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۷۰هزار بشکه 
افت تولید نفت 

در سال

آغاز ثبت  
نام آزمون 

استخدامی دولت 
5 10

تداوم 
سیاست های 

هدفمند حمایتی 

 روز قـدس؛
 نماد ظلم ستیزی و وحدت امت اسالمی

طرح رونق تولید ٩٦ آغاز شد

2

رهبرمعظم انقالب: ما به آنها "سیلی" خواهیم زد

ورود ایران به مرحله جدیدی از مبارزه با تروریسم

 ۹۷ شمارش  اساس  بر  کرد،  اعالم  فرانسه  کشور  وزارت 
درصد آرا حزب تازه تاسیس »جمهوری  به  پیش« به رهبری 
رئیس جمهوری فرانسه در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور 
۴۳ درصد رای به دست آورد که شامل ۳۰۸ کرسی از مجموع 

۵۷۷ کرسی پارلمان می شود. 
3

 پیشتازی حزب ماکرون
 در پارلمان فرانسه

تیم کشتی فرنگی جوانان ایران پس از قهرمانی در رقابت 
پیکارهای  در  برای حضور  را  خود  تمرینات  آسیایی،  های 
جهانی از دوم تیر ماه از سر خواهند گرفت.رقابت های کشتی 
جوانان جهان روزهای 1۰ تا 1۵ مرداد ماه در شهر تامپره 

فنالند برگزار می شود.
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گام بلند فرنگی کاران جوان 
برای قهرمانی جهان

سرانجام تعرفه های پزشکی سال ۹6 با تصمیم هیئت وزیران 
را تعرفه ها  این  کلی  رشد  رقم  دولت  و  شد  تکلیف   تعیین 

 ۵ درصد اعالم کرد.هیات دولت در این مصوبه که بر اساس 
پیشنهادهای شورای عالی بیمه مصوب شد، میزان رشد فرانشیز 

پرداختی را برای بیماران بستری...

افزایش 5 درصدی 
تعرفه های پزشکی درسال 96 

5

جدیدترین نتایج آماری نشان می دهد ۹۳ درصد 
شاغالن کارگاه های صنعتی در بخش »خصوصی« 
فعالیت دارنــد و کارگاه های صنعتی »عمومی« و 
»تعاونی« به ترتیب کمترین ســهم شاغالن را به 
خود اختصاص داده اند.به گزارش مهر، بر اســاس 
آخرین اطالعات به دســت آمــده، مجموعا 1۳ 
میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵ نفر در کارگاه های صنعتی 
ده نفر کارکن و بیشــتر به کار اشتغال دارند که 
۵.۲ درصد شاغالن کارگاه های صنعتی در بخش 
عمومی، حدود 1.۷ درصد در بخش تعاون و ۹۳.1 
درصد در بخش خصوصی مشغول به کار هستند.

از کل تعداد شــاغالن کارگاه های صنعتی بخش 
تعاون ۸۳.6 درصد مرد و 16.۴ درصد زن بوده اند. 
همچنیــن ۴۵.۲ درصــد کارگران ســاده، ۲۵.۸ 
درصــد کارگران ماهر، ۴.۷ درصد تکنیســین ها، 
۵.۳ درصد مهندس و 1۸.۹ درصد شــاغالن امور 

اداری )غیرتولیدی( هســتند. الزم بذکر است در 
بخش تعاون ۳1۷ نفر ) 1.۴ درصد شاغالن( بدون 
مزد و حقوق کار کردهاند.بررســی تعداد شاغالن 
بخش تعاونی در مقایســه با بخش های عمومی و 
خصوصی نیز نشــان می دهد شاغالن بدون مزد و 
حقوق در بخش تعاون ۰.۰۲ درصد کل شــاغالن 
اســت. همچنین سرانه تعداد شــاغالن برای هر 
شرکت تعاونی صنعتی ۳۹ نفر، برای شرکت های 
عمومی 1۹۰ نفر و شرکت های خصوصی ۹۰ نفر 
اســت.در بخش تعاون سرانه اشــتغال در صنایع 
تولید ابزار پزشــکی، ابزار اپتیکــی، تولید رادیو و 
تلویزیون و دستگاه ها و وســایل ارتباطی نسبت 
به سایر کارگاه ها بیشتر بوده است ضمن اینکه از 
منظر استانی نیز سرانه اشتغال کارگاه های صنعتی 
در استان تهران بیش از سایر استان ها بوده است 
بــه طوریکه در صنایع تولید ابزار پزشــکی، ابزار 

اپتیکــی و تولید رادیو و تلویزیون و دســتگاه ها 
و وســایل ارتباطی سرانه اشــتغال ۲۴۲ نفر و در 
استان تهران سرانه اشتغال ۹۹ نفر بوده است.اما 
از منظر میزان سطح ســواد نیز، نتایج حاصل از 
آمارگیری صنعتی ده نفر کارکنان و بیشتر نشان 
می دهد 1.۸ درصد از کارکنان کارگاه های صنعتی 
بی سواد هستند که این شــاخص در کارگاه های 
صنعتی بخش تعاون ۴.۵ درصد اســت.همچنین 
در مجموع در تعاونی هــای صنعتی ۷۲.۴ درصد 
شــاغالن دارای تحصیالت دیپلم و کمتر و ۲۳.1 

درصد دارای تحصیالت دانشگاهی هستند.
ارزش افزوده کارگاه های صنعتی تعاونی 

کمتر از 0.۷ درصد
در عین حال ارزش افزوده کارگاه های صنعتی ده 
نفر کارکن و بیشتر بخش تعاون بر اساس آخرین 
مطالعات انجام شده، ۹ میلیون و ۵۵ هزار و 161 
میلیون ریال محاسبه شده است که کمتر از ۰.۷ 
درصد کل ارزش افزوده کارگاه های صنعتی ده نفر 
کارکن و بیشتر کل کشــور است. متوسط ارزش 
افــزوده تعاونی های صنعتی معــادل 1۵ هزار و 
۹۹۹ میلیون ریال بوده است.در مقابل تعاونی های 
تولید صنایع غذایی و آشــامیدنی با ۴۴.۹ درصد 
کل مبلغ ارزش افزوده، بیشترین ارزش افزوده را 
در بخش تعاون ایجاد کرده اند. اما متوسط ارزش 
افزوده هر کارگاه صنعتی تعاونی در صنایع تولید 
ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و تولید رادیو 
و تلویزیون، دستگاه ها و وسایل ارتباطی، صنعت 
تولید مواد و محصوالت شــیمیایی بیشتر از سایر 

فعالیت ها بوده است.

فعالیت 9۳ درصد شاغالن صنعتی در بخش خصوصی کلید خوردن پروژه طراحی خودروهای هیبریدی درایران
معــاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از کلید خوردن پروژه ای بــرای طراحی پلتفرم 
خودروهــای هیبریدی با مشــارکت خارجی ها 
خبر داد.»محسن صالحی نیا« دیروز درخصوص 
راهبــرد وزارت صنعت، معــدن و تجارت درباره 
خودروهای برقی و هیبریدی افزود: در این زمینه 
هنوز در ابتدای راه هســتیم؛ شرکت هایی برای 
اجرای کار اعالم آمادگی کــرده و تعرفه ورودی 
این نــوع خودروها کاهش یافته اســت.به گفته 
این مقام مســئول، از سال گذشــته خودروهای 
هیبریدی وارد کشور شــده اند که ورود آنها در 
یک روند افزایشی ادامه دارد.وی از کلید خوردن 
پــروژه ای در این خصوص با همکاری شــرکت 
ایران خودرو، مجموعه دانشگاهی کشور و شرکتی 
خارجی بــرای طراحی پلتفرم این خودروها خبر 
داد.صالحی نیا تصریح کرد: در زمینه خودروهای 
 )Plog in( برقی که با سیستم شــارژ مستقیم
کار می کنند، نیازمند تامین زیرساخت هستیم.

وی خاطرنشــان کرد: آیین نامــه ای در همین 
زمینه برای شیوه های شارژ و سرویس دهی این 
خودروها تنظیم شده که در کمیسیون اقتصادی 
 دولت در دســت بررسی اســت.در همین پیوند، 

»هوشــنگ فالحتیان« معاون وزیر نیرو در امور 
بــرق و انرژی در گفت وگو بــا ایرنا افزود: وزارت 
نیرو با توســعه کاربرد خودروهــای برقی کامال 
موافق است و در این زمینه انجام هر گونه کمک 

و مساعدت را مورد توجه قرار خواهد داد.
به گفته این مقام مسئول، وزارت نیرو درخصوص 
ایجــاد زمینه الزم برای تامیــن انرژی برق مورد 
نیاز این خودروها در منازل مســکونی یا محیط 
های عمومی آمادگی دارد.وی بیان داشــت: اگر 
شــهرداری یا ســایر مراجع ذی ربط مبادرت به 
ســاخت جایگاه های سوخت رسانی برق و مکان 
های شارژ خودروها کند، وزارت نیرو آمادگی دارد 
تا نســبت به تامین انرژی مورد نیاز اقدام الزم را 

به انجام برساند.
معضل گرمایش کره زمین از یک ســو و افزایش 
آالینده ها در فضای کالن شــهرها از سوی دیگر، 
موجب شــده اســت بســیاری از دولت ها تولید 
خودروهای پاک را در دســتور کار خود قرار داده 
و با ارائه مشوق به خودروسازان سعی کنند سهم 
کشور خود را در رقابت جهانی تولید این خودروها 
افزایش دهند.در نتیجه چنین فضایی در صنعت 
خودرو جهان، روند تولید خودروهای برقی بیش 

از پیش ســرعت گرفته و رقابــت جدیدی بین 
شرکت های خودروسازی و کشورها در تولید این 
نوع خودروها در گرفته اســت. این روند مثبت نه 
تنها می تواند نقش قابل توجهی در بهبود کیفیت 
هوای کالن شــهرها ایفا کند، بلکه می تواند باب 

جدیدی در اقتصاد کشورها بگشاید.
به گــزارش ایرنا، بیســتم فروردین ماه امســال 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی خودروهای 
برقــی - بنزینی )هیبریدی( ، موتورســیکلت و 
خودروهــای الکتریکی تولید داخل کشــور را از 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند.
براساس ماده ۹ الیحه هوای پاک، وزارت کشور با 
همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت 
و امــور اقتصــادی و دارایی )گمــرک جمهوری 
اسالمی ایران( موظف شد زمینه نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی شــهری با اولویت شهرهای 
باالی دویســت هزار نفر جمعیت را ظرف مدت 
پنج ســال از طریق منابع درآمدی ماده 6 همین 
قانون از طریق کمک بالعوض، یارانه، تسهیالت 
یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای 
برقی- بنزینی )هیبریدی( و خودروهای الکتریکی 

و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.

بازار مسکن از نیمه دوم 
 امسال وارد مرحله

 رونق می شود
مدیرعامل سامانه ملی ساختمانی کشور با اشاره به 
رکود بازار مسکن گفت: انتظار داریم با توجه به روند 
افزایــش حجم معامالت، بازار مســکن از نیمه دوم 
امســال وارد مرحله رونق شــود.امیر فتوحی افزود: 
ضعف مدیریــت، کمبود منابع مالی و کاهش قدرت 
خرید مردم از دالیل رکود بازار مســکن است .وی با 
بیان اینکه بانک ها برای پرداخت تسهیالت به بخش 
مسکن محدودیت های زیادی قائل می شوند، گفت: 
بیش از ۸۰ درصد صنعت ساختمانی کشور به بخش 
خصوصی تعلق دارد و کمبود نقدینگی ســبب شده 

در سال های اخیر شاهد سرمایه گذاری کمتری در 
صنعت ساخت و ساز کشور باشیم.فتوحی بیان کرد: 
بدون شــک تحریک صنعت ساختمانی سایر بخش 
های اقتصادی را فعال خواهد کرد و افزایش ســقف 
تسهیالت بانک ها برای خرید و ساخت، بازار مسکن 
و صنعت ساخت و ساز کشو را از رکود خارج خواهد 
کرد و این مساله بر رونق سایر بخش های اقتصادی 
کشــور نیز تاثیرگــذار خواهد بــود.وی از برگزاری 
نخستین نمایشگاه بین المللی و سازه های مدرن با 
رویکرد نوین حرفه ای خبرداد و گفت: این نمایشگاه 
دوم تا پنجم آبان ماه در محل نمایشــگاه های بین 
المللی شــهر آفتاب برگزار می شود و از هم اکنون 
چندین شــرکت داخلی و چند شرکت از کشورهای 
چین، ترکیه، کره جنوبی، آلمان و روسیه برای حضور 
در این نمایشگاه و ارائه آخرین دستاوردهای جدید 
مصالح و کاالهای ســاختمانی اظهارتمایل کرده اند.

مدیرعامل سامانه ملی ساختمانی کشور اظهارداشت: 
انجمن انبوه ســازان مســکن، ســازمان های نظام 
مهندسی و سندیکای شرکت های ساختمانی کشور 
و بیش از ۴۰ شــرکت داخلی که پروژه های ساخت 
ساختمان های باالی 1۰۰ هزار مترمربع را برعهده 
دارند در این نمایشــگاه حضور خواهند داشت و هم 
اکنون اطالعات تولیدی کاال و مصالح ســاختمانی 
یک هزار و ۵۰۰ کارخانه و شــرکت داخلی در این 
ســامانه قابل دسترســی اســت و بزودی اطالعات 
ســه هزار و ۴۰۰ شــرکت و کارخانه در این سامانه 
گردآوری خواهد شــد.به گفته این مقام مسئول، در 
این نمایشــگاه با شعار صنعت ساختمانی پیشرو در 
تحقــق اهداف اقتصاد مقاومتی برای نخســتین بار 
در کشور سیســتم های هوشمند ساختمانی، سازه 
ها و تجهیزات مدرن و سیستم های جامع مدیریت 

آپارتمان ها در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

تزریق منابع بانك مرکزي برای رونق ٢١ هزار واحد صنعتی
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  ظریف: توان موشکی ایران
 از شهروندانش دفاع می کند

محمدجواد ظریف که در سفر خود به 
شمال آفریقا هم  اکنون در موریتانی 
به سر می برد، دیروز با انتشار توییتی 
گفت: توان موشــکی ایــران در دفاع 
مشروع و قانونی از شهروندانش است.

به گزارش ایســنا، وزیــر امور خارجه 
کشورمان در توییت خود نوشت: توان 

موشــکی ایران از شهروندانش در دفاع مشــروع و قانونی حمایت 
می کند و هم زمان مبارزه مشــترک جهانی با داعش و تروریســم 
افراط گرا را پیش می راند.ســپاه پاسداران انقالب اسالمی یک شنبه 
شب در بیانیه ای اعالم کرد که برای اولین بار گروهک های تروریستی 
و تکفیری در منطقه دیرالزور در شرق سوریه را با موشک های زمین 
به زمین مورد هدف قرار داد و این حمله ایران در واکنش به حمله 
چنــد روز پیش داعش به پارلمان ایــران و حرم امام خمینی )ره( 
و انتقــام خون قربانیان آن حمالت اســت و این موشــک ها که از 
دو اســتان کردستان و کرمانشاه پرتاب شدند به کشته شدن ده ها 

نیروی مسلح داعشی و تروریست های دیگر منجر شد.

 رحیمی: اسرائیل نگران نباشد
 هنوز نوبتش نرسیده است

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
در واکنش به عملیات موشــکی ســپاه پاســداران به مواضع 
تروریســت ها در سوریه تاکید کرد که اســرائیل نگران نباشد،  
داعشــیان هدف بوده اند و هنوز نوبت اسرائیل نرسیده است.به 
گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی در کانال تلگرامی خود نسبت به 
عملیات موشکی سپاه به مواضع تروریست ها در سوریه واکنش 
نشــان داد و گفت: این اولین اســتفاده ایران از موشــک های 
میانبرد طی ۳۰ سال گذشته بوده است.وی تاکید کرد: اسرائیل 
نگران نباشد، سپاه ایران در تنظیم مختصات پرتاب موشک ها 
دقیق است و خطا نمی زند. داعشیان هدف بوده اند. هنوز نوبت 

به شما نرسیده، سهمتان محفوظ.

 پارلمان عراق؛ 
حمله موشکی ایران، هماهنگ شده بود

کمیته امور خارجی پارلمان عراق اعالم کرد: حمله موشکی ایران به 
اهدافی در سوریه، با طرف عراقی هماهنگ شده بود.پارلمان عراق: 
حمله موشکی ایران، هماهنگ شــده بودبه گزارش سرویس بین 
الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، 
عراق اعالم کرد: حمله موشکی ایران به مواضع داعش در دیرالزور 
بــا هماهنگی اتاق عملیات چهارجانبه صــورت گرفت.کمیته امور 
خارجی پارلمان عراق اعالم کرد: حمله موشــکی ایران به اهدافی 

در سوریه، با طرف عراقی هماهنگ شده بود.

ابالغ افزایش ۱۰ درصدی کرایه های تاکسی

فرماندار تهران از ابالغ مصوبه نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی 
در سال ۹6 خبر داد.عیســی فرهادی در گفتگو با مهر با اشاره به 
ابالغ مصوبه نرخ کرایه های حمل  ونقل عمومی در سال ۹6 گفت: 
کرایه های تاکسی 1۰ درصد و بلیت اتوبوس و مترو به طور میانگین 
1۵ درصد افزایش خواهند داشت.وی در خصوص دیدار فرمانداری 
با منتخبان شــورای پنجم گفت: این جلسه مشترک 1۲ مردادماه 
برگزار خواهد شــد.پیش از این مهدی چمران رئیس شورای شهر 
تهران از اجرایی شدن مصوبه کرایه حمل و نقل عمومی از ابتدای 
تیرماه خبر داده بود و اعالم کرده بود در صورتی که فرمانداری این 
مصوبه را ابالغ نکند، شــورا خود این مصوبه را به شــهرداری برای 

اجرایی شدن ابالغ می کند.

ساالنه ۲ میلیارد تن خاک فرسایش می یابد

رئیس پژوهشکده تحقیقات خاک و آبخیزداری: ساالنه ۲ میلیارد 
تن از خاک حاصلخیز کشــور در اثر فرسایش از دسترس خارج 
می شود.ساالنه ۲ میلیارد تن خاک فرسایش می یابد به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما، داوود نیک کامی در جلسه خبری دیروز 
با اشــاره به اینکه اجرای طرح های مدیریت منابع پایه تولید آب 
و خاک بــرای تولید پایدار در بخش کشــاورزی امری ضروری 
و حیاتی اســت، افزود: براســاس برآوردهای انجام شده میزان 
فرســایش خاک در اراضی کشــور در هر هکتار ساالنه معادل 
1۴، ۴ تن اســت درحالی که این تعدد در اروپا و آســیا در هر 
هکتار ساالنه حدود شش دهم است.وی گفت: متاسفانه سرعت 
فرسایش خاک ما در مقایسه با اروپا و دیگر کشورهای آسیایی سه 
برابر بیشتر است و ما در این زمینه رتبه داریم.رئیس پژوهشکده 
تحقیقات خاک و آبخیزداری از رونمایی از اطلس فرسایش خاک 
خبرداد و افزود: براســاس این اطلس رسمی مناطقی که تحت 
تاثیر شدید جریان های فرسایش قرار دارند محاسبه شده است. 
در این اطلس خندق هایی که در پی فرســایش خاک در اراضی 
کشــاورزی ایجاد شدند برآورد شده و وسعت این اراضی درحال 
حاضر نیم میلیون هکتار است.نیک کامی گفت: عالوه بر اراضی 
خندقی؛ اراضی لغزشــی نیز شناسایی شدند براین اساس 1۰۰ 
هزار هکتار از اراضی نیز جزو زمین های رانشــی و لغزشی دسته 
بندی شــدند و برای آن ها ۳۰ هزار شناسنامه صادر شده است.

وی ســرعت فرسایش خاک را در اراضی دیم قابل توجه دانست 
و افزود: براســاس پژوهش های انجام شده در اراضی دیم استان 
زنجان ســاالنه ۲، ۴ تن در هر هکتار خاک در اثر فرســایش از 
دست می رود.رئیس پژوهشــکده تحقیقات خاک و آبخیزداری 
کشاورزی شــخم غیراصولی را از مهمترین علل فرسایش خاک 
در اراضی دیم دانست و تاکید کرد: اگر شیارهای شخم زمین به 
صورت عمودی باشــد فرسایش خاک در هر هکتار پانزده صدم 
تن و میزان مصرف آب نیز 1۴ مترمکعب و میزان تولید محصول 
گندم نیز ۲۰ درصد افزایش می یابد.نیک کامی همچنین درباره 
ویژگی های اطلس سیل خیزی گفت: برای مدیریت آب های روان 
و سیل نقشــه های دقیق هوایی و ماهواره ای تهیه و از ۲۰ سال 
پیش تاکنون ۳۷ ایستگاه مدیریت پخش سیالب در سطحی بالغ 
بر 6۳ هزار هکتار ایجاد شده است.وی افزود: با اجرای طرح های 
آبخوان داری شدت سیل و میزان خسارت در این مناطق کاهش 

یافته است.

خبرهای کوتاه
کالم  نور

تداوم سیاست های هدفمند 
حمایتی دولت

علی ربیعی 

عزم ما این است با تدوین و اجرای سیاست های 
رفاهی هدفمند همه با هم به سوی از بین بردن 
فقر مطلق در کشــور پیش برویم. علی ربیعی، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشــتی 
نوشــت: هم اکنون عزم، انســجام و تدبیر ملی 
بــرای مبارزه و کاهش فقر در کشــورنیز بوجود 
آمده اســت، عزم ما این اســت که بــا تدوین و 
اجرای سیاســت های رفاهی هدفمند و توانمند 
ســاز و همچنین شکل گیری یک ائتالف فراگیر 
با همدلی و تدبیر و همه با هم به ســوی از بین 
بردن فقر مطلق در کشوریش برویم. متن کامل 
این یادداشت به شرح زیر است:اصل »۳« قانون 
اساســی جمهوری اســالمی و همچنین بند 6 
سیاست های کلی سالمت، بند ۷ اقتصاد مقاومتی 
و همچنین سند آرمانی چشم انداز توسعه کشور 
در افق 1۴۰۴ هجری شمسی ابالغی رهبر معظم 
انقالب، تأمین امنیت غذایی و بهره مندی عادالنه 
آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی 
را بــه عنوان یک هدف بیان کرده اســت. دولت 
تدبیر و امید نیز با شــروع بــه کار خود موضوع 
امنیت غذایی و تغذیه و حمایت هدفمند از اقشار 
آسیب پذیر را یکی از اولویت های مهم خود قرار 
داد. البتــه توجه به موضوع امنیت غذایی به ایام 
پیش از انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۹۲ 
برمی گــردد. به یاد دارم در اوایل ســال 1۳۹۲، 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم 
یکی از مباحث مهمی که در شعارهای انتخاباتی 
دکتر روحانی برجسته بود، ارائه یارانه غذایی به 
جــای یارانه نقدی بود که یکی از موافقان اصلی 
این موضوع نیز برادر عزیزم مهندس ترکان بود.

همین جــا باید به این نکته اشــاره کنم که در 
دولت یازدهم حمایت هدفمند از اقشــار آسیب 
پذیر آن هم مبتنی بر توانمندســازی این گروه 
هدف، یک سیاست محوری رفاهی بوده است. در 
این راستا شناسایی گونه های مختلف فقر نظیر 
فقر درمان، فقر آموزشــی، فقرغذایی و تدوین و 
اجرای سیاست های حمایتی هدفمند در وزارت 
رفاه مد نظر قرار گرفت.در چارچوب مبارزه با فقر 
درمان ضمن اجرای طرح تحول ســالمت، بیش 
از 1۰ میلیون نفر نیز زیر چتر بیمه ســالمت و 
همگانی قرار گرفتند. برای کنترل و کاهش فقر 
آموزشی حمایت از بازگشت به تحصیل کودکان 
بازمانده از تحصیل در دســتور کار قرار گرفت. 
برای مبارزه با فقر غذایی نیز سیاست های متنوع 
و البته هماهنگ اجرا گردید. ارائه ســبد غذایی 
به کودکان زیر شش سال خانواده های نیازمند، 
ارائه یــک وعده غذای گرم در روســتامهدهای 
سراسر کشور، ارائه سبد غذایی به مادران باردار 
و شــیرده خانواده های نیازمند، ارائه سبد غذایی 
به کودکان معلول مراکــز روزانه اجرا گردیدند.

در کنار این برنامه های حمایتی در چهار ســال 
دولت تدبیر ساالنه سه بار طرح حمایت غذایی از 
اقشار آسیب پذیر اجرا گردید. با تدابیر اخذ شده 
در وزارت رفاه، روش توزیع ســبد غذایی پس از 
ســه دهه کاماًل دگرگون شد و با حداقل مداخله 
دولت در خریــد کاال و توزیع آن هم ناکارآمدی 
در فرآیند توزیع کاهش چشــمگیر پیدا کرد و 
هم امکان ایجاد و گســترش فساد به نحو قابل 
مالحظه ای کنترل و کاهــش یافت.باور من این 
است که زنان باردار و کودکان دارای سوء تغذیه 
باید هدف اصلی برنامه های حمایتی بویژه برای 
مبارزه با فقر غذایی باشــند. خوشــبختانه این 
جامعه هدف در دولت یازدهم کاماًل شناســایی 
شده اند و بخشــی از آنها تحت پوشش حمایتی 
قــرار گرفته اند.یک هدفگــذاری مهم رفاهی در 
دولت دوازدهم گســترش کیفی و کمی حمایت 
غذایی از این اقشــار خواهد بــود. دکتر روحانی 
یک جهت گیری اصلی دولت دوازدهم را برطرف 
کردن فقر مطلق در کشور تا پایان دولت دوازهم 
عنوان کرده اند. خوشــبختانه هــم اکنون عزم، 
انسجام و تدبیر ملی برای مبارزه و کاهش فقر در 
کشورنیز بوجود آمده است، عزم ما این است که 
با تدوین و اجرای سیاست های رفاهی هدفمند و 
توانمند ساز و همچنین شکل گیری یک ائتالف 
فراگیر با همدلی و تدبیر و همه با هم به سوی از 

بین بردن فقر مطلق در کشوریش برویم.

هالکت سرکرده گروهک تروریستی 
»انصارالفرقان« در عملیات سپاه 

قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه، از هالکت 
سرکرده گروهک تروریستی »انصارالفرقان« در 
عملیات این قــرارگاه خبر داد.به گزارش مهر، 
قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی اعالم کرد:"جلیل قنبرزهی" 
سرکرده گروهک تروریستی »انصارالفرقان« در 
عملیات نیروی زمینی سپاه و قرارگاه قدس در 
ارتفاعات قصرقند )سیســتان و بلوچستان( به 

هالکت رسید.

یادداشت

 امام جعفر صادق )ع( :

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم پاســخ قاطع به اظهارات 
مداخله جویانه وزیر خارجه آمریکا، این دشمنی ها را دارای 
سابقه طوالنی دانست و در عین حال گفت: نیروهای امنیتی، 
وزارت اطالعات و سپاه باید توجه داشته باشند که چه کسانی 
از داخل به دشمن چراغ سبز نشان می دهند. کسانی که با 
دشمن همکاری میکنند برخی محاربند و برخی مفسد فی 
االرضند و باید اقدامات آن ها به دقت مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشــاره به در پیش بودن روز جهانی قدس، این روز را 
نماد ظلم ستیزی و وحدت امت اسالم و همچنین مظلومیت 
ملت مظلوم فلسطین برشمرد و اظهار کرد: امروز کشورهای 
سلطه تالش می کنند که با ایران هراسی، توجه جهان اسالم 
را از دشــمن قدیمی و واقعی اش یعنی رژیم صهیونیستی 
برگردانند و نگاه ها را معطــوف به ایران کنند. این جنایتی 
اســت که توسط آمریکا و اذناب آن در جهان اسالم صورت 
می گیرد. بر همین اساس همگی موظفیم با گرامیداشت روز 
جهانی قدس و حضور باشکوه در راهپیمایی این روز، توطئه 
رژیم صهیونیستی و کشورهای سلطه را خنثی کنیم و این 
روز را بــه عنوان نماد عظیم وحدت جهان اســالم در برابر 
دشمن حقیقی مسلمانان مطرح کنیم.رئیس قوه قضاییه در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب تحریم های 
جدید ســنای آمریکا علیه جمهوری اســالمی ایران خاطر 
نشان کرد: دشمنی های آمریکا که جلوه های متعددی دارد 
روز به روز تشــدید می شود و گروهی که در حال حاضر در 
رأس قدرت این کشور قرار گرفته اند گرچه در اصل مواضع 
با اسالف خود مشــترکند، اما در ابراز دشمنی صریح ترند.

آیت ا... آملی الریجانی یکی از مظاهر این دشــمنی را سفر 
اخیر رئیس جمهور آمریکا به عربستان و تحریک کشورهای 
منطقه علیه جمهوری اســالمی دانست و افزود: تحریم های 
اخیر ســنا جلوه دیگری از دشــمنی های آمریکاســت که 
گرچه این گونه اقدامات، ســابقه ای طوالنی دارد، اما اینکه 

آمریکایی ها بر خالف برجام دست به این کار زده اند و عماًل 
این توافق را تبدیل به یک امر یک طرفه به نفع آمریکا کرده 
اند، غیرقابل قبول است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ 
ملتــی زیر بار چنین مذلتی نخواهــد رفت بر اقدام متقابل 
جمهوری اســالمی برای پاسخ قاطع به آمریکا تأکید کرد و 
گفت: یکی دیگر از این دشمنی ها سخنان غیر دیپلماتیک 
و خارج از عرف وزیر امــور خارجه آمریکا در روزهای اخیر 
بود که حسب برخی گزارشات گفته است ما باید جمهوری 
اســالمی را در زمینه انرژی هســته ای و تولید سالح اتمی 
مهار کنیــم و همچنین از گروه هایی کــه در داخل ایران 
وجود دارند برای تغییر مسالمت آمیز قدرت و حکومت این 
کشور اســتفاده و حمایت کنیم. متاسفانه عده ای در داخل 
کشــور به دشمنان چراغ سبز نشان می دهند  آیت ا... آملی 
الریجانی چنین اظهاراتی را بسیار بد و توهین آمیز توصیف 
کرد و با تأکید بر لزوم پاسخ قاطع به چنین اظهاراتی تصریح 
کرد: متاسفانه عده ای در داخل کشور به دشمنان چراغ سبز 
نشان می دهند و با ارســال برخی سیگنال ها موجب ایجاد 
طمع در دشمنان می شــوند. برخی از این افراد محاربند و 
برخی مفسد فی االرضند و بر این اساس نیروهای امنیتی به 
ویژه وزارت اطالعات و سپاه باید کاماًل هوشیارانه، این قبیل 
گروه ها را رصد و کشف کنند. قوه قضاییه نیز بدون هیچ گونه 
هراسی از هیاهو ها و تبلیغات مدعیان حقوق بشر با این افراد 
برخورد خواهد کرد.رئیس قــوه قضاییه با بیان اینکه ملت 
ایران پای این نظام و آرمانهای آن ایســتاده و هیچ مجالی 
به دشمن نخواهد داد اظهار کرد: بیش از ۳۰ سال است که 
آمریکایی هــا چنین رویاهای خامی را در ذهن خود پرورش 
می دهند و همیشه هم تیرشان به سنگ خورده است، زیرا 
مردم ما تحت عنایات حضرت حق و با رهبری های داهیانه 
حضرت امام )قدس ا... نفســه الزکیه( و مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( همواره در صحنه حضور داشــته و از نظام 

خود دفاع کردند. آیــت ا... آملی الریجانی با تاکید بر لزوم 
هوشیاری هر چه بیشــتر نیروهای امنیتی و قضات شریف 
دســتگاه قضایی برای ردیابی نفوذ دشمن گفت: خطر نفوذ 
در ایام اخیر تشــدید شده است و همه دستگاه های مرتبط 
باید ابعاد مختلف این نفوذ را تحت نظر داشته باشند. رئیس 
قوه قضاییه خاطر نشان کرد: جمهوری اسالمی تنها با اقتدار 
و اســتحکام خــود و اتکا به توان و نیــروی داخلی به ویژه 
در زمینه های گوناگون اقتصادی می تواند از مخاطرات عبور 

کند و در برابر دشمنی ها و توطئه ها بیمه شود.

رئیس قوه قضاییه: روز قدس نماد ظلم ستیزی و وحدت امت اسالمی است

سرلشکر رضایی: زور آزمایی با سپاه 
آمریکا را پشیمان خواهد کرد

 قاسمی: در دفاع از  امنیت مان 
تعارف نداریم

 فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی پــس از عملیات موشــکی 
ســپاه علیه گروه تروریســتی داعش 
گفت: آمریکا بهتر اســت سپاه را برای 
زور آزمایــی برنگزیند چرا که عواقبی 
پشــیمان کننده در پی خواهد داشت.
به گــزارش ایرنا، محســن رضایی در 
پیام خود به سردار محمدعلی جعفری 
فرمانده کل ســپاه پاســداران افزود: 
آمریکا باید بپذیرد که سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به عنوان سپر دفاع از 
حریم عزت و شرافت ملت ایران، تحریم 
ناپذیر اســت.وی تصریــح کرد: غرش 
موشــک های دلیر مردان سپاه اسالم، 
موجی از ســرور و شــادمانی در قلوب 
ملت قهرمان ایران و کابوسی سهمگین 
از رعب و وحشــت در دل تروریست ها 
و حامیان آنــان پدید آورد.دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام ادامه داد: 
اینجانب به وجود سردارانی افتخارآفرین 
چون شما و سردار حاجی زاده فرمانده 
هوا فضای سپاه که با شلیک مقتدرانۀ 
موشک های نقطه زن، جهنمی از آتش 
را بر تجمع داعشــیان فــرو ریخت و 
ســردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی 
سپاه، که تروریســت ها را در سیستان 
و بلوچستان، غافلگیرانه سرکوب کرد، 
افتخار می کنم. سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی شب گذشــته مقر فرماندهی 
و مراکز تجمع و پشــتیبانی و ساخت 
های  تروریســت  انتحاری  خودروهای 
تکفیری در منطقه دیرالزور در شــرق 

سوریه را با هدف تنبیه تروریست های 
جنایتــکار، مورد حمله موشــکی قرار 
داد. در این عملیات تعدادی موشــک 
میــان برد زمیــن به زمیــن از پایگاه 
های موشــکی نیروی هوافضای سپاه 
در اســتان های کرمانشاه و کردستان، 
تروریست های تکفیری را هدف ضربات 
مهلک و کوبنده قرار داد. سپاه پاسداران 
اعالم کرد که »پیام این اقدام انقالبی و 
مجازات گونه کامال روشن است؛ سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به تروریست 
های تکفیــری و حامیان منطقه ای و 
فرامنطقه ای آنان هشدار می دهد، در 
صورت تکرار اقدامات پلید و شــیطانی 
علیه ملت ایران، خشم انقالبی و شعله 
های آتــش انتقام پاســداران انقالب، 
عاملین و مســببان آن را در بر خواهد 
گرفــت و جنایتــکاران را بــه جهنم 

رهنمون می سازد.«

خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
کشــورمان،اعالم کــرد: اقــدام جمهوری 
اسالمی ایران در مبارزه با گروه  تروریستی، 
تکفیــری و وهابی داعش بــا اطالع دولت 
ســوریه انجام شــده و در پی این عملیات 
ضربات مهلکــی به پیکره ایــن گروه ها و 
مقر مرکــزی آنها در دیرالزور وارد شــده 
اســت.بهرام قاســمی، دیروز در گفت وگو 
با ایسنا، در پاسخ به ســوالی در ارتباط با 
عملیات روز گذشته سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در حمله موشــکی به مقر گروه  
تکفیری و تروریســتی داعــش در منطقه 
»دیرالزور« ســوریه، اظهار کرد: جمهوری 
اسالمی ایران در راستای سیاست اصولی، 
ثابت و تغییرناپذیر خود در مبارزه بی امان 
با گروه های تروریستی تکفیری ـ وهابی و 
با در جریان گذاشتن دولت قانونی سوریه، 
ضربــات مهلکــی را بر پیکــره گروه های 
تروریســتی و مقر مرکزی آنها در دیرالزور 

وارد کرد.ســخنگوی وزارت خارجه با بیان 
این که جمهوری اســالمی ایران به عنوان 
یکــی از قربانیان تروریســم همان طور که 
بارها اعالم کرده بر اســاس مواضع انسانی، 
مترقیانه و اصولی اش مبارزهای  مستمر با 
تروریسم داشته و خواهد داشت و با عزمی 
راسخ و اســتوار حرکتش در این مسیر را 
ادامه می دهد، افزود: در همین چارچوب از 
نظر جمهوری اســالمی ایران تروریسم در 
هر شــکل، در هر کجــا و تحت هر عنوان 
و بهانه ای که صورت پذیرد، محکوم است.
قاسمی تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
با تمام توان و با اتکا به تمامی داشــته ها، 
تجارب و توانمندی های خود در حوزه های 
دفاعــی، نظامی، اطالعاتــی و امنیتی و با 
اســتفاده از تجارب گذشته از کیان خود و 
هم چنین ثبات و امنیت شــهروندانش در 
مقابله با پدیده شوم تروریسم دفاع خواهد 
کــرد. همان طور که بارهــا گفته ایم ما در 
دفاع از امنیت و ثبات مان هیچ گونه تعارفی 
نداریم و برای مقابله با تروریسم، ناامنی و 
بی ثباتی بیش ترین تالش را به کار خواهیم 
بــرد و با هر عاملی که مخل این مســائل 
باشد به صورت قاطعانه و ریشه ای برخورد 
می کنیم.وی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
در طول ســال های اخیر بارها خطر تولید، 
ترویج، تسلیح و گسترش تروریسم تکفیری 
در سطح منطقه و جهان را یادآوری کرده 
و با قربانیان این گونــه حوادث در منطقه، 
کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان ابراز 
همدردی و همبستگی کرده و این اقدامات 

را محکوم کرده است.

رئیس جمهوری حل آســیب های اجتماعی 
را از دغدغه های مشــترک مسووالن و مردم 
دانســت و گفت:  عنایت و توجــه ویژه رهبر 
 معظم انقالب در این زمینه موجب بیداری و 
هوشیاری مسئولین، عزم ملی و  امید همگانی 
برای موفقیت در کاهش آسیب های  اجتماعی 
شد . حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
دیروز در جلسه شورای اجتماعی کشور  مقابله 
با فقر و بیکاری را دو اولویت اصلی در کنترل 
آسیب های اجتماعی دانست و بر لزوم تدقیق 
آمار،  تدوین رویکردهای علمی، سرمایه گذاری 
الزم و همچنیــن آموزش عمومــی در این 
زمینــه تاکید کرد . رئیس شــورای اجتماعی 
کشــور، نقش مــردم، ســازمان های مردم 
نهاد، دانشــگاه ها و نیز آمــوزش و  پرورش را 
در موضوع آســیب های اجتماعی برجســته 
شــمرد و افزود: دو برابر شدن تعداد سازمان 
های مردم نهــاد در دولــت  یازدهم فرصت 
مناسبی برای ســاماندهی مشارکت عمومی 
در این زمینه اســت . روحانی نقش شــوراها، 
از روســتاها تا شــهرها و کالن شــهرها را 
نیز در جلــب مشــارکت های عمومی برای 

 کاهش آســیب های اجتماعــی حائز اهمیت 
دانســت . وی همچنین به اقدامات دولت در 
حوزه کارآفرینــی، کنترل تورم، افزایش قابل 
توجه دریافتی  مســتمری بگیران و نیز توجه 
به موضوع حاشیه نشینی و خدمات اجتماعی 
بویژه بیمه و نظام سالمت در این  عرصه اشاره 
کرد و گفت: همه باید بدانیم امروز و در حوزه 

عمومی، ثوابی باالتر از کاســتن آسیب های 
اجتماعی  وجود ندارد . در این جلسه، عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشــور گزارشی از اهم 
اقدامات شــورای  اجتماعی کشــور در دولت 
یازدهم ارائه کرد که بر اســاس آن، با حضور 
فعال ۹۵ درصد اعضای شــورا در   ۳۰ جلسه 
تشکیل شده در دولت یازدهم ، ۳۰۹ مصوبه 

در زمینه موضوعات مربوط به مسائل اجتماعی 
 به تصویب رسیده اســت. همچنین بر اساس 
این گزارش، در ســال ۹۵ ، چهــار کارگروه 
تخصصی آســیب هــا و مســائل اجتماعی، 
 توســعه و پیشــرفت اجتماعی، مشــارکت 
اجتماعی و پیوســت اجتماعی در شورا ایجاد 
شده و ســازماندهی  نخبگان در قالب هیات 
های اندیشــه ورز در سراسر کشور از جمله 
اساتید و     سازمان های مردم نهاد  انجام گرفته 
است. ارائه گزارش جامع وضعیت اجتماعی به 
رهبر معظم انقــالب، تدوین و تصویب طرح 
تقســیم کار، ارائه  پیش نویس الیحه قانونی 
مشکالت اجتماعی، تدوین و اصالح آئین نامه 
جدید شورا و ایجاد ســازمان  امور اجتماعی 
کشــور، مشــارکت در تدوین الیحه برنامه 
ششم، رسیدگی فوری به معضالت اجتماعی 
با  اولویت بخشــیدن بــه چند اســتان، راه 
اندازی ســتاد استانی ساماندهی آسیب های 
اجتماعی، ایجاد مرکز رصد  اجتماعی و اجرای 
پنج پیمایش ملی از مهم ترین دســتاوردها 
و عملکرد شــورای اجتماعی کشــور در این 

 گزارش به شمار می آید. 

روحانی:

توجه ویژه رهبری به حل آسیب های اجتماعی موجب عزم ملی شد
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بررسی نقش اصناف در تولید و اشتغال

کارشناســان معتقدند اصناف می  توانند با هزینه  ای بین ۲۰ تا 1۰۰ 
میلیون تومان یک شــغل ایجاد کنند. حدود ۳ میلیون واحد صنفی 
که در کشور وجود دارد، نشــان دهنده وجود پتاسیل عظیمی است 
که با توانمندسازی اصناف تولیدی با رویکرد رقابت  پذیری، باید مورد 
توجه بیشتر قرارگیرد .اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، اهمیت 
ویــژه  ای در پویایی اقتصاد مردمی دارنــد. اصناف ایران در چارچوب 
قانون نظام صنفی تحت مدیریت کالن وزارت بازرگانی ســابق و طی 
ســنوات اخیر با برنامه ریزی و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با سیاست  گذاری که ازسوی هیات عالی نظارت سازمان  های صنفی 
که در عمل، هیات دولت در امور اصناف تلقی می  گردد، متشــکل از 
۲۰ عضــو که 6 نفر وزرا هفت نفره هیات رئیســه اتاق اصناف ایران ، 
روسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ،دو نفر از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و بقیه اعضا از مسئولین ارگان  ها و نهادها فعالیت می 
 نمایند. پژوهش حاضر نگاهی دارد به اهمیت و نقش اصناف در اقتصاد 
کشــور و به  ویژه تولید ناخالص  ملی.حدود هشت هزار و 6۴ اتحادیه 
مرتبط با واحدهای صنفی، در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند 
که هماهنگی بین آنها نیز از ســوی ۳۷۰ اتاق اصناف در سطح کشور 
صورت می  گیرد. در این میان، اتاق اصناف ایران یک تشــکل مرکزی 
محسوب می  شود که پل ارتباطی میان اصناف، مردم و سایر نهادهای 
مصرفی و توزیعی اســت. همچنین حدود ۳ میلیون واحد صنفی در 

فعالیت های نختلف وجود دارد.
نقش اصناف در اشتغال

گستره اصناف در سطح کشور، باعث شده این بخش در بحث اشتغال 
نیز اثرگذار باشد. به طوریکه، اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی 
را ۵ / ۲ نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز 
حدود ۷ تا هفت و نیم میلیون نفر و با احتســاب آمار رسمی حدود 
6 میلیون نفر اشــتغالزایی مستقیم، در واحدهای صنفی نیروی کار 
فعال وجود دارد که با احتســاب خانواده  های آنها، می  توان گفت، 
در کشور جمعیتی حدود ۲۵ میلیونی وابسته به اصناف هستند. این 
در حالی  اســت که اصناف از هیچ گونه امکانات و تسهیالت دولتی و 
بانکی استفاده نمی   کنند و اگر در طول حیات خود از تسهیالتی به 
 خصوص در بخش بانکی استفاده کرد ه   اند، به واسطه سرمایه  گذاری  
ها و پس  اندازهایی بوده که توســط خود آنها در منابع بانکی ایجاد 
شــده است.کارشناسان معتقدند اصناف می  توانند با هزینه  ای بین 
۲۰ تا 1۰۰ میلیون تومان یک شــغل ایجاد کنند. حدود ۳ میلیون 
واحد صنفی که در کشــور وجود دارد، نشان دهنده وجود پتاسیل 
عظیمی است که با توانمندســازی اصناف تولیدی با رویکرد رقابت  
پذیری، باید مورد توجه بیشــتر قرارگیــرد . با توجه به اینکه برنامه 
 ریزی در راستای اجرای سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی با تکیه 
برشــفافیت و روان سازی نظام توزیع، ارتقا سطح خدمات رسانی به 
مردم ،کاهش هزینه هــای مبادالتی از تولید تا مصرف و همچنین 
شناسایی مشکالت و موانع توسعه و ارتقا فعالیت های صنفی و تالش 
و همکاری جهت رفع این موانع برای اتحادیه ها از جمله وظایف اتاق 
اصناف اســت، این امر اهمیت کار ایشان را در سال تولید و اشتغال 
دوچندان می  کند. بسیاری از کشورهای جهان بیشترین اشتغال را 
در بنگاه  های صنفی کوچک و متوســط ایجــاد کرده  اند و این امر 

حمایت همه  جانبه مسئولین را می  طلبد.

پیشتازی حزب ماکرون در پارلمان فرانسه

وزارت کشور فرانســه اعالم کرد، بر اساس شمارش ۹۷ درصد آرا 
حزب تازه تاسیس »جمهوری  به  پیش« به رهبری رئیس جمهوری 
فرانسه در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور ۴۳ درصد رای به 
دست آورد که شامل ۳۰۸ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی پارلمان 
می شــود.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، 6۷ هزار 
مرکز رای درهای خود را به روی بیش از ۴۷ میلیون واجد شرایط 
رای در فرانســه گشودند. نخستین شــمارش آرای انتخاباتی هم 
حاکی از پیروزی حزب امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه 
بود.در این انتخابات حزب "جمهوری  به  پیش" به رهبری امانوئل 
ماکرون پیروز و موفق شــد ۴۳ درصــد از آرای مردمی که ۳۰۸ 
کرسی می شود، از مجموع ۵۷۷ کرسی پارلمان به خود اختصاص 
دهد. به این ترتیب حزب "جمهوری  به  پیش" به اکثریت دســت 
یافته اســت. پیشــتر انتظار می رفت ائتالف مذکور تا حدود ۴۷۰ 
کرســی کســب کند. با این حال، نتیجه نهایی هم باعث تحکیم 
موقعیت رئیس جمهوری جوان فرانســه خواهد شد تا با اطمینان 
خاطر طرح هایــش را در پارلمان تصویب کند.امانوئل ماکرون که 
در انتخابات ریاست جمهوری پیروزی چشمگیری را جشن گرفته 
بود، اکنون به دومین موفقیت بزرگش دســت یافته است؛ آن  هم 
با حزبی میانه رو و تازه  تأســیس که برای نخستین بار در انتخابات 
پارلمانی فرانســه شرکت داشته اســت.این موفقیت درخور توجه 
راه را بــه این ترتیب برای امانوئل ماکــرون هموار خواهد کرد تا 
برنامه های اصالحی خود را هرچه ســریع تر پیش ببرد. هیچ یک 
از روســای جمهور فرانسه در شش دهه ی گذشته تا به این اندازه 
از پشــتیبانی حزب خود در پارلمان این کشور برخوردار نبوده اند.

دومین دور انتخابات پارلمانی فرانســه رکورد نازل ترین مشارکت 
در انتخابات پارلمانی فرانســه را شکست. به گزارش وزارت کشور 
فرانســه در این انتخابات که روز یکشنبه برگزار شد، تا عصر این 
روز تنها ۳۵ درصد واجدان شــرایط آرای خود را به صندوق های 
رای ریختند و 6۵ درصد به پای صندوق های رای نیامدند.شــمار 
شرکت کنندگان در رای گیری دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه به 
نســبت دور اول ، حدود پنج درصد کمتر بود. این تعداد به نسبت 
دور دوم انتخابات پارلمانی در پنج ســال پیش نیز کاهشــی 11 

درصدی را نشان می دهد.

والیتی: امنیت ایران اسالمی 
خدشه ناپذیر است

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام : مستقل ترین کشور جهان با اقتدار، 
پاسخ قاطع به بدخواهان، تروریست ها و دشمنان 
خود را در هر جایی که باشــند داده و خواهد داد 
و امنیت ایران اســالمی خدشه ناپذیر است.دکتر 
علی اکبر والیتی در پیام خــود اضافه کرد :اقدام 
ارزشــمند ،با صالبت و نرم سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در انهدام مواضع تروریست های داعش 
نمونه و بخشی از توان بازدارندگی و باالی دفاعی 
کشور ، همه جانبه و پشیمان کننده است که برای 
دشمنان می تواند بسیار کوبنده تر هم باشد.تامین 
امنیت، آرامش، توسعه و پیشرفت در سایه اقتدار 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با پشتیبانی 
ملت شریف و بزرگ ایران اسالمی، رهبری داهیانه 
مقام معظم رهبری،عزم جزم و همت مســئوالن 
دلســوز و وحدت.یاد و نام شــهید واالمقام حاج 
حسن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران گرامی باد.

 اعزام ۵۲ ناوگروه ایران
 به آب های آزاد

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: تاکنون ۵۲ 
ناوگروه به آب های آزاد اعزام کرده ایم.به گزارش 
ایســنا، امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری افزود: 
روزگاری همــه به دنبال ایــن بودند که نیروی 
دریای در آب هــای آزاد به دریانوردی بپردازند 
اما امروز با افتخار می گویم توانسته ایم ۴ هزار 
فروند کشــتی را در خلیج عدن اسکورت کنیم 
و امنیــت را در ایــن منطقه به ارمغــان آوریم.

وی افزود: امروز در شــمال اقیانوس هند تسلط 
اطالعاتــی داریم و با رزمایــش های بزرگی که 
انجــام داده ایم همه نیرو های نظامی در دنیا ما 
را به عنوان نیروی مقتدر می شناســند.او گفت: 
سال گذشته با دور زدن قاره آفریقا در اقیانوس 
اطلــس حاضر شــدیم و ناوگروه ما به شــکل 
پیوسته 1۵۰ روز دریانوری در اقیانوس داشت.
سیاری با بیان اینکه در عمر دهی به تجهیزات 
موفق بوده ایم، افزود: در زمینه ساخت تجهیزات 
موفق به ساخت ناوشکن جماران و دماوند شدیم 
و در آینده نزدیک ناوشکن سهند و جوشن را نیز 
خواهیم ساخت.وی با اشاره به اقدامات توسعه ای 
افزود: در توســعه سواحل مکران مبنای حرکت 
نیروی دریایی و امروز خانواده های متعددی در 
این مناطق حضور دارند.فرمانده نیروی دریایی 
ارتش گفت: امروز با اجرای ایده بازگشت به دریا 
می توان اقتصاد کشــور را متحول کرد.سیاری 
گفت: در گذشته ما را از دریا دور نگه داشتند تا 

ثروتمند و قدرتمند نشویم.

حمله با خودرو به نمازگزاران 
مسجدی در لندن

در پی حمله با خودرو به نمازگزاران مسجدی در 
لندن که به کشــته و زخمی شدن 1۴ نفر منجر 
شــد ترزا می نخســت وزیر انگلیس این اقدام را 
تروریستی خواند.شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر 
گزارش داد: ترزا می نخســت وزیــر انگلیس در 
ســخنرانی خود در واکنش به حادثــه دیروز در 
لندن گفت: راننده خودرویی که به مردم در لندن 
حمله کرد مردی چهل و نه ساله است و به تنهایی 
این اقدام را صورت داد. این حمله مانند هر اقدام 
تروریســتی دیگر، هدفی جز ایجاد تفرقه و برهم 
زدن وحدت ما ندارد. نیروهای امنیتی بیشــتری 
برای اطمینان دادن به مسلمانان مستقر خواهند 
شــد. می افزود: این حمله ثابــت می کند افراط 
گرایــی و نفرت آفرینی مــی تواند ابعاد مختلفی 
به خود بگیرد. بایــد در راهبرد خود برای مبارزه 
با تروریســم و افراط گرایی بازنگری کنیم.شورای 
مســلمانان بریتانیا نیزدر بیانیه ای اعالم کرد در 
پی ســال ها ترویج نفرت علیه اسالم و مسلمانان 
در انگلیس، حمله تروریستی دیروز صورت گرفت.
در این بیانیه امده است مسلمانان انگلیسی سال 
هاست درباره افزایش روزافزودن اسالم هراسی در 
این کشور هشدار داده اند و اکنون زمانی است که 
باید برای ریشــه کنی آن، اقدام شود. رسانه های 
انگلیس، از جمله بی بی سی، ازدیروزمدام گزارش 
می کنند کــه این حمله با وانت به مســلمانانی 
که از مراســم ویژه شب های رمضان به منزل باز 
می گشــتند، در بیرون از مسجد فینزبری پارک 
)Finsbury Park( روی داده است که شماری 
از افراطیون تکفیری به آن جا رفت و آمد داشتند. 

آغاز تولید تجهیزات راکتورهای 
جدید نیروگاه بوشهر 

روسیه تولید تجهیزات مورد نیاز برای ساخت 
راکتورهای جدید نیروگاه بوشهر را آغاز کرد.

به گــزارش مهر به نقل از اســپوتنیک، »والری 
لیمارنکو« رئیس شــرکت اتم استروی اکسپورت 
روســیه از آغاز تولید تجهیزات مــورد نیاز برای 
ســاخت راکتورهای جدید نیروگاه بوشــهر خبر 
داد.به گفته لیمارنکو بایــد در آینده ای نزدیک 
قراردادهــای جدیدی در این رابطه میان طرفین 
به امضا برسد و قرارداهایی برای تولید »دستگاه 
بومی ســاز ذوب« که به آن هسته گیرنده گفته 
می شــود برای راکتورهای دو و ســوم نیروگاه 
بوشــهر اخیرا به امضا رســیده و کار ساخت این 

تجهیزات آغاز شده است.

نگاهخبـــر

حماس روابطش با ایران و لبنان را 
گسترش خواهد داد

ادعای بی اساس عربستان درباره 
حمل سالح توسط قایق  ایرانی

یکی از رهبران جنبش حماس در گفت وگوی 
تلفنی با یک رســانه عربی گفت که جنبش 
حماس درصدد این اســت کــه روابطش با 
ایران، لبنان، قطر و ترکیه را گسترش دهد.

به گزارش ایسنا، طاهر النونو، یکی از رهبران 
حماس در یگی گفت وگوی تلفنی با شــبکه 
المیادیــن گفت: جنبش حمــاس به دنبال 
ایجاد روابط مثبت با تمام کشورهای منطقه 
و به خصوص کشــورهایی کــه از مقاومت 
فلسطین حمایت می کنند، است.وی در ادامه 

گفت: حماس درصدد اســت که روابطش با 
ایران، لبنان، قطر و ترکیه را گسترش دهد.

این مقام عضو جنبش حماس درباره عملیات 
قدس که داعــش بــه دروغ آن را به عهده 
گرفت، گفت: بیانیه داعش ساخته اطالعات 
رژیم صهیونیســتی است تا چهره مقاومت و 
عملیات آن را تخریب کند و هدف نهایی ما 
باقی ماندن این نوع عملیات و حفظ ریشــه 
انتفاضه اســت و ملت فلســطین به دنبال 
محقق کــردن اهداف و حقوق خود اســت.

شــبکه العربیه بــه نقل از یک مقام مســوول 
سعودی گزارش داد که گارد ساحلی عربستان 
به ســوی ســه قایق در حال نزدیک شدن به 
سکوهای نفتی مرجان تیراندازی کرده است و 
مدعی شــد که یکی از قایق های توقیف شده، 
حامل سالح بوده اســت.به گزارش ایسنا، روز 
جمعه گارد ساحلی عربستان سعودی به سوی 
دو قایق ماهیگری که متعلق به چند ایرانی اهل 
بوشــهر بوده و در مرز آبهای ایران و عربستان 
قرار داشتند شــلیک کرد و در این حادثه یک 

ایرانی نیز کشــته شــد.بنا بر گزارش شــبکه 
العربیه، این مقام مســوول در ادعای بی اساس 
گفته است: ساعت ۲۰:۲۸ جمعه شب گذشته، 
نیروی دریایی عربســتان، متوجه حضور ســه 
قایق که دارای پرچم هایــی با دو رنگ قرمز و 
سفید بودند که به سرعت در حال نزدیک شدن 
به ســکوهای میدان نفتی »مرجان« بودند.این 
منبع سعودی گفته اســت که نیروی دریایی 
عربســتان فورا وارد عمل شــد و به سوی این 

قایق ها تیراندازی کرده است. 

خبر حمالت موشکی ایران به مقر داعش بازتاب های بسیاری 
در داخل و خارج داشــت و مقامات مختلف نسبت به این اقدام 
واکنش نشــان دادند.به گزارش مهر، بعد از اقدامات تروریستی 
تهران در مجلس شــورای اســالمی و حرم مطهر امام خمینی 
)ره( در 1۷ خرداد که به شــهادت 1۸ نفر از مردم بی گناه شد 
مقامات کشورمان بویژه فرمانده هان ارشد نظامی اعالم کردند 

که به این اقدام کور دالنه پاسخ خواهند داد.
درس های فراموش ناشدنی جدید به تروریست ها 

 سرلشکر باقری در پیامی به مراسم گرامیداشت شهدای حادثه 
تروریستی اخیر در تهران داشت تاکید کرد: فرزندان عاشورایی 
ملت ایران در نیروهای مســلح و نهادهای اطالعاتی و امنیتی 
کشــور با ملحوظ داشتن حق انتقام از مسببان و عامالن اقدام 
تروریستی اخیر در تهران، مصمم تر از گذشته راهبرد "مقابله 
عملی ضد تروریسم" را در دستور کار خود داشته و به پشتوانه 
اطالعات ۸۰ میلیونی و اشــراف اطالعاتی بر تحرکات و برنامه 
های جبهه ی دشــمن، درس های فراموش ناشدنی جدیدی 
به تروریســت ها و حامیان منطقه ای و فرا منطقه ای آنان در 
نقطه دلخــواه خواهند داد، تا به فضل الهی زوال قطعی ترور و 
تروریسم در جغرافیای انقالب اسالمی را رقم زده و در مقیاسی 
گســترده تر با همکاری و هم افزایی ظرفیت های ســایر ملت 
های مسلمان این پدیده شوم را از صحنه زندگی آنان نیز محو 

و ریشه کن سازند.
شــاید برای عده ای این ســوال پیش آمده بود که پاسخی که 
مقامات ایران از آن ســخن می گویند به چه شکل خواهد بود، 
تــا اینکه خبری فوری توجه همه جهان را به خود جلب کرد و 
آن اعالم حمله موشــکی سپاه پاســداران به مواضع داعش در 
ســوریه بود. این خبر به ســرعت به خبر یک همه خبرگزاری 
ها در جهان تبدیل شد.ســپاه پاســداران با صدور بیانیه ای از 
موشک باران مقّر فرماندهی و مراکز تجمع، پشتیبانی و ساخت 
خودروهای انتحاری تروریســتهای تکفیــری در منطقه "دیر 
الزور" واقع در شــرق ســوریه خبر داد و بر خبر منتشر شده 
مهر تایید زد .ســپاه در این عملیات با تعدادی موشــک میان 
برد زمین به زمین از پایگاه های موشکی نیروی هوافضای خود 
در استان های کرمانشاه و کردستان، تروریست های تکفیری را 
هــدف ضربات مهلک و کوبنده قرار داد کــه در پی آن، تعداد 
زیادی از تروریست ها هالک و تجهیزات، سامانه ها و سالح های 
آنان منهدم شــد. خبر حمالت موشــکی ایران به مقر داعش 
بازتاب های بسیاری در داخل و خارج داشت و مقامات مختلف 

نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.
تلفات تروریست ها در حمله موشکی سپاه باال بود

سردار رسول سنایی راد معاون سیاسی سپاه در این باره اظهار 
داشت: موشک  باران این پیام را به تروریست ها می دهد که اگر 
بخواهند به شرارت های شان ادامه دهند با سیلی محکم مواجه 
می شــوند و الزاماً ضربه زدن به آنهــا در داخل خاک جمهوری 

اسالمی ایران معنایی نمی دهد.
وی افزود: با توجه به نوع  انتخاب اهداف و تجمع تروریست های 
تکفیــری در این منطقه می توان میزان تلفات آنها را در نیروی 

انسانی و امکانات لجستیکی باال پیش بینی کرد.
سرنوشت بدتری در انتظار تروریست ها است

 ســردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه 
اظهار داشت: تروریست ها اگر به شرارت های خود ادامه بدهند، 
سرنوشــت بدتری در انتظارشــان اســت.وی افزود: هدف این 
موشــک ها اطراف دیرالزور در سوریه و مقّر فرماندهی و مراکز 
تجمع و پشتیبانی و ساخت خودروهای انتحاری تروریست های 
تکفیــری بود.فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه عنــوان کرد: 
تروریســت ها باید بدانند تهران، لندن و پاریس نیست. حمله 
موشــکی کار کوچکی بود و دشمنان اگر دست از پا خطا کنند 
ضربات مهلک تری بر آنان وارد خواهیم کرد.سردار حاجی زاده 
گفت: موشک از ایران شلیک شــد، از آسمان عراق عبور کرد 
و در ســوریه اصابت کرد و توسط هواپیماهای بدون سرنشین 
ما که از اطراف دمشــق به پرواز درآمدنــد، در اطراف دیرالزور 
اصابت ها را برای ما مخابره کردند که موشک ها دقیقا به اهداف 
برخورد کردند.وی خاطرنشان کرد: شناسایی محل تروریست ها 
یک دنیا مساله است و زدن این موشک ها دارای یک پیام مهم 
اســت و اینکه آنان می دانند عیار ایرانی چقدر اســت.فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه گت: سپاه به تبعیت از فرمانده معظم کل 
قوا، عزم و اراده محکمی برای دفاع از نظام جمهوری اســالمی 

ایران دارد و سر سوزنی عقب نمی نشیند.
عملیات موشکی ضد داعش موفقیت آمیز بوده است

سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در گفتگو با شبکه خبر گفت: بر اساس اطالعات موثق، عملیات 

موشکی ضد داعش موفقیت آمیز بوده است.
 سردار شریف گفت: موشــک های سپاه مقرهای فرماندهی و 
مراکز تســلیحاتی داعش در دیرالزور را درهم کوبید.سخنگوی 
سپاه پاسداران افزود: شلیک از دو استان عمدتاً سنی نشین به 
سمت مراکز تروریســت های داعش، حاوی پیام وحدت همه 
ایرانیان در مقابل تروریست هاست. سردار شریف گفت: عملیات 
موشکی سپاه تنها گوشه بسیار کوچکی از قدرت تنبیهی ایران 
علیه تروریســت ها و دشــمنان بوده است. ســخنگوی سپاه 
افزود: حامیان بین المللی و منطقه ای تروریســت ها باید پیام 

هشدارآمیز عملیات موشکی را درک کنند.
حمله موشکی سپاه در صدر اخبار جهانی

بعد از حمله موشــکی ایران به مواضع تروریست ها در سوریه 
خبرگزاری های مطرح جهان مانند آسوشــیتد پرس، شــبکه 
خبری راشــا تودی، شــبکه خبری الجزیره، رویترز، هاآرتص، 
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه ، ســی ان ان ، روزنامه جروزالم 
پست و المانیتور و دیگر رسانه های مطرح جهان در خبرهایی 

فوری به پوشش این عملیات پرداختند.
شبکه خبری العربیه، الحدث، االخباریه عربستان و رسانه های 
دیگــر عربی نیز این عملیات را به صورت فوری مخابره کردند.
خبرگزاری رویترز نوشت که ایران گروه های شورشی در شرق 
سوریه را هدف موشــک های خود قرار داد.آسوشیتدپرس در 
تیتری آورده اســت: حمله موشــکی روز یکشنبه، یک حمله 
گسترده مســتقیم و نادر از سوی سپاه پاسداران بود.کانال 1۰ 

اســرائیل به نقل از یک مقام اطالعاتی می گوید: موشــکهای 
شلیک شده ســپاه از نوع موشکهای بالستیک شهاب ۳ با برد 

۸۰۰ تا 1۲۰۰ کیلومتر بودند.
کانال ۷ تلویزیون رژیم صهیونیســتی نیز اعــالم کرد: حمله 
موشــکی ایران به  مواضع داعش در شــرق ســوریه پیامی به 
دشــمنانش در منطقه از جمله عربستان ســعودی و اسرائیل 
و همچنین به آمریکا اســت.روزنامه الشرق االوسط عربستان، 
روزنامه نزدیک به حاکمیت این کشــور، نوشته است: ایران 6 
موشــک بالســتیک میان برد به چند هدف در سوریه شلیک 
کرده که از حریم هوایی عراق عبور کرده اســت.بخش فارسی 
خبرگزاری روسی اســپوتنیک نیز با مطلبی با تیتر "سیلی را 
داعش خورد تا صدایش را دیگران بشــنوند" به حمله ایران به 
تروریســت های تکفیری در دیرالزور پرداخته است.خبرگزاری 
فرانســه نیز با تیتر "ایران به تالفی حمالت تروریستی تهران، 
موشــکهایی به سمت ســوریه شــلیک کرد" به این موضوع 
پرداختــه اســت.همچنین فرانس ۲۴ گفت: ایــران به تالفی 
حمالت تروریســتی تهران، به ســوریه موشــک شلیک کرد.
لوفیگارو هم نوشــت: ایران برای نخســتین بار از خاک خود و 
با موشــک مواضع داعش را در خاک ســوریه هدف قرار داد.
همچنین اســکای نیوز عربی در خبری تاکید کرده اســت که 
ایران از داعش در سوریه انتقام گرفت.راشاتودی نیز در خبری 
آورده اســت: ایران در انتقام حمالت تروریســتی تهران پایگاه 
های تروریســتی در دیرالزور را در ســطحی وسیع هدف قرار 
داد.روزنامه صهیونیستی هاآرتص در واکنش به این خبر آورده 
است: سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اولین استفاده عملیاتی 

از موشک های خود به دیرالزور حمله کرد.
سکوت مقامات آمریکایی و صهیونیست

واکنش قابل توجه رسانه های منطقه ای و بین المللی در حالی 
صورت گرفته که هنوز هیچ یک از مقامات رسمی غربی، عربی 
و همچنین رژیم صهیونیســتی به این اقدام چند بعدی ایران 

واکنشی نشان نداده اند.

ورود ایران به مرحله جدیدی از مبارزه با تروریسم

حضرت آیت ا... خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اســالمی دیروز در دیدار جمعی از خانواده های 
شهدای مدافع حرم و شهدای مرزبان، با تأکید 
بر اینکه شــهدا حق حیات بر این کشور دارند 
و همه مردم و مســئوالن باید خــود را زیر بار 
منت شــهدا و خانواده شهدا بدانند، به سخنان 
خصمانــه و تهدیدآمیز اخیر مقامات آمریکایی 
اشــاره کردند و با گزافه خوانــدن آن، گفتند: 
دولتمردان آمریکایی از ابتدای پیروزی انقالب 
همواره به دنبال تغییر نظام جمهوری اسالمی 
بوده اند اما نخواهند توانســت بــه ملت ایران 
ســیلی بزنند بلکه این ملت اســت که به آنها 
ســیلی خواهد زد.حضرت آیت ا... خامنه ای در 
ابتدای این دیدار، مفهوم »شهادت« را مقوله ای 
عمیــق و دارای معانــی بلند و یــک معامله 
پرســود با خداوند متعال خواندنــد و افزودند: 
شــهادت یک »مرگ تاجرانه« است و در این 
معامله، خداوند جان انســان را که ضایع شدنی 
و از بین رفتنی اســت، در مقابل سعادت ابدی 
خریداری می کند و شــهید به مقامی می رسد 
که قدرت شــفاعت پیدا می کند.ایشان، صبر و 
استقامت خانواده شــهدا در مصیبت از دست 
دادن نزدیک تریــن افراد خــود را، یک ارزش 
بسیار واال دانستند و خاطرنشان کردند: عوامل 
اصلی حفظ انقالب اسالمی و قدرت آن، مفاهیم 
و ارزشهای عظیمی همچون »شهادت، جهاد و 
صبر و اســتقامت خانواده های شهدا« است و 
دشــمن تالش دارد تا این ارزشها را از جامعه 
بگیرد و متأســفانه برخی نیز در این چارچوب 
قلم فرســایی می کنند.رهبر انقالب اسالمی با 
اشاره به بقای نظام اســالمی با وجود مواجهه 
با دشمنی های سخت، گفتند: گزافه گویی های 
رئیس جمهور آمریکا موضوع جدیدی نیســت 
زیــرا نظــام اســالمی از ابتدا بــا توطئه های 
گوناگونی مواجه بوده است اما بدخواهان ملت 

ایران هیچ غلطی نتوانســته اند بکنند.حضرت 
آیت ا... خامنه ای تأکید کردنــد: آن زمانی که 
نظام اســالمی یک نهــال تازه روییده و نحیف 
بود، نتوانستند به آن آسیبی برسانند، چه برسد 
به اکنــون که این نظام به یــک درخت تناور 
تبدیل شــده است.ایشان با اشــاره به سخنان 
اخیر مقامات آمریکایــی مبنی بر تالش برای 
تغییر نظام اســالمی خطاب به آنها گفتند: در 
طول ۳۸ سال گذشته، چه زمانی بوده که شما 
نمی خواستید نظام اسالمی را تغییر دهید، اما 
همواره ســرتان به سنگ خورده است و از این 
پس هم همین گونه خواهــد بود.رهبر انقالب 
اسالمی، مقامات جدید کاخ سفید را بی تجربه 

و تــازه کار خواندند و تأکید کردنــد: این افراد 
بی تجربه، ملت و مسئوالن ایران را نشناخته اند 
و هنگامی که تو دهنی بخورند، آن زمان متوجه 
خواهند شد، حســاب و کتاب چیست!حضرت 
آیت ا... خامنه ای افزودند: سردمداران آمریکا، از 
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی در تالش برای 
ســاقط کردن نظام جمهوری اســالمی ایران 
بودند، اما کســانی که چنین حسرتی داشتند، 
ایــن آرزو را بــه گور بردنــد و از این پس نیز 

همین گونه خواهد بود.
ایشان تأکید کردند: همه اعم از دشمنان، دوستان 
با اخالص و دوستانی که برخی مواقع دلشان می 
لرزد، بدانند جمهوری اســالمی مســتحکم و با 

اقتدار کامل ایستاده و دشــمنان نمی توانند به 
ملت ایران ســیلی بزنند بلکه ملت به آنها سیلی 
خواهد زد.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه 
ارزش شهدا باید در جامعه معلوم باشد، در تجلیل 
از نقش شهیدان مدافع حرم گفتند: اگر شهیدان 
مدافع حرم نبودند، امروز باید با »عناصِر فتنه گر، 
خبیث و دشمن اهل بیت)ع(« در شهرهای ایران 
می جنگیدیم، زیرا آنان قصد داشــتند از مرزهای 
عراق وارد ایران شــوند اما جلوی آنها گرفته شد 
و تار و مار شــدند و اکنون نیز در عراق و سوریه 
به طور کامل در حال ریشــه کن شــدن هستند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، امنیِت کنونی کشور را 
مرهون مدافعان حــرم و مدافعان مرزهای ایران 
دانســتند و افزودند: امنیت مرزها و شــهرهای 
کشــور به برکت تالشــهای مرزدارانی است که 
با همه وجود از ایــران دفاع، و همچنین از ورود 
مواد مخدر جلوگیری می کنند، البته این تالشها 
به خوبی دیده نمی شــود و مرزداران و شــهدای 
مرزی، مظلوم هستند.ایشان، شهیداِن فعالیت های 
امنیتی و اطالعاتی را از جمله دیگر فداکاران در 
تأمین امنیت و جلوگیری از اقدامات تروریســتی 
و کشته شــدن مردم بی گنــاه خواندند و گفتند: 
خدمت به کشــور فقط تأمین آب و نان نیســت 
بلکه باالتر از آن، تأمین امنیت اســت و شهیدان 
و مدافعان حرم و مرزها و شــهرهای کشــور، با 
تأمین امنیت، حق حیات بر گردن کشــور دارند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر لزوم قدردانی 
از شهیدان و خانواده های آنان، خاطرنشان کردند: 
همه زیر بار منت شــهیدان هســتیم و هر کس 
در جهت فراموش شــدن یاد شهیدان یا اهانت و 
بی اعتنایی به خانواده های آنان کاری انجام دهد، 
در واقع به کشور خیانت کرده است.در پایان این 
دیدار، نماز مغرب و عشاء به امامت رهبر انقالب 
اسالمی اقامه شد و حاضران روزه خود را همراه با 

ایشان افطار کردند.

رهبرمعظم انقالب: 

ما به آنها سیلی خواهیم زد
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شورای آمایش ُکند
 عمل می کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
در  اسالمی گفت: کشوری  مجلس شورای 
افزایش بهره وری به موفقیت دست می یابد 
با  و  باشد  پیشرو  آمایشی  اقدامات  در  که 

نگاهی جامع به موضوعات نگاه کند.
در  آبادی  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی 
در  آمایشی  امور  انجام  لزوم  خصوص 
کشور، اظهار داشت: انجام کار آمایش یک 
است،  ضروری  بلکه  نیست  انتخابی  گزینه 
به  کشور  منابع  آمایشی،  نگاه  عدم  با  زیرا 

هدر می رود.
شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
نهم  مجلس  در  اینکه  بیان  با  اسالمی 
شورای  در  مجلس  ناظر  نماینده  اینجانب 
بیان کرد: متاسفانه در حال  آمایش بودم، 
پیش  ُکند  بسیار  شورا  این  امورات  حاضر 

می رود.
حال  در  کشورهای  در  اینکه  بیان  با  وی 
توسعه هیچ کاری نباید بدون نگاه آمایشی 
بیمارستان،  ساخت  افزود:  شود،  انجام 
توسعه مراکز آموزشی، محل اسکان مردم، 
بنگاه های  ایجاد  کشاورزی،  کشت  نوع 
باید  گردشگری  و  صنعتی  اقتصادی، 
و  جمعیت  سرزمینی،  آمایش  با  متناسب 

منابع و سرمایه های کشور انجام شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: کشوری 
دست  موفقیت  به  بهره وری  افزایش  در 
پیشرو  آمایشی  اقدامات  در  که  می یابد 
نگاه  موضوعات  به  نگاهی جامع  با  و  باشد 

کند.
در  اینکه  بیان  با  آبادی  ایمن  جعفرزاده 
بدلیل عدم وجود  متاسفانه  انقالب  ابتدای 
بیشتری  زور  که  هرکسی  آمایشی  نگاه 
همان  در  را  کشور  منابع  توانست  داشت، 
نباید  که  صورتی  در  کند،  متمرکز  نقطه 
هیچ کاری بدون نگاه آمایشی انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه امورات آمایشی باید 
بصورت ملی تهیه شوند و نگاه منطقه ای به 
این موضوع صحیح نیست، افزود: نگاه ملی 
عادالنه، متناسب با منابع و مصارف کشور 

انجام می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
شورای آمایش در سازمان برنامه و بودجه 
برگزار می شود، اظهار داشت: که این شورا 

متاسفانه بسیار ُکند عمل می کند.
اینکه  به  اشاره  با  آبادی  ایمن  جعفرزاده 
شورای آمایش در ادوار گذشته اصال اجازه 
کار منطقه ای در زمینه آمایش را به هیچ 
استانی نمی داد، زیرا باید نگاه ملی در این 
حوزه وجود داشته باشد، متذکر شد: برای 
در  که  کردیم  تصویب  سال  یک  در  مثال 
1۴ استان گندم کشت نشود، زیرا با عدم 

مدیریت آب، منابع کشور هدر می رود.

خبـــر

بازاریابی بین المللی کلید بهبود وضعیت بازارمرغ
کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
آب و منابع طبیعی مجلس، 
خروج  ممانعت  برای  گفت: 
تولید  چرخه  از   مرغداران 
ای  ویژه  نگاه  باید  دولت 
مرغی  و  دامی  تولیدات  به 
گردش  تا  باشد  داشته 
تولید  هزینه های  اقتصادی 
در مرغداری ها همسو با بازار 

فروش ترسیم شود. نورمحمدتربتی نژاد درباره وضعیت تولید تخم 
مرغ دربازارکشور،گفت: با توجه به ظرفیت تولید تخم مرغ در کشور 
و تنوع استفاده این محصول درمحصوالت غذایی مختلف می توان 
تنها با سرمایه گذاری تولیدی به سادگی بازاری مطمئن  برای 
فرآورده های همچون تخم مرغ ایجادکرد ؛ از همین رو برای بهبود 
وضعیت بازارمرغ نیز باید با بازاریابی بین المللی،صادرات  تخم مرغ  

به بازارهای هدف را عملیاتی کرد.
اسالمی  شورای  مجلس  در  قال  آق  و  گرگان  مردم  نماینده    
چرخه  در  ماندگاری  برای  مرغداری   صنعت  اینکه  بیان  با 
کشاورزی  بیمه  جنس  از  مالحظه ای  قابل  تولیدنیازمندحمایت 
توسط دولت دارد، تصریح کرد: برخی از  مرغ های  تخم گذار براثر 
بیماری آنفوالنزا در  چند صباح گذشته  از بین رفتند، بنابراین 
دولت نیز  با  برنامه ریزی تسهیالتی در این  راستا  تالش کرد که  
خسارت  مرغداران  را پرداخت کند تا این اقشار زحمتکش بتوانند 

به چرخه تولیدبازگردنند.
صنعت  تولیددر  ایجادخواب  از  جلوگیری  برای  داد:  ادامه  وی 
مرغداری باید نگاه دولت به صنعت مرغداری نگاهی همه جانبه 
و حمایت محور باشد؛ بنابراین برای ممانعت ازخروج مرغداران از 
چرخه تولیدباید در حوادثی همچون شیوع بیماری های از جنس 
آنفوالنزا خسارت مرغداری ها به موقع دراختیار مرغداران قراربگیرد.
 تربتی نژاد افزود: میزان تولید فرآورده های مرغی از جمله تخم 
مرغ نسبت به تولید مرغ در بازار کشور پایین تراست و از همین رو 
با توجه به ظرفیت  تولید تخم مرغ و بازارهای هدف مشخص در 
منطقه جا دارد، دولت با حمایت از  تولید تخم مرغ  عالوه برایجاد 
روسیه  همچون  بازارهای  به  مرغ  تخم  صادرات  با  زایی  اشتغال 

ارزآوری را نیز برای کشور رقم بزند.

درخواست ابطال انتخابات شوراها از هیچ هیات 
استانی دریافت نشد

عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: تاکنون در 
نشده  دریافت  انتخابات شوراها  ابطال  هیچ حوزه ای درخواست 

است.
قاسم میرزایی نیکو در خصوص جلسات هیات مرکزی نظارت 
امروز سه شنبه ۳۰ خرداد،  داشت:  اظهار  انتخابات شوراها،  بر 
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها جلسه ای را در خصوص 
بررسی شکایات پیرامون روند برگزاری انتخابات در برخی حوزه ها 
تشکیل می دهد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: امروز نیز جلسه هیات نظارت 
بر انتخابات شوراهای استان تهران برگزار شد تا مسائل مطرح 
شده را بررسی کند. میرزایی نیکو با بیان اینکه از برخی استان ها 
شکایت هایی در خصوص روند برگزاری انتخابات شوراها مطرح 
ارسال  برای  استان ها  روزه   1۵ مهلت  داد:  ادامه  است،  شده 
پایان رسیده  به  انتخابات حوزه های مختلف  ابطال  درخواست 

است. 
عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: شکایت های 
مطرح شده در خصوص روند برگزاری انتخابات از سوی هیات های 
عالی استانی مطرح نشده و تاکنون در هیچ حوزه ای درخواست 

ابطال انتخابات شوراها دریافت نشده است.

خبــــر

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: بانک های تحت نظارت 
بانک مرکزی، از پشتوانه حمایتی بانک مرکزی 
برخوردار هستند به دلیل اینکه نزد این بانک 

دارای سپرده قانونی هستند.
حسن  سید  ملت  خانه  خبرگزاری  از  نقل  به 
بر  مبنی  اخباری  درباره  شاهرودی  حسینی 
وررشکستگی برخی از بانک ها، گفت: عملکرد 
سیستم بانکی کشور با مشکالتی روبرو است اما 
این دلیلی بر ورشکستگی کلی سیستم بانکی 

کشور نیست.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد:در سال های گذشته عملکرد 
برخی از موسسات مالی و اعتباری با مشکالتی 
روبرو بوده اما تعداد این موسسات به نسبت تعداد 

بانک های موجود در کل کشور بسیار کم است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:ممکن 
است برخی از بانک ها با زیان هایی در عملکرد 
مالی ساالنه خود روبرو باشند اما این زیان ساالنه 
معنی  به  بانکی  سیستم  عملکرد  در  ضعف  و 

ورشکستگی تمامی بانک ها نیست.
تحت  های  داد:بانک  ادامه  شاهرودی  حسینی 
نظارت بانک مرکزی، از پشتوانه حمایتی بانک 
مرکزی برخوردار هستند به دلیل اینکه نزد این 

بانک دارای سپرده قانونی هستند.
وی ادامه داد: برخی از دشمنان قصد دارند برای 
نظام بانکی کشور مشکل ایجاد کنند و دراین 
تحریم  دلیل  به  کنند  می  عنوان  حتی  راستا 
ها، مردم در بانک سپرده گذاری نکنند این در 
حالی است که در اوج تحریم های مشکلی برای 
سپرده های مردم نزد بانک ها ایجاد نشد.    عضو 
هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
خصوص  در  شایعات  به  مردم  افزود:  اسالمی 
ورشکستگی بانک ها توجه نکنند البته موضوع 
ارتقای  عملکرد سیستم بانکی و رفع مشکالت 

پیگری خواهد شد.
نمره منفی بانك مرکزی برای عدول

 از نرخ سود
مدیرکل نظارت بر بانک ها موسسات اعتباری 
بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها در حال حاضر 
با برخی مشکالت مواجه هستند، اما ورشکسته 
نیستند، گفت: مردم این اطمینان را داشته باشند 
که بانک مرکزی نظارت کامل بر سیستم بانکی 
دارد. عباس کمره ای، درباره برخی شایعات در 
فضای مجازی و اظهار نظرهای برخی افراد در 
خصوص ورشکستگی بانک های کشور ضمن رد 
این موضوع، افزود: در حال حاضر برخی بانک 
انباشت  سرمایه،  کمبود  نظیر  مشکالتی  با  ها 
دارایی های غیر مولد و مطالبات غیرجاری باالتر 
از استانداردهای بین المللی مواجه هستند و در 
شرایطی قرار دارند که عملکرد آن ها در دو سال 
اخیر با اندکی سود همراه بوده است، اما بانک 
مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت 
داشته و ورشکستگی بانک ها به سادگی صورت 
نمی گیرد. به گزارش اقتصاد آنالین وی ادامه داد: 
موضوع ورشکستگی بانک ها با سایر شرکت ها 
متفاوت است و در قوانین دستورالعمل های بین 
المللی بانکداری تدابیری برای قبل ورشکستگی 

در نظر گرفته شده است که به عنوان مثال می 
توان به اصالح ساختاری، تجمیع یا ادغام اشاره 

کرد.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری 
بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چارچوب موجود 
تالش خواهد شد که حداقل زیان هم به سپرده 
گذاران منتقل نشود، گفت: در سال های اخیر 
بانک مرکزی به کمک دولت و مجلس شورای 
اسالمی به سرعت چالش های موجود را مطالعه 
و سیاست های اصالحی را در پیش گرفته است.

مرکزی  بانک  نظارتی  وظایف  درباره  ای  کمره 
از  اظهار داشت: در کشورهای در حال توسعه 
جمله ایران، بانک ها، به علت محدودیت فعالیت 
های سایر موسسات مالی از جمله عدم رشد و 
توسعه بازار سرمایه از نقش حساسی در ارتباط با 
بخش های اقتصادی، خصوصی و مالی در مقوله 

سرمایه گذاری و تامین مالی برخوردار هستند.
این مقام مسئول افزود: لذا بانک ها، موسسات 
مالی و اعتباری و فعالیت های آنها در مقایسه با 
سایر موسسات تجاری، تحت نظر رسمی و دقیق 
تری قرار دارند. دلیل این امر به نقش بانک ها 
در حیات اقتصادی و مالی کشورها و همچنین 

ماهیت فعالیت آن ها  ارتباط دارد.
وی درباره اهمیت نظارت بر بانک ها و نهادهای 
مالی گفت: فعالیت بانکی دارای ویژگی هایی است 
که در صورت بروز مشکالت و یا اخالل در یک 
بانک می تواند به سرعت به دیگر بانک ها سرایت 
کند و در نهایت  نظام مالی و اقتصادی کشور 
را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین نظارت بر 
بانک ها و موسسات اعتباری به یکی از مهمترین 
دغدغه های مراجع ذی ربط و عمدتا بانک های 

مرکزی تبدیل شده است.
مدیرکل نظارت بر بانک ها موسسات اعتباری 
اصلی  هدف  اینکه  بر  تاکید  با  مرکزی  بانک 
نظارت بانکی حفظ سالمت و ثبات نظام بانکی 
و افزایش اعتماد عمومی از طریق کاهش ریسک 
برای مشتریان و ذی نفعان است، گفت: از این رو 
نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک ها 
و موسسات اعتباری به شیوه ای ایمن و صحیح 
عمل کرده و در مقابل ریسک ها از سرمایه و ذخایر 
کافی برخوردار باشند. همانگونه که اشاره شد در 
ایران نیز مانند بسیاری از کشورها بانک مرکزی 

اعتباری  ها وموسسات  بانک  بر  نظارت  متولی 
است. کمره ای درباره اقدامات بانک مرکزی برای 
اصالح شیوه های سنتی گفت: به دلیل ناکارآیی 
شیوه نظارت سنتی در شناسایی کاستی ها و 
مخاطرات فراروی نظام بانکی کشور با توجه به 
رویکرد منفعالنه و گذشته نگر آن، بانک مرکزی با 
بهره گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع 
حرفه ای و تخصصی، رویکرد نظارت مبتنی بر 
ریسک  را به عنوان رویکرد اصلی خود در نظارت 
بر بانک ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و 
در این راستا ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه 
نظارت بر بانک ها تدوین و ابالغ مقررات احتیاطی 
و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور 

را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.
وی درباره سر و سامان دادن به نرخ سود سپرده 
ها در سیستم بانکی کشور گفت: در حال حاضر 
به دلیل مشکالت و تنگناهای مختلف در ترازنامه 
بانک ها و موسسات اعتباری، رابطه نرخ تورم و 
نرخ سود سپرده مطابق نظریات علمی هم راستا 
و هم جهت  نیست. این مقام مسئول ادامه داد: 
دلیل  به  اعتباری  موسسات  و  ها  بانک  برخی 
مشکالت نقدینگی و تنگنای اعتباری در رقابت با 
نهادهایی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، 
جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود حاضر به 
پرداخت سود باالتری هستند. باید توجه داشت، 
در میان مدت با رفع مشکالت ساختاری موجود 
و تعیین تکلیف دارایی های راکد به خصوص 
مطالبات غیرجاری، عدم تعادل منابع و مصارف 
بانک ها کاهش یافته و در کنار نرخ سود و بازدهی 
پایین بازارهای مالی، شاهد کاهش تدریجی نرخ 

سود خواهیم بود.
نمره منفی بانك مرکزی به بانك هایی

 که در نرخ سود تخلف می کنند
کمره ای گفت: در حال حاضر علی رغم مشکالت 
موجود، بانک مرکزی جهت نیل به اهداف تعیین 
شده، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را 
به صورت قاطع و سخت گیرانه اعمال کرده و 
در تصمیم گیری ها و سیاست های تنبیهی و 
تشویقی، میزان تخلف در نرخ های سود را با نمره 
منفی لحاظ کرده و برای آن ها تبعات سنگینی 
در نظر می گیرد. مدیرکل نظارت بر بانک ها 
موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه 
در سال های اخیر بانک مرکزی بحث ساماندهی 

تعاونی های اعتبار را با توجه برنامه پنجم توسعه 
در دستور کار خود قرار داد و تعاونی های غیر 
مجاز را منحل کرد، افزود: همچنین طی بخشنامه 
ها  آن  از  کشور،  بانکی  شبکه  به  متعدد  های 
خواسته شد با موسسات غیرمجاز وارد مبادالت 
مالی نشده و اقدام به ارائه خدمات به آن ها نکنند.

وی ادامه داد: همچنین از افتتاح هرگونه حساب 
و  مالی  موسسات  تمام  برای  جدید  سپرده  و 
اعتباری، لیزینگ ها و صندوق های قرض الحسنه 
)با بیش از یک شعبه( بدون دریافت مجوز از بانک 

مرکزی خوداری کنند
کمره ای در پایان گفت: مردم اطمینان داشته 
باشند که بانک مرکزی بر وضعیت بانک ها و 
کامل  اطالع  نظارت،  تحت  اعتباری  موسسات 
دارد. رئیس مرکز تجارت جهانی نیز با بیان این 
که بانکهای کشور ورشکسته نیستند و مشکل 
اصلی، مدیران ورشکسته و تاریخ مصرف گذشته 
است گفت: جمعی از مدیران ارشد بانکها سواد 
چندانی را در زمینه صنعت بانکداری چه خرد و 

چه کالن ندارند.
محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی 
اقتصاد  سیاستگذاری  شورای  رئیس  و  ایران 
مقاومتی و بخش خصوصی در حاشیۀ دیدار با 
جمعی از مدیران بازار سرمایه، فعاالن اقتصادی، 
دانشگاه که در  اساتید  و  صادرکنندگان کشور 
ورشکستگی  واکاوی  و  سقم  و  صحت  جهت 
بانکها و مؤسسات مالی گرد هم آمده بودند در 
انتقاد از عملکرد غلط برخی از مدیران بانکها و 
مؤسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: متأسفانه 
با بهم خوردن اوضاع پولی و انضباط مالی کشور 
طی چند سال گذشته و اعمال سیاست انقباظی 
و بروز بیماری هلندی )رکود همراه با تورم( در 
اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش معوقات بانکی، 
نوعی مدیریت خاص و منحصر بفردی در عرصه 
پولی کشور ظهور کرد که آثار و تبعات آن صنعت 
بانکداری کشور را زیر سؤال برده است مدیریتی که 
 اگر با ذربین دور تا دور دنیا را بگردیم نمونه آن را 

نمی توانیم پیدا کنیم.
بانك ها و مؤسسات مالی ورشکسته تهدید اقتصاد

در شرایط امروز اقتصاد ایران، به عنوان یک تهدید 
بالقوه جلوه گری می کنند؛ تهدیدی که ریشه در 

دهه ها مدیریت سلیقه ای دارد. 
 ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران در چهار دهه 
گذشته دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه 
بانکی در قبل از انقالب، دارای ساختار مدیریتی 
انقالب، تمام  از  بود و پس  دولتی و خصوصی 
بانک های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت 
درآمدند.  در سال های اخیر دوباره مدیریت بانک 
های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده 
است. اگرچه بحران شدید بانکی هرگز در ایران 
مشاهده نشده است، اما به نظر می رسد بر اساس 
اتفاقات اخیر رخ  گمانه زنی های غیر رسمی، 
داده برای نمادهای بانکی حاضر در بازار بورس 
و اخطارهای جسته و گریخته مسئوالن اقتصادی 
کشور، وضعیت بانکی ایران چندان امیدوار کننده 
نیست و حتی ممکن است در آستانه یک بحران 
قرار داشته باشد که که نیازمند تغییر رویه و بهبود 

در ساختار بانکی است. 

ورشکستگی بانك ها تفسیر اشتباه از ضعف در عملکرد سیستم بانکی؛

مردم نگران سپرده های خود نباشند

انتشار اسناد دخالت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد 
بعد از 6۴ سال منتشر شد و اکنون زمان آن رسیده 
دولت و مجلس قانون پیگیری حقوقی_سیاسی این 
کودتا را در دستور کار قرار داده و اقدامات الزم را 

انجام دهند.
گروه سیاسی؛ کودتای ۲۸ مرداد از جمله رویدادهای 
تاریخی است که با دخالت آمریکا و انگلیس، بیش 
از ۳۰ سال حکومت دیکتاتوری شاه در کشور را 
تمدید کرد، تا کنون این دو کشور زیر بار دخالت 
خود در کودتای ۲۸مرداد نمی رفتند اما با انتشار 
واشنگتن  جرج  دانشگاه  سوی  از  مرتبط  اسناد 
برای افکار عمومی جهان مشخص شد که آمریکا 

و انگلیس چگونه حق مردم ایران را ضایع کردند.
بر اساس آنچه در تارنمای اداره اسناد امنیت ملی 
وابسته به دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا نوشته 
شده است، فایلی که 1۵ ژوئن منتشر شده حاوی 
به  مربوط  مدارک  دربرگیرنده  که  است  اسنادی 

طراحی و اجرای این عملیات سری است.
پس از آنکه یک مجموعه اسناد که پیشتر منتشر 
شده و تمام اشاره ها به نقش سازمان های جاسوسی 
آمریکا و انگلیس در سرنگونی نخست وزیر آن زمان 
ایران یعنی محمد مصدق را حذف کرده بود باعث 
چندین دهه بحث و جدل داخلی و رسوایی های 
عمومی شد انتشار این اسناد در زمان حاضر انجام 

گرفت.
روابط  انتشارات  مجموعه  از  بخشی  اسناد  این 
خارجی ایاالت متحده آمریکاست که توسط وزارت 

خارجه این کشور انتشار یافت.
هر چند در همان سالهای اولیه پس از کودتا یعنی 
در سال 1۹۳۳ در نشریه ›ساتردی ایونینگ پست‹ 
گزارش جزییات این عملیات منتشر شده بود اما 
در طول چندین دهه نه دولت آمریکا و نه دولت 
انگلیس به نقش خود در سرنگونی مصدق اعتراف 
نمی کردند. از همان زمان به بعد افسران کار کشته 

سیا و ام ای-6 که در این کودتا شرکت داشتند 
خاطرات خود را در باره جزییات فعالیت هایشان 

منتشر کرده اند.
در سال ۲۰۰۰ نیز نیویورک تایمز یک تاریخچه 
طبقه بندی شده داخلی از این عملیات را منتشر 

کرد.
در سال 1۹۸۹ نیز وزارت خارجه آمریکا آنچه را که 
اسناد رسمی دوران کودتا بود منتشر کرد اما در آن 
حتی یک اشاره به اعمال آمریکا و انگلیس در رابطه 
با این واقعه موجود نبود. حذف این موارد منجر به 
استعفای مشاور ارشد این مجموعه انتشارات شده 
و باعث شد کنگره آمریکا قوانینی تصویب کند که 
در آن خواستار ›انجام یک سری تحقیقات کامل، 
دقیق و قابل اعتماد‹ درباره سیاست خارجی این 

کشور شده بود.
پس از پایان جنگ سرد، سازمان امنیت ملی آمریکا 
هایش  پرونده  بازکردن  به  متعهد  را  خود  )سیا( 

درباره ایران و دیگر عملیات سری خود کرد و وزارت 
خارجه نیز قول داد که یک جلد از انتشاراتش را 
درباره عملیات پیشین به این موضوع اختصاص 
دهد. در مقدمه این جلد از انتشارات وزارت خارجه 
که اسناد کودتای ۲۸ مرداد را در بر می گیرد، آمده 
است: این اسناد بر استفاده از عملیات سری توسط 
دولت های ترومن و آیزنهاور و سیاست های آن ها 
درباره ایران متمرکز است که در نهایت به سرنگونی 
دولت محمد مصدق شد. عالوه بر آن، این اسناد 
دخالت سازمان های جاسوسی و اطالعاتی آمریکا 

در ایجاد چینین سیاست ها را نشان می دهد.
سند  صدها  دربرگیرنده  همچنین  مجموعه  این 
تهران،  در  آمریکا  سفارت  میان  مکاتبات  درباره 

وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا است.
این اسناد در قالب ۴ محور کلی »تالش های ایاالت  
تا  از فوریه 1۹۵1  متحده برای فهمیدن مصدق 
فوریه 1۹۵«، »بحران سیاسی جوالی 1۹۵۲ ایران 

و تبعاتش«، »برنامه ریزی و اجرای عملیات آژاکس 
در اوت 1۹۵۳« و »روزهای پس از عملیات آژاکس 
از سپتامبر 1۹۵۳ تا دسامبر 1۹۵۴« منتشر شده 

است.
اعضای کارگروه پیگیری جبران خسارت کودتای 

۲۸ مرداد عبارتند از:
1- وزیر امور خارجه )رئیس کارگروه(

۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر اطالعات

پاسداران  سپاه  فرمانده  االختیار  تام  نماینده   -۴
انقالب اسالمی

۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی
6- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس شورای اسالمی
مجلس  حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  رئیس   -۷

شورای اسالمی
۸- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 

مجلس شورای اسالمی
بر اساس بند »ب« این ماده این کارگروه موظف شد 
راهکارهای پیگیری خسارت های مادی و معنوی را 

به مجلس ارایه دهد.
با  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
تصویب ماده ۲ این طرح دولت را موظف کردند 
پس از برآورد خسارات نسبت به پیگیری و احقاق 
حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذیربط 

بین المللی و داخلی اقدام کند.
سید حسین نقوی حسینی با اشاره به انتشار اسناد 
دخالت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد سال 1۳۳۲، 
تاریخ کشور ما  از رویدادهای  اظهار داشت: یکی 
که بیانگر دخالت ها و حق کشی های آمریکایی 
ها نسبت به حقوق ملت ایران است کودتای ۲۸۸ 
مرداد هست که آمریکایی ها دخالت کردند و حقوق 

مسلم ملت ایران را تضییع کردند.

قانون مجلس برای پیگیری حقوقی و سیاسی »کودتای 2۸ مرداد« بر زمین مانده است

آگهی مفقودی
برگ سبز و کارت ماشین، سواری پیکان به شماره شهربانی ایران۷۲-۹۳۲ق۲۳ و 

شماره شاسی ۷۷۴۵۸۷۰۸ مفقود فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه پژو ۴۰۵ مدل 1۳۷۷ به شماره پالک ایران۷۲-۵1۳و1۹ 
و به شماره موتور ۲۲۵۲۷۷۰6۴۳1 و شماره شاسی ۷۷۳۰6۵۵۴ به نام آرزو ثابت 

بابلمفقود و فاقد اعتبار است.

آگهی
به حکایت پرونده کالسه ۹6۰۲۳۷ این دادگاه آقای فریبرز بریموندی بر علیه آقای 
خلیل قادرپور فرزند کیومرث به اتهام خیانت در امانت یک دستگاه گاری تریلر طرح 
شکایت نموده حال به استناد ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ 
میگردد که در مورخه 1۳۹6/۴/۳1 راس ساعت ۸ صبح در شعبه 1۰1 دادگاه حاضر 
شود و از خود دفاعی به عمل آورد در غیر این صورت دادگاه به صورت غیابی اقدام 

به صدور رای می نماید
 منشی شعبه ١0١ دادگاه کیفری دو شهر جوانرود)١0١جزایی سابق(-مهدی رمضانی
شهرستان جوانرود –میدان انقالب -ابتدای خیابان شورا

احضار متهم

جناب آقای فضل اله محمدی ارخلو احتراما در خصوص شکایت منصوره خسروی 
علیه شما دایر بر زورگیری منجر به سرقت و ایراد صدمه بدنی عمدی ظرف مهلت 
 6 در شعبه  انتسابی  اتهام  از  دفاع  دارید جهت  مهلت  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  دو 
اینصورت وفق قانون در خصوص  بازرسی دادسرای خرم آباد حاضر شوید در غیر 

شما اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد .

متن آگهی 

در پرونده کالسه۹6۰۹۹۸66۵۵۹۰۰۰۸6 این شعبه با توجه به فوت مرحوم سنگین 
طال گلی جودکی  توسط نورالدین غالمی جودکی درخواست تحریر ترکه شده و 
قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای راس ساعت ۰۹:۰۰  صبح روز شنبه مورخ 
1۳۹6/۰۵/۰۷ وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه 
متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی 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 ۹ 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم اباد-سمانه امیدی عبدلی

متن آگهی 
در پرونده کالسه۹6۰۹۹۸66۵۵۹۰۰۰۸۷ این شعبه با توجه به فوت مرحوم اسد 
خان غالمی جودکی توسط نورالدین غالمی جودکی درخواست تحریر ترکه شده 
و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای راس ساعت ۰۹:۰۰  صبح روز چهارشنبه 
مورخ 1۳۹6/۰۵/۰۴ وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی 
ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی 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 ۹ 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم اباد-سمانه امیدی عبدلی

آگهی حصر وراثت
درخواستی  ازدزفول  بشناسنامه ۲۷۹1صادره  پدرمرتضی  ،نام  رشیدیان  علی  آقای 
مرحوم  ۹۰/1/۹6ح  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
طوبی انجیری زاده بشناسنامه 1۴۹صادره دزفول درتاریخ ۹۴/11/1۹دراهواز اقامتگاه 
ازباال)پسرمتوفیه(۲-سروررشیدیان به  از 1-متقاضی  موقت فوت ورثه اش عبارتند 
۷۳۵۷اندیمشک  شناسنامه  به  رشیدیان  1۹۹۰۰1۹۸6۲دزفول۳-مریم  شناسنامه 
۴-سارا رشیدیان به شناسنامه۲۴۷۳دزفول )دختران متوفیه(۵-زهرا زمان زاده به 
شناسنامه ۴6۹ دزفول )مادرمتوفیه(والغیرپرونده کالسه ۹۰/1/۹6 ح درشورا ثبت 
گردید. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی 

که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول

آگهی احضار متهم 
دادیاری  نهم  شعبه   ۹۵۰۹۹۸661۲۹۰۰۹۴۵ شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای بهزاد سپهوند فرزند علی مراد 
به  و  اقامت  نبودن محل  معلوم  واسطه  به  باشد  تعقیب می  تحت  اتهام سرقت  به 
تجویز ماده 11۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در 
این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهلت تعیین 

شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

متن آگهی
خانم راضیه ندری دادخواستی به طرفیت آقای حمید رضا رستاک به خواسته طالق 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹6۰۹۹۸661۰۲۰۰۲۲۵ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳۹6/۰۵/۰1 و ساعت ۰۹:۳۰ تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
بایگان شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مسلم نوروز پور  
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کاهش پرداخت از جیب بیماران
 به ٦ درصد با اجرای طرح تحول سالمت 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: با تغییری که در نگاه حاکم 
بر سازمان ایجاد شد ارائه خدمات درمانی همراه با حفظ حرمت و 

عزت مردم مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش پیام زمان،دکتر سیدتقی نوربخش در مراسم تکریم و 
معارفه معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی به مقایسه شرایط امروز 
سازمان تأمین اجتماعی با ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید 
پرداخت و گفت: چهار سال پیش شرایط سازمان تأمین اجتماعی 
و حوزه درمان آن بویژه در حوزه درمان غیرمستقیم و مرکز درمانی 

طرف قرارداد در شأن مردم و بیمه شدگان تأمین اجتماعی نبود.
وی افزود: در آن زمان هزینه درمان بیماریهای مزمن و خانمان سوز 
به خوبی توسط بیمه ها تأمین نمی شد و سازمانهای بیمه گر که 
بایستی در شرایط حساس به کمک بیمه شدگان می آمدند، از زیر 
بار مسئولیت شانه خالی می کردند اما امروز تمامی آن مشکالت 

برطرف شده است.
دکتر نوربخش ادامه داد: با اجرای طرح تحول سالمت که در اولویت 
دولت قرار گرفت، پرداخت از جیب مردم به 6 درصد رسید در حالی 
که قبل از آن 6۰ درصد هزینه خدمات درمانی توسط مردم پرداخت 
می شد. همچنین هزینه درمان بیماریهای خاص نیز به طور کامل و 

1۰۰ درصد تحت پوشش بیمه قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه طرح تحول سالمت 
مزایای بسیار زیادی برای همه مردم و از جمله بیمه شدگان تأمین 
اجتماعی به همراه داشت، اظهار کرد: هزینه درمان سازمان تأمین 
اجتماعی نیز با اجرای این طرح افزایش یافته و تزریق منابع قابل 

توجهی برای اجرای موفقیت آمیز این طرح صورت گرفت.
دکتر نوربخش با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در کنار تأمین 
هزینه طرح تحول سالمت، برای تجهیز و ارتقاء خدمات مراکز درمانی 
ملکی نیز فعالیت های گسترده ای داشته است، گفت: اجرای این 
برنامه ها منجر به افزایش هزینه های درمان در سازمان شده که البته 
این افزایش هزینه، افزایش سطح و عمق خدمات درمانی قابل ارائه به 

جامعه تحت پوشش را به دنبال داشته است.
وی افزود: در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی برنامه ارتقاء 
هتلینگ منجر به بهبود کیفیت و افزایش رضایتمندی مردم شده 

است.
از تالش ها و زحمات دکتر  اجتماعی  تأمین  مدیرعامل سازمان 
سازمان  این  درمان  معاونت  تصدی  دوران  در  همتی  محمدعلی 
قدردانی و برای دکتر مهدی درخشان در قبول این مسئولیت آرزوی 

توفیق کرد.

اعزام سه گروه از بیماران 
برای حج ممنوع شد

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر با تشریح هزینه واکسن 
مننژیت از سوی حجاج گفت: طبق دستورالعمل پزشکی حج، سه 
گروه از بیماران نمی توانند به حج اعزام شوند، اما بیماران دیالیزی به 

مانند سال های گذشته به حج اعزام خواهند شد.
سید علی مرعشی با اشاره به اینکه امسال ۴۰۰ قلم دارو برای ارسال 
به مکه و مدینه در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: سرم و شربت 
وزن و حجم کمتری دارد و هزینه های آن تفاوت چندانی با ایران 
ندارد در نظر داریم که از سعودی ها خریداری کنیم، در واقع اول 
شوال تا آخر ذی القعده زمان تعیین شده از طرف سعودی برای 
ارسال دارو ها تعیین شده است. در هیچ سالی با مشکل دارو مواجه 

نبودیم و امسال هم مشکلی نخواهیم داشت.
به گفته رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر، امسال به دلیل 
شرایط خاص برگزاری مراسم حج درخواست تهیه واکسن به صورت 
فوری به یک کمپانی داده شد که تا پایان خرداد واکسن مورد نیاز 
به کشور وارد می شود و در حال حاضر 1۰ هزار دوز از این واکسن 

تامین شده است.
مرعشی به پرداخت هزینه واکسن مننژیت از سوی حجاج اشاره و 
تصریح کرد: این دارو به لحاظ ماندگاری دارای دو نوع است که دارو 
با ماندگاری دو ساله با ۳۰ هزار تومان و دارو با ماندگاری ۵ ساله 
۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است.وی در رابطه با اینکه معاینات پزشکی 
انجام شده از زائران شامل چه مواردی می شود و در چه صورتی زائر 
نمی تواند به حج اعزام شود، گفت: این معاینات از جمله خدماتی 
است که برای حجاج انجام می شود و با انجام این معاینات پرونده 
کاملی از سابقه پزشکی زائر تهیه می شود این موارد کمک می کند 
تا همکاران ما در مراسم حج بتوانند خدمات بهتری به زائران ارائه 
دهند و اگر فردی بیماری خاصی داشته باشد شناسایی می شود.
رئیس مرکز پزشکی حج سازمان هالل احمر با تاکید بر اینکه بیماران 
دیالیزی به مانند سال های گذشته به حج اعزام می شوند، گفت: طبق 
دستورالعمل پزشکی حج، بیماران پیشرفته قلبی، زنان باردار، بیماران 
دارای سرطان پیشرفته نمی توانند به حج اعزام شوند و در غیر این 

موارد هیچ منعی برای اعزام به حج وجود ندارد.

کاغذ باطله بدهید لوازم التحریر بگیرید
شهردار منطقه ۷ از اجرای طرح جمع آوری کاغذهای باطله و 
ارائه لوازم التحریر در ازای آن در این منطقه در راستای تحقق 

طرح آسمان آبی زمین پاک خبر داد.
به گزارش پیام زمان ، دکتر سعید طلوعی با اعالم این مطلب 
با مبحث  با اجرای این طرح؛ کودکان به صورت عملی  افزود: 
در  مشارکت  و  شده  آشنا  بازیافت  مسایل  و  پسماند  تفکیک 

مسایل شهری را تمرین می کنند.
وی تصریح کرد: طرح جمع آوری کاغذ و کتاب های غیرقابل 
مقرر  و  شود  می  اجرا  منطقه  بازیافت  اداره  همت  به  استفاده 
است این طرح از 1۰تا 1۴ تیرماه در تمامی 1۴ جایگاه بازیافت 
بازیافت  اداره    ،۷ منطقه  شهردار  گفته  شود.به  اجرا  منطقه 
مختلف  های  برنامه  اجرای  با  تحصیلی  سال  طی  در  منطقه 
آموزشهای  ارائه  ضمن  مدارس؛  در  بازیافت  هنری  و  آموزشی 
الزم و فرهنگسازی در این زمینه، کودکان و نوجوانان را برای 

مشارکت و همکاری با مدیریت شهری تشویق می کند.
و  هزار  از  بیش  ماهانه  آوری  جمع  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
۵۰۰ تن پسماند خشک در سطح این منطقه، خاطرنشان کرد:  
جلب مشارکت شهروندان برای اجرای طرح تفکیک پسماند در 
مبداء و لزوم تعیین اولویت گروه های هدف به منظور اجرای 
موارد  جمله  از  متقابل  خدمات  ارائه  و  امور  پیشبرد  و  بهینه 
ضروری است که باید در راس اقدامات قرار گیرد. دکتر طلوعی 
یادآور شد: با مراجعه کارشناسان اداره مدیریت پسماند به درب 
منازل شهروندان سطح منطقه ، ضمن آموزش چهره به چهره 
توانستیم میزان جمع آوری پسماند خشک را  در این منطقه به 

رقم قابل توجهی افزایش دهیم.

پایتخت امن است 

رئیس پلیس پایتخت تاکید کرد که وضعیت 
امنیتی تهران مطلوب است.

سردار حسین ساجدی نیا در حاشیه اجرای 
در جمع  با حضور  امنیت محله محور  طرح 
خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت امنیت 
مناسب  تهران  امنیت  وضعیت  گفت:  تهران 
است و علیرغم حضور گسترده مردم در مترو، 
ترمینال ها و مراسم های شب های قدر و... هیچ 

مورد امنیتی نداشتیم.
حمالت  با  مرتبطان  ایا  اینکه  درباره  وی 
تروریستی اخیر دستگیر شده اند، ادامه داد: در 
روزهای گذشته هیچ دستگیری  از افراد مرتبط 

با حمالت تروریستی در تهران نداشته ایم.
رئیس پلیس تهران درباره تداوم اقدامات امنیتی 
و برپایی ایست و بازرسی ها در سطح شهر گفت: 
ایست و بازرسی ها تا اطالع بعدی و هر زمان 
که الزم باشد در سطح شهر تهران ادامه دارد 
و پلیس در کنار مردم خواهد بود و امیدوارم 
مردم ما را بخاطر این توقف های چند دقیقه ای  

ببخشند.
ساجدی نیا در پاسخ به سؤالی درمورد تجمع 
مال باختگان موسسات مالی در تهران و برخورد 
پلیس با آنها تصریح کرد: تجمع مقابل مؤسسات 
مالی قانونی نیست؛ اما با توجه به بحران های 
مالی  مؤسسات  مجموعه های  در  شده  ایجاد 
می کنند.  تجمع  مؤسسات  این  مقابل  مردم 
پلیس سعی در مدارا با تجمع کنندگان دارد 
تا مشکل خاصی به وجود نیاید. روز گذشته ۲۴ 
مورد تجمع در ارتباط با مؤسسات مالی در تهران 
برگزار شد و به هر حال مردم نگران پول هایشان 
توصیه  مالی  به مسئوالن مؤسسات  هستند. 
می کنیم به این موضوعات رسیدگی کنند تا 

شاهد اینگونه تجمعات نباشیم.
وی درباره جمع آوری نشدن معتادان خیابانی از 
سطح شهر نیز گفت: مشکل اصلی در این حوزه 
تأمین محل نگهداری و کمپ های ترک اعتیاد 
است از ابتدای سال تاکنون ظرفیت نگهداری 
۷۰۰ نفر در اختیار پلیس قرار گرفته و اگر این 
به زودی  داریم  آمادگی  یابد  افزایش  ظرفیت 

بسیاری از معتادان را جمع آوری کنیم.
ساجدی نیا در مورد تمهیدات پلیس برای روز 
پیش بینی های الزم  گفت:  نیز  قدس  جهانی 
برای تأمین امنیت روز قدس در نظر گرفته شده 
و با توجه به تداوم اقدامات ترافیکی، انتظامی و 
امنیتی امسال نیز شاهد حضور خوب مردم در 

راهپیمایی این روز خواهیم بود.

بلیت قطارهای تعطیالت 
عید فطر تمام شد

معاون مسافری راه آهن با بیان اینکه ۴۵ درصد 
قطارهای مسافری تابستان از ۲۸ شهر به مقصد 
بلیت  از  به غیر  مشهد سیر می کنند، گفت: 
ایام تعطیالت عید فطر،  قطارهای مربوط به 
بلیت در همه مسیرها برای ایام تابستان موجود 
خبری  نشست  در  موسوی  است.میرحسن 
برنامه تابستانی قطارهای مسافری اظهار داشت: 
برنامه قطارهای مسافری ایام پیک تابستان ۹6 
برای 1۰۳ روز از اول تیرماه تا دهم مهرماه ۹6 

پیش بینی شده است. 
وی با اشاره به اینکه پیش فروش بلیت قطارهای 
تابستانی از ۲1 خردادماه آغاز شد، گفت: بلیت 
مربوط به قطارهای تعطیالت عید فطر تمام 
شده است، اما در بقیه مسیرها قطار باقی است. 
موسوی ادامه داد: برای تابستان امسال ۲۳6 رام 
قطار روزانه سیر می کنند که نسبت به پارسال 

1۲ درصد رشد داشته است. 
راستای  در  افزود:  راه آهن  مسافری  معاون 
ارتقاء کیفیت در قطارهای مسافری، سال قبل 
واگن های با عمر باالی ۴۵ سال از رده خارج 

شد. 

نحوه بهره مندی فرزندان از 
مزایای مستمری 

فرزندان بیمه شده متوفی با احراز شرایطی 
از مزایای مستمری سازمان تامین اجتماعی 

برخوردار می شوند.
نحوه بهره مندی فرزندان از مزایای مستمری 

بواسطه فوت والدین
به گزارش پیام زمان، فرزندان دختر بیمه 
همسر  و  شغل  که  مادامی  متوفی،  شده 
والدین  مستمری  مزایای  از  باشند،  نداشته 

متوفی بیمه شده خود برخوردار می شوند.
تا سن  بیمه شده متوفی  فرزندان ذکور  اما 
۲۰ سالگی می توانند از مستمری بازماندگان 
دریافت کنند و پس از ۲۰ سالگی، پرداخت 

مستمری به آنها مشروط می شود.
حمایت  قانون   ۴۸ ماده   ۳ بند  مطابق 
مستمری  پرداخت  توقف  بر  اصل  خانواده 
 ۲۰ سن  در  ذکور  فرزندان  به  بازماندگان 
در  تنها  سالگی  از ۲۰  پس  و  است  سالگی 
معلول  شرایطی که فرزندان ذکور، منحصراً 
ازکارافتاده نیازمند بوده و یا منحصراً اشتغال 
می  باشند،  داشته  دانشگاهی  تحصیالت  به 
برخوردار  بازماندگان  مستمری  از  توانند 

شوند.
گفتنی است،در صورت ترک تحصیل استفاده 
از  برخورداری  و  متوقف  مذکور  مزایای  از 
مزایای فوق مطابق قانون امکان پذیر نخواهد 

بود.

خبر خبر

با   ۹6 سال  پزشکی  تعرفه های  سرانجام 
تکلیف شد  تعیین  وزیران  تصمیم هیئت 
را تعرفه ها  این  کلی  رشد  رقم  دولت   و 

 ۵ درصد اعالم کرد.
بر اساس  این مصوبه که  هیات دولت در 
مصوب  بیمه  عالی  شورای  پیشنهادهای 
را  پرداختی  فرانشیز  رشد  میزان  شد، 
موقت  بستری  و  بستری  بیماران  برای 
شهری در مراکز دولتی 1۰درصد و برای 
بیماران بستری و بستری موقت روستایی 
و  نفر  هزار   ۲۰ زیر  شهرهای  ساکنان  و 
نظام  رعایت  با  دولتی  مراکز  در  عشایر 

ارجاع ۵ درصد تعیین کرد.
خدمات  برخی  تعرفه  این  بر  عالوه 
سونوگرافی،  درد،  و  بیهوشی  شامل 
آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی 
غیرمادرزادی، آنژیوپالستی عروق کرونر و 

شیمی درمانی کاهش یافت.
پزشک  سرانه  همچنین  دولت  هیات 
پرستار(  )ماما/  سالمت  مراقب  و  خانواده 
به سال 1۳۹۴  را نسبت  در سال 1۳۹6 
به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری 
برای پزشکان دو نوبت کاری )دو شیفت( 
هزار  چهار  معادل  افزایش،  1۰درصد  با 
نوبت  تک  پزشکان  برای  و  6۲۰تومان  و 
افزایش  ۵درصد  با  شیفت(  )تک  کاری 
معادل سه هزار و ۹۴۰ تومان تعیین کرد.

تعرفه  وزیران  هیئت  مصوبه  اساس  بر 
خدمات پرستاری در منزل نیز تعیین شد.

مواردی  در  البته  وزیران  هیئت  مصوبه 
خدمات  تعرفه  رشد،  میزان  و  دارد  ابهام 
تعرفه  رشد  نیز  و  ویزیت(   ( سرپایی 
نشده  اعالم  هتلینگ  و  بستری  خدمات 

است و البته با توجه به اجرا نشدن کامل 
نیست،رشد  معلوم  کشور  در  ارجاع  نظام 
این تعرفه ها برای موارد غیر ارجاع برای 

بیماران روستایی چگونه خواهد بود.
گر چه بر اساس این مصوبه اعالم شد که 
یافته  کاهش  خدمات  برخی  تعرفه  نرخ 
است اما در اطالعیه دولت میزان کاهش 
جمله  از  پزشکی  خدمات  برخی  تعرفه 
تشخیصی  و  پاراکلینیکی  خدمات  برخی 

مثل سونوگرافی مشخص نشده است.
وزیر  درمان  معاون  محمدآقاجانی، 
شورای  بود:  گفته  پیش  چندی  بهداشت 
بیمه در آخرین جلسه خود که در  عالی 
آخرین روزهای سال ۹۵ برگزار شد، سه 
پزشکی  تعرفه های  تغییر  برای  سناریو 
از  یکی  که  داد  پیشنهاد  دولت  هیات  به 
تعرفه های  ماندن،  ثابت  پیشنهادها  این 
که  بود  آن  درصد  صفر  رشد  و  پزشکی 

البته وزارت بهداشت با آن مخالف است.

و  تشخیصی  خدمات  تعرفه های  مسئله 
درمانی سال ۹6 با دو چالش بزرگ مواحه 
به  اصرار  بهداشت  وزارت  اینکه  اول  بود، 
زیرا  داشت  تعرفه ها  این  نسبی  افزایش 
که  کردند  اعالم  وزارتخانه  این  مسئوالن 
در صورت افزایش نیافتن، تعرفه ها و رشد 
توجه  با  این خدمات،  قیمت  صفر درصد 
به تورم حدود 1۰درصد کلی و نیز تورم 
و افزایش نسبی قیمت کاالها و خدمات و 
افزایش  بدون  انسانی،  نیروهای  دستمزد 
مشکل  با  بیمارستان ها  تعرفه ها،  نرخ 
جدی در تعادل بین دخل و خرج مواجه 
کیفیت خدمات  افت  احتمال  و  می شوند 
دیگر،  طرف  دارد.از  وجود  نیز  درمانی 
افزایش  به  نسبت  بیمه گر  سازمان های 
معتقدند  زیرا  بودند،  معترض  تعرفه ها 
و کسری  مالی  منابع  به علت کمبود  که 
جدی منابع که از حد هشت هزار میلیارد 
تعرفه  افزایش  و  است  تومان هم گذشته 

های پزشکی در سال های گذشته، افزایش 
از  خارج   ۹6 سال  در  پزشکی  تعرفه های 
به  بیمه ها  آنهاست.بدهی  مالی  توان 
اخیر  در سال های  دولتی  بیمارستان های 
نسبی  افزایش  جمله  از  مختلف  علل  به 
تعرفه ها  رشد  نبودن  متناسب  و  تعرفه ها 
بدهی  بیمه ها، موجب  بودجه  رشد  با 
به  بیمه ها  تومانی  میلیارد  هزار   ۹ حدود 
حدود  معوقه  و  دولتی  بیمارستان های 
افزایش  است.بن بست  شده  آنها  ماهه   ۹
در  پزشکی  تعرفه های  نیافتن  یا  یافتن 
دولت، می رفت که به یک مسئله چالش 
برانگیز تبدیل شود تا اینکه سرانجام هیات 
دولت در جلسه ۲۸ خرداد با حضور وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم 
خود را اعالم کرد و به تصمیم میانه رسید.

بر اساس مصوبه اخیر هیات دولت، دولت 
تعرفه های  رشد  و  گرفت  را  وسط  طرف 
پزشکی سال ۹6 را حدود ۵ درصد اعالم 
کرد که رقمی بین صفر درصد مورد نظر 
برخی بیمه ها و 1۰ درصد حداقل انتظار 

وزارت بهداشت است.
جدید  تعرفه های  جزئیات  هنوز  چه  گر 
پزشکی در سال ۹6 از جمله تعرفه خدمات 
سرپایی، خدمات بستری و هتلینگ اعالم 
مدیران  حتی  که  طوری  به  است  نشده 
میانی وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون 
از جزئیات  نیز  بهداشت و درمان مجلس 
ندارند  کافی  اطالع  وزیران  مصوبه هیئت 
با گذشت  تعرفه ها  این  تکلیف  تعیین  اما 
سه ماه از سال، اقدام مهمی بود که قبل از 
تابستان جامعه پزشکی و مردم را  شروع 

از سردرگمی نجات داد.

افزایش 5 درصدی تعرفه های پزشکی درسال ٩٦ 

 فراخوان مشموالن سرباز معلم 
در تیر ماه ۱۳۹۶

 بازگشت سوسیس و کالباس
 با طعم خمیر مرغ

کلیه  ناجا،  عمومی  وظیفه  سازمان 
مشموالن سرباز معلم دارای برگ آماده به 
خدمت به تاریخ یکم تیرماه 1۳۹6 را به 

خدمت سربازی فراخواند. 
طی  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان 
اطالعیه ای اعالم کرد:کلیه مشموالن طرح 
سرباز معلم که برگ آماده به خدمت به 
تاریخ یکم تیرماه 1۳۹6 دریافت کرده اند، 

برای اعزام به خدمت فراخوانده شدند.
براساس این اطالعیه، کلیه مشموالن فوق 
تیر  یکم  شنبه  پنج  روز  هستند  موظف 
ماه ۹6 در محل و ساعتی که توسط این 
سازمان در برگ معرفی نامه مشموالن به 
مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده 

حضور یابند.
آموزش  دوره  مشموالن  از  دسته  این 
سپاه  آموزش  مراکز  در  را  مقدماتی  رزم 
دوره  اتمام  از  پس  و  سپری  پاسداران 
به  پرورش  و  آموزش  وزارت  در  آموزشی 

کارگیری می شوند.
امریه  که  مشموالنی  است  ذکر  شایان 
نشده،  صادر  آنان  برای  معلمی  سرباز 

می بایست برای پیگیری درخواست خود 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  ادارات  به 

محل سکونت مراجعه کنند.
هر  به  که  افرادی  شود،  ذکر  است  الزم 
برگ  دریافت  به  موفق  تاکنون  دلیل 
آموزش  مراکز  به  مشموالن  نامه  معرفی 
به  می توانند  نشده اند،  مسلح  نیروهای 
الکترونیک  خدمات  دفاتر  نزدیکترین 
از  و پس  مراجعه  )پلیس +1۰(  انتظامی 
اطالعات  اساس  بر  برگ مذکور،  دریافت 

مندرج در آن، اقدام کنند.
این اطالعیه با اشاره به این مطلب که عدم 
حضور بموقع در زمان و محل های تعیین 
افزود:  می شود،  محسوب  غیبت  شده 
مشموالن می بایست برگه های مربوط به 
به  آماده  برگ  جمله  از  به خدمت  اعزام 
خدمت، برگ واکسیناسیون، برگ معرفی 
نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای 
مانند  نیاز  مورد  مدارک  سایر  و  مسلح 
شناسنامه، کارت ملی و … را در هنگام 
مراجعه و اعزام به خدمت به همراه داشته 

باشند.

آزادشدن  گفت:  دهم  مجلس  نماینده 
تولید  در  خمیرمرغ  کارگیری  به 
را  بسیاری  تبعات  کالباس  و  سوسیس 
برای سالمت شهروندان به همراه دارد.

شدن  آزاد  درباره  سلیمی،  اصغر 
شرایط  با  مرغ  خمیر  از  استفاده 
به  نیاز  موضوع  این  افزود:  خاص، 
زیرا  دارد  بیشتری  کارشناسی  کار 
و  کش  از  پس  مرغ  خمیر  از  استفاده 
آن  علت  که  شد  ممنوع  فراوان  قوس 
تولید  در  مرغ  گوش  از  استفاده  عدم 

بود. سوسیس و کالباس 
مجلس  در  سمیرم  مردم  نماینده 
شورای اسالمی، ادامه داد: واقعیت آن 
و  سوسیس  تولید  حوزه  در  که  است 
زیادی  زیرزمینی  های  کارگاه  کالباس 
نظارت  عدم  دلیل  به  که  دارند  وجود 
ها، این کارگاه ها همچنان فعالیت می 
استفاده  شدن  آزاد  با  حال  که  کنند 
روال  به  وضعیت  هم  باز  خمیرمرغ، 

باز خواهد گشت. قبل 
دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 

در  رسد  می  نظر  به  کرد:  تصریح 
خمیرمرغ  از  استفاده  فعلی  وضعیت 
به  کالباس  و  سوسیس  تولید  در 
حوزه  است  ممکن  زیرا  نیست  صالح 
که  کند  مواجه  مشکل  با  را  سالمت 
از  بخشی  گوارشی  های  بیماری  بروز 
زمانی  شد:  یادآور  است.وی  مشکالت 
در  مرغ  خمیر  از  استفاده  توانیم  می 
تولید سوسیس و کالباس را آزاد کنیم 
وهم  باشد  کامل  ها  نظارت  هم  که 
نظارت  این  انجام  برای  کافی  نیروی 
غیر  در  باشیم  داشته  اختیار  در  را  ها 
بازخواهیم  عقب  به  بازهم  صورت  این 
سویی  از  کرد:  تاکید  گشت.سلیمی 
دیگر در زمانی که استفاده از خمیرمرغ 
های  کارخانه  از  برخی  بود  ممنوع 
استفاده  به  اقدام  کالباس  و  سوسیس 
تولیدی  مراکز  از  مرغ  خمیر  انتقال  و 
می  پنهانی  صورت  به  استاندارد  غیر 
دهد  می  نشان  موارد  این  لذا  کردند 
شدن  آزاد  برای  بهتری  سازوکار  باید 

استفاده از خمیرمرغ به کار گرفت.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
از آغاز ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی 
مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور 

)شهریورماه سال ۹6( خبرداد.
مطلب  این  اعالم  با  توکلی  حسین  دکتر 
اظهار کرد: براساس برنامه زمانی پیش بینی 
شده ثبت نام برای شرکت در این آزمون از 
روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۹6 از طریق سایت 
نشانی  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
تا  و  شده  آغاز   www.sanjesh.org

دوشنبه ۵ تیرماه ۹6 ادامه خواهد داشت.
ثبت نام  راهنمای  دفترچه  کرد:  تاکید  وی 
چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر 
دستگاه های اجرایی کشور همزمان با آغاز 
 ۹6 خرداد   ۲۹ دوشنبه  دیروز  از  ثبت نام، 

روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
ثبت نام  هزینه  پرداخت  نحوه  به  اشاره  با 
شرکت در این آزمون اظهار کرد: با توجه 
به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت 
اینترنتی انجام می شود لذا داوطلبان ضرورت 
دارد پس از پرداخت مبلغ ۳۳۰ هزار ریال 
الکترونیکی و  )۳۳ هزار تومان( به صورت 
به  با کارت های عضو شبکه شتاب نسبت 

تکمیل فرم ثبت نام اقدام کنند.
در  شرکت  کارت  داد:  ادامه  توکلی  دکتر 
چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر 
دستگاه های اجرایی کشور روز سه شنبه ۳1 
مرداد ۹6 روی سایت سازمان سنجش قرار 

می گیرد و لذا داوطلبان ضرورت دارد از روز 
پنجشنبه  روز  ساعت ۲۴  تا  سه شنبه ۳1 
دوم شهریور ۹6 به سایت سازمان سنجش 
مشاهده  از  پس  و  مراجعه  کشور  آموزش 
کارت شرکت در آزمون نسبت به دریافت 
پرینت و همچنین دریافت برگه راهنمای 

مربوط اقدام کنند.
برنامه  براساس  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
جمعه  روز  آزمون  این  شده  بینی  پیش 
به  توجه  با  و  تهران  در  شهریور ۹6  سوم 
در  مورد  حسب  شرکت کنندگان،  آمار 

به  مراکز استان ها برگزار خواهد شد. الزم 
احتمالی،  حوزه  تعیین  مالک  است  ذکر 
شهرستان محل اقامت فعلی اظهارشده در 

تقاضانامه ثبت نام است.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
آزمون  محل  و  ساعت  کرد:  خاطرنشان 
روی کارت شرکت در آزمون درج و هنگام 
داوطلب  اطالع  به  کارت  پرینت  دریافت 

می رسد.
دکتر توکلی در ادامه اظهار داشت: در روز 
آزمون به هر یک از داوطلبان یک دفترچه 

حاوی سواالت عمومی و یک دفترچه حاوی 
سئواالت اختصاصی داده می شود. سئواالت 
یک  با  و  چهارگزینه ای  صورت  به  آزمون 
ازای  به  ضریب یک طراحی خواهد شد و 
هر سئوال غلط یک سوم نمره منفی در نظر 

گرفته می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
با اشاره به مواد امتحانی چهارمین آزمون 
دستگاه های  فراگیر  مشترک  استخدامی 
اجرایی کشور خاطرنشان کرد: مواد آزمون 
عمومی شامل دروس: 1- فناوری اطالعات و 
مهارت های هفت گانه )LCDL( ۲- ریاضی 
و آمار مقدماتی ۳- زبان و ادبیات فارسی ۴- 
معارف اسالمی ۵- زبان انگلیسی عمومی 6- 
اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق 
اساسی ۷- هوش و توانمندی های عمومی، 

می باشد.
در  مصرح  دینی  اقلیت های  اینکه  تبصره 
سئواالت  به  پاسخگویی  از  اساسی  قانون 
معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت 
نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع 
تراز شده سئواالت عمومی محاسبه خواهد 

شد.
دکتر توکلی در پایان خاطرنشان کرد: مواد 
آزمون اختصاصی برای هر یک از مشاغل 
مندرج در جدول شماره یک مطابق با موارد 
مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون 
دستگاه های  فراگیر  مشترک  استخدامی 

اجرایی کشور می باشد.

آغاز ثبت  نام آزمون استخدامی دولت 
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تقویت حافظه با این دمنوش 
 

 British Psychological در  که  پژوهشی  نتایج 
Society به چاپ رسیده است نشان می دهد که چای 

است. مفید  حافظه  بهبود  برای  رزماری  و  نعنا 
رابطه تان با انواع چای ها و دمنوش ها چگونه است؟ 
محدود  قهوه  و  چای  نوشیدن  به  فقط  را  خودتان  آیا 
چای  که  بدانید  باید  است  مثبت  جوابتان  اگر  اید؟  کرده 
مفید  تان  سالمتی  برای  نیز  دیگر  های  دمنوش  و  ها 
تان  حافظه  عملکرد  بهبود  به  اگر  خصوص  به  هستند، 
نعنایی  چای  تان  حافظه  تقویت  برای  کنید.  می  فکر 

بزنید. رزماری  آن  به  و  کنید  درست 
 British Psychological در  که  پژوهشی  نتایج 
Society به چاپ رسیده است نشان می دهد که چای 

است. مفید  حافظه  بهبود  برای  رزماری  و  نعنا 
شرکت   1۸۰ روی  انگلیس  نورتومبریای  دانشگاه  محققان 
از  گروهی  به  ها  آن  دادند.  انجام  هایی  بررسی  کننده، 
چای  دیگر  گروهی  به  نعنایی  چای  ها،  کننده  شرکت 

دادند. گرم  آب  آخر  گروه  به  و  بابونه 
نوشیدنی  مصرف  از  قبل  پژوهش  این  های  کننده  شرکت 
دقیقه   ۲۰ از  بعد  دادند.  جواب  هایی  پرسشنامه  به  ها 
ذهنی  عملکرد  و  افراد  ی  حافظه  ها  نوشیدنی  مصرف   از 

گفت. قرار  بررسی  مورد  ها  آن 

حافظه با مصرف چای نعنا و عطر رزماری تحریك می شود

طور  به  نعنایی  چای  که  شدند  متوجه  محققان 
مدت  طوالنی  ی  حافظه  عملکرد  بهبود  باعث  چشمگیری 
در  اتفاق  این  که  این  حال  شود.  می  تمرکز  قدرت  و 
بودند مشاهده نشد. یا آب خورده  بابونه  افرادی که چای 
کند  باعث  آب  و  نعنایی  چای  با  مقایسه  در  بابونه  چای 

شود. می  آن  عمل  سرعت  کاهش  و  حافظه  شدن 
فلفلی  نعنا  محرکی  تأثیر  علمی  طور  به  محققان  واقع  در 

رساندند. اثبات  به  را  بابونه  بخشی  آرامش  اثرات  و 
حافظه  روی  را  رزماری  روغن  اثرات  همچنین  محققان 
ی افراد باالی 6۵ سال مورد بررسی قرار داده و مشاهده 
افراد  این  حافظه  بهبود  باعث  رزماری  عطر  که  کردند 
روزمره  کارهای  توانند  می  بهتر  که  طوری  به  شود.  می 

کنند. مرور  ذهنشان  در  و  داشته  خاطر  به  را 
ی  عصاره  عطر  که  داد  نشان  بررسی  این  نتایج  واقع  در 
ذهنی  عملکرد  بهبود  باعث  تواند  می  رزماری  روغنی 
برخوردار  خوبی  سالمت  وضعیت  از  که  بزرگسالی  افراد 

شود. هستند 
در سالمت  گیاهان  این  تأثیر  که  بار هست  نخستین  برای 

است. شد  اثبات  سال   6۵ باالی  افراد 
tebyan .net منبع:  

کودک خود را 
از راه دور کنترل کنید 

یک  تولید  و  طراحی  به  موفق  محققان   
نوزادان  برای  سالمت  بر  نظارت  دستبند 

شدند.
تنها  دارد  نام   Babelt که  دستبند  این 
بر  نظارت  امکان  که  است  دستبندی 
زمان  در  حتی  را  کودک  سالمت  وضعیت 

دوری از والدین برای آنها فراهم می کند.
 

کنترل کودکان از راه دور
وسیله  به   Babelt دهنده  توسعه  تیم   
سالها تحقیق و مطالعه برای برطرف کردن 
هرگونه نگرانی والدین درباره هر نوع تغییر 
ناگهانی در سیستم فیزیکی کودک، تصمیم 
کامل  دستگاه  یک  توسعه  و  طراحی  به 
نظارت بر کودک گرفته و دست به ساخت 

این فناوری جدید زدند.
 این دستگاه که دارای یک اپلیکیشن همراه 
است، امنیت خاطر و آرامش را برای والدین 

به ارمغان می آورد.
تمام پدر و مادرها تمایل دارند تا در زمان 
که  زمانی  در  یا  و  خود  کودک  از  دوری 
کودک خواب است از وضعیت جسمانی او 

باخبر شوند.
این دستگاه با باال رفتن درجه حرارت بدن 
والدین  به  همراه  اپلیکیشن  از طریق  نوزاد 
هرچه  بتوانند  آنها  تا  می فرستد  پیغام 

سریع تر اقدام کنند.
  

دستبند نظارت بر سالمت کودک
 یکی از مزایای این دستبند این است که 
تنها مختص نوزادان نبوده و می توان از آن 
در کودکانی با سنین مختلف استفاده کرد.

بسزایی  نقش  پوشیدنی  دستگاه   این 
و  والدین  نگرانی های  کردن  برطرف  در 
آنها  هنگام  به  و  فوری  اقدامات  همچنین 

ایفا می کند.
isna.ir:منبع

سالمت و تغذیهفناوری

یک  شروع  در  عشق  به نام  چیزی  معتقدم 
وجود  ابتدا  در  آنچه  و  ندارد  وجود  رابطه 
دارد نیازهای اساسی یک زن و مرد در یک 
رابطه است که بخش عمده ای از آن فطری 
ما  اینکه  است.  آموزشی  آن  و بخش دیگر 
می گوییم نیازهای متفاوت مرد و زن یعنی 
اگر یک مرد بتواند حداقل نیازهای روحی 
و روانی یک زن را ارضا و اقناع کند، یعنی 
یک اصل کلی حمایت گری را داشته باشد، 
می کند.  ایجاد  جذابیت  زن  برای  مرد  این 
وابستگی  ایجاد  باعث  جذابیت  این  طول 
برای  قضیه  این  مقابل  می شود.  عاطفی 
مردانه  دنیای  این  که  است  مردانه  دنیای 
عمدتا کل نگر است )برخالف زن که جزء نگر 
رابطه  وارد  براساس اصل لذت  است(. مرد 
می شود و اگر زنی از زیبایی هایی برخوردار 

باشد می تواند مرد را به خود جلب کند.
هم  و  ظاهری  زیبایی  معنای  هم  زیبایی   
زیبایی های باطنی و رفتاری است که مرد 
یعنی  می کند.  زن جذب  یک  به سمت  را 
و  روانی  عاطفی،  دنیای  بتوانند  مرد  و  زن 
نقش های زن و مرد را ارضا کنند و از لحاظ 
این نیازها تامین کننده باشند؛ آن وقت است 
عشق  را  آن  ما  که  عاطفی  وابستگی  که 
آغاز  رابطه  و یک  می نامیم شکل می گیرد 
یکدیگر  مرد  و  زن  که  زمان  آن  می شود. 
را برای اینکه نیازهای همدیگر را به خوبی 
اقناع می کنند می خواهند. وقتی با این نگاه 
یک  وارد  که  درمی یابیم  می شویم،  وارد 
ارتباط شراکتی شده ایم که اگر سهم روانی، 
جنسی، عاطفی و... خود را می گیری، باید 
همین نقش ها را هم برای طرف مقابل ایفا 
کنی، ضوابط و مرزها رعایت و به موقع برای 
رفع نیازها اقدام شود. این ارتباط دوطرفه 
محکم می تواند تعریفی از وابستگی عاطفی 

یا همان عشق باشد.

عشق مفهومی فانتزی نیست
افراد  که  نیست  فانتزی  مفهوم  یک  عشق 
پیدا  را  خود  گمشده  نیمه  می کنند  فکر 
و  می بینند  او  در  را  چیز  همه  کرده اند، 
انجام  او  رضایت  برای  کاری  هر  حاضرند 
دهند. سوالی که پیش می آید این است که 
اگر چنین چیزی درباره عشق وجود داشته 
باشد، زمانی که طرف مقابل سرویس های 
عکس العمل ام  ندهد  ارائه  را  من  موردنیاز 

که  فردی  همان  مسلما  بود؟  خواهد  چه 
یافته  را  نیمه گمشده خود  تصور می کرده 
در چنین رابطه ای نخواهد ماند، این است 
فانتزی  مفهومی  عشق  و  دلدادگی  که 
نیست و اگر صورت صحیحی به خود نگیرد 
از بین می رود. یک کالم فانتزی و سمبلیک 
به نام عشق وجود دارد که همه ما دوست 

اما  بچسبانیم  خود  رابطه  به  را  آن  داریم 
متوجه می شویم  کنیم  نگاه  واقع بینانه  اگر 
این رابطه زمانی معنا و استحکام پیدا  که 
می کند که خودخواهی های هر دو طرف در 
رابطه  این صورت  غیر  در  و  ارضا شود  آن 

عاشقانه ادامه پیدا نخواهد کرد.

ابراز عشق الزم است!
که  کنند  تصور  افراد  برخی  شاید 
و  می ترسند  عشق  ابراز  از  آدم ها  امروزه 
نمی خواهند این موضوع را به طرف مقابل 
بگویند، اما این طور نیست. اتفاقا در شروع 
یک رابطه این ابراز کردن خصوصا به شکل 
یا  زیاد است و هر دو طرف  کالمی خیلی 
می کنند.  بیان  را  موضوع  این  آنها  از  یکی 
اصال اگر ابراز عشق و عالقه وجود نداشته 
مشکل  اما  نمی شود.  آغاز  رابطه  که  باشد 
ایجاد  از  بعد  ما  از  برخی  اینجاست که  در 
ابراز  در  را  متعادل  حد  رابطه،  شروع  و 
عشق و عالقه خود در پیش نمی گیریم. ما 
دارم «  »دوستت  هم  به  همه  که  می بینیم 
که  کسانی  و  می گویند  را  »عاشقتم «  و 

درایت بیشتری دارند کمی با شک و شبهه 
بیشتری وارد چنین رابطه ای می شوند که 
فرد از همان ابتدا به شکل افراطی و اغراقی 

این جمالت را به کار می برد.
اتفاقا به نظر من تاحدی که معقول باشد و 
افراطی نباشد، محتاطانه استفاده کردن از  
جمله های ابراز عشق معقول است. من در 

جلسات زوج درمانی هم می گویم که دیدن 
عشق در رفتار فرد بسیار مهم تر از شنیدن 
آن است. گفتن را همه بلد هستند و به هم 
می گویند. مهم این است که چه کسی واقعا 
مراجعانی  می دهد.  نشان  رفتار  در  را  آن 
از  که خسته شدم  دارند  شکایت  که  دارم 
شنیدن »دوستت دارم.« اینکه یک نفر هر 
روز و هر ساعت ابراز عالقه کالمی دریافت 
کند، از اساس تاثیر جمالت از بین می رود 

و کارکرد اساسی خود را نخواهد داشت.
و  دارم«  »دوستت  جمالت  از  استفاده 
اطمینان  به  نیاز  که  است  این  آن،  امثال 
مقابل  طرف  در  را  محبت  و  خوشحالی  و 
ساعته  هر  گفتن های  این  اما  کنیم  ارضا 
شود،  ایجاد  نیاز  که  نمی دهد  اجازه  اصال 
یعنی باید اجازه دهیم نیاز در طرف مقابل 
ایجاد شود و سپس با نوازش های کالمی به 
آن پاسخ دهیم. این موضوع درباره ابتدای 
ارتباط است که خام و نپخته است که باید 
عشق و عالقه را با عمل و رفتار نشان داد. 
وگرنه بعد از استحکام رابطه، باید به شکل 

کالمی هم ابراز شود.
مسلما در برابر گروهی که به شکل افراطی 

هم  گروهی  می کنند،  ابراز  را  خود  عالقه 
گفتن  از  افراطی  شکل  به  که  هستند 
مثال  می کنند.  فرار  عالقه  ابراز  جمالت 
به  چرا  اینکه  به  پاسخ  در  آقایان  برخی 
می گویند  نمی کنی،  عالقه  ابراز  همسرت 
چه  برای  کار  و  تالش  همه  این  پس 
کسی است و اگر نشانه عشق نیست، پس 
چیست؟ به این افراد باید بگوییم که به طور 
زیاد  بسیار  خانم ها  به خصوص  بشر  کلی 
تحت تاثیر نوازش های کالمی قرار می گیرند 
باشند که دوست شان  و حتی اگر مطمئن 
این  بشنوند.  را  آن  دارند  دوست  دارید، 
پختگی  مراحل  وارد  رابطه  وقتی  است که 
و  روزمره  عادت  از  خروج  برای  و  می شود 
عاشقانه  جمالت  گفتن  تنوع،  ایجاد  حتی 

بهترین پیشنهاد به همسران است.

در بیان محبت مدیریت داشته باشید
داشته  بیان محبت مدیریت وجود  در  باید 
ارتباط  قدرت  و  قوت  باعث  اتفاقا  که  باشد 
می شود. اما شاید نقطه ضعفی که در برخی 
مردان ما حتی افراد تحصیلکرده و امروزی 
وجود دارد این است که پس از مدتی از بیان 
امتناع  همسرشان  به  نسبت  خود  محبت 
عشق  گفتن  که  شنیده اند  چون  می کنند 
می شود  باعث  یا  می کند  خراب  را  قضیه 
که طرف اصطالحا بر او غالب شود و... این 
تصورات در یک رابطه نه چندان سالم شکل 
می گیرد. مسلما وقتی ارتباط پخته است و 
امنیت الزم در آن وجود دارد بیان محبت 
و  باشد  مفید  می تواند  آن  مدیریت  البته  و 
انجام دهد،  را  این کار  نمی تواند  اگر کسی 

ضعف دارد.
اینکه بترسیم طرف مقابل از بیان محبت ما 
سوءاستفاده کند تصور درستی نیست. این 
افراطی  و  یکطرفه  موضوع عشق  که  قضیه 
موید  است  ممکن  تا حدی  اتفاقا  بیان شود 
ارتباط  در  مقابل  و طرف  باشد  مطلب  این 
سوار باشد اما این معنی حذف بیان عالقه 
مطرح  مدیریت  بحث  همان  اینجا  نیست. 
شود  تفریط  یا  افراط  که  چیزی  هر  است. 
خراب می شود. عشق باید دو طرفه و ابراز آن 
هم دوطرفه باشد آن وقت است که در یک 
فضای امن می توان محبت کرد و محبت دید 
نبود؛ چون  رابطه  و کنترل  تسلط  نگران  و 

همه چیز از پیش کنترل شده است.
منبع: مجله سیب سبز

افراط نکنید! حتی در گفتن »دوستت دارم« 

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم شریفه رشاد منش دارای شناسنامه شماره  ۵۵۳-۳۸۳۸۵۴۳۹۹۸ به شرح 
دادخواست به کالسه ۹6 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین 
تاریخ  در   1۳۰۵-1۳۵ شناسنامه  به  رحمانی  فانونس  شادروان   که  داده  توضیح 
الفوت آن مرحوم  اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین  ۸۳/1/۸  در 

منحصراست به افراد مشروحه زیر:
ناصر رشاد منش به ش ش ۰ ت ت 1۳۴۰/6/6 شماره ملی ۳۸۳۰۴۲۷۲1۲   -1

پسر متوفی 
۲- علی رشاد منش  به  ش ش ۲ ت ت 1۳۴۸/1/1 شماره ملی 6۴6۹۸۳۷۰1۸ 

پسر متوفی
۳- ظریفه رشاد منش به ش ش ۴۰۳ ت ت 1۳۳۰/1/۲ شماره ملی ۳۸۳۹۴6۷۵1۹ 

دخترمتوفی
ملی  شماره   1۳۳۹/6/1۵ ت  ت   ۵۵۳ ش  ش  به   منش  رشاد  شریفه   -۴

۳۸۳۸۵۴۳۹۹۸ دختر متوفی
۵- فرشته رشاد منش به  ش ش ۷ ت ت 1۳۴۳/۲/1۳ شماره ملی ۳۸۳۹۵6۷۷6۹ 

دختر متوفی به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
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 شورا  تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. 6۸۴/ م.الف
رئیس شعبه  8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

1- فروغ زارعی فرزند سهراب به نشانی بوشهر بهمنی خیابان شهدای خلیج فارس 
کوچه دریا ۵ پالک ۲۰

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
بنیامین بهرامی فر به نشانی دزفول ک آزادگان بین نینوا و مبارز پ ۳۸۵

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹61۰۰۹۷۷1۰۳۰۰۸1۲ 
و شماره دادنامه مربوطه ۹۳۰۹۹۷۷۷1۰۳۰۰6۸۹ حکم به الزام خوانده به پرداخت 
عبارت 61۴ عدد سکه  به  مهریه   ( نکاحیه  در سند  مندرج  به شرح  زوجه  مهریه 
تمام بهار آزادی( و هزینه دادرسی )۴۰۰/۰۰۰ریال( و کلیه خسارات دادرسی در 

حق خواهان صادر و نیز محکوم گردیده به پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی(. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید  واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد ۸ و ۳ قانون 
کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  خوددرای   -۴  )1۳۹۴ مالی  محکومیت  اجرای  نحوه 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود. )ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴(6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴(.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان بوشهر- مسعود احسانی

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت 
به فروش ملک متعلق به شخص ثالث پرویز پور مهدی گنجینه که در جهت وصول 
بدهی محکوم علیه علی قنبرزاده در حق محمود بنفشه با وکالت کاظم علیزاده روز 
دوشنبه در تاریخ 1۳۹6/۰۴/1۹ ساعت 1۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای 
افروز  گنج  خ  بابل  در  واقع  پالک  دانگ  شش  کارشناس  نماید  اقدام  بابل  مدنی 
سیاهکال محله شرقی کوچه کشاورز ۳۷ بن بست نیایش پ ۵۷۲ بمساحت ۳۲6/۲۷ 
بطول  بطول  و شرق  قطعه ۹۰۲  به  دیواریست  متر   1۵/۳ بطول  مربع شمال  متر 
۲۷/۰1 متر دیواریست به دیوار قطعه ۸۸6 جنوب بطول 1۵/۵۷ متر دیواریست به 
قطعه باقیمانده پالک اصلی غرب اول بطول/۰6۲ متر ۲/۴۰ متر و 1/۵ متر درب و 
دیواریست به کوچه بن بست دوم بطول 1۷/۵۸ متر دیواریست به قطعه ۹۰۴ که 
در آن یک ساختمان مسکونی دوبلکس بمساحت 1۳۰ متر مربع مشتمل بر هال 
نشیمن سالن اتاق خواب آشپزخانه باز کاشی سرامیک شده با کابینت فلزی فضای 
پارکینگ جلو ۴۵ متر مربع و یک کنتور برق تک فاز و گاز شهری و آب شرب شهری 
با پالک ثبتی ۲۸16/1۵۵۷ را 16۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد نموده است مزایده از 
قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود 
و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ خرید را فی المجلس ومابقی را ظرف یک ماه 
پرداخت نماید و در صورت انصراف وعدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی 

در حق دولت ضبط خواهد ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد.
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

آگهی احضار متهم
کالهبرداری  خواسته  به  متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  شاکی  خواهان/ 
دادگاه های عمومی شهرستان بخش سرخرود شهرستان محمود  تقدیم  وتخریب 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی بخش سرخرود )1۰1 
دادگاه کیفری دو سابق( واقع در استان مازندران- سرخرود- بلوار والیت- دادگاه 
عمومی بخش سرخرود ارجاع و به کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۰11۴۰۲۰1۵ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1۳۹6/۰۵/۰۸ و ساعت 1۰:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم حسن مولوی 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه ١0١ دادگاه کیفری دو بخش سرخرود- سید رسول حسینی 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت 
به فروش ملک متعلق به محکوم علیه سید قاسم شجاعیان بابل رضیا کال مصالی ۵ 
در حق بانک ملی با وکالت خانم محمد پور روز یک شنبه در تاریخ 1۳۹6/۰۴/1۸ 
ساعت 1۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس 
ارزش عرصه و اعیان پالک ثبتی ۲۲۷۸/۵ اصلی به شماره ثبت ۹۳۰۹ در صفحه 
۳۳۴ دفتر جلد ۷۸ در بخش ۲ بابل بمساحت ۴1۷ متر مربع را دارای یک باب منزل 
مسکونی نیم پیلوت با سقف شیروانی و قسمت پیلوت شامل پارکینگ موتورخانه و 
یک اتاق ۴۵ متر مربع و قسمت فوقانی یک واحد ۲۰۰ مترمربع را 1/۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ 
برآورد نموده است و با توجه به میزان محکوم به )۳1۳۴۲1۷۵6۴ ریال( مقدار 66 
سیر مشاع از ۲۴۰ سیر مشاع ملک از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از 
قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود 
و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ خرید را فی المجلس ومابقی را ظرف یک ماه 
پرداخت نماید و در صورت انصراف وعدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی 

در حق دولت ضبط خواهد ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد.
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۸۴6۴۳۰۰1۷۷شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهر جوانرود 

)1۰1 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷۸۴61۳۰۰1۷1
امام  خ  جوانرود  کرمانشاه-  نشانی  به  علی  فرزند  رحمانی  جالل  1-آقای  شاکی: 

روبروی بانک ملت داخل پاساژ ملت۰۹1۸۴۴11۸۴۴
متهم:آقای فرشید فرهادی فرزند خلیل به نشانی کرمانشاه-جوانرود

اتهام: )1(توزیع چک پول )اسکناس(جعلی و عرضه آن به شرح صورتجلسه پیوستی
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای فرشید فرهادی فرزند خلیل دائر بر توزیع ۲۵ قطعه چک پول 
جعلی پنجاه هزار تومانی دادگاه با عنایت به اوراق پرونده خصوصا شکایت آقایان1-
جالل رحمانی ۲-مختار محمودنژاد ، گزارش مرجع انتظامی ، وجود الشه پول های 
جعلی ، عدم حضور متهم در تمامی مراحل دادرسی و متن کیفرخواست صادره از 
بر متهم محرز است و مستند به  انتسابی  بزه  انقالب جوانرود  دادسرای عمومی و 
مواد ۵۲۳ و ۵۲۵ قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1۳۷۵ متهم را به تحمل هفت 
سال حبس تعزیری محکوم می نماید و به استناد ماده ۲1۵ قاون مجازات اسالمی 
حکم به معدم شدن چک پول های جعلی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد 
و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید 

نظر استان کرمانشاه می باشد.
البدل شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو جوانرود – رئیس دادگستری و دادرس علی 

خسرو آبادی
رونوشت برابر اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 
جوانرود)١0١ جزایی سابق(-اسعد محمدی

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۸۴6۴۳۰۰۰۸۲ شعبه1۰1 دادگاه کیفری دو شهر جوانرود 

)1۰1 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷۸۴61۳۰۰1۷۷
شاکی:آقای ابراهیم حسینی فرزند محمد به نشانی استان کرمانشاه- شهرجوانرود 

خیابان سعدی-کوچه شهید عزیز ویسی نسب
متهم: 1-آقای محمد علی رستمی فرزند محمد رحیم به نشانی کرمانشاه-جوانرود

اتهام: جعل سند مالکیت خودرو سواری تندر ال۹۰ از طریق ساختن سند و استفاده 
از سند مجعول

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای علی رستمی فرزند محمد رحیم دائر بر جعل سند مالکیت 
یکدستگاه خودروی تندر ال نود با ساختن سند و استفاده از سند مجعول دادگاه با 
عنایت به اوراق پرونده خصوصا شکایت شاکی آقای ابراهیم حسینی ، وجود الشه 
سند مجعول ، پاسخ استعالم واصله از پلیس راهور و اظهارات مطلعین و عدم حضور 
متهم در تمامی مراحل دادرسی و متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب جوانرود بزه انتسابی را بر متهم محرز دانسته و مستند به مواد۵۲۳و۵۳۵قانون 
مجازات اسالمی مصوب سال1۳۷۵ و ماده 1۳۴ قانون مجازات اسالمی مصوب سال 
1۳۹۲ متهم را به اتهام جعل به تحمل سه سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از 
سند مجعول به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد 
و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست قابل تجد نظر در دادگاه تجدیدنظر 

استان کرمانشاه می باشد. 
البدل شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو جوانرود – رئیس دادگستری و دادرس علی 

خسرو آبادی
رونوشت برابر اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 
جوانرود)١0١ جزایی سابق(-اسعد محمدی

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۸۴6۴۳۰۰۲۴۵ شعبه1۰1 دادگاه کیفری دو شهر جوانرود 

)1۰1 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷۸۴61۳۰۰1۷۵
روستای شروینه  جوانرود  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  ظاهریان  شاکی:آقای سهیل 

 ۰۹1۸۹۹۷۴۳۲۸
به نشانی سرپل ذهاب شهرک دیره  متهم: 1-آقای عرفان صحرایی فرزند سلمان 

روبروی باشگاه کوی اول ۰۹1۸۵۷۳۷۸۰۹
اتهام: خیانت در امانت از طریق فروش مال غیر شامل یک دستگاه خودرو پراید

رای دادگاه
اتهام آقای عرفان صحرایی فرزند سلیمان دائر بر خیانت در امانت از  در خصوص 
 ۵۵6 ب   ۹۸ انتظامی  شماره  به  پراید  سواری  خودروی  یکدستگاه  فروش  طریق 
پرونده  اوراق  به  عنایت  با  دادگاه  آقای سهیل ظاهریان  موضوع شکایت  ایران ۲۹ 
در  مضبوط  مطلعین  اظهارات   ، انتظامی  مرجع  گزارش   ، شاکی  شکایت  خصوصا 
پرونده و اسناد مالکیت خودروی مذکور بنام شاکی ، عدم حضور متهم در تمامی 
مراحل دادرسی و متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب جوانرود 
بزه انتسابی را بر متهم محرز دانسته و مستند به ماده 6۷۴ قانون مجازات اسالمی 
مصوب سال 1۳۷۵ متهم را به تحمل هجده 1۸ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید 
رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه می باشد و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 

نظر در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
البدل شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو جوانرود – رئیس دادگستری و دادرس علی 

خسرو آبادی
رونوشت برابر اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 

جوانرود)١0١ جزایی سابق(-اسعد محمدی

متن آگهی 

خواهان نگین مطاعی دادخواستی به طرفیت آقای سید امین شاهرخی فرزند سید 
علی مجهول المکان به خواسته مطالبه نفقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مجتمع  اختالف  شورای حل   1۷ شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  آباد   خرم 
واقع در خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ (  آباد  خانواده خرم 
ارجاع و به کالسه ۹6۰۹۹۷66۵6۷۰۰۰6۹  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
دادخواست  مفاد  است  تعیین شده   1۰:۳۰ و ساعت   1۳۹6/۵/۴ روز چهارشنبه  
بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای صدور حکم به پرداخت نفقه ایام 
گذشته از مورخه ۹۵/۵/۲۰ لغایت صدور حکم مقوم به مبلغ یک میلیون تومان به 
انضمام کلیه خسارات دادرسی طبق نظر کارشناسی نموده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده سید امین شاهرخی فرزند 
سید علی مجهول المکان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.و در غیر اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم 

می گردد. 
دبیر شعبه ١7 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی. 

دادنامه 
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  شعبه 1۰1  پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸6611۲۰1۰6۰ 
 : شاکی   ۹6۰۹۹۷661۳۵۰۰۲61 شماره  تصمیم   ) سابق  )1۰1جزایی  آباد  خرم 
خانم مریم شاه قلی سبزواری فرزند رحیم به نشانی لرستان –خرم آباد –شقایق خ 
طیب ک ایرانمهر 1۳ انتهای ک سمت راست –متهم : آقای امید امانی چگنی فرزند 

ایرج – اتهامات :1-توهین و فحاشی ۲۳-ضرب و جرح عمدی 
رای دادگاه : در خصوص اتهامات آقای امید امانی چگنی فرزند ایرج )به علت متواری 
بودن اطالعات بیش تری از وی در دسترس نمی باشد (دایر بر الف( ایراد ضرب و 
جرح عمدی  ب ( توهین و فحاشی در مورخه ی 1۳۹۵/6/16 موضوع شکایت خانم 
مریم شاه قلی سبزواری فرزند رحیم دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و دالیل و قرائن و امارات موجود از قبیل : شکایت شاکیه – گواهی پزشکی 
قانونی مورخه ی 1۳۹۵/6/1۸ به شماره ی ۲۲۷۰6۳۰که حاکی از ایجاد جراحات 
عنوان  به  عنه  مشتکی  پدر  اظهارات  مفاد  باشد  می  سخت  جسم  اصابت  اثر  در 
مطلع در جلسه ی مورخه ی 1۳۹۵/۷/۲6 شعبه ی اول بازپرسی خرم آباد بدین 
بیان که من شاهد کتک کاری نبوده ام ولی اطالع دارم که امید فرزندم ایشان را 
کتک زده است متواری شدن متهم پس از ارتکاب جرم تا کنون و عدم حضور وی 
از  نامبرده  احضار  رغم  علی  مرجع  این  رسیدگی  ی  جلسه  و  دادسرا  جلسات  در 
طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به شماره ی ۹61۰۴۳6611۰۰۰1۸۷ مورخه 
ی 1۳۹6/1/۲۷ بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده و مستندا 
به ماده ی 6۰۸قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1۳۷۵و مواد ۲ و 1۸ 
و 1۹ و ۲۷ و ۴۴۸و ۴۴۹ و ۴۵۲ و ۴6۲ و ۴۸۸ و ۵۵۹ و ۷1۰ و ۷1۴و ۷1۵ قانون 
1-جمعا  پرداخت  به  نامبرده  محکومیت  بر  حکم   1۳۹۲ مصوب  اسالمی  مجازات 
چهارو نیم هزارم دیه ی کامل بابت کبودی شانه ی چپ و ناحیه ی فوقانی و میانی 
بازوی چپ ۲-جمعا یک درصد از دیه ی کامل بابت خراشیدگی ناحیه ی فوقانی 
بازوی چپ و ساعد دست چپ )دو حارصه( ۳-یک و نیم هزارم دیه ی کامل بابت 
کبودی سمت راست گردن ۴-شش هزارم دیه ی کامل بابت سیاه شدگی دور چشم 
چپ ۵-نیم درصد از دیه ی کامل بابت ارش تورم دور چشم چپ در حق خانم مریم 
شاه قلی سبزواری فرزند رحیم )شاکیه ( ظرف یکسال قمری از زمان وقوع جنایت 
و تحمل ۵۰ ضریه شالق تعزیری درجه ی شش که در محل اجرای احکام کیفری 
دادگستری شهرستان خرم آباد و در خفاء به صورت متعارف و یکسان و با رعایت 
موازین شرعی و قانونی بر نواحی غیر حساس بدن نواخته خواهد شد صادر و اعالم 
می گردد .رای صادره غیابی و مستندا به ماده ۴۰6 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاءمهلت واخواهی در خصوص اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدی با توجه به میزان دیه و ارش متعلقه که کمتر از یک دهم دیه ی 
کامل است و مستندا به بند ب ماده ی ۴۲۷ قانون اخیر الذکر قطعی بوده لکن از 
حیث بزه توهین و فحاشی ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه ١0١ دادگاه کیفری ٢ خرم آباد – سید مجید همتی 
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 آغاز فینال لیگ برتر پینگ پنگ
 از اول تیر ماه

فدراســیون پینگ پنگ زمان برگزاری فینال 
لیگ برتر را مشــخص کرد تا تکلیف قهرمان 
این دوره هم معلوم شود.به  گزارش  ایسنا، پس 
از این که تیم دانشگاه آزاد به دلیل اختالفات با 
فدراسیون تنیس روی میز از پلی آف لیگ برتر 
انصراف داد، تیم تاید واتر بندرعباس به عنوان 
فینالیســت دوم باید با پتروشــیمی بندر امام 
)ره( رقابت کند.اکنون زمــان برگزاری فینال 
مسابقات مشخص شــده که دو تیم تاید واتر 
بندر عباس و پتروشــیمی امام اول و دوم تیر 
ماه از ســاعت ۲1 در آکادمی مجموعه انقالب 
دو بازی اول را برگزار می کنند.دو بازی دوم هم 
1۷  و 1۸ تیر ماه در ماهشــهر برگزار خواهد 
شد.بازی ســوم هم ۲۲ تیر ماه انجام می شود 
که زمان میزبان  آن بعدا از ســوی فدراسیون 

اعالم خواهد شد.

 تکذیب مذاکره پرسپولیس 
با دژاگه

معاون امور اقتصادی پرسپولیس خبر مذاکره 
پرسپولیس با اشکان دژاگه را تکذیب کرد.

بــه گزارش ایســنا، محمد ترکاشــوند درباره 
آخرین وضعیت حضور پرسپولیس در بازار نقل 
و انتقاالت، اظهار کرد: نقل و انتقاالت باشــگاه 
در رده بزرگســاالن تقریبا تمام شده است. در 
حال حاضر مذاکراتی برای رده زیر ۲۳ ســال 
داریم تا این رده کامل شود. درباره بشار رسن 
بازیکن عراقــی مدنظر پرســپولیس هم باید 
بگویم که او هنوز با باشگاه عراقی قرارداد دارد 
و ما منتظر جواب او هســتیم. مذاکرات خوبی 

با او داشتیم و منتظر جواب نهایی او هستیم.
ترکاشوند در ادامه درباره شایعه حضور دژاگه 
در پرســپولیس، اظهار کرد: من تا حاال چیزی 
نشنیده ام و خودم هم این خبر را از روزنامه ها 
فهمیدم. این خبر را تکذیب می کنم.او در پایان 
در پاســخ به این ســوال که چه تیم هایی در 
فصل نقل و انتقاالت بهتر عمل کرده اند، گفت: 
نمی تــوان به طور دقیق نظر داد. بســتگی به 
نیازهای تیم دارد. اگر تیمی نیازهایش برطرف 
شود در فصل نقل و انتقاالت خوب عمل کرده 
است. درباره پرسپولیس می توانم بگویم که با 
توجه بــه انتخاب های برانکو صددرصد نفراتی 
که او مدنظرش بوده جذب کردیم. از نظر من، 
ما در نقل و انتقاالت موفق بودیم.ترکاشوند در 
پاسخ به این سوال که آیا تیم هایی که بازیکنان 
مطرح جذب می کنند و به جوانگرایی اعتنایی 
ندارند،  گفت: همه این مسائل به نیازهای تیم 
بســتگی دارد و ممکن اســت تیمی با جذب 
بازیکن گمنــام و جوان بهتر عمــل کند. در 
لیست ما نام بازیکنان گمنام و جوانی هم بود 
که در روزهای آینده به تیم اضافه می شــوند. 
اگر دقت کنید ما نفراتــی که جذب کرده ایم 

همه جوان هستند.

کسب عنوان یازدهم قهرمانی آسیا 
تیم فلوره بانوان

تیم شمشیربازی بانوان در اسلحه فلوره دیروز 
در ادامــه  رقابت هــای قهرمانی آســیا عنوان 
یازدهم را کســب کرد.به  گزارش  ایسنا، دیروز 
در رقابت های شمشــیربازی قهرمانی آســیا 
بخش تیمی رقابت ها ، تیم اسلحه فلوره بانوان 
با ترکیــب الهه قهرمانی، نگین کافی و مطهره 
محســنی به مصاف رقیبان رفتند.تیم   ملی در 
جدول شــانزده تیم با نتیجه  ۴۵ - ۲۵ مغلوب 
ویتنام شــد و در ادامه  رقابت ها برای کســب 
عنوان نهمی به مصاف تایلند رفت و این دیدار 

را نیز با نتیجه  ۴۴ - ۳۳ واگذار کرد.
ملی پوشان برای کسب عنوان یازدهم رقابت ها 
مقابل ماکائو با نتیجه  ۴۵ - 1۸ پیروز شــدند 
و در جایــگاه یازدهــم رقابت هــای قهرمانی 

شمشیربازی آسیای هنگ کنگ قرار گرفت.

رونالدو: نیازی به نگرانی نیست

مهاجم گلزن پرتغالی از کســب یک امتیاز 
برابر مکزیک ابراز نارضایتی کرد. با این حال 
قول داد آنها بتوانند به پیروزی در بازی های 
بعدی دست یابند.به  گزارش  ایسنا  و  به نقل 
از دیلی میل، پرتغال با حضور مهاجم گلزن 
خود یعنی کریســتیانو رونالدو برابر مکزیک 
به تســاوی دو بر دو رضایت داد.این بازیکن 
بــه عنوان بهترین بازیکــن زمین هم بعد از 
پایان مســابقه انتخاب شــد. رونالدو پس از 
پایان مســابقه، گفت : این نتیجه ای نبود که 
ما بــه دنبال آن بودیم. ما تا ثانیه های پایانی 
به دنبال پیروزی بودیم و متاســفانه در یک 
لحظه همه چیز را از دســت دادیم  ولی این 
طبیعت فوتبال است. ما به صعود از گروه باور 
خواهیم داشت، چون توانایی و ظرفیت های 
باالیــی در تیم   داریم و البته این که دو بازی 

هم باقی  مانده است.
مهاجم گلزن پرتغالــی در ادامه  صحبت های 
خود،  اضافه کرد: نیازی نیست که زنگ خطر 
را برای بازیکنان بــه صدا در بیاوریم و نگران 
باشیم. باید آرام رقابت ها را دنبال کنیم. فقط 
به بازی بعدی فکر خواهیم کرد و امیدمان را 

از دست نمی دهیم.

یازدهمی ایران در لیگ جهانی والیبال

در پایــان دور مقدماتــی لیگ جهانی ۲۰1۷ والیبال، شــش تیم 
فرانسه، برزیل، صربستان،  روسیه، کانادا و آمریکا با کسب امتیازات 

الزم به مرحله نهایی لیگ جهانی ۲۰1۷ صعود کردند.
به گزارش ایسنا، دور مقدماتی لیگ جهانی پس از برگزاری ۹ بازی 
در طول ســه هفته به پایان رسید و تکلیف شش تیم صعودکننده 
به مرحله نهایی که با میزبانی کشــور برزیل برگزار خواهد شــد، 
مشخص شد.در روز سوم از هفته پایانی دور مقدماتی لیگ جهانی 
۲۰1۷ شش دیدار برگزار شد. در مهمترین بازی تیم ملی ایران به 
مصاف روسیه رفت و در ادامه نتایج ضعیفش در هفته پایانی سه بر 
صفر مغلوب شد. شاگردان کوالکوویچ با شکست برابر آمریکا هیچ 
شانســی برای صعود به مرحله نهایی نداشتند و به همین دلیل با 
یک ترکیب جوان تر مقابل روس ها قرار گرفتند. با شکســت برابر 
روس ها، ایران با سه برد و شش باخت و کسب هفت امتیاز در لیگ 
جهانــی ۲۰1۷ به عنوان یازدهم در بین دوازده تیم دســت یافت. 
روسیه هم با کسب پنج برد و چهار باخت و کسب 1۴ امتیاز خود 
را به رتبه چهارم رســاند و به مرحله نهایی صعود کرد. ایتالیا تنها 

تیمی بود که پائین تر از ایران قرار گرفت.

اعالم ساعت دیدار تیم های ایران و کره جنوبی 

ســاعت دیدار تیم های ملی ایران و کره جنوبی مشــخص شد.به  
گزارش  ایسنا، تیم   ملی فوتبال ایران در نهمین دیدار خود از مرحله 
انتخابی جام جهانی ۲۰1۸ روسیه نهم شهریور ماه در کره جنوبی 
به مصاف تیم   ملی این کشور می رود.این دیدار ساعت ۲۰ به وقت 
محلی )1۵:۳۰ به وقت تهران( برگزار می شود.هنوز شهر میزبان این 
دیدار مشخص نشده اســت.همچنین شاگردان کارلوس کی روش 
در آخرین دیدار خود ســاعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آزادی به مصاف 
سوریه می روند که این دیدار چهاردهم شهریور ماه برگزار می شود.

هر دو بازی برای شاگردان کی روش تشریفاتی است و هیچ تاثیری 
در جایگاه ایران ندارد، چرا که صدرنشــینی و صعود ایران به جام 

جهانی مسجل شده است.

داریوش شجاعیان رسما استقاللی شد

هافبک تیم گســترش فــوالد بعد از کش و قوس هــای فراوان به 
جمع آبی هــای پایتخت اضافه شــد.به گزارش ایســنا، داریوش 
شجاعیان هافبک تیم گسترش فوالد بعد از صدور رضایت نامه اش 
برای تیم استقالل با مســئوالن این تیم دیدار کرد و بعد از توافق 
نهایی قراردادش را با اســتقالل به مدت ســه فصل امضاء کرد.این 
نقــل و انتقال درحالی صورت گرفت که شــجاعیان خیلی دیر به 
محل قرارش با اســتقاللی ها رفت و این مسئله باعث انتشار اخبار 
غیررســمی مبنی بر جلسه او با پرسپولیسی ها شــد. با این حال 
شــجاعیان حوالی ساعت ۲۴ با مسئوالن استقالل دیدار کرد و در 

نهایت قراردادش را با این تیم امضاء کرد.

ششمی ایران در بخش تیمی اسلحه اپه

تیم ملی ایران با شکست برابر قزاقستان به عنوان ششم تیمی آسیا 
در اســلحه اپه دست یافت.به گزارش ایسنا، مسابقات شمشیربازی 
قهرمانی اســیا از ۲۵ تا ۳۰ خرداد ماه به میزبانی کشور هنگ کنگ 
در حال برگزاری اســت.تیم ملی ایران در بخش تیمی اسلحه اپه 
توانســت با ترکیب طاهر عاشــوری، محمد اسماعیلی، محمدعلی 
کیانی و محمد رضایی پس از کســب دو برد و دو باخت به عنوان 
ششم آسیا برسد. با شروع مسابقات در مرحله یک هشتم نهایی تیم 
ایران رودرروی سنگاپور قرار گرفت و موفق شد ۴۵ بر ۳۲ این تیم 
را شکست دهد و به جمع هشت تیم پایانی راه یابد.در مرحله یک 
چهارم نهایی شمشیربازان ایرانی با وجود تالش نتوانستند حریف 
چینی ها شــوند و ۴۵ بر ۳۰ بازی را واگــذار کردند.تیم ملی ایران 
برای کســب عناوین پنجم تا هشــتم در نخستین بازی به مصاف 
چین تایپه رفت و در یک رقابت نزدیک توانست ۴۵ بر ۴۲ حریف 
ســخت کوش خود را شکست دهد اما در آخرین بازی برای کسب 
عنوان پنجم برابر قزاقســتان ۴۵ بر ۳۷ شکســت خورد و جایگاه 

ششم آسیا را از آن خود کرد.

احتمال غیبت ستاره کره ای برابر ایران

سون هیونگ مین به دلیل مصدومیت ممکن است نتواند تیم   ملی 
کره جنوبی را در بازی برابر ایران همراهی کند.به  گزارش  ایســنا  و 
 به نقل از یونهاپ، ســون هیونگ مین، ستاره تیم   ملی کره جنوبی 
بــه دلیل مصدومیت در بازی برابر قطر از زمین بازی بیرون رفت و 
قرار اســت به زودی نیز جراحی شود و به همین خاطر دیدارهای 
نخســت تیمش را در لیگ برتر از دست خواهد داد.مصدومیت این 
بازیکن کره ای ممکن اســت باعث شــود او در بازی حساس برابر 
ایران نتواند تیم   ملی کشورش را همراهی کند. کره جنوبی باید در 
شهریور ماه در جدالی حساس برابر ایران به میدان برود و سپس به 
تاشکند ازبکستان خواهد رفت تا آخرین دیدارش در انتخابی جام 
جهانی روســیه را برگزار کند.شدت مصدومیت سون هیونگ مین 
باعث خواهد شد که او جدال حساس برابر ایران را از دست بدهد؛ 
دیداری که با هر نتیجه ای غیر از برد کره به پایان برسد کار صعود 

این تیم به جام جهانی را بسیار سخت خواهد کرد.

خبـر

اگهی مزایده اموال منقول-مرتبه اول
در پرونده کالسه مطروحه۹6۰۰6۳در اجرای احکام مدنی چهاردانگه در 
فرزند  زاده  ملک  علیرضا  علیه  قم  دادگستری  از  اعطایی  نیابت  راستای 
وجیه اله در حق محکوم له اعظم السادات نعمتی به تعداد چهارده عدد 
سکه تمام بهار ازادی و مبلغ۲1۰/۰۹6/۵6۰ریال در همین راستا اموال به 

مشخصات ذیل ارزیابی کارشناسی گردیده:
انتظامی6۸۳م۳۹  شماره  به  پراید  سواری  خودروی  دستگاه  1-یک 
موتور11۳/۴۴۸1۵۴۵شماره  شماره  به  رنگ  مدل1۳۹۰سفید 
براورد  ارزش11۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  به  شاسی1۴1۲۲۹۰۰۴6۹۴۳ 

کارشناسی گردیده است.
طریق  از  ظهر  1۰الی11  ساعت  چهارشنبه۹6/۴/۲1  روز  است  قرار  که 
برسد  فروش  به  چهاردانگه  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای  دفتر  در  مزایده 
مبلغ مزایده از مبلغ پایه شروع به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته می شود 1۰در صد مبلغ فروخته شده فی المجلس از برنده 
به حساب سپرده دادگاه  باید  ماه  مابقی ظرف مدت یک  اخذ و  مزایده 
نفع دولت ضبط می  به  این صورت مبلغ پرداختی  واریز گردد. در غیر 
گردد. عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا پنج روز قبل از 

مزایده به این دفتر مراجعه نمایند. م/الف۵1۲
علی نصرتی - مدیر اجرای احکام مدنی چهاردانگه

تیم کشــتی فرنگــی جوانان ایــران پس از 
قهرمانی در رقابت های آســیایی، تمرینات 
خود را برای حضــور در پیکارهای جهانی از 

دوم تیر ماه از سر خواهند گرفت.
رقابت های کشــتی جوانان جهان روزهای 
1۰ تا 1۵ مرداد ماه در شــهر تامپره فنالند 
برگزار می شــود.رقابت های کشتی فرنگی 
جوانان قهرمانی آســیا روزهــای ۲۵ و ۲6 
خرداد ماه در شــهر تایچونگ کشــور چین 
تایپه )تایوان( برگزار شد و فرنگی کاران ایران 
با ۷1 امتیاز قهرمان شــدند.تیم ایران با پنج 
مدال طالی پویا دادمرز، محمد جواد رضایی، 
امیــن کاویانی نژاد، مهدی بالی و امیرمحمد 
حاجــی پور در وزن های ۵۰، ۵۵، 66، ۸۴ و 
1۲۰کیلوگرم و دو مدال نقره کرامت عبدولی 
و امیرمحمــد نوروزی در وزن های 6۰ و ۹6 
کیلوگرم عنــوان قهرمانی این دوره از رقابت 
ها را از آن خود کرد.بر اســاس این گزارش، 
اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران برای 
حضور در رقابت هــای جهانی روزهای ۲ تا 

1۲ تیر در خانه کشتی سالن شهدای هفتم 
تیر برگزار می شود.اسامی نفرات دعوت شده 
به این اردو به شــرح زیر است:۵۰ کیلوگرم: 
پویا دادمرز، علی یاری زاده )خوزســتان( و 

محمدهادی شعبانی )فارس(

۵۵ کیلوگــرم: میثــم دلخانــی )فــارس(، 
محمدجــواد رضایــی )قم( و پویــا ناصرپور 

)خوزستان(
6۰ کیلوگــرم: کرامت عبد ولی، حامد تاب و 

یوسف حسینوند )خوزستان(

66 کیلوگرم: امین کاویانی و حسین اسدی 
)خوزستان(

۷۴ کیلوگرم: محمد شربی نیازی )خوزستان(، 
سید محمدچوبچیان )گیالن( و محمد حسن 

حسینی )خراسان رضوی(
۸۴ کیلوگــرم: آرمان علیزاده )خوزســتان(، 
مهــدی بالی )مازندران( و حســین فروزنده 

)تهران(
۹6 کیلوگرم: امیرمحمد نــوروزی )تهران(، 
علی قاســمی )مازندران( و ســید احســان 

اسماعیل پور )کرمان(
میرزازاده )خوزستان(،  امین  1۲۰ کیلوگرم: 
امیرمحمد حاجی پور )مازندران( و مســعود 

میرزائیان )چهارمحال و بختیاری(
حمید باوفا )ســرمربی(، حسن حسین زاده، 
مهرداد اســفندیاری فر، روح اهلل میکائیلی، 
)مربیــان(، محمدرضا  زاده  باباجان  مجتبی 
صادقــی )ماســاژور( و مهــدی شــربیانی 

)سرپرست(

گام بلند فرنگی کاران جوان برای قهرمانی جهان

نقره کاراته وان اسپانیا برای عسگری اعزام ۱۲ تیرانداز به مسابقات جوانان جهان

بهمن عســگری در فینال رقابت های کاراته 
وان اســپانیا مغلوب حریف فرانسوی شد و 

مدال نقره را کسب کرد.
بهمن عسگری با شکست حریفان خود راهی 
فینال شده بود، برابر لوگان کاستا فرانسوی 
۸ بــر ۷ نتیجه را واگذار کــرد و مدال نقره 
پنجمیــن مرحله لیگ جهانــی کاراته وان 
اســپانیا را کســب کرد.نماینــده وزن ۷۵- 
کیلوگرم مردان برای رسیدن به فینال، پس 
از اســتراحت در دور نخست، در دور دوم به 
مصاف استفان کاروانیسکی از انگلستان رفت 
و با نتیجه ۸ بر صفر به برتری دست یافت . 
او در ادامــه رقابت ها  ۵ بر صفر جردن ماهر 
از استرالیا  را شکست داد. عسگری در دیدار 
ســوم خود نیز  لورنزو پیترومارچی از ایتالیا 
را ۹ بر صفر از پیش رو برداشت.عسگری در 
دیدار چهارم خود نیــز نیکالس کوزماس از 
یونــان را ۹ بر صفر مغلوب کــرد و در نیمه 
نهایــی با شکســت ۴ بر صفر جــو کالوی 

انگلیسی راهی دیدار پایانی شده بود.
پگاه زنگه مربی تیم ملی بانوان نیز در حالیکه 
برای حضور در رقابت ها ثبت نام کرده بود اما 

در مسابقات شرکت نکرد.

1۲ نماینده ایــران در رقابت های تیراندازی 
قهرمانی جوانان جهان حضور خواهند داشت.

مسابقات تیراندازی قهرمانی جوانان جهان با 
حضور ۵۲۲ تیرانداز از 6۳ کشــور جهان در 

شــهر زول آلمان برگزار می شود که کاروان 
تیراندازی ایران با 1۲ تیرانداز در قالب شش 
تیرانداز خانم و شش تیرانداز آقا در دو رشته 
تفنگ و تپانچه در این رقابت ها حضور خواهند 
یافت.در رشته تفنگ فاطمه کرم زاده، مریم 
شــفیعی پور، آرمینا صادقیــان، امیرمحمد 
نکونــام، امیر ســیاوش ذوالفقاریان، علیرضا 
داوودآبادی به همراه مربی خود علیرضا اینانلو 
عازم مسابقات قهرمانی جوانان جهان آلمان 
می شوند.همچنین در رشــته تپانچه هانیه 
رستمیان، شــیرین مرتضوی، لعیا محمدی، 
مهدی تنــدری، مرتضی علیمحمدی، عرفان 
صلواتی بــه همراه خدابنده لــو و صولت به 
عنــوان مربــی راهی این رقابت هــا خواهند 
شد.در رقابت های قهرمانی جوانان جهان زول 
- آلمــان که از یکم تیر ماه الی هشــتم تیر 
 )MQS( ماه برگزار می شود، حداقل ورودی
مربوط به کسب ســهمیه المپیک نوجوانان  

۲۰1۸ آرژانتین را ثبت می کنند.

ملی پوش ووشو بانوان ســطح لیگ چین را باال دانست و از 
مسئوالن کمیته ملی المپیک نیز خواست تا جوایز ووشو را 

هم مثل دیگر رشته ها اهدا کنند.
الهه منصوریان در گفت وگو با ایسنا به شرایط خود در لیگ 
چین اشــاره کرد و افزود: در حال حاضــر تیم ما در لیگ 
چین دوم بــودن خود را قطعی کرده و بــرای قهرمانی به 
میدان می رود. حریفی که در آخرین مرحله با آن بازی دارم 
ورزشکار جوانی است که انگیزه باالیی دارد و عنوان قهرمانی 
جوانــان جهان را در کارنامه خود دارد اما به نظر من در رده 
بزرگساالن من از او بهتر باشم. به طور کلی باید بگویم که هر 

بازی در لیگ چین استرس سه بازی جهانی را دارد.
او بــا بیان اینکه لیگ چین تکنیکی تر از لیگ ووشــو ایران 
اســت خاطرنشان کرد: ســطح لیگ چین بسیار باالست و 
از نظر من یک ســر و گردن از بقیه کشــورها و ایران باالتر 
هستند اما ووشو ایران پیشرفت زیادی کرده است. حتی در 
برخی موارد ورزشــکاران چینی در مقابل ووشوکاران ما تن 
به شکست داده اند چون ورزشکاران ما تالش زیادی دارند و 

باید این را بدانیم که کشتی در خون ایرانی هاست.
ملی پوش بانوان ووشــو در وزن ۵۲ کیلوگرم به برنامه های 
آینده خود نیز اشــاره کرد و گفت: پنجشنبه در لیگ چین 
بازی خواهم داشــت و به پیروزی برسم و پس از آن خود را 
برای انتخابی تیم ملی ووشــو آماده می کنم تا در بازی های 
جهانی روســیه حاضر شوم.لژیونر ووشو ایران در لیگ چین 

افزود:  برای جاکارتا هم تــالش خود را می کنم تا بتوانم به 
این رویداد مهم ورزشــی برسم. در وزن ۵۲ کیلوگرم، من و 
خواهرم ســهیال رقیب هم هستیم که هر کدام بهتر باشیم، 
جواز حضور در بازی های آســیایی را کســب می کنیم. در 
وزن 6۰ کیلوگــرم نیز خواهرم شــهربانو رقیبی ندارد و به 
احتمال زیــاد به این بازی ها اعزام شــود. با توجه به اینکه 
بازی های آســیایی جای کســب تجربه نیست و ایران فقط 
دو نماینده ووشــو بانوان در این مســابقه ها خواهد داشت، 
تمام تالش خود را می کنیــم تا به این بازی ها صعود کرده 
و بهترین نتایج را کسب کنیم.الهه منصوریان با بیان اینکه 
ووشــو ایران پیشرفت زیادی کرده است، ادامه داد: در حال 
حاضر ووشو ایران به آمادگی تحسین برانگیزی رسیده است 
و برای مثال می توانم بگویم که هر گاه ســه نماینده بانوان 
خود را به مســابقه های جهانی اعزام کرده است، توانسته به 
سه مدال طال برسد و این نشان از سطح باالی ووشو در ایران 
است اما متاسفانه وقتی به مرحله توزیع مدال ها می رسیم، 
ووشــو بی دفاع ترین ورزش است. امیدوارم مسئوالن کمیته 
ملی المپیک به این مســئله توجه کنند چون مدال طال در 
رشته های دیگر ۸۰ سکه طال می گیرد اما در ووشو ۵۰ سکه 

طال می گیرد و امیدوارم این مشکل برطرف شود.
لژیونر ووشو بانوان ایران در چین درباره سطح مربیان چینی 
که به ایــران آمده اند، اظهار کرد: فکر می کنم بهتر اســت 
از مربیان چینی اســتفاده کنیم تا مربیان داخلی ما با قرار 

گرفتن در کنار این مربیان، به شرایط و سطح خوبی برسند 
چون مربیان چینی وارد شــده به ایران سطح خوبی دارند. 
البته باید این را بگویم که ما مربیان داخلی خوبی داریم اما با 
سیاستی که فدراسیون در پیش گرفته است قطعا در آینده 

سطح مربیان داخلی پیشرفت چشمگیری خواهد داشت.

الهه منصوریان: ووشو بی دفاع ترین ورزش است

با حضور مربیان همه رده های ملی

تاج گذاری کارلوس 
کی روش در الیت سنتر

امروز ساختمان الیت سنتر به صورت رسمی با حضور مقامات 
وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و سرمربی پرتغالی افتتاح شده 
و در اختیار تیم های ملی قرار می گیرد. ســاختمانی که جای 
خالی آن در فوتبال ایران کامال احســاس می شــد سرانجام با 
پیگیری های صورت گرفته ســاخته و تجهیز شــد تا یکی از 
آرزوهای کارلــوس کی روش در فوتبال ایران برآورده شــود. 
پیرمرد پرتغالی بعد از شــش ســال، هفته قبل در روزنمایی 
غیررســمی از این ســاختمان مقابل دیدگان اصحاب رســانه 
لبخندی بر لبانش نشست که نشان می داد کارلوس سرانجام 

از عمق وجود خوشحالی را در فوتبال ایران تجربه می کند.
الیت ســنتر یا همان ســاختمان PEC که امروز به صورت 
رسمی افتتاح می شــود به عنوان مرجع اصلی تیم های ملی 
فوتبال ایران در رده های ســنی مختلف به عنوان مرکز اصلی 
گردهمایــی و نظارت بر عملکرد کادر فنی تیم های مختلف و 
برنامه ریزی برای رشــد و پیشــرفت فوتبال چه در سطح پایه 

چه در سطح بزرگســاالن خواهد بود. مرکزی مجهز به تمامی 
اســتانداردهای روز دنیا که کی روش از مدت ها قبل خواستار 

چنین مرکزی در فوتبال ایران شده بود.
به بهانه افتتاح ســاختمان PEC اما سران فدراسیون امروز از 
برنامه ویژه خود برای نظم دادن به ســاختار تیم های ملی نیز 
رونمایی خواهند کرد جایی که قرار اســت کارلوس کی روش 
مرد محبوب نیمکت تیم ملی بعد از رســاندن ایران به دومین 
جــام جهانی متوالی برای اولین بــار در تاریخ فوتبال ملی این 
کشــور به عنوان هدکوچ تمام تیم های ملی در رده های سنی 
منصوب و معرفی شــود تا مربیانی کــه در رده های مختلف 

گمارده می شــوند با نظر مستقیم این مربی پرتغالی و زیر نظر 
او از این پس به فعالیت بپردازند.

مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال که چندی پیش در پی 
صعود به جام جهانی ۲۰1۸ روســیه از برنامه های فدراسیون 
برای نظم بیشــتر در رده های ملی خبر داده بود امروز تصمیم 
خود را با معرفی رسمی کی روش عملی خواهد کرد تا پیرمرد 
پرتغالــی یک گام دیگر برای حضــور طوالنی مدت در فوتبال 
ایران بردارد. به این ترتیب عالوه بر تیم ملی بزرگساالن از این 
پس تیم های رده سنی امید، جوانان، نوجوانان و نونهاالن زیر 
نظر این مربی و با برنامه های مد نظر او به آماده ســازی خود 

برای شرکت در رقابت های بین المللی خواهند پرداخت.
افتتاح الیت سنتر باعث می شود تا مربیان شاغل در رده ملی 
از این پس برنامه خاصی برای حضور در ســمت های جدید 
خود داشته باشند و ساعت کاری مشخصی برای آماده سازی 
تیم ها به نحوی که قرار است بعد از افتتاح این ساختمان هر 
یک از مربیان رده های سنی برای خود دفتری داشته باشند و 
در کنار کی روش از صبح تا غروب برنامه ریزی ها و مطالعات 
دقیق برای کار آکادمیک فوتبال ایران انجام بدهند و در پایان 
هم گزارش هــای خود را در اختیار کــی روش بگذارند و با 
برنامه های مربــی پرتغالی پیش بروند.اتفاقی که با تیم امید 
استارت خواهد خورد و در روزهای آتی به جوانان و نوجوانان 
در حال آماده سازی برای رسیدن به جام جهانی ۲۰1۷ هند 

ختم خواهد شد.
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شکل گیری تربیت صحیح کودکان  
در بستر فرهنگ بالنده قرآن

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خمین گفت: 
فرزندان  پرورش صحیح  دغدغه  باید  والدین 
خود را داشته باشند و این پرورش در بستر 
شکل  است  قرآن  همان  که  بالنده  فرهنگی 

مي گیرد.
اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم  مرکزی،  استان  امورخیریه  و 
اوقاف  اداره  رئیس  حسینی،  مهدی  سید 
محفل  در  خمین،  شهرستان  خیریه  امور  و 
ابوطالب)ع(  امامزاده  در  که   قرآن  با  انس 
خمین برگزار شد گفت: توجه کافی از سوی 
خانواده ها و حضور کودکان در مراسم معنوی 
آنها  می شود  باعث  قدر  لیالی  احیای  مانند 

مقتدرانه اهل بیتی بمانند.
وی با تاکید براینکه ترغیب کودکان به سمت 
آسمانی،  کتاب  این  فراگیری  و  کریم  قرآن 
حضور  افزود:  باشد  خانواده ها  اولویت  باید 
قرآنی  محافل  در  پایین  سنین  در  کودکان 
باعث می شود که در آینده آنها بیشتر با قرآن 

آشنا باشند و همواره از آن بهره ببرند. 
حجت االسالم حسینی ادامه داد: والدین باید 
دغدغه پرورش صحیح فرزندان خود را داشته 
باشند و این پرورش در بستر فرهنگی بالنده 

که همان قرآن است شکل مي گیرد.
برای  مناسب  فرصتی  را  قدر  شب های  وی 
معنویت  افزایش  و  فیوضات  از  بهره گیری 
در کودکان دانست و اظهار کرد: این شب ها 
فرصت بی بدیلی است تا فطرت پاک کودکان 
تازیانه های دشمنان  و  مقابل هجمه ها  در  را 
برگزاری محافل قرآنی  از  آماده کنیم. هدف 
ترویج فرهنگ قرآنی در راستای اشاعه سبک 

زندگی اسالمی و انس بیشتر با قرآن است.
رئیس اداره اوقاف وامورخیریه خمین تصریح 
باید قرآن را  کرد: اگر بخواهیم موفق باشیم 
به متن زندگی خود بیاوریم و از آن در همه 
هر  برای  قرآن  چراکه  بگیریم،  بهره  لحظات 
کاری برنامه دارد و انسان را به سوی کامیابی 

هدایت مي کند.
و  ایثار  به  اشاره  با  حسینی  حجت االسالم 
کرد:  خاطرنشان  حرم  مدافعان  شجاعت 
برگزاری  برای  ما  امروز  آرامش  و  امنیت 
محافل قرآنی مدیون جانفشانی های مدافعان 

حرم است.

خبر

در  گیالن  منطقه اي  برق  پروژه  شاخص 
در  و صرفه جویی  مقاومتی  اقتصاد  راستای 
سرمایه های ملی با استفاده از  نتایج پروژه 
 6۳ و   ۲۳۰ مداره  چهار  خط  در  تحقیقاتی 
سر  پره   – انزلي   – شمالي  رشت  کیلوولت 
فونداسیون  احداث  ریال هزینه  ،6۰ میلیارد 

این پروژه کاهش یافت.
عامل  مدیر  آبادی«  بلبل  عظیم  »مهندس 
با  گیالن  ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت 
و  مهم  بخشهای  از  فونداسیون،  اینکه  بیان 
اساسی خطوط انتقال بوده و طراحی مناسب 
آن نقش تعیین کننده ای در پایداری خط و 
شبکه دارد، افزود: هزینه احداث فونداسیون 
 Good soilدر مناطق دارای خاک از نوع
، حدود ۲۲ درصد از هزینه های احداث خط 
که  است  حالی  در  این  شود.  مي  شامل  را 
مانند  فونداسیون در مناطقي  احداث  هزینه 
 poor استان گیالن که داراي خاک از نوع
دو  تقریبا  باشند  soil submerge  مي 

برابر وحدود ۴۰ درصد از هزینه هاي احداث 
خط را شامل مي شود.

منطقه  برق  سهامی  شرکت  عامل  مدیر 
احداث  باالی  هزینه  به  اشاره  با  گیالن  ای 
داشت:با  بیان  گیالن  استان  در  فونداسیون 
 ، گیالن  استان  خاص  شرایط  به  توجه 
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن اقدام 
به تعریف پروژه تحقیقاتي در راستای بهینه 
سازي فونداسیون خطوط نمود. که با انجام 
مختلفی  روشهای  بهینه سازی  و  پروژه  این 
دو  از  استفاده  با  فونداسیون  طراحی  مانند، 
نوع فونداسیون برای حالتهای پایه مساوی و 
پایه نا مساوی، استفاده از دو نوع فونداسیون 
در دکل های زاویه سنگین به صورت فشاری 
و کششی، استفاده از دو نوع فونداسیون در 
 Dead( دکل های زاویه 6۰ درجه وانتهایی
درجه   ۴۵ فونداسیون  طراحی   ،)End
 ۲۰ فونداسیون  طراحی  و   T۴A6۰ برای 
آرماتور  از  استفاده    ،  T۴A۳۰ برای درجه 

 )  ۳-A )گرید  باال  مکانیکی  مشخصات  با 
مقاومت  با  بتن  براساس  طراحی  جای  به 
مشخصه باال، مدل سازی دقیق فونداسیون، 
به  توجه  با  بتن  پارامترهای  به  اتکاء  کاهش 
اعتمادپذیری کم و استفاده از اعتمادپذیری 
دقیق  بررسی  و  طراحی  در  میلگرد  بیشتر 
آزمایشات مکانیک خاک، این شرکت موفق 
هاي  برج  فونداسیون  احداث  هزینه  تا  شد 

چهار مداره ۲۳۰ و 6۳ کیلوولت راحدود ۲۵ 
این  نتایج  از  استفاده  با  درصد کاهش دهد. 
 ۲۳۰ مداره  چهار  خط  در  تحقیقاتی  پروژه 
پره  انزلي–  شمالي–  رشت  کیلوولت   6۳ و 
توانستیم  کیلومتر،  تقریبي ۷۰  به طول  سر 
هزینه احداث فونداسیون این پروژه را حدود 

6۰ میلیارد ریال کاهش دهیم.
ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت  عامل  مدیر 
گیالن با بیان اینکه نتایج این پروژه درراستای 
بیان  بوده  اشتغال  و  تولید  مقاومتي،  اقتصاد 
داشت:این تحول ، ابتکار و نوآوری در شرکت 
برق منطقه ای گیالن محصول کار گروهی و 
تالش یکایک کارکنان بوده و با تعمیم نتایج 
این پروژه تحقیقاتی و استفاده از راهکارهاي 
سازي  بهینه  پروژه  در  شده  گرفته  کار  به 
های  پروژه  در  گیالن  استان  در  فونداسیون 
صرفه  شاهد  توانیم  می  کشور  کل  اجرایی 
کشور  ملی  های  سرمایه  در  هنگفتی  جویی 

باشیم. 

کاهش ٦0 میلیارد ریالی در احداث خط رشت شمالی – انزلی – پره سر
الیروبی کانال ها و زهکش شبکه های

آبیاری مارون

سعیدوحیدی فر- اهواز: بخشی از کانال ها و زهکش های زیر پوشش 
شبکه های آبیاری مارون توسط واحد تعمیرات و نگهداری شرکت بهره 

برداری مارون الیروبی شد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاون تعمیرات و 
نگهداری شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون 
گفت: هرساله با آغاز فصل تابستان و به منظور کسب آمادگی های 
الزم جهت کشت تابستانه و بهبود شرایط آبرسانی به اراضی کشاورزی 
منطقه بهبهان، جایزان و فجر، عملیات تعمیر، بازسازی و الیروبی کانال 
ها و مسیل ها توسط واحد تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری 
مارون صورت می گیرد که طی این مدت عملیات الیروبی زهکش 
ND۲ شبکه فجر با حجم 16 هزار مترمکعب، کانال MC منصوریه 
با حجم ۷۰۰ مترمکعب و زهکش B-B1 با حجم ۴۰۰۰ مترمکعب 

در دو ماه انجام شد.
»محمدرضا یزدانجو« افزود: افزایش راندمان و سرعت انتقال آب در 
شبکه ها و کانال های آبیاری، جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و تسهیل 
در خدمات رسانی به کشاورزان از نتایج و دستاوردهای مهمی است که 
با اجرای طرح های الیروبی حاصل می شود، به همین دلیل عملیات 
الیروبی کانال ها و زهکش ها یکی از مهم ترین اهداف و فعالیت های 

این شرکت به شمار می آید.
 B-B1 منصوریه و زهکش MC شبکه فجر، کانال ND۲ زهکش
شبکه جنوب بهبهان از کانال و زهکش های زیر پوشش شرکت بهره 

برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون است.

کشف زمین خواری ۱۱ میلیاردی
 در چهار محال و بختیاری 

خواری  زمین  کشف  از  بختیاری  و  چهارمحال  انتظامی  فرمانده 
۲6 هکتاری به ارزش 11میلیارد ریال در منطقه بیرگان شهرستان 

کوهرنگ خبر داد.
به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار غالمعباس غالمزاده با اعالم 
این خبر افزود: در پی خبری مبنی بر تصرف بخشی از اراضی ملی 
شهرستان کوهرنگ در محدوده بیرگان توسط ۲ فرد سودجو، موضوع 
به صورت ویژه در دستورکار تیمی از ماموران پلیس آگاهی شهرستان 

قرار گرفت.
وی اظهار کرد: با بررسی مشترک فنی و میدانی کارآگاهان پلیس و 
کارشناسان اداره کل منابع طبیعی شهرستان، مشخص شد بخشی 
از اراضی محدوده بیرگان به مساحت ۲6 هکتار و ارزش 11 میلیارد 
ریال به صورت غیر قانونی تصرف و بخشی از توسط ۲ نفر تسطیح 

شده است.
سردار غالمزاده از انجام ساخت و ساز و حصار کشی غیر قانونی در این 
منطقه خبر داد و گفت: تیم رسیدگی کننده پرونده پس از مستند 
سازی از طریق پیاده کردن نقشه و عکس برداری از محل تصرف شده 
و با هماهنگی مقام قضائی عوامل زمین خواری را شناسایی و دستگیر 

کردند.

خبر

و  سیستان  کشاورزی  جهاد  رئیس   
اخیر  سال های  در  گفت:  بلوچستان 
تولید  بخش  در  هم  مثبتی  اقدامات 
خرمای استان انجام شده و به طور مثال 
در  خرما  فرآوری  و  بسته بندی  ظرفیت 
استان که سال ۹1 حدود 1۷ هزار تن در 
سال بود، امسال به 1۲۰ هزارتن رسیده 
برند  با 1۰  استان  امروز خرمای  و  است 

استانی به ۹ کشور دنیا صادر می شود.
بیان  خبرنگاران  جمع  در  نجفی  رضا   
کرد: متاسفانه خرما از استان با کمترین 
قیمت به استان های دیگر صادر می شود 
و با برند استان های دیگر از کشور خارج 

می گردد.
اظهار  استان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
بخش  تولیدات  می شود  پیش بینی  کرد: 
میلیون   ۴.۲ از  امسال  استان  کشاورزی 
تن سال گذشته به ۵ میلیون تن افزایش 

یابد.
تولیدات  از  زیادی  بخش  کرد:  بیان  وی 
بخش کشاورزی استان را گندم تشکیل 
زیر  سطح  حاضر  حال  در  که  می دهد 
کشت گندم استان ۷۰ هزار هکتار است.

و  سیستان  جهادکشاورزی  رئیس 
پیش بینی  گفت:  ادامه  در  بلوچستان 
می کنیم امسال خرید تضمینی گندم از 
کشاورزان سطح استان از 1۰۰ هزار تن 
عبور کند؛ تولید متوسط گندم در استان 

حدود ۴ تن در هر هکتار است.
وی افزود: استان در زمینه صنایع تبدیلی 
است  مواجه  چالش  با  کشاورزی  بخش 
بخش  کنار  در  بخش خصوصی  باید  که 

دولتی به کمک این سازمان بیایند.
وی اظهار کرد: سیستان و بلوچستان 1۸ 
جهاد  که  دارد  مساحت  هکتار  میلیون 
کشاورزی توانسته است در همه نقاط آن 
حضور پیدا کند چرا که متولی تأمین و 
عرضه نیازمندیهای ضروری جامعه است 
بردار  بهره  هزار   1۷۰ تالش  برکت  به  و 
در  مطلوبی  شرایط  کشاورزی  بخش 

جامعه حاکم شده است.
رئیس جهاد کشاورزی استان خاطرنشان 
کرد: بر اثر گرمای بی سابقه در سیستان 
و بلوچستان به محصوالت زراعی، باغی، 
بخش  تأسیسات  قسمت  و  طیور  دام، 

کشاورزی خسارت وارد شده است.

مطبوعاتی  نشست  در  اصفهان:  افسرطه- 
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، معاونت ها 
و ریاست اتاق اصناف اصفهان، آخرین فرصت 
ارائه اظهارنامه های مالیاتی فعاالن اقتصادی  تا 
۳1 خردادماه، طبق آخرین تغییرات اصالحیه 
مالیات های مستقیم اعالم شد که چنانچه 
صاحبات اصناف و مشاغل  اظهارنامه های خود 
را در تاریخ مقرر ارائه دهند، از تخفیفات ۳۰ 
درصد برخوردار می شوند. امیری مدیرکل امور 
مالیاتی استان اصفهان در نشست مطبوعاتی 
خود با اصحاب رسانه با اشاره به نقش و اهمیت 
مالیات در توسعه جامعه و تامین درآمدهای 
دولت، از آخرین فرصت ارائه اظهارنامه های 
مالیاتی اصناف، تشکل های صنفی و صنعتی 
اولین  امسال،  افزود:  و  تا ۳1 خرداد خبرداد 
سالی است که اصالحیه مالیات های مستقیم 
به اجرا در می آید و اگر بپذیزیم که مالیات از 
منابع مهم درآمد دولت و موجب ثبات در ارائه 
خدمات دولتی است و اهمیت منابع مورد نیاز 
درآمدهای دولتی را بدانیم، باید فرهنگ سازی 
بیشتری برای وصول مالیات ها انجام دهیم. 
ضمن آنکه شفاف سازی در چگونگی مصرف 
مالیات ها برای مردم الزامی است. وی تصریح 
کرد: اظهارنامه های مالیاتی از مهمترین جنبه 

های کسب وکارها می باشد، زیرا نحوه محاسبه 
آنها می تواند برمحاسبه مالیات ها تاثیرگذار 
باشد.امیری بیان داشت: در اصالحیه جدید، 
تغییر زمان ارائه اظهارنامه های مالیاتی از تیرماه 
به ۳۰ خردادماه شده است و مودیان مالیاتی 
باید هرچه زودتر اظهارنامه های خود را ارائه 
دهند تا از تخفیفات و بخشودگی ها برخوردار 
بشوند. وی با تاکید بر اینکه رویکرد دارایی، 
گردشگری  بویژه  و  تولید  بخش  از  حمایت 
است. وی دیگر اصالحات مالیات های مستقیم 
راماده ۹۵ این مالیات ها عنوان نمود و گفت: 
اکنون اصناف را به ۲۰ گروه تقسیم کرده ایم و 
تاکنون ۵1 درصد از اظهارنامه ها دریافت شده 
اند و هنوز ۴۹ درصد دیگر برای برخورداری از 
امتیازها باید تا موعد مقرر، اظهارنامه خود را 
ارائه دهند. وی خاطرنشان کرد: مطابق با واژه 
صفر مالیاتی، اگر مودی مالیاتی ، اضهارنامه 
خود را در موعد مقرر ارائه نکند، ازتمام معافیت 
های مالیاتی محروم می شود و جرائم غیرقابل 
میگیرد.  تعلق  آن  به  درصدی   ۳۰ بخشش 
امیری در بخش مالیات برارزش افزوده، گفت: 
افزوده،  برارزش  مالیات  درصدی   ۹ سهم  از 
۳درصد به شهرداری ها و 1 درصد به حوزه 

سالمت اختصاص می یابد.

 تخفیفات ویژه  برای مودیان مالیاتی در اصفهانصادرات خرمای سیستان و بلوچستان   به ٩ کشور دنیا

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۳11۰۰۸۳6 شعبه 1۴6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید محالتی تهران تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷۰۲۳11۰۰۲۲1
خواهان ها: 1- محسن هدایت نمای منفرد فرزند ابراهیم ۲- ربابه کریمی فرزند علی 
اصغر ۳- رقیه هدایت نمای منفرد فرزند ابراهیم ۴- معصومه یار محمدلو فرزند بهرام  

۵- مهدی هدایت نمای منفرد فرزند ابراهیم 
خوانده: آقای حسین مقدسی فرزند احمد 

خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی ۲- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
رای دادگاه

در خصوص دعوی آقایان 1- مهدی ۲- محسن ۳- خانم رقیه شهرت همگی هدایت 
نمای منفرد ۴- خانم ربابه کریمی ۵- معصومه یار محمدلو به طرفیت آقای حسین 
پالک  به  آپارتمان  واحد  یک  دانگ  رسمی شش  سند  تنظیم  خواسته  به  مقدسی 
اعالم  اینکه خواهان ها  به  نظر  تهران و خسارات دادرسی  ۴6۷۸/۲۵۷۵۷ بخش ۷ 
نموده اند خوانده به موجب مبایعه نامه شماره مورخ 1۳۸۷/۹/۲۹ یک واحد آپارتمان 
به پالک ثبتی مذکور را به مورث اینجانبان واگذار و کلیه ثمن معامله را به شرح مندرج 
در مبایعه نامه و اقرار نامه دریافت کرده است و پس از تنظیم مبایعه نامه هم آپارتمان 
مورد معامله را تحویل می نماید نظر به اینکه پس از گذشت چند سال از تنظیم مبایعه 
نامه و پرداخت تمامی اقساط وام بانک و فک رهن از آپارتمان موصوف، خوانده دعوی 
از تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی امتناع می ورزد. فلذا تقاضای 
صدور حکم بر الزام خوانده دعوی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی آپارتمان مذکور 
به انضمام پرداخت خسارات دادرسی را دارد دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی 
خواهان و مبایعه نامه مذکور که حکایت از انعقاد بیع شرعی بین مورث خواهان ها و 
خوانده دارد و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و  
الیحه دفاعیه نیز ارسال ننموده در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی ننموده و دلیلی 
بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز نداشته لذا نظر به اینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و 
آثار قرار داد مزبور است و مدلول قرار داد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از 
اصل حاکمیت اراده برای طرفین متبع و الزم الرعایه است و پاسخ استعالم واصله از 
اداره ثبت و اسناد نیز موید مالکیت خوانده می باشد علی هذا دعوی خواهان ها ثابت 
تشخیص و مستندا به مواد 1۰ و ۲1۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و 1۲۵۷ قانون مدنی و 
مواد 1۹۸ و ۵1۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در 
یکی از دفاتر  اسناد رسمی ثبت اسناد و امالک و انتقال شش دانگ مبیع به شرح فوق 
و پرداخت مبلغ ۸۸6/1۷۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان تهران می باشد.
١١0/۳۳9۳7 رئیس شعبه ١46 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
برابر رای شماره1۳۹۵6۰۳۰1۰6۰۰۰۰۴۴۹  فاقد رسمی  اراضی و ساختمانهای  و 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های عرضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین 
تصرفات مالکان بال معارض متقاضی/آقای عباس کریمی فرزند یوسفعلی  بشماره 
شناسنامه 66 صادره از ورامین در شدانگ  یک باب خانه  به مساحت 1۸۲/۰۸ متر 
مربع پالک ۴۸۸ فرعی از 111 اصلی واقع در بهنام وسط ورامین خریداری از مالک 
رسمی آقای/علی بخش بوربور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سندمالکیت صادرخواهدشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹6/۰۳/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹6/۰۴/1۴

ث/م الف ١8١ محمد رحیم پورراینی رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی برابر رای شماره 1۳۹66۰۳۰1۰6۰۰۰۰۵1۰  
های  ساختمان  و  عرضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیات 
عرضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
احمد  فرزند  امیری  ابوالقاسم  آقای/  متقاضی  معارض  بال  مالکان  تصرفات  ورامین 
بنای  با  / یک قطعه زمین  از ورامین در ششدانگ  بشماره شناسنامه 1۲۹ صادره 
احداثی  به مساحت ۳۷۷/۲۳ متر مربع پالک ۵۲ فرعی از 1۰۵ اصلی  واقع در قریه 
کهنه گل خریداری از مالک رسمی ورثه احمد امیری محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  پس 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹6/۰۳/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹6/۰۴/1۴

ث/م الف ١79 محمد رحیم پورراینی رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
رای شماره1۳۹66۰۳۰1۰6۰۰۰۰1۷۳  برابر  فاقد رسمی  اراضی و ساختمانهای  و 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   / اول  هیات 
عرضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سید  فرزند  طبائی  کاظم  سید  متقاضی/آقای  معارض  بال  مالکان  تصرفات  ورامین 
آقا  بشماره شناسنامه ۳۸ صادره از ورامین در شدانگ  یک باب خانه / به مساحت 
61/۰1 متر مربع پالک ۴۴ فرعی از ۲ اصلی  واقع در قریه باغرین ورامین خریداری 
از مالک رسمی خانم /صغری دو قحطی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رابه مراجع  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  رسید، ظرف مدت یک 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹6/۰۳/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹6/۰۴/1۴

ث/م الف ٢0٢ محمد رحیم پورراینی رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی
خواهان عباس اکبری دادخواستی به طرفیت خوانده احمد اکبری و محمد اکبری 
و حسن اکبری به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۴۸ دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران- بزرگراه شهید محالتی- خیابان 
ابوذر جنوبی- مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه ۹6۰۰۹۲ ثبت گردیده که 
به علت مجهول  است.  تعیین شده  و ساعت 1۰/۰۰  وقت رسیدگی آن ۹6/۵/1۷ 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
١١0/۳۳96٢منشی دادگاه حقوقی شعبه ١48 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۳۰۰۸۳۹ شعبه 1۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۷۳۰۰۴۷۲
خواهان: بانک صادرات ایران با وکالت آقای سهراب رجبی فرزند محمد 

خواندگان:1- شرکت بوستان ۲- شرکت چامه  ۳- آقای محمد رزاقی فرزند اکبر 
پلی  اتصاالت  و  لوله  6- شرکت  آبادان  پروپیلن  باغی ۵- شرکت  عباس  آقای   -۴

اتیلن آبادان 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت... ۲- مطالبه خسارت دادرسی ۳- مطالبه خسارت 

۴- تامین خواسته ۵- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه 

در خصوص دادخواست خواهان بانک صادرات ایران با وکالت آقای سهراب رجبی به 
طرفیت خواندگان شرکت لوله و اتصاالت پلی اتیلن آبادان و شرکت بوستان و شرکت 
چامه و شرکت پروپیلن آبادان و محمد رزاقی فرزند اکبر و عباس باغی به خواسته 
مطالبه وجه بابت )تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 1۴/66۲/6۲۲/۹۲۸ ریال از اصل ناشی از قرار داد مدنی سرمایه در 
گردش واحد های تولیدی به شماره ۹1۰۵۳۳۴۷6۲۵ مورخ 1۳۹1/۲/۳1( به مبلغ 
1۴/66۲/6۲۲/۹۲۸ ریال و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به میزان ۳۵ درصد در سال 
از تاریخ 1۳۹۲/۲/۳1 لغایت 1۳۹۳/11/1۰ به مبلغ 1۲/1۹6/۷۷۷/۸۵۲ ریال یوم 
الوصول و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادی که مستند است 
به قرار داد مشارکت مدنی سرمایه در گردش جاری واحد های تولیدی به شماره 
۹1۰۵۳۳۴۷6۲۵ مورخ ۹1/۲/۳1 مفاد و مندرجات آن داللت بر مدیونیت و اشتغال 
ذمه خواندگان در قبال خواهان دارد و اینکه خواندگان با ابالغ اخطاریه در دادگاه 
حاضر نگردیده اند و الیحه ای تقدیم ننموده اند و نتیجتا در قبال دعوی هیچگونه 
ایراد و دفاع موثر و موجهی که برائت ذمه خویش را مدلل نماید به عمل نیاورده اند 
فلذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص مستندا به مواد 1۹۸ و ۵1۹ و 
۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 1۴/66۲/6۲۲/۹۲۸ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی طبق 
تعرفه و نیز پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ 1۳۹۲/۲/۳1 لغایت اجرای کامل حکم 
رای صادره  دارد  اعالم می  و  مبنای ۳۵ درصد در سال در حق خواهان صادر  بر 
غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

آگهی ابالغ اخطاریه
یکتا  فرهاد  و  مهر- شهرزاد  برمورام- شهناز صادقیان  اکرم  خانم  به  لوایح  تبادل   

پور- ساناز و احسان صادق- فاطمه و علیرضا رایض و مهدی صادق 
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵۰1۸۸/۴۰ آقای منصور و محمد و خانم ها سهیال 
و فاطمه و منیژه همگی صادق و خانم مهناز صادقیان مهر و غالمرضا و شیرین یکتا 
پور فرد تقاضای تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه ۰1۴۰۳ مورخ 1۳۹۵/1۲/۲۳ 
به طرفیت تجدید نظر خواندگان به شرح فوق تقدیم نموده اند و با توجه به مجهول 
المکان اعالم نمودن نشانی تجدید نظر خواندگان لذا بدین وسیله به تجدید نظر 
خواندگان ابالغ و اعالم می گردد ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی به دفتر دادگاه 
مقررات  مطابق  این صورت  غیر  در  نمایند  اقدام  لوایح  تبادل  به  نسبت  و  مراجعه 

اقدام می گردد.
١١0/۳۳958مدیر دفتر شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران

دادنامه
پرونده کالسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۳۰۰۸۳۹ شعبه 1۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۷۳۰1۰۵۸
خواهان: بانک صادرات ایران با وکالت آقای سهراب رجبی فرزند محمد 

خواندگان:1- شرکت بوستان ۲- شرکت چامه  ۳- آقای محمد رزاقی فرزند اکبر 
پلی  اتصاالت  و  لوله  6- شرکت  آبادان  پروپیلن  باغی ۵- شرکت  عباس  آقای   -۴

اتیلن آبادان 
خواسته ها: رای تصحیحی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای تصحیحی

پرونده  در  دادگاه  این   ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۷۳۰۰۴۷۲ شماره  دادنامه  در  اینکه  به  نظر 
کالسه ۹۳۰۸6۵ در سطر دهم سهوا به هزینه دادرسی، نوشته شده است، لذا دادگاه 
بنا به درخواست وکیل خواهان و به استناد ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی، 
عبارت »هزینه دادرسی« را به »خسارت دادرسی« در سطر دهم دادنامه اشعاری 
اصالح و تصحیح می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
١١0/۳۳940رئیس شعبه ١۳ دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

آگهی مفقودی
شماره  به   1۳۷۹ مدل  آردی  پژو  سواری  خودرو  مالکیت  شناسنامه  و  مادر  سند 
اعتبار  فاقد  مفقود   ۰۰۷۹۷۰۲۲۰۹ شاسی  شماره  و  ایران۷۲-۳۸۴ه۲۸  شهربانی 

است.
بهشهر 

آگهی فقدان سند
برابروکالتنامه  شجاعی  شاهرخ  آقای  وکیل  بخش  شجاعی  یونس  آقای 
1۵1۷۳۸-۸۸/۸/۲۳دفترخانه ۳۲بندرامام خمینی با تسلیم دوبرگ استشهاد گواهی 
شده دفترخانه ۸۴بندرامام خمینی مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 
۴۰/1۰۲۵۰واقع دربخش نه/۹درصفحه 11۰ دفتر ۸۴ذیل ثبت 1۲۲۲1به نام آقای 
شاهرخ شجاعی ثبت وسند مالکیت صادرو تسلیم گردیده که به علت جابه جایی 
ثبت  قانون  نامه  1۲۰آئین  ماده  اصالحی  یک  دستورتبصره  به  لذا  گردیده  مفقود 
مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشدمی تواند ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و درغیر اینصورت پس ازسپری 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادرخواهد 

شد.تاریخ انتشار:1۳۹6/۳/۳۰-شماره م الف:)16/1۸۹(
رئیس ثبت شهرستان ماهشهر-احمدی

آگهی
شیربرنجی  بتول  خانم  خواهان  درخواست  موجب  به  نماید  می  اعالم  بدینوسیله 
فر۲-هادی۳-محمود۴-حسین۵-مهدی6- صابری  آقای/خانم1-علی  بطرفیت 
شیربرنجی  مریم  شیربرنجی۸-  ۷-حکیمه  فر  صابری  همگی  شهرت  غالمرضا 
شماره  ۹6/۳/۲۷طی  تاریخ  به  متوفی  شیربرنجی  حسون  مرحوم  قرارتحریرترکه 
166/۲/۹6درشورای حل اختالف شعبه۲صادرووقت اجرای قرارساعت ۹صبح مورخه 
۹6/۵/1۷تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران ومدیونین 
به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود ودرموعد 
مذکوردرشهرستان شوشتر به نشانی شورای حل اختالف جنب دادگستری شعبه 
۲حاضرشوند عدم حضورمدعوین مانع اجرای قرارنخواهد بود.شماره م الف:)1۵/16۵(
اعضای شعبه ٢شورای حل اختالف شهرستان شوشتر

دادنامه
پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸66۵۵6۰۰۰۳۹ شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم اباد تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷66۵۵6۰۰۰۷۹ –

خواهان :آقای سید نور علی موسوی فرزند سید حسین به نشانی لرستان – خرم آباد 
ده محسن الله یک –خوانده : آقای عزت اله میردریکوند به نشانی خرم آباد گلدشت 

غربی خ ایران زمین خ غزال منزل میر دریکوند –خواسته : مطالبه وجه سفته 
رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست سیدنورعلی موسوی به طرفیت عزت اله میر 
دریکوندی به خواسته مطالبه مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پنج میلیون تومان بابت 
وجه یک فقره سفته به شماره 111۲1۰ به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تصویر مصدق سفته و واخواست نامه و بقاء 
اصل سفته در ید مدعی که داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء دین را دارد 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه شورا حضور نیافته و دفاع موثر و موجهی دال 
بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و مالحظه نظریه مشورتی اعضاء شورا دعوی خواهان 
را وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۰۷ و ۳۰۹ قانون تجارت و مواد ۵1۹-۵1۵-1۹۸-
۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره 111۲1۰ و مبلغ 1/۳۸۰/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه واخواست نامه به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ واخواست ۹۵/۲/۷) بعنوان تاریخ مطالبه ( لغایت اجرای حکم بر 
اساس نرخ شاخص اعالمی بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه می گردد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – فرود رضایی

متن آگهی 
خانم راضیه ندری دادخواستی به طرفیت آقای حمید رضا رستاک به خواسته تامین 
خواسته و مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد  نموده که 
دادگستری شهرستان خرم  عمومی حقوقی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت 
آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
۹6۰۹۹۸661۰۲۰۰1۳۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳۹6/۴/۳1  و ساعت 
۰۹:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
بایگان شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مسلم نوروز پور
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 بهره برداری از نخستین گلخانه 
تولید آلوئه ورا در لرستان

 
تولید  گلخانه  اولین  افتتاح  از  سلسله  فرماندار 
خبر  شهرستان  این  در  لرستان  آلوئه ورای  گیاه 
از  بهره برداری  مراسم  در  فالح نژاد  داد.قدرت اهلل 
در  استان  آلوئه ورا  گیاه  تولید  گلخانه  نخستین 
این  اظهار کرد: کل مساحت  شهرستان سلسله، 
گلخانه ۳۰۰۰ متر مربع است و ۴۰۰ میلیون ریال 
هزینه کاشت گیاه آلوئه ورا در این واحد  بوده و 
هرسال دو بار در آن برداشت گیاه انجام می شود 
و برای پنج نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد 
و  گرمسیری  گیاه  این  شد:  یادآور  وی  می کند. 
گلخانه ای بوده و در دمای صفر تا ۵۰ درجه رشد 
می کند که البته بهترین شرایط دمایی برای آن 
بین 1۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد است و با صرف 
هزینه اندک و استفاده از آب و کود کم بهترین 
لزوم کاشت  بر  تاکید  با  را دارد.فالح نژاد  بازدهی 
کشاورزی  جای  به  صنعتی  و  تجاری  گیاهان 
سنتی، افزود: با توجه به شعار سال مدنظر مقام 
تولید  مقاومتی،  اقتصاد  بر  مبنی  رهبری  معظم 
در  دارویی هم  گیاهان  توسعه کشت  اشتغال،  و 
ایجاد شغل و هم در افزایش درآمد موثر خواهد 
به  توجه  با  بود.فرماندار سلسله خاطرنشان کرد: 
ظرفیت های خوبی که در شهرستان سلسله وجود 
دارد کاشت گیاهان دارویی جایگزین محصوالت 

کشاورزی آب دوست شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که با اقدامات مناسب، 
بتوانیم تعییر الگوی کشت را به سرانجام برسانیم.

اجرای ۲۰ طرح گردشگری
 در مشگین شهر

فرماندار مشگین شهر با اشاره به اجرای ۲۰ طرح 
طرح  هفت  گفت:  این شهرستان  در  گردشگری 
مهم گردشگری همزمان با تعطیالت عید سعید 

فطر در این شهرستان به بهره برداری می رسد. 
های  پروژه  از  بازدید  در  زاد  رحیمی  میرعلی 
مطلب  این  بیان  با  شهر  مشگین  گردشگری 
گفت:  آبدرمانی آیقار قینرجه به عنوان بزرگترین 
پروژه آبدرمانی خاورمیانه و افتتاح مجتمع های 
آبدرمانی آخارباخار ، یل سویی ، شهربازی مجتمع 
رفاهی - خدماتی ایکی قارداش و زیپ الین پل 
این  افتتاح  قابل  های  پروژه  مهمترین  از  معلق 

شهرستان است. 
فرماندار مشگین شهر با اشاره به اینکه  در ۲ سال 
و ۵۰۰  از ۲هزار  بیش  این شهرستان   در  اخیر 
این شهرستان  ریال درحوزه گردشگری  میلیارد 
رونق  شد:  یادآور  است،  شده  گذاری  سرمایه 
گردشگری در سالهای اخیر و پتاسیل های موجود 
در این منطقه باعث جذب بیش از پیش سرمایه 

گذران به این منطقه شده است. 
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کل  مدیر  خلیلی  اسماعیل  مهندس 
تعاون.کارورفاه اجتماعی استان البرز در دومین 
جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان البرزبا 
حضور مهندس کامکار معاون هماهنگی  امور 
اقتصادی وتوسعه منابع انساني استانداری البرز 
و در جمع مدیران کل استان در سالن شهدای 
طرح  اجرای  با  باید  گفت:  استانداری  دولت 
خالء  دانشگاهی،  التحصیالن  فارغ  کارورزی 

مهارتی را برطرف نماییم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون.کارورفاه 
جلسه  این  درابتدای  البرز؛  استان  اجتماعی 
مهندس خلیلی با اشاره به نرخ بیکاری و نرخ 
بویژه  واستان  کشور  در  اقتصادی  مشارکت 
گفت:  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  درمیان 
متاسفانه بیکاری بویژه بیکاری فارغ التحصیالن 
دانشگاهی بدلیل فقدان مهارت و وجود شکاف 
میان صنعت ودانشگاه بعنوان یک معضل اساسی 

همواره بعنوان دغدغه دولتمردان و بویژه مقام 
معظم رهبری  مطرح بوده است به گونه ای که 
نمود این مساله را در نامگذاری سال ۹6 بنام 
اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال از سوی ایشان 

شاهد هستیم.

وی با برشمردن دالیل بیکاری دانش آموختگان 
دانشگاهی در کشور اظهار داشت: وجود شکاف 
در  کرده  تحصیل  انساني  نیروي  تربیت  در 
گرایی  مدرک  به  جوانان  وگرایش  دانشگاهها 
صرف و ارائه دانش تئوری بجای مهارت عملی در 

دانشگاهها وعدم تحقق هدف دانشگاههای علمی 
وکاربردی برای آموزشهای مورد نیاز صنایع و 
واحدهای تولیدی وگرایش آنان به صدور مدارک 
با ارائه دروس تئوری وهمچنین عدم همخواني 
آموزش هاي ارائه شده در نظام آموزشي رسمي 
با نیازهاي بازار کار از دالیل عمده بیکاری دانش 

آموختگان دانشگاهی است.
خلیلی درادامه با اشاره به اجرای طرح کارورزی 
وزارت  زسوی  ا  دانشگاهی  آموختگان  دانش 
طرح  یک  بعنوان  اجتماعی  تعاون.کارورفاه 
اشتغال محور درجهت حل معضل فقدان مهارت 
در فارغ التحصیالن دانشگاهی در سالجاری ابراز 
فارغ  جوانان  به  مهارتی  آموزش  طرح  داشت: 
التحصیل اقدامی خوب از طرف مسئوالن وزارت 
متبوع و دولت است که می تواند شکاف بین 
صنعت و دانشگاه که در سال های گذشته شاهد 

آن بوده ایم را کم کند.

مدیر کل تعاون,کارورفاه اجتماعی استان البرز:

خالء مهارتی فارغ التحصیالن دانشگاهی با طرح کارورزی رفع می شود
 آغاز عملیات اجرایی پروژه پتروشیمی دهلران 

ظرف دو ماه آینده
 

مجلس  در  بدره  و  دره شهر  آبدانان،  دهلران،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی گفت: عملیات اجرایی پروژه پتروشیمی دهلران 

حداکثر ظرف دو ماه آینده آغاز می شود . 
بیان  با  کاظم زاده«  »شادمهر  ایالم،  منطقه  ایسنا،  گزارش  به 
است،  شده  مشخص  دهلران  پتروشیمی  سرمایه گذار  اینکه 
اظهار کرد: صندوق بازنشستگی وزارت نفت به عنوان سرمایه 
 NGL گذار این پروژه تعیین شده که عملیات اجرایی پروژه
به عنوان  تأمین خوراک پتروشیمی دهلران آغاز و هم اکنون با 

پنج درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است . 
تولید  مدار  به   N.G.L پروژه  باید  ابتدا  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دهلران  پتروشیمی  برای  ملی  توسعه  صندوق  افزود:  برسد، 
۵۰۰۰میلیون دالر تصویب کرده که امید است هرچه سریعتر 
این میزان اعتبار به این پروژه مهم صنعتی و اشتغال زا تخصیص 
یابد . نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس 
شورای اسالمی با تأکید بر اینکه این پروژه در صورت تخصیص 
به موقع اعتبارات، حداکثر تا ۴ سال آینده در مدار تولید قرار 
دهلران  پتروشیمی  اجرایی  عملیات  داد:  ادامه  گرفت،  خواهد 
صورت  به  کار  جویای  جوانان  از  نفر  هزار  دو  از  بیش  برای 
مستقیم اشتغال زایی خواهد کرد و می تواند بخشی از مشکل 

اشتغال استان بویژه در حوزه جنوب را حل کند . 

رفع تصرف  9هکتار از اراضی منابع ملی 
در منطقه حفاظت شده دنای شرقی

 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
گفت: باصدور رای نهایی وقطعی مراجع قضایی ۹6۰۰۰ هزار 
دنای  شده  حفاظت  منطقه  در  ملی  منابع  اراضی  از  مترمربع 

شرقی خلع ید شد.
سید اسدا... هاشمی افزود: ۹.6 هکتار از اراضی منابع ملی در 
با پیگیری حقوقی و صدور  منطقه حفاظت شده دنای شرقی 
رای نهایی و قطعی از طریق مراجع قضایی استان بطور کامل 
خلع ید و با تنظیم صورتمجلسی به طور کامل رفع تصرف شد . 
با اشاره به نحوه بطالن قرارداد واگذاری زمین بیان کرد:  وی 
از  قانونی  غیر  بصورت   « قبال  ملی  منابع  اراضی  از  متراژ  این 
طریق ادارات دولتی به افراد حقیقی در منطقه حفاظت شده 
با پیگیری های یکساله و  آبنهر کاکان واگذار گردیده بود که 
مستمراداره کل حفاظت محیط زیست استان منجر به صدور 

حکم بطالن قرارداد واگذاری فی مابین شد. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد با 
بیان اینکه در اجرای قانون و وظایف محوله خود با هیچکس 
تعارف و مماشاتی نداریم و همواره اعمال قانون در راس امور 
وظایف  قرار دارد، اضافه کرد: با اجرای حکم به طور کامل از 
این اراضی متصرف شده موضوع قرارداد خلع ید و رفع تصرف 

شد. 
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برگزاری چهارمین جشن گلریزان شرکای 
تجاری کسب وکار شرکت فوالد مبارکه ۱۶ باند قاچاق در کردستان متالشی شد

تجاری  شرکای  گلریزان  جشن  چهارمین 
آزادسازی  ویژۀ  مبارکه،  فوالد  وکار  کسب 
این  میزبانی  به  غیرعمد،  جرائم  زندانیان 
ورزشی  فرهنگی-  مجموعۀ  در  شرکت 
فردوس برگزار شد و طی آن با حضور حدود 
یکصد شرکت از شرکای تجاری کسب وکار 
فوالد مبارکه، مبلغی نزدیک به ۲۰ میلیارد 
ریال برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد 

جمع آوری شد. 
در این ضیافت که به گفتۀ دکتر سبحانی 
آن  اصلی  میزبان  مبارکه،  فوالد  مدیرعامل 
خداوند مهربان بود، بار دیگر شرکای تجاری 
کسب وکار فوالد مبارکه گرد هم آمدند تا با 
محوریت فوالد مبارکه زمینۀ آزادی همنوعان 
خود را فراهم آورند و جامعۀ پیرامون خود را 
به محل مصفاتری برای زندگی مبدل کنند.

این گزارش حاکی است در بخش نخست این 
مراسم دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل فوالد 
مبارکه، ضمن قدردانی از تشریک مساعی 
همۀ شرکتهای زیرمجموعه و طرف قرارداد 
فوالد مبارکه گفت: یکی دیگر از افتخارات 
فوالد مبارکه این است که در شبهای ماه 
مبارک و در ایام لیالی قدر در خدمت همۀ 
کسانی است که در کنار فعالیت اقتصادی 

خود، دغدغۀ مسائل اجتماعی جامعه را نیز 
دارند.

وی با تأکید بر اینکه در چنین برنامه هایی 
به واقع میزبان اصلی، خداوند مهربان است و 
اوست که شاهد و ناظر بندگانی است که در 
راه او انفاق میکنند، گفت: به لطف خداوند 
و با همت همۀ شرکای تجاری کسب وکار 
فوالد مبارکه، این چهارمین برنامه ای است 
که توفیق یافته ایم برای خدمت به زندانیان 

جرائم غیرعمد برگزار کنیم.
اینکه  به  اشاره  با  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
فوالد  قبل  سالهای  گلریزان  در سه جشن 
همۀ  همت  با  و  خداوند  ارادۀ  به  مبارکه، 
شرکای تجاری این شرکت، بیش از یک هزار 
آزاد شدند،  زندانیان جرائم غیرعمد  از  نفر 
این  از  باالتر  لذتی  هیچ  کرد:  خاطرنشان 
نیست که انسان توفیق و لیاقت خدمت به 
همنوع خود را داشته باشد؛ وقتی یک پدر، یا 
به عبارت بهتر، ستون و محور یک خانواده، 
که ناخواسته گرفتار شده و از خانواده جدا 
افتاده است به آغوش گرم آنان بازمیگردد، 
جای  میتواند  دنیا  که  یابیم  درمی  آنگاه 
بهتری برای زندگی باشد، اگر بین هیچ فرزند 

و پدری جدایی نباشد.

ارز  با قاچاق کاال و  دبیر کمیسیون مبارزه 
کردستان گفت: طی سه ماهه نخست سال 
کردستان  استان  در  قاچاق  باند  جاری 16 

متالشی شده  است.
سومین  در  میرزایی  رضا  ایسنا،  از  نقل  به 
جلسه کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
کردستان با اشاره به برگزاری همایش مبارزه 
با کاالهای قاچاق سالمت محور، اظهار کرد: 
این همایش 1۴ تیرماه سال جاری با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی در محورهای مختلف 
غربی،  آذربایجان  استان  چهار  حضور  با  و 
کرمانشاه، همدان و ایالم و به میزبانی استان 

کردستان برگزار می شود.
وی ضمن اشاره به اینکه طی سه ماهه سال 
باند قاچاق متالشی شده  است،  جاری 16 
عنوان کرد: فرمانداری ها در شهرستان ها باید 
جلوگیری  شدت  به  قاچاق  کاالی  ورود  از 
را  الزم  حساسیت  مسئله  این  در  و  کنند 

داشته باشند.
و  هماهنگی  برنامه ریزی،  کمیسیون  دبیر 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان در 
ادامه با عنوان اینکه برخی از کاالهای قاچاق 
از مرز کرمانشاه هم وارد منطقه کردستان 

می شود، تاکید کرد: تمامی ادارات به بیانات 
کاالی  در خصوص  رهبری  معظم  مقامات 
سخنان  و  باشند  داشته  وافر  توجه  قاچاق 
مقام معظم رهبری را در این خصوص در 1۲ 

تیرماه، در سر در ادارات خود نصب کنند.
میرزایی در ادامه در خصوص کشفیات سه 
ماه سال جاری در استان و مقایسه آن با مدت 
مشابه سال گذشته گفت: کشف 1۲۳ هزار 
و ۵۷۳ بطری مشروبات الکلی با ۲۴ درصد 
افزایش، ۲۳ میلیون و ۸۴۲ هزار و 6۲۰ نخ 
سیگار با ۲۷ درصد کاهش، ۵۰۴ هزار ۵۷۳ 
قلم موارد آرایشی با ۵6 درصد افزایش، 1۰ 
درصد  با ۹۷  موبایل  دستگاه  و ۲۸۸  هزار 
بوده  اقدامات سال جاری  از جمله  افزایش 

است.

مفقودی 
کارت ماشین و سند کمپانی نیسان مدل ۸۴با شماره انتظامی ۴۵6ج۷6ایران ۷۲با 
شماره موتور ۲۸۵۴۵۸و شماره شاسی D۸۰۹۳۳بنام محمد صالح قنبر زاده درزی 

 بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ابالغ 
بر  حسب دادخواست حسین علیزاده بطرفیت خانم منیژه شهدوست مقدم مبنی 
تقاضای تایید فسخ مبایعه نامه در تاریخ ۹6/۴/۲6 ساعت 1۲:۳۰جلسه رسیدگی در 

شعبه اول دادگاه بخش سرخرود برگزار می گردد 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود سیده فاطمه عباس پور 

آگهی مزایده 
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرائی بکالسه ۹6۰6۸۲ له 
آنتیا کمرودی علیه 1- سید آرمین ۲- سیده آرمیتا ۳- سیده نازنین هر سه ابراهیم 
نیا جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی یک ساختمان یک طبقه واحد در 
بابل جاده قدیم آمل جاده بندپی غربی نوشیروان کال خ شهید ابراهیم نژاد گل یاس 
دارای  از سمت خیابان  احتماال  مربع که  متر  متراژ حدود ۳۰۰  به  ۲ پالک 1۸۳ 
تعریض است متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده در تاریخ ۹6/۴/۲۰ روز سه 
شنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری بابل بفروش برساند مزایده از 
قیمت پایه به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آغاز و به باالترین بهای پیشنهادی واگذار 
خواهد شد مزایده بایستی ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک 
ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های انتقال نیز با خریدار میباشد متقاضیان 
میتوانند تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور 

آگهی احضار متهم 

با توجه به اینکه در پرونده کالسه ۹61۰۴۰6611۰1۲۳۴۸  آقایان 1-علی پاپی 
۳-مرتضی  پیری  فرزند  مدهنی  لطفعلی۲-مصطفی  فرزند    ) اعظمی  به  )معروف 
از  احشام  اتهام سرقت  به  پیری   فرزند  مدهنی  گیجعلی ۴-محمد  فرزند  مدهنی 
سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری 
میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه ( به 
نامبردگان ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 1۷۴ ق آ د ک به متهمان 
بازپرسی  انتشار آگهی در شعبه  از  ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه  ذکر شده 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 
واقع در گلدشت شرقی – خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت 
پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی تصمیماتی قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند.

رونوشت آگهی حصر وراثت 
زینت خانپور فرزند فرضعلی    به شرح دادخواست به کالسه 1۵/۳۷۴/۹6 این شورا  
بلقیس  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
گرجی زاده فرزند همایون  ش ش ۳صادره از سواد کوه در تاریخ ۹6/۳/۲۰اقامتگاه 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  بابل     شهرستان  خود  دائمی 

منحصر است به 
1-محمد خانپور فرزند فرضعلی به ش ش ۲۰۵۰1۰۸۹۵۸پسر متوفی 
۲-بهاره خانپور فرزند فرضعلی به ش ش۲۰6۴۹۸11۳6دختر متوفی 

۳-زینب خانپور فرزند فرضعلی به ش ش۹دختر متوفی 
۴-رقیه خانپور فرزند فرضعلی به ش ش۵۳دختر متوفی 

۵-سکینه خانپور فرزند فرضعلی به ش ش1۹دختر متوفی 
6-فرضعلی خانپور فرزند غالمحسین  به ش ش ۸۵۳همسر متوفی 

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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه ١5  شورای حل اختالف بابل 

اجرائیه

مشخصات محکوم له /محکوم لهم :
1- ایرج قهرمانی نژاد فرزند براتعلی  به نشانی :لرستان – خرم آباد خ خاتم االنبیاء 

چهارراه سوم الکتریکی الوند 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 

1-پیام کاکاوند فرزند ... به نشانی : مجهول المکان 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 1۳۹6۰۳6۰۰۰۳1۲۰۴۰ 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹6۰۹۹۷66۵66۰۰۰16 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
ریال   ۴۸۵/۰۰۰ پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  میلیون  پانزده  پرداخت 

هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ١6 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –فریده نصرت پور.

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
برابر رای شماره1۳۹۵6۰۳۰1۰6۰۰1۴۸۳۵  فاقد رسمی  اراضی و ساختمانهای  و 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  /دوم  هیات 
عرضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکان بال معارض متقاضی/آقای بهروز خسروی فرزند اباذر  بشماره 
مربع  متر  به مساحت ۴۰   / خانه  باب  در شدانگ  یک  از  شناسنامه ۹6۲ صادره 
پالک ۴۸۴ فرعی از 1۲ اصلی واقع در خیر آباد خریداری از مالک رسمی آقای/علی 
جمعه خانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  در صورت 

صادرخواهدشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹6/۰۳/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹6/۰۴/1۴

ث/م الف ١9٢ محمد رحیم پورراینی رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

دادنامه 
شماره پرونده ۷/۹۵/۲۹۷ شماره دادنامه ۹۵/11/۳۰-6۳1

مرجع رسیدگی شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان ساری 
خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت فوزیه قاسم پور کرد کالیی / ساری – میدان 
شهدا ابتدای خ فرهنگ ساختمان سیمرغ – ط۳ واحد ۳۰۴ دفتر وکالت علی شهاب 

خوانده عین اله آهنگری به آدرس مجهول المکان  
خواسته : مطالبه وجه  

رای شورا 
در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با مدیریت آقای محمد مهدی بازاری با وکالت 
آهنگری   اله  آقای عین  به طرفیت  فرزند رستم  پور کرد کالیی  قاسم  فوزیه  خانم 
خسارت  انضمام  به  ریال   ۲/۸۰۰/۰۰۰ پرداخت  به  خوانده  محکومیت  خواسته  به 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد ا فقره چک به شماره ۸۲/۳/۲۰-6۸۵۰۸۹ 
به مبلغ فوق عهده بانک سپه با توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و 
امضاء خواندگان ذیل چک و با توجه به وجود اصل چگ مستند دعوا نزد خواهان 
که داللت بر اشتغال ذمه خوانده می نماید و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ وقت 
دادرسی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش و 
پرداخت وجه چک ارائه ننموده است لذا امضاء مذکور از تعرض مصون مانده و شورا 
با توجه به محتویات پرونده دعوای خواهان را وارد تشخیص و با استصحاب بقاء دین 
خوانده و با استناد به مواد 1۹۸و۵1۹و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های 
عمومی و انقالب مصوب 1۳۷۹و مواد ۳1۳و ۳1۰ قانون تجارت و استفسار یه تبصره 
الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک قانون مصوب 1۳۷6 مجمع تشخیص مصلحت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
الوکاله  ریال حق  بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1۰۰/۸۰۰  ریال  و مبلغ ۸۸۵/۰۰۰ 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا اجرای کامل حکم با رعایت تناسب 
شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی اعالم می گردد در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی شهرستان ساری می باشد 
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان ساری زهرا یزدان پناه 

دادنامه 
شماره پرونده 1/۳۹6/۹۵ شماره دادنامه 6۲۹تاریخ دادنامه ۹۵/1۲/۲1

خواهان : بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد مهدی بازاری با وکالت فوزیه قاسم پور 
کرد کالیی / ساری – میدان شهدا ابتدای خ فرهنگ ساختمان سیمرغ – ط۳ واحد 

۳۰۴ دفتر وکالت علی شهاب 
علیا  کال  زنگی  روستای   – فریدونکنار   / ابراهیم  فرزند  یزدانی  هادی   -1 خوانده 
روبروی گلزار شهدا ۲- یاسر پرواس فرزند عیسی فریدونکنار کوچه شهید بهشتی 

: شورای حل اختالف شهرستان جویبار  : مطالبه طلب  مرجع رسیدگی  خواسته 
شعبه 1 شهری قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 

بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 
رای قاضی شورا 

در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با مدیریت آقای محمد مهدی بازاری با وکالت 
یاسر   -۲ یزدانی  هادی   -1 آقایان  طرفیت  به  کالیی  کرد  پور  قاسم  فوزیه  خانم 
پرواس به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک به شماره 
۷1۹۰۷۴ عهده بانک ملی به مبلغ سی و دو میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات 
تادیه و هزینه دادرسی بشرح  الوکاله وکیل و خسارت تاخیر  از حق  اعم  دادرسی 
خواهان  ید  در  اصل چک  وجود  و  اینکه صدور  به  نظر  تسایمی  دادخواست  مفاد 
داللت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان 
بعنوان دارنده دارد و با توجه به اینکه سند مرقوم از هر گونه تعرضی مصون مانده و 
به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و با عنایت به اینکه وکیل خواهان بشرح الیحه 
شماره ۲۲۸-۹۵/۸/۳ خواسته خویش را تامبلغ 1۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش داده و 
اینکه خواندگان با وصف ابالغ وقت دادرسی از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی 
حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه دفاعی معمول نداشته است و دلیلی دائر بر 
پرداخت وجه چک یا تحصیل برائت ذمه خویش ابراز ننموده است لذا دعوی خواهان 
را وارد و ثابت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به 
مواد ۳1۰و ۳1۴ قاون تجارت و 1۹۸و ۵۰۲و ۵1۵و ۵1۹و۵۲۲ قانون آیین دادرسی 
مدنی نامبردگان را به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیون ریال 
بابت چک مورد دعوا و مبلغ سه میلیون و هشتصد و نود هزار ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و هم چنین حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و ایضا خسارت تاخیر تادیه 
بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سر رسید ۹۵/۷/6 لغایت وصول آن که توسط اجرای 
احکام مدنی محاسبه می شود در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص هزینه 
دادرسی تامین خواسته نظر به اینکه خواهان الزامی به درخواست آن ندارد و عدم 
درخواست آن خللی به دادرسی وارد نمی کند و در واقع تامین خواسته به منظور 
تضمین اجرای رایی که به نفع خواهان صادر می شود انجام می شود لذا از شمول 
ماده ۵1۹قانون مذکور خارج می باشد و به بی حقی آن اظهار نظر می گردد رای 
صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و با 
انقضاء مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم شهرستان 

جویبار می باشد 
حسنی کارمزدی قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

آگهی اصالحی اختصاصی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 1۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 1۳۹۲6۰۳16۰۰۷۰۰۴۷۹۲  مورخ ۲1 / 1۲ / ۹۲  هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
طاهر غریبی به شماره شناسنامه ۴۷۳  صادره از روانسر فرزند حسین  درخواست 
که  است  نموده  مالکیت  سند  وصدور  خود  خریداری  عادی  قولنامه  به  رسیدگی 
پرونده نیز تحت کالسه ۹۲/1۳۸ تشکیل وبه هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
آیین  وماده 1۳  قانون  ماده ۳  به  رای فوق مستندا  برابر  از رسیدگی  وهیئت پس 
نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه را به مساحت 
از۵۲ اصلی گرمخانی  ...فرعی  از پالک  آقای طاهرغریبی  نام  به  1۸۷/۸۰ مترمربع 
بهمن  بلوار ۲۲  روانسر  در  گرمخانی(واقع  به  کرمانشاه)معروف  بخش 1۲  در  واقع 
کوچه شقایق۸ خیابان شاهو خریداری از محمد ویسی مع الواسطه انتقالی از زارع 
صاحب نسق سیف اله رحیمی بیستونی می باشد صادر که در آگهی قبلی اشتباها 
محمدویسی چاپ نموده است لذا مراتب در یک نوبت به فاصله یک ماه آگهی می 
از  اعتراض دارند  تقاضا  تا چنانچه کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد  شود 
تسلیم  اداره  این  به  کتبا  را  خود  اعتراض  یکماه  مدت  به  آگهی  این  انتشار  تاریخ 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  باید ظرف   معترض  لذا  دریافت،  رسید  و 
انقضاء  دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  
شد  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم   مدت 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 یداله کاظمی  -  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار   ۳۰   /  ۳ /  1۳۹6  

آگهی تبادل لوایح
تجدید نظر خواه: ربابه جمشید پوده 

تجدید نظر خوانده: حسین و حسن هر دو یغمایی و فاطمه یغمایی پور 
تجدید نظر خواسته: از دادنامه 1۷۲ تاریخ ۹6/۲/1۹ اجرت المثل

تجدید نظر خواه درخواستی مبنی بر تجدید نظر نسبت به دادنامه 1۷۲ به این شعبه 
ارائه داده است که با توجه به مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا ضمن مراجعه به دفتر دادگاه 
و اعالم نشانی دقیق خود و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم پاسخ دفاعیه 

خود را ظرف ده روز پس از ابالغ به دادگاه ارائه نماید.
١١0/۳۳984مدیر دفتر شعبه ٢6۳ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده ٢ تهران

آگهی ابالغ
تعیین داور

خواهان: شروین افالطون فرزند سیروس
خوانده: نینا صدقی فرزند حمید 

خواسته: طالق 
قرار  دادگاه عمومی حقوقی  پرونده کالسه ۹۵/1۵۳۳ مطروحه در شعبه ۲6۵  در 
ارجاع امر به داوری صادر گردیده و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان از طریق نشر آگهی به خانم نینا صدیقی اخطار می شود که ظرف 
یک هفته از تاریخ نشر آگهی یک نفر از اقارب خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی 

نماید. در غیر این صورت دادگاه راسا اقدام خواهد کرد.
١١0/۳۳976 دفتر شعبه ٢65 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده ٢ تهران

آگهی
خواهان خانم مهناز ابوطالبی زنوزی فرزند کاظم دادخواستی به طرفیت خوانده سید 
تقدیم  به درخواست زوجه  به خواسته طالق  فرزند سید مرتضی   مفیدیان  احمد 
دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲6۴ دادگاه 
خانواده مجتمع قضایی خانواده ۲ )ونک( تهران واقع در تهران- میدان ونک- مجتمع 
قضایی خانواده ۲ ارجاع و به کالسه ۹6۰۹۹۸۰۲16۴۰۰۲6۷ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۹6/۵/1۷ و ساعت 1۰/۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
با یکی از اقارب خود که دارای شرایط اسالم- تاهل- حسن شهرت- حداقل سی 
سال سن باشد به عنوان داور جهت اصالح ذات البین همراه خود 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.
١١0/۳۳98١منشی دادگاه حقوقی شعبه ٢64 دادگاه خانواده
 مجتمع قضایی خانواده ٢ تهران

آگهی
به  نیا  به طرفیت خوانده مهدی شریفی  اسماعیلی دادخواستی  اکبر  خواهان علی 
تامین خواسته-  تادیه-  تاخیر  دادرسی- مطالبه خسارت  خواسته مطالبه خسارت 
جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه 
محالتی  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   1۴۸ شعبه  به  رسیدگی 
تهران واقع در تهران- بزرگراه شهید محالتی- خیابان ابوذر جنوبی- مجتمع شهید 
محالتی ارجاع و به کالسه ۹6۰1۲۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹6/۵/1۰ و 
ساعت 1۰/۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
١١0/۳۳97٢منشی دادگاه حقوقی شعبه ١48 دادگاه عمومی
 حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران
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نخستین مجتمع گازی LNG کشور در قشم 
احداث می شود

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در امور نفت و انرژی از 
امضای تفاهم نامه ای با شرکت گاز تک ایرانیان به منظور احداث 

نخستین مجتمع گازی LNG کشور در این جزیره خبر داد.
در  گازی  مجتمع  این  نخست  فاز  ظرفیت  دهقانی،  محمدجواد 
 ۲۵۰ گذاری  سرمایه  بینی  پیش  با  تن  هزار   ۲ را  قشم  جزیره 
اولیه و  انجام مطالعات  از  میلیون دالر عنوان کرد و گفت: پس 
تعیین نرخ گاز تحویلی در منطقه توسط وزارت نفت، فاز عملیاتی 
آغاز  »سلخ«  دریایی  رسانی  سوخت  سایت  در  مجتمع  ساخت 

می شود.
ایجاد زیرساخت  اندازی، ساماندهی،  افزود: مشارکت در راه  وی 
گازی  مجتمع  طرح  برای  جامع  ریزی  برنامه  و  نیاز  مورد  های 

LNG از جمله مهمترین بندهای این تفاهم نامه هستند.
مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در امور نفت و انرژی 
بیان کرد: چند پروژه مشابه در سال های گذشته در کشور کلید 
اما به علت های گوناگون هیچ یک وارد فاز اجرایی نشد  خورد 
اما با توجه به مزیت های ویژه منطقه آزاد، زیرساخت ها و برنامه 
ریزی های صورت گرفته در دولت تدبیر و امید این جزیره میزبان 

نخستین مجتمع تولید گاز LNG خواهد شد.
اندازهای جزیره قشم در راستای ماموریت  او اضافه کرد: چشم 
برنامه ریزی کالن  و هدف های حاکمیتی سازمان منطقه آزاد، 
آزاد  مناطق  در  صنعتی  های  قطب  ایجاد  تجربه  و  نفت  وزارت 
از  یکی  عنوان  به  موجودش  های  ظرفیت  به  توجه  با  و  تدوین 
قطب های آتی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پیشنهاد شده است.

و  اتان  کمی  درصد  و  متان  درصد   ۹۵ از  بیش  شامل   LNG
برای  بیشتر  بوده،  تر  سنگین  های  هیدروکربن  سایر  و  پروپان 
خودروهای سنگین دیزلی کاربرد دارد و به لحاظ ارزش حرارتی و 

دانسیته انرژی مشابه سوخت دیزل )گازوئیل( است.

استاندارد جدید مصرف انرژی در الکتروموتورها 
تصویب شد

معاون مصرف سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 
)ساتبا( گفت: استاندارد جدید مصرف انرژی انواع الکتروموتور در 
کارگروه موضوع ماده 11 قانون اصالح الگوی مصرف به تصویب 
رسید و به زودی از طرف سازمان ملی استاندارد ابالغ خواهد شد.

امیر دودابی نژاد افزود: فرایند بازنگری در این استاندارد از یک سال 
قبل از طریق پژوهشگاه نیرو و با مشارکت کمیته فنی متشکل از 
دانشگاهیان، صنعتگران و کارشناسان مربوطه آغاز شده بود و با 
نگاهی جدید به فرایند تنظیم مقررات و استاندارد گذاری ارتقای 

کارایی مصرف انرژی، تحولی در این عرصه ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: مهمترین ویژگی استاندارد جدید، داشتن نگاهی پویا 
توأم با تحول مستمر و پیوسته به کارایی مصرف انرژی موتورهای 
در  قبول  مورد  کارایی  حداقل  که  ای  گونه  به  است  الکتریکی 
سال های آینده از قبل برای تأمین کنندگان مشخص شده است 
و این حداقل کارایی در طول زمان و به صورت از پیش اعالم شده 
افزایش می یابد و بدین ترتیب شاهد یک بهبود مستمر و پیوسته 
استاندارد  آنکه  بود. ضمن  خواهیم  الکتروموتور  انواع  کارایی  در 
موجود با در نظر داشتن فناوری های موجود و دردسترس تولید 

کنندگان طراحی شده است.
بین الملل  استانداردهای  به  استاندارد جدید  افزود:  ساتبا  معاون 
تطبیق  برای  الزم  فرصت  ایجاد  منظور  به  و  است  شده  مرتبط 
یافتن تولید کنندگان داخلی یک فاصله زمانی مناسب برای تامین 
کف بازدهی استاندارد محصوالت داخلی در نظر گرفته شده است 
اما برای الکتروموتورهای وارداتی این فرصت زمانی لحاظ نشده و 
بالفاصله پس از اعالم اجباری استاندارد، واردکنندگان مکلف به 

رعایت حداقل بازدهی مورد انتظار خواهند بود.
این  اجرای  اثر  در  نمونه  عنوان  به  داد:  ادامه  نژاد  امیردودابی 
میلیون   ۲۰ حدود  کولرآبی  الکتروموتور  انواع  در  استاندارد 
کیلووات ساعت صرفه جویی در سال ۹۷ حاصل خواهد شد و تا 
سال 1۴۰۰ در مجموع ۴۰۰ میلیون کیلووات ساعت صرفه جویی 
محقق خواهد شد و همچنین مقادیر مشابهی از صرفه جویی در 

بخش صنعت و کشاورزی حاصل خواهد شد.

نفت ۴۷ دالر شد 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 1۳ سنت، معادل ۰.۳ درصد 
کاهش به ۴۷ دالر و ۲۴ سنت رسید.

بر اساس این گزارش، تداوم افزایش تعداد سکوهای حفاری نفتی 
در آمریکا و ادامه وضعیت مازاد عرضه در بازار به رغم تالش های 
تا  برای کاهش عرضه موجب شد  تولید کنندگان  اوپک و سایر 

قیمت نفت امروز معامالت هفتگی را با کاهش آغاز کند.
بروز نشانه هایی از کاهش تقاضا نیز در افت قیمت ها موثر بوده 

است.
با 1۳  برنت دیروز  نفت  این گزارش، قیمت هر بشکه  اساس  بر 
سنت، معادل ۰.۳ درصد کاهش به ۴۷ دالر و ۲۴ سنت رسید. 
قیمت نفت خام آمریکا نیز 1۵ سنت، معادل ۰.۳ درصد کاهش 

داشت و به ۴۴ دالر و ۵۹ سنت رسید.
اعالم  زمان  یعنی  ماه می،  اواخر  از  نفتی  قیمت هر دو شاخص 
تمدید توافق کاهش تولید توسط اوپک و 11 کشور دیگر تولید 

کننده نفت تاکنون، حدود 1۴ درصد کاهش داشته است.
بازار، رشد بدون  تجار گفتند، عامل اصلی کاهنده قمیت ها در 
وقفه تولید نفت آمریکاست که سبب تضعیف تالش های اوپکم 

شده است.
موسسه گلدمن ساکس اعالم کرد: »تعداد سکوهای حفاری نفتی 
روند  به  و  داد  افزایش  مورد   6 نیز  گذشته  هفته  در  آمریکا  در 

افزایشی خود ادامه داد.«
گرگ مک کینا، استراتژیست بازار در موسسه آکسی تریدر گفت: 
نفتی  حفاری  سکوهای  تعداد  که  است  متوالی  هفته   ۲۲ »االن 
آمریکا در حال افزایش است. این یک رکورد محسوب می شود.«

بر اساس اعالم گلدمن ساکس، تولید کنندگان آمریکایی از ۲۷ 
ماه می تاکنون ۴۳1 سکوی نفتی را افزایش داده اند. این بانک 
آمریکایی اضافه کرده که در صورت داونم افزایش تعداد سکوهای 
ماهه  سه  فاصله  در  آمریکا  نفت  تولید  فعلی،  سرعت  با  حفاری 
نفت  میادین  و مدت مشابه سال جاری در  پایانی سال گذشته 
شیل پرمیان، ایگل فورد، باکن و نیوبرارا ۷۷۰ هزار بشکه در روز 

افزایش خواهد یافت.
رشد  میزان  اینکه  بر  مبنی  است  بروز  حال  در  نیز  هایی  نشانه 
بزرگترین منطقه مصرف کننده نفت جهان، در  تقاضا در آسیا، 

حال کند شدن است.

۲ تفاهم نامه نفتی با ایتالیایی ها 
امضا  می شود

نفت  ملی  شرکت  بین  نامه  تفاهم  دو  امروز 
ایران و شرکت انی ایتالیا به امضا می رسد تا 
این شرکت ایتالیایی بر روی توسعه دو میدان 

نفتی و گازی ایران مطالعه کند.
مدیران شرکت انی ایتالیا امروز در تهران دو 
تفاهم نامه نفتی به مدیران شرکت ملی نفت 

ایران به امضا می رسانند.
انجام  محوریت  با  که  نامه  تفاهم  دو  این 
مطالعات توسعه ای فاز سوم میدان دارخوین 
و میدان گازی کیش است، امروز بین شرکت 
امضا  به  ایتالیا  انی  ایران و شرکت  نفت  ملی 

می رسد.
فرصتی  ایتالیا  انی  شرکت  اساس،  این  بر 
 MDP تا  داشت  خواهد  ماهه   6 حدوداً 
مدنظر خود را برای توسعه این دو میدان به 

شرکت ملی نفت ایران ارائه کند.
فاز اول طرح توسعه دارخوین خرداد ماه سال 
1۳۸۴ و فاز دوم در بهمن ماه 1۳۸۹ راه اندازی 
شده  است. همچنین قرارداد توسعه فاز سوم 
شرکت  میان   ۹۰ سال  در  دارخوین  میدان 
شرکت های  از  متشکل  کنسرسیومی  و  متن 
مدیریت سرمایه گذاری امید )وابسته به بانک 
سپه(، ایتوک ایران، پترو امید آسیا و توسعه 
توان انرژی پویا امضا  شده بود که به نظر می 
امضای  امروز  که  نرسیده  سرانجام  به  رسد 
این  سوم  فاز  توسعه  مطالعه  برای  قراردادی 
میدان به شرکت های خارجی در دستور کار 

قرار گرفته است.

اوپک بیشتر از رقم توافق شده 
تولید خود را کاهش داد 

تبعیت  میزان  بلومبرگ،  محاسبات  اساس  بر 
اوپک از توافق کاهش تولید در ماه می 1۰6 
درصد بوده است. اما تولید کنندگان غیر عضو 
تولید  توافق کاهش  از  تنها ۸6 درصد  اوپک 

تبعیت کرده اند.
تالش  ترین  گسترده  گزارش،  این  اساس  بر 
برای کاهش تولید در تاریخ بازار نفت ظاهرا 
داده  قول  آنگونه که  اوپک  است.  بوده  موفق 
داده،  کاهش  را  خود  تولید  می  ماه  در  بود 
هرچند که عراق، دومین تولید کننده بزرگ 
تولید  کاهش  توافق  از  امسال  سازمان  این 
کننده  تولید  کشورهای  است.  نکرده  تبعیت 
غیر عضو اوپک نیز به استثنای قزاقستان در 

حال کاهش دادن تولید خود هستند.
کاهش  توافق  در  کننده  مشارکت  ۲1 کشور 
روزانه  تولید  تا  دارند  تالش  مجموعا  تولید 
خود را تقریبا 1.۸ میلیون بشکه کاهش دهند 
عنوان  به  را  اکتبر  ماه  تولید  میزان  عمدتا  و 
 ۵ اند.  داده  قرار  خود  تولید  کاهش  شاخص 
این  عضو  غیر  کننده  تلوید   ۳ و  اوپک  عضو 
سازمان در ماه گذشته به اهداف تعیین شده 
دست یافتند، در حالی که ۹ عضو نیز در ماه 
آوریل به اهداف تعیین شده دست پیدا کرده 
بیشترین  کنندگان  تولید  بزرگترین  بودند. 
میزان تاثیرگذاری را داشته اند. کاهش تولید 
میزان  افزایش  موجب  روسیه  توجه  قابل 
تبعیت غیر اوپکی ها از توافق شده، هرچد که 
این کشور به طور کامل به تعهد خود در قبال 
طرح کاهش تولید عمل نکرده است. روسیه 
در ماه می تنها ۲۸1 هزار بشکه از تولید خود 
کاسته در حالی که باید ۳۰۰ هزار بکشه در 

روز کاهش تولید را محقق می کرد.
کل  رقم  به  دستیابی  بار  از  نیمی  از  بیش 
کاهش تولید بر عهده عربستان، روسیه و عراق 
بوده است. تنها سعودی ها به صورت مداوم به 
تعهدات خود عمل کرده اند و موجب افزایش 
میزان تبعیت اوپک از توافق شده اند. روسیه 
که مسئولیت بخش عمده ای از کاهش تولید 
غیر اوپکی ها را بر عهده داشته گفته که تولید 
خود را به صورت تدریجی کاهش خواهد داد. 
از  عراق  تبعیت  اوپک،  آمارهای  اساس  بر 
توافق از ۸۷ درصد در ماه آوریل به 6۵ درصد 

در ماه می کاهش یافته است.
در ماه می، کشورهای عمان، روسیه و امارات 
تبعیت  تعهدات خود  از  کامل  به طور  تقریبا 
کرده اند. بر اساس محاسبات بلومبرگ، میزان 
 1۰6 تولید  کاهش  توافق  از  اوپک  تبعیت 
درصد بوده است. اما تولید کنندگان غیر عضو 
تولید  توافق کاهش  از  تنها ۸6 درصد  اوپک 

تبعیت کرده اند.

خبر نفت در جهان

مدیرعامل شرکت فالت قاره با اشاره به اینکه 
برای تجهیزات مورد نیاز نیز برنامه ریزی شده 
است، ادامه داد: به همین منظور یک برنامه 
ریزی ۵ ساله دقیق داریم. این در حالی است 
دکل  تعداد  کاهش  گذشته  مدت  طی  که 
حفاری نداشتیم. تعداد آنها 11 عدد است که 
می خواهیم تا 1۵ عدد در روز ارتقا دهیم.به 
این ترتیب می توانیم  هر ماه یک دکل به 

دکل ها اضافه می کنیم.
تاکنون  اینکه  اعالم  با  مسئول   مقام  این 
ارزش  به  پیمانکاران  به  بدهی  درصد   ۵۰
دادیم،  را  تومان  میلیارد   ۲۰۰ حدودی 
به  انتقال گاز سلمان  لوله  اظهار کرد: خط 
صحبت  به  بستگی  و  شده  تعمیر  شارجه 
میزان  چه  ببینیم  که  دارد  شارجه  با  ما 
گاز می توانیم انتقال دهیم. از سویی دیگر 
نفت تولیدی فالت قاره مشتری خوبی دارد 
کره  ژاپن،  چین،  همچون  کشورهایی  به  و 
شود.   می  صادر   ... و  مالزی  هند،  جنوبی، 
البته اگر بتوانیم یک میلیارد دالر در سال 
کل  سال  پنج  تا  یک  ظرف  کنیم؛  جذب 
این در  قاره حل می شود.  مشکالت فالت 
حالی است که ساالنه با ۷۰ هزار بشکه افت 

تولید مواجه هستیم.
بورد درباره بکار گیری مدیران نفتی گفت: 
و  جناحی  لحاظ  به  مستقلی  شخص  من 
سیاسی هستم، اما به طور کلی در شرکت 
نفت باید به سمتی برویم که مدیران را بر 
اساس تخصص و شایستگی انتخاب کنند نه 
گرایش سیاسی چرا که در غیر این صورت 
هر  است  ممکن  اند.  کرده  ظلم  کشور  به 

مدیری نظری داشه باشد، اما باید بر اساس 
خروجی کاری اش انتخاب شود.

مدیرعامل شرکت فالت قاره می گوید:برای 
بازگشت 1۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت مان 
ازماده1۲قانون رفع موانع تولید برای کسب 

سرمایه استفاده می کنیم.
اساس  بر  اینکه  بیان  با  بورد   حمیدرضا 
پیش بینی های انجام شده در نظر داریم تا 
تا ۵۰ هزار بشکه نفت  در سال جاری ۴۰ 
در روز را از آمار ۲۰۰ هزار بشکه ای عدم 
بازگشت تولید در شرکت فالت قاره را کم 
این ترتیب تصور می شود  کنیم، گفت: به 
تا ۲ تا ۳ سال آینده این ۲۰۰ هزار بشکه 
جبران  قاره  فالت  در  نفت  تولید  بازگشت 
شرایط  که  داشت  نظر  در  باید  البته  شود. 
تولید در خشکی و آب متفاوت است.  این 
در حالی است که ما توانستیم تا ۹6 درصد 

داشته  خشکی  مناطق  در  تولید  بازگشت 
نحوی  به  باشیم در حالیکه شرایط در آب 
است.  شدنی  اما  است،  بر  است.زمان  دیگر 
جبران  برای  نفت  وزارت  اینکه  تر  مهم 
تولید  به  بازگشت  ازسهمیه  حجم   این 

برنامه ریزی دارد.
وی با اشاره به اینکه ۹ طرح در فالت قاره 
می تواند با استفاده ازماده )1۲( قانون رفع 
نظام  ارتقای  و  پذیر  رقابت  تولید  موانـع 
باشد،  داشته  سرمایه  کسب  کشور  مـالی 
سایر  ضعف  قانونی  ظرفیت  این  داد:  ادامه 
گفتنی  ندارد.  را  سرمایه  جدب  های  مدل 
ای  بشکه  هزار   1۰۰ بازگشت  برای  است 
سرمایه  جذب  سبک  این  از  نفتمان  تولید 
استفاده می کنیم. از سویی دیگر با استفاده 
از منابع مالی این محل می توانیم ظرفیت 
تولید گازمان را به ۳۰۰ میلیون متر مکعب 

ارتقا دهیم.
اینکه  اعالم  با  همچنین  مسئول  مقام  این 
حدود ۳۰۰ چاه تحت مدیریت این شرکت 
الیه  درباره  کرد:  اضافه  کند،  می  فعالیت 
نفتی میدان گازی پارس جنوبی بهتر است 
تغییر  است  ممکن  که  چرا  نکنم  صحبتی 
بر  اما  شود.  انجام  زمینه  این  در  مدیریتی 
بر  طرح  این  توسعه  گذشته  مصوبه  اساس 
عهده ما بود. فالت قاره می تواند با تغییرات 
برنامه ریزی های جدید  مدیریتی جدید و 
در میدان فرزاد بی حضور یافته و به بهترین 
میانگین  است  گفتنی  کند.  فعالیت  شکل 
برداشت )ریت( این ۳۰۰ چاه متفاوت است 
بشکه   ۲۰۰۰ تا   1۰۰۰ حدود  چاه  هر  اما 

تولید نفت روزانه دارد.
سلمان  گازی  میدان  توسعه  بورد  گفته  به 
 1۲ ماده  محل  از  سرمایه  جذب  پکیج  در 
بررسی  اساس  بر  است.  اساسی  قانون 
کارشناسان ما حدود ۳۰ درصد از تجهیزات 
شرکت نیاز به بازسازی و نوسازی دارند که 
داریم.  برنامه  چند  آن  به  دستیابی  برای 
نخست اینکه دنبال اخذ مجوز از مجموعه 
وسیع  بازسازی  به  اقدام  تا  هستیم  دولت 
که  زمانی  تا  بکنیم.  مان  نفتی  تجهیزات 
ما  است  نشده  دریافت  بودجه  مقدار  این 
را  دریایی  زیر  و  دریایی  تعمیرات  گزوه   ۳
استفاده  با  ترتیب  این  به  تا  در نظرگرفتیم 
از  بخشی  خودمان  پیمانکاری  نیروهای  از 
است  طبیعی  دهیم.  انجام  را  بازسازی  این 
اگر بتوانیم سرمایه خارجی یا داخلی جذب 

کنیم این امر را بهتر انجام می دهیم.

70هزار بشکه افت تولید نفت در سال

رشد ۱۶۴ درصدی ارزش معامالت بازار 
انرژی فرآورده های نفتی بورس 

مشعل پاالیشگاه های پارس جنوبی
 تا ۹۸ خاموش می شوند

رشد  انرژی،  بورس  عامل  مدیر  گفته  به 
۷۲ درصدی حجم و 16۴ درصدی ارزش 
بازار  در  تاکنون  جاری  سال  در  معامالت 
خورده  رقم  ایران  انرژی  بورس  فیزیکی 

است.
 16۴ رشد  از  انرژی  بورس  عامل  مدیر 
فیزیکی  بازار  معامالت  ارزش  درصدی 
امسال  اول  ایران در سه ماه  انرژی  بورس 
خبر داد و گفت: با گذشت ۵۵ روز کاری 
فیزیکی  بازار   ، امروز  به  تا  ابتدای سال  از 
عرضه های  میزبان  ایران  انرژی  بورس 
بوده که  پتروشیمی  و  پاالیشگاهی  متعدد 
انواع  تن  هزار   ۴۹۳ بر  بالغ  مجموع  در 
فرآورده ها به ارزش بیش از 6 هزار و 6۸۲ 
میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته است.

ارزش  به  اشاره  با  حسینی  علی  سید 
با دوره  مقایسه  انرژی در  بورس  معامالت 
دوره  در  کرد:  عنوان  قبل،  سال  مشابه 
ماه  خرداد   ۲۸ روز  تا  قبل  سال  مشابه 
است،  بوده  کاری  روز   ۵۷ شامل  که   ۹۵
قریب به ۲۹۳ هزار تن انواع فرآورده نفتی 
با ارزش حدود ۲ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال 

مورد داد و ستد قرار گرفته است.
کنون  تا  جاری  سال  طی  وی  گفته  به 
و 16۴  معامالت  رشد ۷۲ درصدی حجم 
فیزیکی  بازار  در  معامالت  ارزش  درصدی 

بورس انرژی ایران رقم خورده است.
حسینی افزود: از ابتدای سال ۹6 تاکنون 
۳۵۷ هزار و 16۲ تن انواع حامل های انرژی 
در رینگ داخلی به ارزشی بالغ بر ۵۳6،۴ 
میلیارد ریال و 1۴۹ هزار و 6۲6 تن انواع 
به  بین الملل  رینگ  در  انرژی  حامل های 
مورد  ریال  میلیارد  بر ۲61،۲  بالغ  ارزشی 
معامله قرار گرفته است که از منظر حجم، 
۷۰ درصد معامالت در رینگ داخلی و ۳۰ 

درصد نیز در رینگ بین الملل بوده است.
 6۷ معامالت،  ارزش  لحاظ  از  همچنین 
به عرضه های رینگ داخلی  درصد مربوط 
بازار  صادراتی  رینگ  در  نیز  درصد   ۳۳ و 
گرفته  ایران صورت  انرژی  بورس  فیزیکی 

است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی 
گاز ایران گفت: یکی از مهم ترین کارهای ما 
گاز در سال ۹۵، کاهش  پاالیش  در بخش 

سوزاندن گازهای مشعل  در پاالیشگاه هابود. 
غالمرضا بهمن نیا اظهار کرد: فلسفه وجودی و 
طراحی مشعل ها از ابتدا به منظور تخلیه آنی 
مجموعه گازهای داخل پاالیشگاه برای عبور 
از بحران و یا تخلیه گازها در حین راه اندازی 

و از کاراندازی )تعمیرات اساسی( بوده است.
وی افزود: این فلسفه هم اکنون تا اندازه ای 
فناوری های  طراحی  با  و  است  کرده  تغییر 
روزآمد در دنیا، در نخستین گام، ما تالش 
کردیم تا به سوی کاهش سوزاندن گازهای 
گازهای  سوزاندن  یعنی  مبداء  در  مشعل  
مشعل  به  عادی  شرایط  در  که  اضافه ای 

فرستاده می شد، برویم.
تولید شرکت  بر  نظارت  و  مدیر هماهنگی 
این کاهش  این که  بیان  با  ایران  گاز  ملی 
نیست  آن  دلیل  مشعل   گازهای  سوزاندن 
که تخلیه و ارسال گازهای مازاد در شرایط 
اضطراری هم کاهش یافته باشد، گفت: از 
آنجا که این مسئله )تخلیه و ارسال گازهای 
مازاد در شرایط اضطراری( به هرحال وجود 
خواهد داشت، این کار را در مواقع اضطراری 
انجام  خاموش  مشعل  همان  طریق  از 
جرقه  یک  با  لزوم  موقع  در  که  می دهند 
خاموش  دوباره  کار  پایان  از  پس  و  روشن 

می شود.
مورد  فناوری  که  این  به  اشاره  با  بهمن نیا 
استفاده در پاالیشگاه اول پارس جنوبی، به 
مبدا  در  مازاد  گازهای  کاهش  روش  نوعی 
گفت:  داد،  جواب  خوب  هم  بسیار  که  بود 
این موضوع به آن معناست که موفق شدیم 
از  از ۲ کمپرسور موجود در سرویس، یکی 
کمپرسورها را از سرویس خارج کنیم، به این 
ترتیب ظرفیت یکی از مشعل ها را کاهش و به 

صفر رساندیم تا خاموش شود.
به گفته بهمن نیا، این در حالی است که قرار 
فناوری  از   1۲ و   ۳  ،۲ فازهای  برای  است 
برگرداندن  فناوری  شود؛  استفاده  دیگری 

گازهای مازاد به داخل فرآیند خوراک گاز.

پتروشیمی  های  مجتمع  تولید  عملکرد   
منطقه  در  امسال  نخست  ماه   ۲ در  کشور 
 ۳.۹ عسلویه  تن،  میلیون   ۳.۲ ماهشهر 
کشور  داخلی  مناطق  دیگر  و  تن  میلیون 

1.۹ میلیون تن بوده است.
بر اساس این گزارش، ظرفیت تولید اسمی 
پایان  تا  کشور  پتروشیمی  مجتمع   ۵۷
این  از  که  است  تن  میلیون   ۷۲ امسال 
تن  میلیون   6۰ به  نزدیک  ظرفیت  میزان 

در برنامه تولید واقعی قرار دارد.
براساس این گزارش، عملکرد ۲1 مجتمع 
از  ماهشهر  منطقه  در  مستقر  پتروشیمی 
ماه  اردیبهشت  پایان  تا   ۹6 سال  ابتدای 
ظرفیت  است؛  بوده  تن  میلیون   ۳.۲
پتروشیمی  مجتمع های  ساالنه  اسمی 

برنامه  و  تن  میلیون   ۲۵.6 ماهشهر  در 
تولید سال آنها نیز ۲1 میلیون تن برآورد 
شده است. همچنین عملکرد 16 مجتمع 
عسلویه  منطقه  در  مستقر  پتروشیمی 
منطقه  این  واقعی  تولید  دهد،  می  نشان 
اردیبهشت  پایان  تا  امسال  ابتدای  از 
است؛  بوده  تن  میلیون   ۳.۹ حدود  ماه 
تولید اسمی ساالنه مجتمع های  ظرفیت 
تن  میلیون   ۳۲.۷ عسلویه  در  پتروشیمی 
 ۲6.۵ آنها نیز حدود  برنامه تولید سال  و 

میلیون تن برآورد شده است.
برپایه این گزارش، تولید واقعی ۲1 مجتمع 
پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور 
 1.۹ حدود   ،۹6 سال  ابتدایی  ماهه   ۲ در 
تولید  ظرفیت  است؛  بوده  تن  اسمی ساالنه مجتمع های پتروشیمی سایر میلیون 

برنامه  و  تن  میلیون   1۳.۷ کشور  مناطق 
تن  میلیون   11.۴ نیز  ها  آن  سال  تولید 

برآورد شده است.

تولید۱۵.۶ میلیون تن محصول در ۵۷ مجتمع پتروشیمی ایران 

از 1۸ حلقه چاه حفاری شده در میدان نفتی یاران جنوبی 
6 حلقه چاه انتخابی از الیه ی سروک برای تولید زودهنگام 

این میدان به زودی آماده ی بهره برداری است. 
هیئت  رئیس  و  عامل  مدیر  زاده  شهنازی  نورالدین  سید 
مدیره شرکت متن، در طی بازدیدی از تولید زودهنگام 1۰ 
یاران  نفتی  مشترک  میدان  از  روز  در  نفت  بشکه ای  هزار 
در  تولید  برای  معکوس  و گفت: شمارش  داد  جنوبی خبر 

این میدان آغاز شده است.
بنابر این گزارش؛ هم اکنون در میدان نفتی یاران جنوبی 
از ۷۰  بیش  و  تأسیسات سرچاهی در حال نصب می باشد 
درصد کاالها تأمین شده است؛ عملیات نصب و راه اندازی 
لوله  انجام می باشد و همچنین نصب خطوط  آنها در حال 
1۲ اینچی واحد جفیر به پیشرفت باالی 6۰ درصد رسیده 
است، رادیوگرافی و تست های مرسوم جهت نهایی سازی 

در این پروژه نیز در حال انجام است.

الزم به ذکر است،  از 1۸ حلقه چاه حفاری شده در میدان 
الیه ی سروک  از  انتخابی  چاه  حلقه   6 یاران جنوبی  نفتی 
بهره  آماده ی  زودی  به  میدان  این  زودهنگام  تولید  برای 
برداری است و همچنین پتانسیل تولید نفت از این میدان 
مشترک ۲۵ هزار بشکه نفت در روز می باشد که بیشترین 
مقدار این پتانسیل تولید در الیه ی سروک و مقداری هم در 

الیه ی گدوان تشخیص داده شده است.
هورالعظیم  تاالب  محیطی  زیست  نکات  رعایت  همچنین، 
فعالیت های  اهم  از  زیست  محیط  استانداردهای  براساس 
اجرایی  فعالیتهای  کلیه  که  نحوی  به  است،  میدان  این 
زیست  محیط  طبیعی  منابع  از  تایید  اخذ  و  هماهنگی  با 

خوزستان انجام گرفته است.
در  یاران جنوبی  نفتی  مشترک  میدان  است،  ذکر  به  الزم 
فاصله ی 1۳۰ کیلومتری غرب اهواز و در نقطه ی صفر مرزی 

با کشور عراق قرار دارد.

مدیرعامل شرکت متن خبر داد:

شمارش معکوس تولید زودهنگام از میدان نفتی یاران جنوبی آغاز شد



سه شنبه 30 خرداد 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3505 اقتصادی11

افتتاح شعبه جدید بانک پارسیان در تبریز

است  بانکی  پارسیان  بانک  پارسیان:  بانک  مدیره  هیات  عضو 
بانکی  شبکه  در  الکترونکی  خدمات  از  بزرگی  سهم  که  پیشرو 

کشور را در اختیار دارد.
بانک  شعبه  هفتمین  پارسیان؛  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
اجرایی  امور  معاون  حضورخسروانی،  با  تبریز  شهر  در  پارسیان 
مدیر  بیژنی  شعب،  امور  مدیر  پور  خلیل  مدیره،  هیأت  عضو  و 
پشتیبانی وکسبه و تجار محل در خیابان راه آهن تبریز افتتاح 
مشتریان  از  جمعی  حضور  با  که  افتتاحیه  مراسم  این  شد.طی 
بانک پارسیان برگزار شد، خسروانی از افتتاح شعبه جدید بانک 
پارسیان در شهر ارومیه با حضور برخی مقامات استانی به ویژه 
قاضی پور، نماینده مردم ارومیه خبر داد و گفت: به امید خدا در 
پایان سال  تا  آینده  تبریز طی ماه های  برنامه توسعه شعب در 
جاری حداقل ۲ یا ۳ شعبه جدید افتتاح خواهد شد.معاون امور 
ارایه خدمات  و  دهی  فرآیند سرویس  به  پارسیان  بانک  اجرایی 
گفت:همواره  و  پرداخت  کشور  خصوصی  بانک  اولین  در  بانکی 
شأن  در  متفاوت  های  سرویس  ارایه  پارسیان  بانک  در  ما  نظر 
ضمن  پارسیان  بانک  مدیره  هیات  عضو  است.این  بوده  مردم 
تاکید بر اینکه امروز در بانک پارسیان به مفهوم شریک تجاری 
توجه ویژه ای صورت گرفته، اظهار داشت: در بانک پارسیان این 
اعتقاد وجود دارد که مشتریان ما شرکای تجاری ما هستند و بر 
این اساس برنامه هایی را داریم به طوریکه حوزه اعتباری بانک 
آماده سرویس دهی به مشتریان هست و برای اینکه بتوانیم این 
سرویس دهی ها را دسته بندی کنیم، ارایه سرویس به مشتریان 
سال  پایان  از  شرکتی  بانکداری  های  سرویس  قالب  در  را  ویژه 
1۳۹۵ کلید زدیم و آمادگی داریم چنانچه محصوالت فعلی ما در 
شان بانک پاسخگوی نیازهای موجود نباشد، محصوالت جدید را 

طراحی و ارایه کنیم.
به مشتریان بزرگ  ارایه خدمت  برای  از طراحی سامانه ای  وی 
خبر داد و گفت: در قالب سامانه پارس مشکالت و مسایل بانکی 
بانک  بزرگ  مشتریان  و  رسید  خواهد  حداقل  به  ما  مشتریان 

پارسیان می توانند از این سرویس های پایه استفاده کنند.
 

 طرح و اجرای ۲3 پروژه معدنی توسط 
شرکت میدکو

 در حال حاضر شرکت هلدینگ معدن و صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو( به یک غول معدنی در ایران و منطقه تبدیل شده است.
و  تومانی  میلیارد  هزار   1۵ سرمایه گذاری  با  اکنون  هم  میدکو 
به  توانسته است  صنایع  و  معدن  حوزه  در  پروژه   ۲۳ اجرای  با 
سرمایه گذاری  شود.  تبدیل  بازار  در  بزرگ  معدنی  گروه  یک 
خارج  و  داخل  در  زغالسنگ  و  معادن سنگ آهن، مس  روی  بر 
است.علی اصغر  معدنی  بزرگ  هلدینگ  این  اصلی  اولویت  کشور 
پورمند مدیرعامل شرکت میدکو با اشاره به هدف این شرکت که 
رسیدن به ظرفیت تولید ساالنه ۴.۲ میلیون تن شمش فوالد و 
۵۰ هزارتن مس کاتدی همراه با تأمین کلیه مواد اولیه و کمکی 
خصوص  در  است،  تولید  از  حجم  این  به  رسیدن  برای  عمده 
این  به  نیل  برای  این شرکت در ۴ سال گذشته گفت:  عملکرد 
هدف، شرکت میدکو نسبت به طرح و اجرای ۲۳ پروژه از معدن 
تا محصول نهایی، با حجم سرمایه گذاری بیش از 1۵ هزار میلیارد 
تومان اقدام کرده است. از این تعداد، طی ۵ سال گذشته تاکنون، 
است.  تولید  حال  در  و  رسیده  بهره برداری  به  پروژه   11 تعداد 
در  زمانبندی شده  برنامه  مطابق  نیز  باقیمانده  پروژه های  سایر 
دست احداث بوده و بخش عمده ای از این پروژه ها تا پایان سال 
جاری به بهره برداری خواهد رسید.پورمند در ادامه در خصوص 
روی  بر  سرمایه گذاری  خصوص  در  میدکو  شرکت  اولویت های 
بخش های معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: اولویت اصلی 
میدکو در چهار سال آینده، اتمام پروژه های در دست اجرای این 
شرکت، تکمیل زنجیره ارزش تعریف شده برای شرکت و رسیدن 
تن  هزار   ۵۰ و  فوالدی  تن شمش  میلیون   ۴.۲ تولید  هدف  به 
مس کاتدی است. عالوه بر این، تمرکز بر توسعه بخش معدن و 

اکتشافات در سال های پیش رو، در دستور کار میدکو قرار دارد.
 

  بازدید مدیرعامل بانک ملت از مجتمع فوالد 
مبارکه اصفهان

 مدیرعامل بانک ملت، اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران 
ارشد این بانک در بازدید از مجتمع بزرگ فوالد مبارکه اصفهان 
با مدیران این شرکت نشست مشترکی برگزار کردند.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت،هادی اخالقی فیض آثار در این نشست 
داشت:  اظهار  دومجموعه،  ارزشمند  تعامل  از  خرسندی  ابراز  با 
همراهی با مجموعه های بزرگ تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور 
یک ارزش برای این بانک است و در این زمینه توسعۀ تعامالت 
با شرکت های معتبری نظیر فوالد مبارکه و مشارکت موثر در 
طرح های توسعه این شرکت در دست اقدام است.مدیرعامل بانک 
ملت از ایجاد تفاهمنامه ای که دربرگیرندۀ اهداف استراتژیک و 
توسعۀ تعامالت بانک ملت و فوالد مبارکه است خبر داد و گفت: 
امیدوایم با اجرایی شدن این تفاهمنامه بتوانیم به تحقق اهداف 
عرصه  در  تر  گسترده  حضور  و  توسعه  تولید،  در  مبارکه  فوالد 
های بین المللی و همچنین تکمیل مجتمع ها و مجموعه هایی 
که بتوانند در افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیرۀ فوالد مؤثر 

باشند، کمک کنیم.
 

 افتتاح ۷ طرح با تسهیالت بانک صنعت و 
معدن طی دوماه گذشته

با  متوسط صنعتي  و  امسال ۷ طرح کوچک  نخست  ماه  دو  در 
برداري  بهره  به  کشورمان  در  معدن  و  صنعت  بانک  تسهیالت 

رسیده و براي ۲۰۸ نفر شغل ایجاد کرده است.
این طرح  و معدن  بانک صنعت  اطالع رساني  پایگاه  به گزارش 
آب  یزد،  مهریز  در  نیلگون  نشکن  شیشه  شرکت  شامل  که  ها 
معدني شهرستان بهار،پلیمر پاکت پرند زاهدان ، واحد سردخانه 
شهرستان جیرفت، گچ ایالم صالح ، چسب استحکام و لعاب یزد 
مي شود جمعا 1۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیالت از این 
بانک دریافت کرده اند.بنا به همین گزارش 116 طرح کوچک و 
متوسط صنعتي نیز با ۳۸۸ میلیارد تومان تسهیالت مصوب بانک 
صنعت و معدن در سطح کشور درحال اجرا هستند که به طور 
متوسط 6۳ درصد پیشرفت فیزیکي خود را پشت سرگذاشته و 
ایجاد  مستقیم  شغل   ۲۸۷1 برداري  بهره  مرحله  به  رسیدن  با 

مي کنند.
مبلغ  تاکنون  کشور  متوسط  و  کوچک  هاي  طرح  است  گفتني 
۲۳۰۰میلیارد تومان تسهیالت در قالب طرح رونق تولید از بانک 

صنعت و معدن دریافت کرده اند.

پرداخت مطالبات قطعه سازان 
از پیش فروش خودرو

به  اشاره  با  قطعه سازی  صنعت  در  فعال  یک 
پرداخت بخشی از مطالبات قطعه سازان گفت: 
طی دو هفته گذشته بخشی از مطالبات معوقه 
قطعه سازان توسط خودروسازان پرداخت شد. 
با  خودرو  خبر  با  گفتگو  در  آروند  ابوالقاسم 
توجه به موضوع پرداخت ۳۵۰ میلیارد تومان 
از مطالبات معوقه قطعه سازان در روزهای اخیر، 
اظهار داشت: در جریان این اقدام، رقم کمی 
از مطالبات معوقه قطعه سازان پرداخت شد و 
همچنان بخش مهمی از مطالبات باقی مانده 
است. وی تصریح کرد: سال هاست که در مورد 
آن  رفع  راهکارهای  و  قطعه سازان  مشکالت 
صحبت می شود اما عمال اتفاق چندانی در این 
نگرانی های  همچنان  و  نگرفته  صورت  زمینه 
زیادی درخصوص این صنعت و مطالبات آنها 
قطعه سازی  صنعت  در  فعال  این  دارد.  وجود 
تامین  برای  کشور خاطرنشان کرد: شرکت ها 
نقدینگی ناگزیر به دریافت تسهیالت بانکی با 
بهره های سنگین هستند و این دور باطل ادامه 
خواهد یافت و در چنین شرایطی امکان خرید 
تجهیزات و ماشین آالت جدید و هماهنگی با 
سازان  قطعه  برای  عمال  دنیا  روز  تکنولوژی 
فراهم نخواهد بود. آروند افزود: انتظار می رود 
خودروسازان،  پیش فروش های  جریان  در 
بخشی از مطالبات قطعه سازان نیز را پرداخت 

شود.
 

 صنعت

آیین نامه های کوله بری و مناطق 
آزاد تدوین می شود

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در بخش 
حال  در  آیین نامه ها  آزاد،  مناطق  و  کوله بری 
اعمال  الزم  کنترل های  تا  است  شدن  نهایی 
خسرو  مجتبی  گسترش  گزارش  به  شود. 
تابع  مسافر  طریق  از  واردات  کرد:  اظهار  تاج 
ضوابط مشخصی است. مسافری که به خارج 
طبق  بازمی گردد،  و  می کند  سفر  کشور  از 
کاال  از  تعیین شده ای  حجم  می تواند  مقررات 
در همان چارچوب عمل  کند. مسافر  وارد  را 
ما  برای  می کند. در حال حاضر بحث مسافر 
قاچاق کاال در سطح   ما  نیست. بحث  پررنگ 
کالن است. وی افزود: از طرف نهادهای مؤثر 
و دستگاه های درگیر در امر مبارزه با قاچاق، 
هیچ تأکیدی بر مقابله با خرده فروش ها نیست. 
به گفته خسروتاج مبارزه با قاچاق سیستمی 

است.
 

 ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 
لوازم خانگی بدون شناسه

و  معدن  صنعت  وزارت  دستورالعمل  طبق 
قلم  هفت  واردات  و  سفارش  ثبت  تجارت 
ممنوع  تیرماه  از  شناسه  بدون  خانگی  لوازم 
شد. به گزارش فارس، ثبت سفارش و واردات 
شناسنامه  ثبت  و  شناسه  بدون  خانگی  لوازم 
ممنوع شد. وزیر صنعت در دستورالعملی ثبت 
شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کاال برای گروه 
مواد  و  مخدر  مواد  انسانی،  داروی  کاالهایی 
غذایی،  و  دارویی  مکمل های  تحت کنترل، 
فرآورده های  پزشکی،  تجهیزات  و  ملزومات 
آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، 
فرآورده های  و  انسانی  زیستی  فرآورده های 
انسانی  مصارف  که  گیاهی  و  سنتی  طبیعی، 
کرد.  ابالغ  ذی ربط  دستگاه های  به  را  دارند، 
براین اساس در بخش لوازم خانگی زمان بندی 
برای ثبت شناسنامه و نصب شناسه کاالهای 
ثبت  و  استعالم  کنار  در  تولیدی  و  وارداتی 
گواهی از سوی گمرک تعیین شده است. طبق 
ماه  از ۳1 خرداد  لوازم خانگی  قلم  جدول ۷ 
سال جاری باید نسبت به ثبت شناسنامه و اخذ 
و نصب شناسه برای واردات کاالی مورد نظر 

اقدام کنند
 

 معدن

صادرات بخش معدن به یک 
میلیارد و 8۴8 میلیون دالر رسید

براساس برنامه در بخش معدن و صنایع معدنی 
یک میلیارد و ۲1۴ میلیون دالر صادرات پیش 
بینی شده است، که با صادرات یک میلیارد و 
معدنی 1۵۲  و صنایع  مواد  میلیون دالر   ۸۴۸
درصد محقق شده است. به گزارش شاتا؛ برنامه 
مجموع معدن و  صنایع معدنی طی دو ماهه 
دالر  میلیون   ۲1۴ و  میلیارد  یک  امسال  اول 
صادرات بوده است که درصد تحقق برنامه 1۵۲ 
درصد بوده است. همچنین در ۲ ماهه نخست 
امسال به ارزش 161 میلیون دالر مواد معدنی 
که از این مجموع ؛ ۵۲ میلیون دالر سایر مواد 
معدنی و 1۰۸ میلیون دالر سنگ آهن  صادرات 
داشته است  که نسبت به ۲ ماهه سال ۹۵ به 
اند.  داشته  درصدی  و 6  رشد 1۰، ۲۰  ترتیب 
برنامه مجموع معدن طی دو ماهه اول امسال 
1۸۳میلیون دالر صادرات بوده است که درصد 
تحقق برنامه ۸۸ درصد اعالم شده است. براساس 
این گزارش؛ طی ۲ ماهه نخست امسال ارزش 
صادرات مجموع صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی   
یک میلیارد و 6۸۷میلیون دالر بوده است. برنامه 
یک  امسال   اول  ماهه  دو  معدنی طی  صنایع 
میلیارد و ۳۰میلیون دالر صادرات بوده است که 

درصد تحقق برنامه 16۴ درصد بوده است.

بانک خبر

گفت:  ایران  سنگ آهن  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  بین الملل  امور  رئیس 
افزایش هزینه های حمل دریایی و تخفیف شرکت های فورتسکیو و هند برای سنگ آهن 

با عیار زیر ۵۸ سبب شده ترمز صادرات سنگ آهن ایران کشیده شود. 
باال،  به  آلومینا ۴  با  کیوان جعفری طهرانی گفت: فاصله قیمت سنگ آهن ۵۸ درصد  
فقط ۲.۴ دالر با سنگ آهن با عیار ۵۲ درصد است. وي گفت: نرخ حمل دریایي به چین 
بین 1۳ تا 1۴.۵ دالر است و این افزایش ۵.۵ تا 6 دالری کرایه حمل به علت افزایش 
صادرات  ترمز  بر  دیگری  عامل  فله،  محموله های  برای  باال  تقاضای  و   Bunker نرخ 

سنگ آهن ایران است.

ترمز صادرات سنگ آهن ایران کشیده شد

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از ابالغ دستورالعمل نحوه رسیدگی 
بر  مالیات  معاون  گفت:  رمزی  علی اصغر  داد.  دخانی خبر  مالیات محصوالت  وصول  و 
ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 1۷ خرداد ضمن اعالم شماره حساب 
وصول  و  رسیدگی  نحوه  دستورالعمل  از  نسخه ای  یادشده،  وجوه  واریز  جهت  خزانه 
مالیات محصوالت دخانی را ارسال کرد. رمزی اظهار کرد: دستوالعمل ارسال شده مرکز 
توسعه  برنامه ششم  قانون   ۷۳ ماده  براساس  کشور  دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی 
کشور بوده که برای ادارات مالیاتی استان ها ابالغ شده است وي گفت: تصویر نامه و 

دستورالعمل یاد شده در درگاه الکترونیکی این مرکز قرار گرفته است.

دستورالعمل وصول مالیات از دخانیات ابالغ شد

طرح  تجارت:  و  معدن  صنعت،  گروه 
معاون  ابالغی  برنامه  براساس  تولید  رونق 
از   1۳۹6 سال  در  رییس جمهوری  اول 
راستا  همین  در  و  شده  آغاز  قبل  روز  دو 
تولید،  رونق  طرح  منظور  به  مرکزی  بانک 
نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و نیز 
را  ابالغیه ای  تمام  نیمه  طرح های  تکمیل 
است  کرده  صادر  عامل  بانک های  کلیه  به 
.طرح رونق تولید در سال جاری به منظور 
تومانی  میلیارد  هزار   ۳۰ تسهیالت  ارائه 
معدنی جهت  و  واحد صنعتی  هزار   ۲1 به 
و  بازسازی  تمام،  نیمه  های  طرح  تکمیل 
به روزرسانی و نیز رونق واحدهای تولیدی 

کلید خورد..
و  واحدهای صنعتی  کلیه  اساس  همین  بر 
و  ورود  امکان  معدنی همانند سال گذشته 
دارند  را  تسهیالت  دریافت  جهت  نام  ثبت 
کارگروه های  به  مراجعه  با  می توانند  و 
دریافت  به  مربوط  امور  استانی  تسهیالت 
بانک  ابالغیه  طبق  کند.  طی  را  تسهیالت 
تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۳۰ مرکزی 
و  صنعتی  واحد  هزار   ۲1 به  ارائه   جهت 
راستا  این  در  که  شده  بینی  پیش  معدنی 
 1۰ رونق  جهت  تومان  میلیارد  هزار   1۰
هزار واحد صنعتی، 1۰ هزار میلیارد تومان 
 6۰۰۰ تمام  نیمه  طرح های  تکمیل  جهت 
واحد صنعتی و نیز 1۰ هزار میلیارد تومان 
دیگر جهت نوسازی، بازسازی و بروزرسانی 

۵۰۰۰ واحد صنعتی اختصاص یافته است.
امور  روز گذشته محسن صالحی نیا، معاون 
با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع 
با  خود  خبري  نشست  در  خبر  این  اعالم 
واحدهای  که  کرد  تاکید  رسانه  اصحاب 
به  مراجعه  می توانند  متقاضی  تولیدی 
کارگروه های تسهیل استانی جهت دریافت 

تسهیالت بانکی اقدام کنند.
یک  در  و  گذشته  روز  نیا  صالحی  محسن 
اجرای  آغاز  به  اشاره  با  خبری  نشست 
پرداخت  برای  مرکزی  بانک  ابالغیه 
تومانی  میلیارد  هزار   ۳۰ بانکی  تسهیالت 
پیش،  روز   ۲ از  تولیدی  واحدهای  به 
از  تومان  میلیارد  هزار   1۰ داشت:  اظهار 
صنعتی  واحد  هزار   1۰ به  تسهیالت  این 
است.  یافته  اختصاص  متوسط  و  کوچک 
تومان  میلیارد  هزار  کرد:1۰  تصریح  وی 
نیز برای تکمیل طرح های نیمه تمام در 6 

و  شده  گرفته  نظر  در  صنعتی  واحد  هزار 
عالوه بر این، تسهیالتی بابت به روز رسانی 
و نوسازی ۵ هزار واحد تولیدی پیش بینی 
شده است. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه 
این تسهیالت بر مبنای ابالغیه معاون اول 
رئیس جمهور در چارچوب اقتصاد مقاومتی 
تسهیالت  داد:  ادامه  شد،  خواهد  پرداخت 
تولید،  رونق  اجرای طرح  منظور  به  مذکور 
صنعتی  واحدهای  بازسازی  و  نوسازی 
به  موجود  طرح های  تکمیل  و  معدنی  و 

واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.
به گفته صالحی نیا، تولیدکنندگان متقاضی 
این تسهیالت می توانند در سامانه  دریافت 
مربوطه ثبت نام کنند. وی در ادامه با اشاره 
به تسهیالت پرداخت شده در سال گذشته 
متوسط  داشت:  اظهار  تولیدکنندگان،  به 
تسهیالت پرداختی به واحدهای صنعتی و 
معدنی یک میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان و 
در واحدهای کشاورزی ۳۲۷ میلیون تومان 
بوده است. معاون وزیر صنعت تصریح کرد: 
از بین 1۲ هزار واحد صنعتی که تسهیالت 
نظارت  واحد   66۰۰ بر  کرده اند  دریافت 
واحد   66۰۰ این  در  که  گرفته  صورت 
شده  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   11 حدود 
اشتغال  کاهش  با  نیز  واحد   ۲۰۳ البته  و 
روبرو بوده اند که دالیل آن در حال بررسی 
با اشاره به افزایش ۲۰  است. وی در ادامه 
گذشته،  سال  در  تایر  انواع  تولید  درصدی 
گفت: در این مدت تولید انواع مس ۹ درصد 
افت  با  نیز  سیمان  تولید  و  داشته  کاهش 
این  دلیل  که  بوده  روبرو  درصدی   ۵.۷
کاهش، پایین آمدن میزان صادرات سیمان 

بوده است.

درخواست خودروسازان براي افزایش قیمت
صالحی نیا درباره تقاضاي خودروسازان برای 
رقابت،  شورای  به  خودرو  قیمت  افزایش 
درخواست  خودروها  برخی  مورد  در  گفت: 
ارایه شده  رقابت  به شورای  قیمت  افزایش 
که در دست بررسی است. وی تأکید کرد: 
با  باید  معمول  روال  طبق  درخواست  این 
نرخ  و  کیفیت  مانند  آیتم هایی  به  توجه 
معاون  شود.  بررسی  خودرو  بخشی  تورم 
و  ضد  صحبت های  درباره  صنعت  وزیر 
اظهار  پراید،  تولید  توقف  مورد  در  نقیض 
مورد  این  در  اجرایی  سیاست های  داشت: 
خودروسازان  هماهنگی  با  و  جلسات  در 
انجام  برنامه ریزی  طبق  و  شده  مشخص 
 ۹۷ دی  از  باید  تولیدی  خودروهای  شده 
مطابق استانداردهای ۸1 گانه عرضه شوند. 
روزرسانی  به  چگونگی  کرد:  تأکید  وي 
اما  است  خودروسازان  با  خودروها  تولید 
مرحله ای  یا  ساختاری  تغییرات  مورد  در 
هنوز   ۴۰۵ پژو  و  پراید  تولید  توقف  برای 
اینکه  بیان  با  وی  است.  نشده  برنامه ریزی 
براساس استانداردهای جدید در مورد تولید 
خواهد  تصمیم گیری  قدیمی  خودروهای 
دیگر  خودروهای  و  پراید  اگر  افزود:  شد، 
اصالح  فنی  یا  اقتصادی  لحاظ  به  نتوانند 

شوند، تولیدشان متوقف خواهد شد.
داخلی سازی ۳۰ درصدی پژو ۲۰۰۸

داخلی سازی  میزان  مورد  در  صالحی نیا 
با  خودرو  این  تولید  گفت:  نیز   ۲۰۰۸ پژو 
در  و  شده  آغاز  درصدی   ۳۰ داخلی سازی 
امضا  قطعه سازان  با  قرارداد   ۸۰ مورد  این 
وی  است.  رسیده  ابالغ  مرحله  به  و  شده 
تولید  به   ۲۰۰۸ پژو  تولید  کرد:  تصریح 

مستمر رسیده و ایران خودرو برنامه تولید 
1۵ هزار دستگاه از این خودرو را طی یک 
سال در دستور کار خود دارد. وی در مورد 
قیمت  اعالم  بدون   ۲۰۰۸ پژو  پیش فروش 
با  اقدام  این  مغایرت  و  خودرو  این  قطعی 
قانون نیز گفت: قیمت این خودرو براساس 
زمان های تحویل در قراردادها خواهد آمد. 
وعده های  اجرای  در  تأخیر  مورد  در  وی 
جدید  قراردادهای  امضای  برای  شده  داده 
خودرویی نیز اظهار داشت: باید همه شرایط 
نهایی  توافق  به  تا  باشیم  را مد نظر داشته 

برسیم.
تولید هیوندایی در کرمان موتور

قرارداد  مورد  در  داد:  توضیح  صالحی نیا 
اولیه،  قرارداد  امضای  از  بعد  ایدرو  و  رنو 
امضا  دست  در  الحاقی  قراردادهای  امضای 
است و به زودی نهایی خواهد شد. قرارداد 
نهایی  مرحله  در  نیز  سیتروئن  و  سایپا 
با  همچنین  صنعت  وزیر  معاون  دارد.  قرار 
با  هیوندایی  آغاز همکاری شرکت  به  اشاره 
دو  این  مشترک  تولید  گفت:  موتور  کرمان 
شروع  درصدی   ۳۰ داخلی سازی  با  شرکت 
برنامه  مورد  در  صالحی نیا  شد.  خواهد 
نیز  برقی  و  هیبریدی  خودروهای  تولید 
در  دولت  در  که  آیین نامه ای  طبق  گفت: 
مختلف  دستگاه های  است  بررسی  دست 
واردات  و  تولید  زیرساخت های  ایجاد  برای 
خودروهای هیبریدی و برقی ملزم می شوند. 
وی همچنین از جایگزینی ۵1 هزار دستگاه 
تا  گذشته  سال  خرداد  از  فرسوده  تاکسی 
امروز خبر داد. معاون وزیر صنعت در مورد 
مذاکره  داد:  خبر  نیز  ارج  شرکت  وضعیت 
سهامداران اصلی ارج با خریداران ادامه دارد.

رشد مستمر بخش صنعت در سال گذشته
و  معدن  صنعت،  وزیر  صنایع  امور  معاون 
تجارت همچنین با اشاره به ثبت رشد بیش 
از 6 درصدی بخش صنعت در سال گذشته، 
بانک  آمارهای  براساس  رشد  این  گفت: 
آمار  مرکز  آمارهای  و  درصد   6.۹ مرکزی 
موفقیت  بیانگر  که  بوده  درصد   6.۵ ایران 
ارزش  و  تولیدی  سیاست های  بودن  آمیز 
افزوده وزارتخانه است. صالحی نیا ادامه داد: 
تا   1۳۹1 سال های  در  صنعت  بخش  رشد 
1۳۹۴ به ترتیب منفی 1۰.۵ درصد، منفی 
دهم  سه  منفی  و  درصد   ۷.6 درصد،   1.۷

درصد بوده است.

تزریق منابع بانك مرکزي برای رونق ٢١ هزار واحد صنعتی

طـرح رونـق تـولید ٩٦ آغـاز شـد

تولید ۳۹۳ میلیون تن انواع مواد 
معدنی در سال ۹5

نوسازی ماشین آالت ۴ هزار بنگاه 
صنعتی در سال جاری

معدنی  امور  نظارت  امور  دفتر  مدیرکل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۳۹۳ 
میلیون تن انواع مواد معدنی در سال ۹۵ 
مقایسه  در  تولید شد که  معادن کشور  از 
با مدت مشابه خود در سال ۹۴ رشد ۴.۸ 
درصدی را نشان می دهد. به گزارش شاتا؛ 
عباسعلی ایروانی افزود: تولید مواد معدنی 
در سال ۹۴  به میزان ۳۷۵ میلیون تن بوده 
از میان ۳۹۳ میلیون  به گفته وی؛  است. 
تن مواد معدنی تولید شده در سال گذشته 
به  متعلق  تن  هزار   6۰۰ و  میلیون   1۸۸
تن  میلیون   ۲۰۴ و  صنعتی  معدنی  مواد 

دیگر به مصالح ساختمانی اختصاص دارد 
همچنین این میزان در تولید مواد معدنی 
شامل  بود  تن  میلیون   ۳۷۵ که   ۹۴ سال 
و  ساختمانی  مصالح  تن  میلیون   ۲1۳
16۲ میلیون تن مواد معدنی صنعتی بوده 
است. ایروانی گفت: رشد مواد معدنی مورد 
به  نسبت   ۹۵ سال  در  صنعت  در  مصرف 
سال ۹۴ حدود 16.6 درصد و مواد معدنی 
بود.  درصد   ۴ منهای  ساختمانی  مصالح 
در  شده  ایجاد  اشتغال  کل  تعداد  ایرواني 
معادن کشور را طی سال ۹۵ بالغ بر 1۳۸ 

هزارو ۸۷۹ نفر عنوان کرد.

مدیرکل صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت 
بنگاه  وتجارت گفت: ۴ هزار  صنعت، معدن 
تولیدی و صنعتی در حوزه ماشین آالت نیاز 
به نوسازی دارند. امیرحسین شیروی در گفتگو 
با گسترش به طرح رونق تولید اشاره و اظهار 
کرد: بنابر این طرح قرار است برای 1۰ هزار 
واحد صنعتی رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت در نظر گرفته شود. وی افزود: 
طرح رونق تولید از سال گذشته برای احیای 
بنگاه های تولیدی و صنعتی لحاظ شده است 
که در سال جاری عالوه بر احیای این بنگاه ها 
بنگاه های  این  نوسازی  و  بازسازی  موضوع 

تولیدی و صنعتی نیز مد نظر قرار گرفته است. 
شیروی معتقد است؛ در حال حاضر مهمترین 
مشکل صنایع  فرسودگی ماشین آالت است 
که نیاز به ترمیم و نوسازی دارند اما متاسفانه 
این حوزه خیلی موفق عمل نکرده ایم و  در 
نتوانسته ایم محصوالتی را تولید کنیم که قابل 
افزود:  وی  باشد.  بازارهای خارجی  به  عرضه 
اکثرماشین آالت از کشورهای آلمان، ایتالیا و 
اتریش وارد می شود و در این راستا، شرکت های 
جدیدی که قرار است با ایران همکاری داشته 
باشند به شرط ورود فناوری امکان همکاری با 

ایران را خواهند داشت.

و  ساختمان  بین المللی  نمایشگاه  نخستین 
از ۲  رویکردی حرفه ای  با  مدرن  سازه های 
تا ۵ آبان در محل نمایشگاه های بین المللی 
در  و  برگزار خواهد شد  تهران  آفتاب  شهر 
آن ده ها شرکت داخلی و خارجی، شرکت 
و  انبوه سازان  ساختمانی،  تعاونی های 
تولیدکنندگان مصالح و صنایع ساختمانی، 
نوینترین تکنولوژیهای ساختمانی، طرحها، 
صعنت  حوزه  خدمات  و  تولیدات  برنامهها، 
ساختمان را به نمایش می گذارند. به گزارش 
نخستین  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط 
و سازه های  بین المللی ساختمان  نمایشگاه 
مدرن؛ امیر فتوحی، مدیرعامل سامانه ملی 
ساختمان کشور گفت: این نمایشگاه با شعار 
تحقق  در  پیشرو  ایران  ساختمان  صنعت 
اهداف اقتصاد مقاومتی با حضور و مشارکت 
خارجی  و  داخلی  شرکت   ۳۵۰ از  بیش 
برگزار خواهد شد. وی اضافه کرد: نخستین 
و سازه های  بین المللی ساختمان  نمایشگاه 

مدرن در فضایی بالغ بر ۲1 هزار متر مربع 
بین المللی  مجموعه  اصلی  سالن های  در 
شهر آفتاب برگزار می شود و تاکنون حضور 
جنوبی،  کره  ترکیه،  چین،  از  شرکت هایی 
آلمان و فرانسه قطعی شده است. فتوحی با 
بیان اینکه این نمایشگاه با همکاری سامانه 
تجارت  شرکت  و  کشور  ساختمان  ملی 
خاطرنشان  برگزار میشود؛  جهان نما  گستر 
بین المللی  نمایشگاه  نخستین  در  کرد: 
ساختمان و سازه های مدرن انواع تجهیزات 
سیستم های  ساختمانی،  ماشین آالت  و 
نماهای  گرمایشی، محصوالت  و  سرمایشی 
و  مصالح  ساختمان ها،  بیرونی  و  داخلی 
سنگ های ساختمانی، دکوراسیون، معماری، 
پوشش های سقف و دیوار، کاشی، سرامیک، 
و  لوازم  انواع  کف،  پوشش های  و  پارکت 
تجهیزات برق و روشنایی، تأسیسات، لوله، 
یراق،  پنجره،  و  در  شیرآالت،  و  اتصاالت 
و  آسانسور  عایق،  و  رزین  چسب،  رنگ، 

باالبرها به نمایش گذاشته می شود.
تجارت  شرکت  مدیرعامل  اکبرزاده،  علی 
نخستین  در  گفت:  نیز  جهان نما  گستر 
و سازه های  بین المللی ساختمان  نمایشگاه 
انبوه سازان،  پیمانکاران،  و  مشاوران  مدرن 
رسانه های  ساختمانی،  تعاونی  شرکت های 
موسسات  و  بیمه ها  بانک ها،  و  تخصصی 
ارائه  را  خود  خدمات  خدماتی  و  حقوقی 

نمایشگاه  این  در  افزود:  وی  کرد.  خواهند 
طراحی،  مشاوره  خدمات  مجموعه های 
معماری و دکوراسیون و مجموعه های مربوط 
ساختمان های  هوشمند،  ساختمان های  به 
انرژی صفر، بهینه سازی فضای پارکینگ و 
جامع  سیستم های  دهنده  ارایه  مؤسسات 
خود  خدمات  ارایه  به  آپارتمان   مدیریت 

می پردازند. 

تهران میزبان نمایشگاه بین المللی ساختمان و سازه های مدرن
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فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه 

مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاري 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : اصالح و توسعه  شبکه توزیع آب شرب شهر میناب  ) بلوار رسالت و بازار(

و  یکصد  و  میلیون  نود  و  سیصد  میلیاردو  ریال)هشت   8/390/150/339 اولیه:  برآورد  مبلغ 
پنجاه هزار و سیصد و سي و نه ریال ( 

) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباري اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمي تامین میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 420/000/000 ریال ) چهارصد و بیست میلیون ریال (

رتبه و رشته مورد نظر : 5 آب
مبلغ خرید اسناد : مبلغ 00/000 0 /1ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت 

فروش اسناد مناقصه 
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  ۷  تاریخ96/03/31  ساعت 15 تاریخ  96/04/11

مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 13 مورخ 96/04/25 .
زمان بازگشایي پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 96/04/28 .

از  هر یک  از طرف  نماینده  نفر  و حضور یک  استان هرمزگان  فاضالب  و  کنفرانس شرکت آب  : سالن  بازگشایي  محل 
پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفي الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابي کیفي مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65(بازگشایي خواهد 
گردید.

آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکي  تدارکات  سامانه  از   را  مناقصه  اسناد  باشند  مي  موظف  دهندگان   پیشنهاد 
 www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و 

به صورت فایلهاي pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

ارائه پاکت هاي الف   اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
و ارزیابي کیفي آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتي – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   
نشاني به  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  اینترنتي  سایت   33350582-86-8۷ تلفن  قراردادها(     )امور 

WWW.Abfa Hormozgan.C       اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس تهران :2۷313131  دفتر ثبت نام : 88969۷3۷ و 85193۷68  

روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

 نوبت اول

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب  استان هرمزگان

)سهامی خاص(

دوستانت  دوست  روز  این  در  بده  قرار  خدایا 
خاتم  روش  و  راه  پیرو  و  دشمنانت  ودشمن 

پیغمبرانت ای نگهدار دلهای پیامبران.

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

مجموعه »تحت تعقیب« 
منتشر شد

مجموعه »تحت تعقیب« برای طرفداران آر. 
ال استاین با ترجمه شهره نورصالحی از سوی 
پنج  این  عناوین  شد.  منتشر  پیدایش  نشر 
جلد به ترتیب عبارتند از: »سیاره کوتوله های 
چمن«، »پسر اسلپی«، »دیدار من با هیوال«، 
»مطب دکتر میم«، »امتحان نهایی مرگبار«.

طرفداران  محبوب  نویسنده  استاین،  ال  آر. 
پنج  این  ماجراهای  ترسناک،  داستان های 

عنوان جدید را این گونه توصیف می کند:
پایگاه  زمانی  که  لرز«  و  »ترس  مجموعه 
پارک وحشت بود و زمانی بچه ها را مخفیانه 
حاال  می کشاند،  ترسناکش  مخفی  تاالر  به 
نقش پلیس را به عهده گرفته و خبیث ترین 
و ترسناک ترین شخصیت هایی را که تحت 
تعقیب هستند معرفی می کند. اگر از مخفی 
گاه این مجرمین اطالعی دارید، لطفاً با پلیس 
بگیرید!«عالقه مندان  تماس  لرز  و  ترس 
رمان های ترسناک با این مجموعه بار دیگر 
رازهای  افشای  انتظار  در  لحظه  آخرین  تا 
اول  بود.جلد  این کتاب ها خواهند  دلهره آور 
ماجرای جی گاردنر است، پسربچه  ای که تمام 
تالش خود را می کند تا کار اشتباهی از او سر 
 نزد، اما تالش  هایش بی فایده است، چرا که 

کوتوله  ها دست از سر او برنمی  دارند.

در دنیای کتاب

مرا از توست هر دم تازه عشقی       
تو را هر ساعتی حسنی دگر باد

به جان مشتاق روی توست حافظ        
تو را در حال مشتاقان نظر باد

امروز با حافظ

رکوردشکنی بازیگر »بر باد رفته«

لقب  سالگی   1۰۰ در  اسکار  جایزه  برنده  بازیگر  هاویلند  دی   الیویا 
افتخاری شوالیه گرفت.

اولیویا دی  هاویلند یکی از آخرین بازمانده های دوران طالیی سینمای 
فیلم   ۴۹ در  سینمایی  فعالیت  دهه  شش  طول  در  او  است.  هالیوود 

نقش آفرینی کرد و دو بار برنده جایزه اسکار شد.
برای  سالگی   1۰1 تولد  جشن  از  پیش  هفته  دو  رفته«  »برباد  بازیگر 
زن  پیرترین  تا  گرفت  شوالیه  افتخاری  لقب  نمایش  هنر  به  خدمت 

دریافت کننده این نشان افتخاری شود.
او در توکیو به دنیا آمد و پدر و مادرش اهل بریتانیا بودند. دی هاویلند 
خیلی زود با بازی در سال 1۹۳۹ و برای بازی در فیلم »برباد رفته« به 
شهرت رسید. او هنگام بازی در این فیلم ۲۳ سال داشت و برای بازی 

در نقش مالنی همیلتون نامزد جایزه اسکار شد.
سینمای  در  درخشش  به  همچنان  رفته«  باد  »بر  از  پس  بازیگر  این 
و  فیلم »هر کس سوی خودش«  در  بازی  برای  و  داد  ادامه  کالسیک 

»وارث« دو بار برنده جایزه اسکار شد.
به گزارش خبر آنالین ،از دیگر آثار سینمایی او می توان به »ماجراهای 

رابین هود«، »جلوی سحر را بگیرید« و »از خودگذشتگی« اشاره کرد.
اولیویا دی هاویلند در حال حاضر ساکن پاریس است.

»مانکن های قلعه حسن خان« در پاریس 

»مانکن های قلعه حسن خان« به کارگردانی سام کالنتری در پاریس 
نمایش داده می شود.پنجمین فستیوال فیلم های ایرانی پاریس میزبان 

فیلم های برگزیده سینمای ایران است.
در  قلعه حسن خان«  های  »مانکن  فیلم  المللی  بین  هشتمین حضور 

پاریس با حضور سام کالنتری در این فستیوال اتفاق خواهد افتاد.
بهترین  جایزه  این  از  پیش  که  خان«  حسن  قلعه  های  »مانکن  فیلم 
کارگردانی، فیلمبرداری، تدوین و صداگذاری را از آخرین جشن مستند 
سینمای ایران بدست آورده است، در هشتمین حضور بین المللی خود 
در پاریس به نمایش در می آید. این جشنواره که امسال پنجمین دوره 

خود را سپری می کند به بررسی سینمای مستقل ایران می پردازد.
از دیگر مهمانان جشنواره می توان به سیف اهلل صمدیان، نوید محمودی، 

نوید محمدزاده، رضا درمیشیان، عبد آبست اشاره کرد.
این رویداد از 1۴ تا ۲۰ ژوئن با نمایش فیلم های سال سینمای ایران و 

نگاهی به فیلم های عاشقانه در پاریس برپاست.

»ماشین ها« فیلم »زن شگفت انگیز« را عقب راندند

به  تا  موفق شد  فیلم  این  »ماشین ها«  انیمیشن  اکران قسمت سوم  با 
صدرنشینی »زن شگفت انگیز« در باکس آفیس آمریکا خاتمه دهد. 

و  دیزنی  جدید  انیمیشن   »۳ »ماشین ها  ریپورتر،  هالیوود  از  نقل  به 
پیکسار موفق شد تا در اولین آخر هفته نمایشش در راس باکس آفیس 
با  با فروش ۵۳.۳ میلیون دالر  فیلم موفق شد  بگیرد.این  آمریکا جای 
جدول  صدر  از  را  شگفت انگیز«  »زن  سینما  سالن   ۴۲۵6 در  نمایش 
بود،  هم  پدر  روز  که  یکشنبه  روز  در  نمایش  با  بیاورد.  پایین  فروش 
این موفقیت نصیب این فیلم انیمیشن شد. در بازار بین المللی نیز این 
انیمیشن ۲1.۳ میلیون دالر فروخت تا در سه روز اول نمایشش فروشی 

۷۴.۸ میلیون دالری را در سطح جهان تجربه کرده باشد.
ادامه داد و  با موفقیت  را  این حال »زن شگفت انگیز« هم مسیرش  با 
 ۴۰.۸ فروش  با  پیش،  هفته  به  نسبت  درصدی   ۳۰ کاهشی  وجود  با 
میلیون دالر مجموع فروشش را در بازار داخلی به ۲۷۴.6 میلیون دالر 
رساند. فیلم کمپانی برادران وارنر به کارگردانی پتی جنکینز به یکی از 
سه فیلم تاریخ با موضوع ابرقهرمان زن بدل شد که چنین فروشی را 

تجربه می کند.

آنسوی آبها

نخستین قسمت از سریال »شهرزاد ۲« 
توزیع  خانگی  نمایش  شبکه  در  دیروز 
با  سریال  این  موسیقی  از  همزمان  و 
صدای محسن چاوشی و سینا سرلک نیز 

رونمایی شد.
سریال  دوم  فصل  از  قسمت  نخستین 
فتحی  حسن  کارگردانی  به  »شهرزاد« 
از  امامی  محمد  تهیه کنندگی  و 
توزیع  خانگی  نمایش  شبکه  در  دیروز 
»شهرزاد  سریال  موسیقی  شد.همچنین 
صدای  با  دریغا«  »ای  عنوان  با   »۲
محسن چاوشی و سینا سرلک نیزدیروز 
رونمایی شد.داستان سریال »شهرزاد« به 
کارگردانی حسن فتحی و تهیه کنندگی 
امامی  محمد  سید  سرمایه گذاری  و 

و  می گذرد  خورشیدی   1۳۳۰ دههٔ  در 
روایتی عاشقانه بر بستر تاریخ است.رضا 
و  جعفری  امیر  نونهالی،  رویا  کیانیان، 
آتنه فقیه نصیری از بازیگران جدید فصل 
دوم هستند که در کنار ترانه علیدوستی، 
پریناز  زمانی،  مصطفی  حسینی،  شهاب 
فالحی  پرویز  سلطانی،  مهدی  ایزدیار، 
پور، گالره عباسی، سهیال رضوی، فریبا 
متخصص، امیر حسین فتحی و ... ایفای 
نقش می کنند.همچنین محسن چاوشی 
خواننده  عنوان  به  اول  فصل  همانند 
این  از  پیش  است.  سریال  این  همراه 
نیز ویدئو کلیپ فندک تب دار با صدای 
محسن چاوشی از فصل دوم این سریال 

منتشر شده بود.

رونمایی از موسیقی »شهرزاد« با صدای چاوشی 

فیلم سینمایی »اکسیدان« که قرار است از ۳1 خرداد 
اکران عمومی شود، در یک اکران خصوصی رونمایی شد؛ 
فیلمی به تهیه کنندگی منوچهر محمدی که با حال و 

هوای »مارمولک« ساخته شده است.
قانونی  غیر  مهاجرت  از  »اکسیدان«  سینمایی  ،فیلم 
یک دختر به خارج از کشور آغاز می شود که نامزدش 
برای تالش برای برگشت او به ایران،دست به کارهای 
مختلفی می زند،از جمله تالش برای گرفتن ویزا که باعث 
می شود،مدتی در نقش یک کشیش کلیسا ظاهر شود 
و در این بخش شبیه فضای فیلم »مارمولک« می شود.

اکران خصوصی این فیلم سینمایی شامگاه ۲۸ خرداد 
»مگامال«  سینمایی  پردیس  در   ۲1:۳۰ ساعت  ماه 
برگزار شد.در این مراسم که برای نخستین بار فیلم برای 
مخاطبانش در سالن سینما به نمایش گذاشته شده بود، 
حامد محمدی نویسنده و کارگردان، جواد عزتی،لیندا 
کیانی،رضا بهبودی و وحیدآقاپور بازیگران،پیش از آغاز 

نمایش فیلم سخن گفتند.

سازمان سینمایی حوزه هنری با ۳ فیلم کوتاه »مادر«، 
جشنواره  یازدهمین  در  »سیخفیل«  و  »گزارشگر« 

»ریور« ایتالیا حضور دارد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی 
و  »گزارشگر«  »مادر«،  کوتاه  فیلم   ۳ هنری،  حوزه 
»سیخفیل« از محصوالت »باشگاه فیلم سوره« وابسته 
فیلم  جشنواره   در  هنری  حوزه  سینمایی  سازمان  به 
کوتاه »ریور« ایتالیا به نمایش در می آید.فیلم های کوتاه 
و  خردمندان  محمدرضا  ساخته  »گزارشگر«  »مادر«، 

»سیخفیل« ساخته سامان غنایمی می باشد.
مستند،  داستانی،  کوتاه  فیلم های  »ریور«  جشنواره 
انیمیشن و دانشجویی با مدت زمان از 1۰۰ ثانیه تا ۳۰ 
دقیقه را به رقابت می گذارد. این جشنواره داورانی از سه 
کشور انگلستان، پرتغال و ایتالیا دارد که همه فیلمساز، 
هستند.یازدهمین  کننده  تهیه  یا  نویس  فیلمنامه 
جشنواره فیلم کوتاه »ریور« از ۲6 خرداد تا ۹ تیر در 

شهر پادوای ایتالیا در حال برگزاری است.

این  های  ویژگی  درباره  دلبران«  »سّر  سریال  بازیگر 
و  اشاره  لطیفی  محمدحسین  نگاه  و  لحن  به  سریال 

بیان کرد که اینها باعث شده تا اثر متفاوتی باشد. 
کامران تفتی در گ درباره سریال »سر دلبران« که 
تولید  حال  در  لطیفی  محمدحسین  کارگردانی  به 
است، به مهر گفت : این سریال همچنان در یزد در 
حال تصویربرداری است و نقش من در آن جزییاتی 
دارد که نمی توان توضیح داد.وی درباره نقش خود 
این سریال  در  متفاوتی  بسیار  نقش  من  یادآور شد: 
دارم، نقش شخصیت مثبتی که ویژگی هایی دارد که 
آن ویژگی ها نقش را متفاوت کرده است و به طور 
مثال نقص هایی را رفع می کند.این بازیگر در پاسخ 
و  به مضمون  توجه  با  این سریال  به پرسشی فضای 
محتوای آن نیز توضیح داد: این سریال رنگ و بوی 
کار سفارشی ندارد چراکه واقعیتی در داستان وجود 
به  مردم  که  است  بازیگران  بازی  در  جنسی  و  دارد 

راحتی با آن ارتباط برقرار می کنند.

حاشیه و متن رونمایی »اکسیدان«  با 
حال و هوای »مارمولك«

حضور سازمان سینمایی حوزه هنری با 3 فیلم 
کوتاه در جشنواره »ریور« ایتالیا

»سّر دلبران« 
رنگ و بوی سفارشی ندارد 

خواب«  »رگ  فیلم  اکران  با  همزمان 
آلبوم موسیقی این فیلم نیز به خوانندگی 
همایون شجریان و آهنگسازی سهراب پور 

ناظری به صورت دیجیتالی بازنشر شد.
به گزارش ایلنا ،آلبوم »رگ خواب« که 
حدود سه ماه قبل در قالب »سی دی« 
به بازار آمده بود به صورت دیجیتالی از 
خریداری  قابل  »ریتمو«،  سامانه  طریق 

آلبوم  قانونی شد.»رگ خواب«  دانلود  و 
آهنگسازی  است؛  نام  همین  به  فیلمی 
»آرایش  از  بعد  فیلم  این  متن  موسیقی 
»وضعیت  سریال  و  »بی پولی«  غلیظ«، 
سفید«، چهارمین تجربه  همکاری حمید 
شمار  به  پورناظری  سهراب  با  نعمت اهلل 
شجریان  همایون  صدای  با  که  می رود 
همایون شجریان  است.  همراه شده  نیز 
با  غلیظ  آرایش  فیلم  در  پیش تر  نیز 
کرده  همکاری  نعمت اهلل  و  پورناظری 
بود.نسخه فیزیکی آلبوم »رگ خواب« در 
اسفند ماه 1۳۹۵ از سوی شرکت »هنر 

دیجیتالی  نسخه   و  شهر« 
انحصاری  صورت  به  نیز  آن 
روی  قانونی  دانلود  برای 
گرفت. قرار  »ریتمو«  سایت 

درامی عاشقانه و بازگوکننده ، 
نام  به  جوانی  زن  داستان 
برهه ای  در  که  میناست 
زندگی اش  مسیر  از  خاص 
یک  او  است.  گرفته  قرار 
را  مشترک  نافرجام  زندگی 
پشت سر گذاشته و از سوی 

پدرش نیز طرد شده است. 

»رگ خواب« همایون 
شجریان دیجیتالی شد

تصویربرداری سریال »پنچری« به تهیه کنندگی مهران مهام و به کارگردانی برزو 
نیک نژاد به ۹۰ درصد رسید.

تصویربرداری سریال »پنچری« به تهیه کنندگی مهران مهام و به کارگردانی برزو 
نیک نژاد به ۹۰ درصد رسید و گروه این روزها در کوچه پس کوچه های تجریش 

ضبط را ادامه می دهند.
مهران مهام تهیه کننده سریال »پنچری« گفت: بالفاصله بعد از »نفس« سریال 

روی آنتن خواهد رفت و آنونس مجموعه نیز از شب ۲۸ خرداد پخش شد.
وی ادامه داد: تا امروز ۹۰ درصد از تصویربرداری سریال انجام شده و به موازات 

مراحل فنی نیز در حال انجام است.
در این مجموعه جدا از مهران غفوریان و اشکان اشتیاق که در نیمه راه به گروه 
اضافه شدند، یوسف تیموری نقش حمید را بازی می کند، حمید لوالیی در نقش 
عمو پرویز،  رضا نیکخواه در نقش حبیب، زهره فکور صبور در نقش افسانه حضور 

دارند.
همچنین مائده طهماسبی )آشفته(، مریم سعادت )متانت(، شهین تسلیمی )پوران(، 
شهره سلطانی)دنیا(، رضا داود نژاد) قادر(، بهشاد شریفیان )بهشاد(،  فرزاد حاتمیان 
)سرایدار(، نازگل فرنقی )دختر بچه(، حمید غالمی )نگهبان شرکت( و… بازیگران 

اصلی سریال هستند.
»پنچری« داستان پسری است که همه مقدمات را چیده تا به دختر مورد عالقه 
اش برسد اما در این مسیر اتفاقاتی رخ می دهد که او برای رسیدن به خواسته اش 

همه اطرافیانش را به چالش می کشد و…
دیگر عوامل سریال عبارتند از تهیه کننده: مهران مهام، نویسنده و کارگردان: برزو 
نیک نژاد،  مدیر تولید: نعمت یمینی، مجری طرح و دستیار اول کارگردان: حامد 

مختاری و...

»پنچری« بعد از »نفس« می آید


