغاز شد.
به  موفق  گذشته  هفته  که  مدیری  مهران 
اخذ پروانه ساخت »ساعت 5 عصر« شد، از 
سینمایی  فیلم  نخستین  فیلمبرداری  امروز 

خود را کلید زد. 
بنا بر اعالم روابط عمومی این پروژه، محمود 
بر  را  5 عصر«  فیلمبرداری »ساعت  کالری 

عهده خواهد دارد.
ای  رسانه  نشستی  در  مدیری  این  از  پیش 
قصه  فیلم،  این  داستان  بود،  کرده  اعالم 
و  گرفتاری ها  تمام  و  تهران  در  مردم  همه 

روزمرگی های ما است.
بازی  با  فیلم  این  داستان  دیگر،  روایتی  به 
به  که  است  فردی  درباره  انصاری  سیامک 
ناچار تا ساعت 5 عصر باید از یک نفر امضا 
ناپذیر  اجتناب  و  عجیب  اتفاقات  اما  بگیرد 

فرد  این  برای  را  بی شماری  گرفتاری های 
بوجود می آورد.

مدیری که پیش از این اعالم کرده بود خود 
فیلم  از  نقش کوتاهی در چند سکانس  نیز 
 5 »ساعت  رساندن  برای  تالش  از  دارد، 

عصر« به جشنواره فیلم فجر نیز خبر داد.
کامال  اثری  فیلم  این  مدیری،  گفته  به 
ربطی  و  است  اجتماعی  نقد  سراسر  و  رئال 
و  ندارد  ساخته  این  از  پیش  که  آثاری  به 
شدت  به  اما  ندارد  فانتزی  فضای  اینکه  با 

کمدی است.
تلویزیونی  سریال هایی  حال  به  تا  مدیری 
چون »پاورچین«، »نقطه چین«، »شب های 
سریال های  و  خوش«  »ساعت  و...  بربره« 
من«  »ویالی  تلخ«،  »قهوه  خانگی  نمایش 

و... را کارگردانی کرده است.
»ساعت 5 عصر« نخستین تجربه کارگردانی 

فیلم سینمایی مهران مدیری است.

فیلمبرداری نخستین پروژه سینمایی مهران مدیری آغاز شد

ساخت »کاله قرمزی ۹۶« قطعی شد

مجموعه تلویزیونی »کاله قرمزی« کاری از گروه کودک 
و نوجوان شبکه دو ویژه سال ۹۶ در جدول پخش برنامه 

های نوروزی این شبکه قرار گرفت. 
عوامل سازنده برنامه »کاله قرمزی« ساخت سری جدید 
این مجموعه را به زودی برای پخش نوروز ۹۶ از شبکه دو 

سیما آغاز می کنند.
از   با  چند نسل  از عروسک هایی است که  قرمزی  کاله 
اتفاقات  با  و همه ساله  است  بوده  مخاطبان سیما همراه 
تازه ای به تلویزیون می آید. این مجموعه سال گذشته به 

دلیل مسایل مالی شبکه دو سیما به تولید نرسید.
و  مدرس  حمید  کنندگی  تهیه  به  قرمزی«  »کاله 
کارگردانی و اجرای ایرج طهماسب نوروز امسال از شبکه 

دو سیما پخش خواهد شد.
مجموعه ی  چند  نام  کاله قرمزی  زمان   پیام  گزارش  به 
هنری  زوج  توسط  شده  ساخته  سینمایی  و  تلویزیونی 
اصلی  شخصیت  است.  جبلی  حمید  و  طهماسب  ایرج 
که  است  کاله قرمزی  نام  به  عروسکی  مجموعه ها  این 
بار در دهه  اولین  بازیگوش است. کاله قرمزی  پسربچه ای 
هفتاد در برنامه ای به نام صندوق پست به عنوان مهمان 
حضور پیدا کرد و پس از آن چندین مجموعه تلویزیونی و 
فیلم سینمایی با محوریت کاله قرمزی ساخته شده است.

رونمایی از گران  ترین درخت 
کریسمس تاریخ

درخت کریسمس طالیی که 8 میلیون دالر ارزش دارد به 
عنوان گران ترین درخت کریسمس تاریخ در جواهرفروشی 

توکیو به نمایش گذاشته شد.
کریسمس یا نوئل جشنی در آیین مسیحیت است که به 
منظور گرامی داشت زادروز مسیح برگزار می شود. بسیاری 
از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان، 
کریسمس را در روز 25 دسامبر جشن گرفته و بسیاری 

آنرا در شامگاه 24 دسامبر نیز برگزار می کنند.
نیز  دنیا  سراسر  در  ارتودوکس  کلیساهای  بیشتر  اعضای 
روز بیست و پنجم دسامبر را به عنوان میالد مسیح جشن 
روسیه،  در  ارتودوکس  مسیحیان  از  برخی  می گیرند. 
و  فلسطین(  تاریخی  )ناحیه  مقدس  سرزمین  اوکراین، 
یولیانی،  گاه شماری  از  پیروی  سبب  به  مکان ها،  دیگر 
جشن کریسمس را در روز 7 ژانویه برپا می دارند. اعضای 
کلیسای ارامنه طبق سنت منحصر به فردی، روز میالد و 
همچنین روز غسل تعمید مسیح را هم زمان در روز ششم 

ژانویه جشن می گیرند.
مشاهده  را  طال  کریسمس  درخت  از  تصاویری  زیر  در 
می کنید که 1۹ کیلو وزن و ارتفاع 2 متری دارد. تمام این 
درخت 8 میلیون دالری از طال ساخته شده و هم اکنون 
قرار  عموم  بازدید  برای  توکیو  در  جواهرفروشی  یک  در 

گرفته است.

»سینما نیمکت« در گوآ

به گزارش پیام زمان روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
رحمانیان،  محمد  کارگردانی  به  نیمکت«  »سینما  فیلم 
پس از حضور در بخش مسابقه مونترال، نمایش اختتامیه 
جشنواره فیلم های آسیایی رم، شرکت در جشنواره فیلم 
میل ولی و راهیابی به بخش پایانی جشنواره سائوپائولو، در 
چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم هند در بخش 
سینمای جهان به روی پرده می رود. جشنواره بین المللی 
فیلم هند بنا به تقویم فیاپف در رده جشنواره های رقابتی 

بین المللی )رده الف( به حساب می آید.
بخش  در  میرکریمی(  )رضا  »دختر«  چون  هایی  فیلم 
مسابقه بین الملل، »النتوری« )رضا درمیشیان( در بخش 
کالیدوسکوپ جشنواره ای، »بلوگا« )مهدی جعفری( در 
بخش شورای بین المللی فیلم و تلویزیون یونسکو )جایزه 
گاندی(، »اژدها وارد می شود« )مانی حقیقی(، »وارونگی« 
)بهنام بهزادی(، »ماالریا« )پرویز شهبازی(، »رفتن« )نوید 
محمودی( و »باران می بارد« )علی صفی خانی( در بخش 
سینمای جهان، »فروشنده« )اصغر فرهادی( در بخش آثار 
صمدیان(  ا...  )سیف  ثانیه«   15 و  دقیقه   7۶« استادان، 
دربخش مستند سازی افسانه ها و »زیر درختان زیتون«، 
»باد مارا خواهد برد«، »1۰«، »شیرین« و »طعم گیالس« 

در بخش بزرگداشت عباس کیارستمی نیز حضور دارند. 
گوآ   - هند  فیلم  المللی  بین  جشنواره  هفتمین  و  چهل 
از ۳۰ آبان تا 8 آذر سال جاری در شهر گوآ کشور هند 

برگزار می شود

فیلم شاعر زباله ها

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند از فیلم شاعر زباله ها 
یک رفتگر از طریق جمع آوری زباله ها از در خانه ها، پی به اسرار درون 
منازل می برد و به این ترتیب درگیر ماجراهای عاطفی و اجتماعی 
می شود.این فیلم به کارگردانی : محمد احمدی و نویسندگی محسن 
فیلم  این  زیبای  باشد.دیالوگ  می  سال 1۳84  محصول  مخملباف 
فرزین محدث)رفتگر(: مادرم می گفت: مرد باید از زنش چهار پنج 
سال بزرگتر باشه و ده پونزده سانت بلندتر. سن و سالشو نمیدونم، 

ولی… قدش ازم بلندتره.این از پاییز هم غم انگیزتره!

یادها و خاطره ها در زمان .....

آن که از سنبل او غالیه تابی دارد                    
باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد

از سر ُکشته ی خود می گذری همچون باد        
چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد

امروز با حافظ

جایزه اول فستیوال جهانی مونودرام به 
»بدن دیوانه« رسید

یاسر خاسب جایزه اول دهمین فستیوال جهانی مونودرام »تسپیس 

2۰1۶« را دریافت کرد.
خاسب که سرپرستی گروه »بدن دیوانه« را عهده دار است روزهای 
1۶ و 17 نوامبر )2۶ و 27 آبان ماه( در دهمین فستیوال جهانی 
مونودرام »تسپیس 2۰1۶« در شهر کییل کشور آلمان به اجرای 
 First« اثری بداهه پرداخت. وی در این فستیوال توانست جایزه

Place«، جایزه اول اصلی این فستیوال را دریافت کند.
داشت،  اختصاص  مونودرام  آثار  اجرای  به  که  فستیوال  این  در 
بلژیک،  آمریکا،  آلمان،  کشورهای  از  هایی  گروه  و  هنرمندان 
لهستان، الجزایر، آفریقای جنوبی، ایرلند و انگلستان حضور داشتند.
یاسر خاسب پیش از حضور در دهمین فستیوال جهانی مونودرام 
»تسپیس 2۰1۶«، در فستیوال »میمه سیس« پاریس در کشور 

فرانسه نیز حضور پیدا کرد.

نیما جاویدی فیلمساز ایرانی داور فستیوال 
فیلم »خیخون« شد

ایران داور بخش اصلی پنجاه و  نیما جاویدی کارگردان سینمای 
چهارمین دوره فستیوال فیلم خیخون )گیخون( شد.

هر  است  اروپایی  فستیوال های  ترین  قدیمی  از  که  فستیوال  این 
مختلف  بخش های  در  و  اسپانیا  خیخون  ساحلی  شهر  در  ساله 

برگزار می شود.
امسال در بخش رقابتی اصلی این فستیوال 15 فیلم از کشورهای 
می  رقابت  هم  با  یورویی  هزار  بیست  جایزه  برای کسب  مختلف 
اروپا  هتل  به  توان  می  اصلی  بخش  در  حاضر  فیلم های  کنند.از 
ساخته دانیس تاناویچ فیلمساز بوسنیایی برنده اسکار و منچستر 
کنار دریا یکی از بخت های جوایز اسکار 2۰17ساخته کنت لونرگان 

فیلمنامه نویس و کارگردان آمریکایی اشاره کرد.
عهده  به  خیخون  فستیوال  از  دوره  این  داوران  هیات  ریاست 
کارگردان اسپانیایی جودیت کولل است و دیوید ماتاموروس )تهیه 
دیگر  از  ونزوئالیی(  )کارگردان  پینتو  کالدیا  و  اسپانیایی(  کننده 

داوران این فستیوال اروپایی هستند.

»پدران، مادران، فرزندان«
 از ایتالیا به ایران می آیند

نمایش »پدران، مادران، فرزندان« به کارگردانی آرش عباسی که 
این روزها در جنوب کشور ایتالیا در حال اجرا است به زودی در 

تاالر قشقایی مجوعه تئاتر شهر روی صحنه می رود.
نمایش »پدران، مادران، فرزندان« نوشته و کار آرش عباسی که به 
 catntieri« تازگی دور دوم اجراهایش را در  شهر لچه ایتالیا و
تاالر  در  آذرماه   11 از  است  کرده  آغاز   »teatrali koreja
قشقایی مجموعه تئاتر شهر در قالب پروژه »ساختن از هیچ« در 

کنار چند اجرای خارجی دیگر به صحنه می رود.
ایتالیا است  تئاتر »موج« در  این نمایش تولید سال 2۰15 گروه 
و پیش از این در »teatri di vita« شهر بلونیا به صحنه رفته 
است. زبان نمایش ایتالیایی و قرار است در ایران با باالنویس فارسی 
و  فرانسوی  ایتالیایی،  زبان  از سه  پیشین  اجراهای  در  اجرا شود. 
روسی استفاده شده بود. همچنین بازیگرانی از کشورهای مختلف 
در این اجرا حضور داشته اند اما در اجرای جدید این نمایش دنیال 

اسکارپاری از برزیل و صنم نادری از ایران حضور دارند.

آن سوی آبها

 اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی 
بیابان، گوش شنوا خواهی یافت.

 )خلیل جبران(

سخن حکیمانه

»تانگوی شیطان« منتشر شد

لسلو  نوشته  شیطان«  »تانگوی  رمان 
یی  کا ر هو سنا ا کر
سپند  ترجمه  با 
توسط  ساعدی 
نگاه  انتشارات 
منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
به گزارش مهررمان 
شیطان«  »تانگوی 

با  تازگی  به  کراسناهورکایی  لسلو  نوشته 
ترجمه سپند ساعدی توسط انتشارات نگاه 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
مجارستان  در  بار  نخستین  کتاب  این 
به  را  مخاطبان  توجه  توانست  و  چاپ شد 
بال  رمان،  این  براساس  و  کند  جلب  خود 
همین  با  فیلمی  مجارستانی  کارگردان  تار 
شیطان  تانگوی  است.  ساخته  عنوان 
سال  در  بوکر  من  جایزه  برنده  همچنین 

2۰15 شده است.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

صندلی هایی  بر  سوارکاران  چون  بعضی 
نشسته اند،  قرمز  مصنوعی  چرم  روکش  با 
و  است  دستشان  یک  در  تلفن  گوشی 
فنجانی قهوه که بخار از آن بلند می شود در 
دست دیگرشان. در سرتاسر اتاق زناِن پا به 
سن گذاشته ای که به چوب جارو می مانند 
پشت ماشین تحریرهایشان نشسته اند و با 

انگشت به دکمه ها نوک می زنند.
این رمان با 288 صفحه و قیمت 2۰۰ هزار 

ریال منتشر شده است.

در بازار کتاب

اکران عمومی »سیانور« ساخته بهروز شعیبی از 
2۶ آبان ماه در کانادا آغاز شد.

به  »سیانور«  سینمایی  فیلم  عمومی  نمایش 
کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی سید 
با 2۶  برابر  نوامبر  تاریخ 1۶  از  رضوی  محمود 
آبان ماه در سالن ون سیتی شهر ونکوور آغاز 
شده و پس از آن قرار است در دیگر شهرهای 
این  مخاطبان  برود.اکثر  پرده  روی  نیز  کانادا 
اندرکاران  دست  دانشجویان،  سینمایی  سالن 
سینما و یا عالقه مندان به این حرفه هستند. 
ایران روی  اکنون در سینماهای  فیلم هم  این 
 پرده است و تاکنون توانسته به فروشی نزدیک به

 2 میلیارد تومان دست یابد.
در خالصه داستان »سیانور« آمده است: پایان یک 

سکوت طوالنی! امیر و هما پس از مدتی یکدیگر 
را می یابند در حالی که یک انتخاب بیشتر ندارند، 
سیانور یا زندگی! و آنها زندگی را انتخاب می کنند.
این فیلم به برهه ای از تاریخ سیاسی ایران می 
پردازد که در سینمای ایران کمتر مورد توجه قرار 

گرفته شده است.
در این فیلم مهدی هاشمی، هانیه توسلی، حامد 
کمیلی، پدرام شریفی، بابک حمیدیان، بهنوش 
طباطبایی، رضا موالیی، فرزین صابونی، فریدون 
محرابی، سارا توکلی، وحید حبیبیان، وحید رونقی 

و آتیال پسیانی به ایفای نقش می پردازند.
پخش اکران خارج از کشور »سیانور« بر عهده 
شرکت آریا پرسیس و انجمن فیلم های ایرانی 

ونکوور است.

اکران جهانی »سیانور« از کانادا آغاز شد

در حالی که برنده صرف غذا با دی کاپریو برای 
یک برنامه خیریه معرفی شد، وی در رستورانی که 

از پیش تعیین شده بود با دی کاپریو غذا خورد.
 به نقل از گاردین، الیس لوول رقابت صرف غذا با 
دی کاپریو را برد و با این ستاره سینما در رستوران 

بی خانمان های شهر ادینبورگ غذا خورد.
دی کاپریو در این مهمانی شرکت کرد و چند 
کلمه ای هم با صدها تن از هوادارنش صحبت 
کرد. این هواداران در هوای زیر صفر درجه در 
زیر باران بیرون رستورانی در مرکز ادینبورگ 
صف کشیده بودند تا در مراسمی که برای جمع 
کردن پول برای بی خانمان ها ترتیب داده شده 
بود و دی کاپریو هم در آن حضور داشت، وی 

را مالقات کنند.
گور  »از  چون  فیلم هایی  بازیگر  کاپریو  دی 
بازگشته« و »تایتانیک« برای نهار خودن با الیس 
الول وارد این شهر شد تا در این مراسم که برای 
کمک به بی خانمان ها ترتیب داده شده بود شرکت 
کند.این نخستین دیدار دی کاپریو از اسکاتلند بود 
و دی کاپریو پس از شرکت چهره هایی چون جرج 
کلونی و بیل کلینتون در این  برنامه در سال های 
این  امسال  مهمان  بی خانمان ها  نفع  به  پیش، 

مراسم شد.
برنده این رقابت گفت این بازیگر واقعا خجالتی 
بود و افزود: واقعا به نظر سوررئآل می رسید اما ما 

ساعتی را با هم گذراندیم و صحبت کردیم.

دی کاپریو در جمع بی خانمان ها حاضر شد
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

منتقد لس آنجلس تایمز در بررسی بخش خارجی 
اصغر  ساخته  »فروشنده«   ،2۰17 اسکار  زبان 
فرهادی را یکی از شانس های دریافت این جایزه 
دانسته است.مایکل اوردونا منتقد لس آنجلس تایمز 
پنج فیلمی را که معتقد است مدعی دریافت جایزه 
اسکار بخش خارجی زبان خواهند بود معرفی کرده 
»فروشنده«  فیلم  که  حالی  در  منتقد  است.این 
ساخته اصغر فرهادی را یکی از فیلم های مدعی 
اسکار امسال دانسته در بررسی آن نوشته است: 
این فیلم با فرضی جلو می آید که دقیقا آن را در 
ژانر آثار معمایی هالیوود جای می دهد و آن را با 
تهران  انتقام درمی آمیزد و  و  وسواس های ذهنی 
را به عنوان لوکیشن داستان انتخاب می کند. یک 
زوج در حالی که نسخه ای بومی شده از نمایش 
»مرگ فروشنده« آرتور میلر را تهیه می کنند، با 
تجربه رویدادی سخت روبه رو می شوند و تالش 
دارند تا بتوانند از پس درک آن برآیند.وی در ادامه 
نقل قولی از فرهادی می آورد و می نویسد: کارگردان 
این فیلم اصغر فرهادی درباره فیلمش گفته است: 
همه کوشش من آن بوده که درام در داستان هایم 
برآمدی از جزییات زندگی روزانه باشد. جزییاتی که 

معمولی و ساده به نظر می رسند و ما در زندگی 
هر روزی خود با آنها روبه رو می شویم. در روبه رو 
شدن با فیلم های هیجان انگیز که بهترین نمونه های 

آن را در فیلم های آلفرد هیچکاک می بینیم، در دل 
زندگی روزمره و واقعیت چیزی نهفته است که من 
همیشه سعی می کنم آنها را در فیلم هایم شرح 

دهمو به همین دلیل می توان چنین فیلم هایی را 
»تریلرهای واقعی« نامید. تفاوت بین این که قصه 
انتظاری  چه  و  می شود  باز  چگونه  »فروشنده« 
تماشاگران غربی ممکن است از آن داشته باشند 

سخت است و در فرهنگ امروز ایران ریشه دارد.
این منتقد می نویسد: از نظر موضوعی، تحقیر در 
دل »مرگ فروشنده« نهفته است... در »فروشنده« 
نیز عماد که شخصیت اصلی فیلم است، در داستان 
با تحقیر روبه رو می شود و در نهایت این احساس 
است که موجب عمل عماد می شود و این عمل 

برای ما غیرمنتظره است.
در  دیگری  فیلم هایی  از  سینمایی  منتقد  این 
رقابت با فیلم فرهادی نام می برد که فیلم »تونی 
اردمن«  از آلمان ساخته مارن آده که از فیلم های 
موفق جشنواره کن امسال بود، فیلم »مردی که 
اووه نامیده می شود« از سوئد که بر مبنای رمان 
»اووه« نوشته فردریک بیکمن ساخته شده ساخته 
هانس هولم، »نرودا« از شیلی درباره زندگی پابلو 
نرودا شاعر برنده نوبل ساخته پابلو الرین از جمله 

این فیلم ها هستند.

پیش بینی منتقد لس آنجلس تایمز

»فروشنده« یکی از شانس های اصلی دریافت اسکار 2017 است

»کربال جغرافیای یک تاریخ«
 با روایت شهاب حسینی

یک  جغرافیای  »کربال  موسیقی  آلبوم 
از موسیقی های  تاریخ« شامل 17 قطعه 
به کار رفته در متن مستند سینمایی با 

همین نام روانه بازار شد.
سینمایی  مستند  متن  موسیقی  آلبوم 
»کربال جغرافیای یک تاریخ« شامل 17 

قطعه است 
مستند  در  آن ها  از  بخش هایی  که 

سینمایی شنیده شده است.
است  مستند  این  راوی  حسینی  شهاب 
و مجید انتظامی برای آن موسیقی متن 

ساخته است.
عاشورایی  اثر  این  در  که  نوازندگانی   
علی  از  اند  عبارت  کردند  هنرنمایی 
پاشا  خواجه،  پریچهر  پویان،  جعفری 
هومن  پور،  بزرگ  کوروش  هنجنی، 
میالد  شریفی،  حسین  نامداری، 
انتظامی،  مجید  بیژنی،  فرزاد  عباسی، 
پورنگ  غالمی،  شهرام  رحیمی،  ناصر 
پورشیرازی، مهرداد عالمی، کریم قربانی، 
آهنگ،  خوش  پریا  ظهیرالدینی،  مازیار 
علی رحیمیان، میالد عالمی، نیما زاهدی 

و ارسالن کامکار.
 »کربال جغرافیای یک تاریخ« از تولیدات 
روایتی  و  معاونت سینمایی حوزه هنری 
تأثیر  و  السالم  علیه  امام حسین  قیام  از 
آن بر فرهنگ و سبک زندگی شیعیان از 
گذشته تا امروز است. این مستند داستانی 
ترکیبی است از تعزیه، نقالی و انیمیشن و 
کارگردان کوشیده از تکنیک های مختلف 
بصری برای روایت حادثه عاشورا استفاده 
کند و مرکز موسیقی حوزه هنری آلبوم 
را  سینمایی  مستند  این  متن  موسیقی 

منتشر کرده است.

خبر


