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در انتظار  

فارغ التحصیالن

برگزاری اولین نشست مشترك دولت و منتخبان مجلس دهم 
معاون پارلمانی رئیس جمهوری از برگزاری اولین نشست مشترك منتخبان مجلس دهم و اعضای هیات دولت 

با دعوت رئیس جمهوری خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم و 
المسلمین مجید انصاری گفت: اولین نشست مشترك 
دولت و نمایندگان منتخب مجلس دهم امروز شنبه با 
دعوت رئیس جمهوری از همه منتخبان مجلس دهم 

و در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. 
برگزاری  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس  پارلمانی  معاون 
جلسات مشترك نمایندگان منتخب مردم در مجلس دهم 
شورای اسالمی با اعضای دولت گفت: هدف از برگزاری این 
نشست ها آشنایی نمایندگان منتخب با اعضای دولت، هم 
اندیشی در مورد چالش های اصلی كشور، ایجاد هم افزائی 
دولت و مجلس در حل سریع تر مشكالت مردم و یافتن 

راهكارهایی برای كاهش بوروكراسی قوانین و مقررات برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی است. 

حجت االسالم صدیقی:

سیاست زده کردن کشورگناه است

 شنبه
 18  اردیبهشت 1395 

 29 رجب 1٤3٧ 
7  May 2016 

 د      ور جد      ید       سال د  وازد  هم 
 شماره 3233     

 تک شماره 1000 تومان 
 12 صفحه

نصب ٦ سکوی
 پارس جنوبی
 تا پایان سال

رشـد 
0/8 درصـدي 
اقتصـاد ایران

رهبر معظم انقالب:

ایران ستیزی و شیعه ستیزی 
سیاست قطعی آمریکاست

11

2

2

»سـوریان«
 بـه المپـیک رسـید

با  ایران  فرنگی  كشتی  كیلوگرم   59 وزن  نماینده 
رقابت های  در  اوكراین  از  حریفی  مقابل  پیروزی 
به كسب سهمیه  استانبول، موفق  المپیک در  گزینشی 

شد. المپیک 

غفلت از حضور بخش خصوصی 
درتوسعه  اقتصاد

بخش   سهم  تنها  این  چندساعته«  »میزبانی های 
غیردولتی اقتصاد ایران از رفت و آمد ۶۴هیات خارجی 
سهم  تنها  خارجی ها  با  است.قرارداد  دنیا  ۱۶كشور  از 
شبه دولتی ها می شود و سر بخش خصوصی بی كاله مانده 

است.
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سومین روز میزبانی شهر آفتاب؛
 غافلگیری از استقبال چشمگیر

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللي کتاب تهران
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محل درج
لوگوی نشریه

اتمی  انرژی  سازمان  رییس  صالحی  اكبر  علی 
ارائه  برجام  اجرا ی  از  گزارش خوبی  امانو  گفت 
كرد و ما هم تاكید كردیم آژانس صرفا بر مبنای 

برجام نظر دهد نه برخی تفسیر ها.
بین  اژانس  مدیركل  با  گو  و  گفت  از  پس  وی 
گفت:  وین  در  به خبرنگاران  اتمی  انرژی  المللی 
گرفته  صورت  اقدامات  مرور  قصد  به  جلسه  این 
در چارچوب برجام در سه ماهه نخست بود. اقای 
امانو گزارش خوبی ارائه كرد , ما هم مسائلی كه 

مورد نظرمان بود را مطرح كردیم . 
یک  برجام  افزود:  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
زیادی  بندهای  و  است  قطور  بسیار  نامه  تفاهم 
نظرات  است  ممكن  بندها  برخی  در  كه  دارد 
مختلفی به لحاظ تفسیری بیان شود , به همین 
در  كه  آنچه  مطابق  آژانس  داریم  اصرار  ما  دلیل 
بندها آمده و نوشته شده نظر دهد نه مطابق آنچه 
مطرح  متفاوت  های  برداشت  با  است  ممكن  كه 

شود.
است  خوب  آژانس  با  ما  روابط   : گفت  صالحی 
و  آمانو  آقای  و  رود  می  پیش  خوبی  به  كارها   ،
و  برسی  مورد  را  مسائل  جدیت  با  همكارانشان 

نظر قرار می دهند.
را واضح و روشن مطرح و  تاكیدكرد: مسائل  وی 
كنیم  كم  را  آن  سیاسی  غلظت  كه  كردیم  سعی 

و به مفهوم فنی و حقوقی آن را بیفزاییم.در كل 
حاصل نتیجه این جلسه را در آینده خواهیم دید. 
باره سفر خود به  اتمی در  انرژی  رییس سازمان 
: مذاكرات  نتایج آن هم گفت  چک و اسلواك و 
دو  هر  اسلواكی  و  چک  گرفت.  صورت  خوبی 
ای  پیشرفته  كشورهای   , ای  هسته  مسائل  در 
می  كه  هایی  پروژه  با  ارتباط  در  ما   , هستند 

توانیم با یكدیگر اجرا كنیم بحث كردیم.
مشخص  را  ها  پروژه  از  تعدادی  گفت:  صالحی 
با  هم  را  خود  های  همكاری  زودی  به  و  كردیم 
فناوری  های  زمینه  در  اسلواكی  با  هم  و  چک 
كارشناسان  كرد.  خواهیم  شروع  ای  هسته  های 
و  دید  و  روابط  و  آمد  خواهند  ایران  به  آنها 
بازدیدهای كارشناسی به زودی انجام خواهد شد.

صالحی: امانو گزارش خوبی ارائه کرد
کارشناسان چك و اسلواکی به ایران می آیند

كشتی  كیلوگرم   59 وزن  نماینده 
مقابل  پیروزی  با  ایران  فرنگی 
رقابت های  در  اوكراین  از  حریفی 
استانبول،  در  المپیک  گزینشی 
موفق به كسب سهمیه المپیک شد.
كشتی  رقابت های  ادامه  در 
 20۱۶ المپیک  گزینشی  فرنگی 
جریان  در  تركیه  استانبول  در  كه 
وزن  نماینده  سوریان  است،حمید 
59 كیلوگرم ایران و دارنده 7 مدال 
دیدار  در  المپیک  و  جهان  طالی 
دیمیترو  مصاف  به  نهایی  نیمه 
نفر سوم  و  اوكراین  از  سیمابالیوك 
شد  موفق  پایان  در  و  رفت  اروپا 

حریف خود را در مدت زمان یک دقیقه و 25 ثانیه 
با نتیجه 8 بر صفر شكست داد و سهمیه المپیک 

20۱۶ را برای ایران بدست بیاورد.
سوریان پیش از این در دور نخست استراحت كرد 
سپس مقابل ایوان لیزاتوویچ از كرواسی و نفر پنجم 

اروپا به روی تشک رفت و در پایان 
در همان  را  موفق شد حریف خود 
صفر  بر   9 نتیجه  با  نخست  دقیقه 
مرحله  در  سپس  دهد.وی  شكست 
یک چهارم نهایی مقابل اریک ویس 
رده  عنوانش  بهترین  كه  آلمان  از 
نتیجه 8 بر صفر  با  اروپاست  نهمی 

به برتری دست یافت.
كیلوگرم   59 وزن  سهمیه  كسب  با 
توسط حمید سوریان در آخرین مرحله 
رقابت های گزینشی المپیک،تیم ملی 
سهمیه   ۶ هر  ایران  فرنگی  كشتی 
المپیک را بدست اورد و با تركیب كامل 

راهی این رقابت ها خواهد شد.
تیم ملی كشتی آزاد ایران نیز پیش از این ۶ سهمیه 

خود را بدست آورده بود.

»سـوریان« بـه المپـیک رسـید
 سهمیه کشتی ایران کامل شد

رهبرمعظم انقالب با تاكید بر اینكه جاهلیت امروز هم ادامه دارد، خاطرنشان كردند: امروز »اسالم ستیزی، ایران ستیزی و شیعه ستیزی« از 
سیاستهای قطعی آمریكا و دولتهای وابسته به آن است.
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کالم  نور

برگزاری اولین نشست مشترك دولت و 
منتخبان مجلس دهم 

معاون پارلمانی رئیس جمهوری از برگزاری اولین 
نشست مشترك منتخبان مجلس دهم و اعضای 

هیات دولت با دعوت رئیس جمهوری خبر داد.
حجت  دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
االسالم و المسلمین مجید انصاری گفت: اولین 
منتخب  نمایندگان  و  دولت  مشترك  نشست 
مجلس دهم امروز شنبه با دعوت رئیس جمهوری 
نهاد  در محل  و  منتخبان مجلس دهم  از همه 

ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. 
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به برگزاری 
در  مردم  منتخب  نمایندگان  مشترك  جلسات 
دولت  اعضای  با  اسالمی  شورای  دهم  مجلس 
آشنایی  ها  نشست  این  برگزاری  از  گفت: هدف 
نمایندگان منتخب با اعضای دولت، هم اندیشی 
در مورد چالش های اصلی كشور، ایجاد هم افزائی 
دولت و مجلس در حل سریع تر مشكالت مردم 
و یافتن راهكارهایی برای كاهش بوروكراسی قوانین 
و مقررات برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی 

است. 
وی همچنین تاكید كرد: حساسیت مسائل منطقه 
و فرصت های برجام اقتضا می كند كه در مسیر 

همكاری بیشتر هرچه سریع تر اقدام شود.
انصاری در ادامه با تاكید بر توصیه رهبر معظم 
میان  حداكثری  تعامالت  گسترش  برای  انقالب 
قوا گفت: اعضای دولت برخود الزم می دانند در 
جلساتی كه برای آشنایی با نمایندگان منتخب 
مردم و طرح مسایل كشور برگزار می شود، شركت 
تا در این نشست ها نحوه خدمات دولت و نحوه 

تعامل با نمایندگان و قوای دیگر را تشریح كنند. 
وی در پاسخ به این سوال كه موضعگیری دولت 
درباره تعیین رئیس و هیات رئیسه مجلس دهم 
چیست ؟ گفت: دولت در تعامل با سایر قوا صرفا 
طبق اصول قانون اساسی اصل تفكیك قوا عمل 
می كند و اساسا دخالتی در این موضوع نداشته 

و نخواهد داشت. 
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تاكید بر اینكه 
تعیین رئیس و هیات رئیسه مجلس دهم صرفا جزء 
وظایف نمایندگان منتخب مردم است، گفت: دولت 
هیچ دخالتی در امور مربوط به وظایف نمایندگان 

و قوه مقننه ندارد. 
وی ادامه داد: این جلسات هیچ ارتباطی با این 
موضوع ندارد و دولت نیز نه تنها تمایلی به این 
موضوع ندارد بلكه از ورود به این موضوع اجتناب 

می كند. 

واکنش سازمان حفظ نباتات به 
ازسرگیری ورود میوه های قاچاق

در حالی كه به گفته برخی بازاریان و عرضه كنندگان 
میوه، امسال مجددا سر و كله میوه های قاچاق در 
بازار پیدا شده، رییس سازمان حفظ نباتات تاكید 
دارد كه همه نیروهای این سازمان برای كشف و 
برخورد با میوه های قاچاق و عوامل آن در حالت 
آماده باش قرار دارند. محمد علی باغستانی میبدی، 
رییس سازمان حفظ نباتات  اظهار كرد: میوه های 
قاچاق در سال گذشته وارد شده و مشكالتی را 
برای بازار به وجود آوردند اما با جدیت و پیگیری 
دستگاه های نظارتی برخورد مناسبی با این پدیده 
سال  در  آن  از  اعظمی  بخش  و  گرفت  صورت 
گذشته كشف، ضبط و امحاء شد. همین روند در 
سال جاری و سال های آینده ادامه پیدا خواهد كرد.
وی افزود: كشف و امحاء میوه های قاچاق از طریق 
سازمان  ذاتی  وظایف  جزو  متولی  دستگاه های 
قرنطینه ی  و  بهداشت  نباتات در راستای  حفظ 
گیاهی است، چرا كه هر محموله  كشاورزی كه 
بهداشتی  از نظر  باید  به كشور دارد  قصد ورود 
و قرنطینه ای به تایید دستگاه های متولی مانند 
سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشكی، سازمان 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  استاندارد 

پزشكی برسد.

خبر

جاهلیت  اینكه  بر  تاكید  با  انقالب  رهبرمعظم 
امروز  كردند:  خاطرنشان  دارد،  ادامه  هم  امروز 
»اسالم ستیزی، ایران ستیزی و شیعه ستیزی« از 
سیاستهای قطعی آمریكا و دولتهای وابسته به آن 

است.
معظم  مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
رهبری، همزمان با سالروز بعثت پیامبر عظیم الشأن 
سفرای  نظام،  مسئوالن  محمد)ص(  حضرت  اسالم 
خانواده  از  جمعی  و  تهران  در  اسالمی  كشورهای 
های شهدا با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی دیدار كردند.
به  اشاره  با  دیدار  این  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
از صدر  و »جاهلیت«  »بعثت«  دو جریان  استمرار 
را  بعثت  جریان  اصلی  شاخصه  تاكنون،  اسالم 
الهی  پیامبران  بوسیله  یافته  هدایت  خردورزی 
و  شهوت  را  جاهلیت  جریان  شاخصه  مهمترین  و 

وظیفه  مهمترین  امروز  گفتند:  و  دانستند  غضب 
امت اسالمی، مقابله با جریان جاهلیت به سركردگی 
عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  و  است  امریكا 
امام بزرگوار)ره(  پیشتاز جریان بعثت در راهی كه 
آغازگر آن بودند، بدون هراس از قدرتها به حركت 

خود ادامه خواهد داد.
مبعث  تبریك  ضمن  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
ملت  و  اسالمی  امت  به  اسالم)ص(  پیامبرگرامی 
تبیین  به  قرآن،  آیات  به  استناد  با  ایران،  بزرگ 
مبعث،  گفتند:  و  پرداختند  بعثت  عمیق  مفهوم 
و  الهی  فطرت  به  رجوع  روز  و  برانگیختگی  عید 
زندگی همراه با »عقالنیت، آزادگی، عدالت و بندگی 
انسانها  الهی هدایت  خدا« است و وظیفه پیامبران 
به سوی این فطرت پاك و اندیشه ورزی در چارچوب 

دستورات خداوند متعال و توحید است.
تعالیم  به  نیاز همیشگی بشریت  به  اشاره  با  ایشان 

مقابل  جبهه  را  جاهلیت  جریان  بعثت، 
جریان  افزودند:  و  برشمردند  بعثت 
پیامبر)ص(  دوران  به  متعلق  جاهلیت 
در  یافته  استمرار  ای  جبهه  بلكه  نیست 
مقابل اندیشه ورزی هدایت شده بوسیله 
استفاده  با  نیز  امروز  كه  است  پیامبران 
ای جدید،  و در شاكله  فناوری  و  از علم 

ظهور یافته است.
اینكه  بر  تأكید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
شهوت، غضب و نفسانیات، شاخصه های 
خاطرنشان  است،  جاهلیت  جریان  اصلی 
جاهلیت  جبهه  عملكرد  نتیجه  كردند: 
و  بشریت  تحقیر  و  محنت  رنج،  همواره 
كشتار میلیونها انسان و غارت منابع ملتها 
و فساد بوده كه نمونه بارز آن دو جنگ 

بین الملل است.
دو  بروز  به  اشاره  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
جریان جاهلیت و بعثت در سطوح فردی، اجتماعی 
و بین المللی، گفتند: اگر در سطح بین المللی رفتار 
قدرتمندان در چارچوب خرِد هدایت شده به وسیله 
پیامبران باشد، دنیا به یك گونه خواهد بود و اگر 
و  طلبی  قدرت  نفسانیات،  چارچوب  در  آنها  رفتار 
فتنه انگیزی باشد، دنیا به گونه دیگری خواهد بود.
استعمار  زیر چكمه  ملتها در  لگدمال شدن  ایشان 
جریان  عملكرد  بارز  های  نمونه  از  دیگر  یكی  را 
جاهلیت دانستند و با اشاره به تاراج منابع و به خاك 
سیاه نشستن هند بر اثر دهها سال استعمار انگلیس، 
خاطرنشان كردند: جنگها و فتنه هایی كه امروز در 
منطقه غرب آسیا در جریان است نیز نتیجه عملكرد 

جبهه جاهلیت و شیطان است.
جریان  اینكه  بر  تأكید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 

بارز  نمونه  جهان،  بر  حاكم  صهیونیستی 
سیستم سازی شیطانها است، گفتند: وضعیت كنونی 
سرمایه داران  وسیع  شبكه  حاكمیت  نتیجه  دنیا 
صهیونیست است كه حتی بر دولتی همانند امریكا 
به قدرت رسیدن جریان ها و  و  نفوذ دارد  و  غلبه 
جریان  این  از  تبعیت  و  پیروی  به  منوط  احزاب 

صهیونیستی است.
حركت  اصلی  ریشه  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
همچنین  و  ایران  و  اسالمی  امت  عظیم  های 
با حاكمیت جریان فاسد  را مقابله  بیداری اسالمی 
بر همین اساس،  افزودند:  و  صهیونیستی دانستند 
شیعه  و  ستیزی  ایران  ستیزی،  »اسالم  امروز 
دولتهای  و  امریكا  قطعی  سیاستهای  از  ستیزی« 

وابسته به آن است.
ملتهای  و  ایران  ملت  بیداری  و  هوشیاری  ایشان، 
اسالمی در مقابل حركت فسادگرانه قدرتها را عامل 
اصلی عصبانیت آنها برشمردند و خاطرنشان كردند: 
با  مخالفت  به دلیل  ایران  كه  است  علت  همین  به 
سیاستهای امریكا در منطقه، تهدید به تحریم می 
شود زیرا آنها جمهوری اسالمی را مانع سیاستهای 

فزون طلبانه خود در منطقه می دانند.
نتیجه  اینكه  بر  تأكید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
شیطانی،  قدرتهای  و  جاهلیت  جبهه  حاكمیت 
»طغیان و طاغوت« است، گفتند: جریان جاهلیت و 
طاغوت با بمب اتم موجب مرگ صدها هزار انسان 
سالهای  از گذشت  بعد  اما  هیروشیما می شود  در 
و  نیست  عذرخواهی  به  حاضر  همچنان  متمادی، 
زیرساختهای عراق و افغانستان و كشورهای دیگر را 

نابود می كنند ولی به روی خود نمی آورند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأكید كردند: جمهوری 
اسالمی ایران هیچگاه آغازگر جنگ و حركت نظامی 

علیه هیچ كشوری نبوده است اما مواضع خود را با 
صدای بلند اعالم كرده و اعالم خواهد كرد.

ایشان با اشاره به تعابیر امام بزرگوار)ره( كه »اسالم 
متحجر« را در كنار »اسالم امریكایی« قرار دادند و این 
دو اسالم را در مقابل »اسالم ناب« دانستند، افزودند: 
اسالم  نام  به  امروز  كه  مفسدی  و  فاسد  گروههای 
بدترین و فجیع ترین جنایت ها را انجام می دهند، 

مورد حمایت و پشتیبانی قدرتهای غربی هستند.
ظاهر  به  غربی ها  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
واقع  در  اما  اند  داده  تشكیل  داعش  ضد  ائتالف 
اسالم  چارچوب  در  و  هستند  جریان  این  حامی 
ستیزی، در تبلیغات خود از آنها به عنوان »دولت 
تخریب  را  اسالم  وجهه  تا  برند  می  نام  اسالمی« 

كنند.
گسترش  به  اشاره  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
جریان  ستیزی  اسالم  وجود  با  اسالمی،  حركت 
با  كه  اسالمی  كردند: حركت  جاهلیت خاطرنشان 
تشكیل نظام اسالمی در ایران قوی تر و عمیق تر 
شده است، به حركت خود ادامه خواهد داد و قطعاً 

پیروز خواهد شد.
ایشان با تأكید بر لزوم توكل بر خداوند و نهراسیدن 
از توطئه ها و تهدیدهای قدرتها گفتند: امروز همه 
امت اسالمی اعم از مردم، نخبگان و مسئوالن در 
جاهلیت  جریان  با  مقابله  و  اسالمی  حركت  قبال 
وظائفی بر دوش دارند كه اگر این وظایف را انجام 
دهند از اجر و ثواب الهی برخوردار خواهند شد و 
هركسی هم كه به وظایف خود عمل نكند، حركت 
اسالمی متوقف نخواهد شد و به مسیر خود ادامه 
خواهد داد زیرا نصرت اسالم و مسلمین در نهایت، 

قطعی است.

رهبر معظم انقالب:

ایران ستیزی و شیعه ستیزی سیاست قطعی آمریکاست
جـاهلـیت ادامـه دارد

وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اینكه در سال 
می شود،  مستقر  دهم  پایه  جدید  تحصیلی 
وزارتخانه  این  سیاست های  از  یكی  گفت: 
گذشته  سال  و  است  آموزشی  عدالت  توسعه 
۱۱۰ مدرسه در كشور فقط با یك دانش  آموز 

فعالیت كردند.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دیروز 
نماز جمعه  از خطبه های  در سخنرانی پیش 
تهران، اظهار داشت: هزینه كردن در آموزش 
جمله  این  و  است  سرمایه گذاری  پرورش  و 
تأكید رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور است.
نهادهای  ویژه  به  همه  مشاركت  افزود:  وی 
كانون های  و  مساجد  مانند  مذهبی  و  دینی 
برنامه های  به  كمك  در  محلی  و  مذهبی 
نظام  و  پرورش  و  آموزش  است.  نیاز  مدارس 
آموزشی كشور باید به دغدغه اصلی بخش های 
ما  و  شود  تبدیل  كشور  غیردولتی  دولتیو  
جلب  برای  را  خود  آغوش  وزارتخانه  این  در 

همكاری همه گشوده ایم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: خیران مدرسه ساز 
پس از پیروزی انقالب اسالمی روزانه به طور 
متوسط 7 كالس درس ساخته اند به گونه ای 
كه از بین 5۰۰ هزار كالس درس موجود در 
كشور بیش از ۱۰۰ هزار كالس درس توسط 
خیران ساخته شده است كه حدود سه میلیون 
دانش آموز در آنها مشغول به تحصیل هستند، 
این موضوع یكی از جنبه های مشاركت مردم 

در امر تعلیم و تربیت است.
در  پرورش  و  آموزش  اینكه  به  اشاره  با  فانی 
دولت تدبیر و امید با استفاده از رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب، راهبردهای رئیس جمهور 
و برنامه های ارائه شده به مجلس، تالش كرده 
كه  آزمایشی  و  شتاب زده  اقدامات  از  است 
ایجاد  برای خانواده ها و معلمان  را  مشكالتی 
و  برنامه  هیچ  بنابراین  كند.  پرهیز  می كند، 
طرحی را تا زمانی كه به صورت آزمایشی اجرا 
نشده و نقاط ضعف آن برطرف نشود در سطح 

ملی اجرایی نكردیم.
وی گفت: امروز اعالم می كنیم كه در طول سه 
سال گذشته هیچ طرح عجوالنه و بدون فراهم 

ساختن زمینه ها عملیاتی نشده است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در سراسر 
كشور بیش از ۱۰5 هزار مدرسه با مشاركت 
یك میلیون معلم داریم كه ۱3 میلیون دانش 

آموز در این مدارس تحصیل می كنند و سال 
برنامه های  و  طرح ها  اجرای  شاهد  گذشته 
كارشناسی شده ای بودیم كه دستاوردهایی را 

به همراه داشت.
محدودیت ها  تمام  وجود  با  كرد:  مطرح  فانی 
و تنگناهای مالی دولت، سال گذشته در بعد 
رفاهی و معیشتی برای ایجاد انگیزه بیشتر در 
رتبه  رئیس جمهور، طرح  با حمایت  معلمان 
در سال 95  را  آن  اداهم  كه  اجرا شد  بندی 
خواهیم داشت. امیدواریم با اجرای طرح رتبه 
از دغدغه های معیشتی معلمان  بندی بخشی 
با  مقایسه  در  اقدام  این  البته  شود  كمتر 
تربیت  و  تعلیم  فرایند  معلمان در  تالش های 

اندك است.
وی با اشاره به ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی 
و  معصومین  امامان،  سیره  با  دانش آموزان 
فرهنگ نماز افزود: 6۰۰ دارالقرآن در سراسر 
كیفیت  تا  كردیم  تالش  و  شد  احیا  كشور 
همچنین  دهیم.  افزایش  را  قرآنی  مدارس 
ملی  اموز طرح  دانش  میلیون  با مشاركت 7 
آموز  و مشاركت 6میلیون دانش  قرآن  حفظ 

طرح انس با ائمه اجرایی شد.
حضور  با  داد:  ادامه  پرورش  و  وزیر آموزش 
روحانیون و معلمان واجد شرایط در بیش از 55 
هزار مدرسه كشور نماز جماعت برگزار می شود 
و با توجه به رسالت خطیب آموزش وپرورش 
انتقاد  در  فرهنگ ساز  دستگاه  یك  عنوان  به 
شهدا،  راه  ادامه  و  اسالمی  انقالب  ارزش های 
6۰۰ هزار دانش آموز را به اردوهای راهیان نور با 

رعایت سالمت آنها اعزام كردیم.
فانی با اشاره به اینكه در آموزش و پرورش به 
دانش آموزان  روانی  و  روحی، جسمی  سالمت 
و حمایت از آنها در برابر آسیب های اجتماعی 
اردوی  هزار  كرد: 5۰۰  عنوان  می شود،  توجه 
علمی و فرهنگی در مدارس كشور برگزار شد 
پرونده  برای سه میلیون دانش آموز  همچنین 

الكترونیك مشاوره صادر شده است.
وی ادامه داد: در بعد آموزش علمی، پژوهشی و 
مهارتی شاهد بودیم كه دو میلیون دانش آموز 
در اجرای پروژه های علمی مشاركت داشتند و 
تعداد پژوهش سراهای دانش آموزی به بیش از 
5۰۰ باب افزایش یافت. همچنین 64 پژوهشسرا 
فناوری های  و  شدند  مجهز  نانو  آزمایشگاه  به 

نوین در این مراكز رو به توسعه است.

فانی تشریح کرد:

ورود پایه دهم به مدارس کشور از مهر 95

اینكه اگر  با اشاره به  وزیر بهداشت 
هر دولتی گره ای از مشكالت مردم 
را رفع كند، كشور گلستان می شود، 
بیان كرد: این دولت اقدامات خوبی 
داد،  انجام  سالمت  تحول  طرح  در 
ولی هنوز كامل نیست و باید از آن 

مواظبت كرد.
اولین  در  هاشمی  سیدحسن  دكتر 
وزارت  كاركنان  ورزشی  المپیاد 
پزشكی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
وزارت  رفاهی  مجتمع  در  كه 
برگزار  و درمان در ساری  بهداشت 
شد، گفت: همه ما با معاونت توسعه 
مدیریت منابع وزارت بهداشت سرو 
بر  ورزش  امر  توسعه  و  داریم  كار 

عهده این معاونت است.
كه  موضوعاتی  از  یكی  افزود:  وی 

مردم از آن رنج می برند وجود واعظان بی عمل است 
این وزارت در حوزه سالمت پذیرفته نیست كه  از  و 
مردم را به ورزش و مصرف كم نمك، شیرینی، روغن 

توصیه كند و خود مبتال به این موضوعات باشد.
وزیر بهداشت با بیان اینكه كسی كه ورزش نمی كند 
همه  كرد:  تصریح  ندارد،  جایی  بهداشت  وزارت  در 
كاركنان علوم پزشكی باید الگوی فعالیت ورزشی در 

جامعه باشند.
بهتر  خدمات  ارایه  و  شادابی  مایه  را  ورزش  وی، 
كاركنان دانشگاه علوم پزشكی دانست و افرود: برای 
ورزش كردن نیازی به امكانات گسترده و زیاد نیست 

و می توان در مكان های كوچك نیز ورزش كرد.
توسعه  در  دانشگاه ها  از  برخی  كرد:  اظهار  هاشمی 
ورزش همت داشتند و باید بدانیم كه ورزش كاركنان 
المپیاد  و  دانشجویی  المپیاد  از  مهم تر  دانشگاه 
كاركنان است؛ چرا كه كاركنان دانشگاه باید سال ها 
خدمات  ارایه  مردم  به  بتوانند  سخت  وضعیت  در 

داشته باشند.
و  رفاهی  كمیته  همت  با  می دهم  قول  افزود:  وی 
ورزش و جوانان، كاركنان وزارت بهداشت بتوانند در 
داشته  حضور  بین المللی  و  ملی  ورزشی  عرصه های 

باشند و ما شاهد قهرمانانی از این وزارتخانه باشیم.
تحول سالمت  از طرح  دو سال  بهداشت گفت:  وزیر 
گذشت و كاركنان وزارت بهداشت اقدامات ارزشمندی 
را برای مردم انجام دادند و این یك سرمایه اجتماعی 

برای نظام است.
وی با اشاره به اینكه اگر هر دولتی گره ای از مشكالت 

مردم را رفع كند، كشور گلستان می شود، بیان كرد: 
این دولت اقدامات خوبی در طرح تحول سالمت انجام 
داد ولی هنوز كامل نیست و باید از آن مواظبت كرد.

كه  سنجی هایی  نظر  تمام  در  داد:  ادامه  هاشمی 
گاه  هیچ  شده  نجام  وسیما  صدا  سوی  از  حال  به  تا 
از  كمتر  بیمارستان ها  وضعیت  از  مردم  رضایتمندی 
7۰ درصد نبوده است و این در شرایطی است كه در 
گذشته بیشترین نارضایتی مردم بعد از یكی دو حوزه 

از وزارت بهداشت بود.
وی تاكید كرد: باید برای تمام 42۰ هزار پرسنلی كه 
فعالیت  بستر  می كنند،  فعالیت  بهداشت  وزارت  در 

ورزشی فراهم شود.
با اجرای طرح تحول نظام سالمت، بسیاری از مشکالت 

بهداشت و درمان مرتفع شد
بیمارستان  افتتاح  بهداشت همچنین در مراسم  وزیر 
امام خمینی)ره( آمل با اشاره به اینكه این پروژه پس 
پروژه  كرد:  بیان  رسید،  برداری  بهره  به  سال   3۱ از 
زمان  ماه  چند  رسند  می  برداری  بهره  به  كه  هایی 
برای استفاده عموم مردم نیاز دارند كه امیدواریم با 

صبوری مردم شاهد خدمت رسانی به منطقه باشیم.
بخش  تجهیزات  و  ساختمان  اینكه  بر  تاكید  با  وی 
مدنظر  افتتاحیه  این  در  كه  است  كاری  از  كوچكی 
قرار گرفته است، خدمت به مردم را بخش مهم این 
كه  بدانند  باید  مردم  كرد:  عنوان  و  دانست  افتتاح 
سالمتی نعمت بزرگی است كه قدر آن را نمی دانیم؛ 
مردم  اما  است،  پیشگیری  حكومت ها  وظیفه  اگرچه 
به  رساندن  آسیب  از  باید  شرع  و  عقل  حكم  به  نیز 

از  بسیاری  و  كنند  جلوگیری  خود 
را  سالمت  حفظ  به  مربوط  مسایل 

رعایت كنند.
اینكه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
صورت  افتتاح های  همه  وجود  با 
هنوز  بهداشت  حوزه  در  گرفته 
كاستی هایی وجود دارد، بیان كرد: 
تحول  طرح  جمهور  رئیس  شخص 
امروز  را پیشنهاد كردند و  سالمت 
كه به مرحله اجرا رسیده است كه 
مسایل  از  بسیاری  می دهد  نشان 

دیده شده است.
وی با اعالم اینكه در مازندران 4۰۰ 
تحول  محل طرح  از  عمرانی  پروژه 
تصریح  است،  شده  اجرا  سالمت 
درمان  و  بهداشت  حوزه  در  كرد: 
كمبودهایی  و  نیازها  هنوز  آمل 

وجود دارد كه پیگیری می شود.
هاشمی با بیان اینكه قول راه اندازی دانشكده پزشكی 
در شهرستان آمل را داده ایم و این منوط به ساخت 
بیمارستان از سوی دانشگاه آزاد است، افزود: دانشگاه 
آزاد برای راه اندازی دانشگاه پزشكی باید بیمارستانی 

در این منطقه احداث كند.
وی با تاكید بر اینكه دانشگاه آزاد اعالم آمادگی كرده 
كند،  هزینه  این حوزه  در  تومان  میلیارد  است ۱۰۰ 
به  ارائه خدمات  بر  بیمارستان عالوه  این  اظهار كرد: 
مردم، می تواند محلی برای كارآموزی و كسب تجربه 

پزشكان و پرستاران نیز باشد.
وی با بیان اینكه در زمینه تامین نیروی انسانی بیمارستان 
امام خمینی )ره( آمل از افراد بومی این منطقه نیز گفت: 
دانشگاه علوم پزشكی در این زمینه توجه كافی دارد، اما 
تاكید می كنیم كه حتما نیروی انسانی از منطقه تامین 
شود. وزیر بهداشت با اعالم اینكه دولت و مجلس اجازه 
استخدام جدید را نمی دهند، افزود: مشكالتی در زمینه 
نیروی انسانی در وزارت بهداشت وجود دارد از جمله 
اینكه هنوز مجوز تبدیل وضعیت ها صادر نشده و نیروی 
جایگزین بازنشستگان نیز تامین نشده است. وی تاكید 
كرد: امیدواریم با همكاری دولت و مجلس این مشكالت 

مرتفع شود.
تحول  طرح  اجرای  با  اینكه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
سالمت توانستیم بسیاری از مشكالت حوزه بهداشت 
و درمان را مرتفع كنیم، تصریح كرد: برای ارائه بهتر 
خدمات، طرح تحول سالمت تكمیل تر شده و خدمات 

بهتری در این راستا ارائه می شود.

وزیر بهداشت:

برنامه های تحول سالمت هنوز کامل نیست

امام جمعه موقت تهران با بیان اینكه مقابله با آمریكا 
یك وظیفه و مبارزه با ظلم تعدی، ترور و فریب محسوب 
می شود، گفت: به حكم اسالم هیچ گاه امكان سازش ما با 

آمریكا وجود نخواهد داشت.
حجت االسالم كاظم صدیقی در خطبه های نماز جمعه 
دیروز تهران با تبریك ایام مبعث اظهار كرد: در روز 
مبعث، پیامبر)ص( پرچم مبارزه با جاهلیت در همه 

قرون را برافراشت.
وی با بیان اینكه جاهلیت و استكبار با جریان توحید دو 
جریان مقابل یكدیگر هستند، گفت: ابوجهل ابوسفیان و 
ابولهب نماد جریان جاهلیت در زمان پیامبر)ص( بودند 

و جاهلیت امروز ما، شیطان بزرگ آمریكا است.
امام جمعه موقت تهران افزود: مقابله اسالم با استكبار در 
همه زمان ها، امروز در سخت ترین شرایط خود به سر 
می برد؛ زیرا استكباردر شرایط كنونی مجهز به تكنیك، 
علم و صنایع است و امروز مسئولیت امت سخت تر از 

زمان ظهور پیغمبر)ص( است.
حجت االسالم صدیقی تصریح كرد: مقابله با آمریكا به 
حكم یك وظیفه و مبارزه با ظلم، تعدی، ترور، كودتا و 
فریب محسوب می شود و به حكم اسالم هیچ گاه امكان 

سازش ما با آمریكا وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به مصادره اموال ایران توسط ایاالت متحده 
خاطرنشان كرد: دست اندازی آمریكای قلدر، غارتگر، بی 
ارزش، پست و پلید روح برجام را زیر پا گذاشت و دادگاه 
های آن، پول ملت را مصادره و ضبط كردند و دولت این 

كشور نیز از حكم این دادگاه ها حمایت كرد.
امام جمعه موقت تهران تاكید كرد: من با توكل به خدا 
اعالن می كنم كه خدای متعال وعده داده انقالب ما 
پیروز است و آمریكا و جریان استكبار رو به اضمحالل 

قرار دارد و با اقتداری كه ما در پیش داریم، انشاءاهلل 
حقوق خود را از جهان استكبار خصوصا حلقوم آمریكا 

بیرون خواهیم كشید.
حجت االسالم  صدیقی  با اشاره به خصوصیات ایام 
مبعث اظهار كرد: مبعث یك انگیزش، دگرگونی، تحول 
و حیات بعد از ممات است و یك جهش بعد از ركود 
و افسردگی بر جان بشریت محسوب می شود. بعثت 
جریان نجات بشر و مقابله با جاهلیت مرگبار و احیای 

همه ارزش هاست.
یعنی  بعثت  كرد:  تاكید  تهران  موقت  جمعه  امام 
گستردگی سفره الهی و یعنی انسان مقام خود را كه 
خلیفه اللهی است پیدا كند. كسانی كه در مكتب انبیا 
تربیت شده اند می توانند خلیفه خدا بوده و رنگ خدا 

داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به روز معلم، هفته كارگر و روز 
جمعیت هالل احمر اظهار كرد: كارگران ما می توانند 
مظهر خدا باشند زیرا خداوند نیز همواره در حال كار 
است. كارگران در این انقالب امتحان خوبی پس داده 
اند و در دوران انقالب خون دادند و سهمی در آن 

دارند.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: كارگران در دوران 
پیش از انقالب در تحصن شركت نفت با حقوق ناچیز 
از همه چیز خود گذشتند و به امام )ره( لبیك گفتند 
در آن دوران چپی ها می خواستند انقالب معنوی ما را 

شبیه انقالب شوروی و چین كنند اما كارگران در برابر 
آنها ایستادند.

حجت االسالم  صدیقی خاطرنشان كرد: كارگران در 
شرایط تهدید و تحریم كه بسیاری از كارگاه ها تعطیل 
شده است و آنها نیز بیكار شده اند روح انقالبی و صبر 
خود را حفظ كرده اند. البته من نمی توانم برخی مسائل 
را اینجا بیان كنم اما در دو، سه سال اخیر بسیاری از 

كارگران ما بیكار شده اند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینكه معلمین ما سرنوشت 
سازان انقالب هستند تصریح كرد: حقوق معلمین باید 
متناسب با كاری كه انجام می دهند باشد. این قشر در 
طول انقالب صبوری و متانت بسیاری داشته است از 
دولت توقع می رود به گونه ای مدیریت كند كه كرامت 
قشر معلم و كارگر در جامعه ما در خور انسان های 

مجاهد و رزمنده باشد.
باال بردن دستمزد معلمین و  اینكه  بر  تاكید  با  وی 

كارگران و ایجاد توازن میان درآمد و هزینه های آنها 
یكی از وظایف دولت است گفت: این دو قشر نباید 
بتوانند حد  باید  و  باشند  داشته  زندگی  در  مشكلی 

متوسطی از زندگی را به دست آورند.
امام جمعه موقت تهران اظهار كرد: كارگران ما در اقتصاد 
مقاومتی در خط مقدم جبهه هستند و می توانند این 
آرمان مقدس را محقق و سنگر انقالب را مقاوم كنند. در 
این مسیر كارگران آمادگی دارند ولی مدیریت و برنامه 

گذاری باید آنها را در این میدان شكوفا كند.
اینكه چارچوب های  بیان  با  حجت االسالم صدیقی 
اداری آموزش و پرورش در كشور ما سوغاتی غرب است 
و كتاب هایی كه در اختیار جوانان و نوجوانان ما قرار 
دارد متناسب نیازهای مملكت ما نیست گفت: كشور 
ما یك كشور انقالبی است امروز فرزندان ما باید با سیره 
ائمه اطهار آشنا شوند. اگر الگوی مصرف می خواهیم 
ابتدا باید از فرزندان خود شروع كنیم و باید آموزگاران ما 
نوجوانان و جوانان را در مدارس در چارچوب این مسیر 

تعلیم دهند.
وی افزود: ما كشوری هستیم كه همیشه دشمن داریم 
و نمرودیان اطراف ما آتش ایجاد كردند. امروز ابراهیم 
انقالب ما در آتش نمرودیان قرار دارد بنابراین فرزندان 
ما باید با این جبهه آشنایی كامل داشته باشند و باید 

خون شهدا در رگ فرزندان ما تزریق شود.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: مساله والیت باید 

در كتاب های دبستان و دبیرستان گنجانده شود و 
باید ببینیم در مقابل این همه رذالت ها و تبلیغات 
استكباری چطور می توانیم این مهم را به فرزندان خود 

تزریق كنیم.
حجت االسالم صدیقی خاطرنشان كرد: ما امروز به یك 
تحول بنیادین در آموزش و پرورش نیاز داریم و در 
مدیریت كارگران و كارگاه ها نیز باید تحولی ایجاد شود 
تا در عرصه اقتصاد توان مقابله با پنجه های پلید استكبار 

را داشته باشیم.
وی در ادامه با بیان اینكه گناه از جمله گناه سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی انسان را ساقط می كند گفت: 
سیاست زده كردن كشور از اشد گناهان است چرا كه 
جامعه را چند قطبی می كند و مردم را به جان هم می 
اندازد و رنگ و ننگ می دهد و والیت مداری و توحید 

را از انسان می گیرد.
امام جمعه موقت تهران با تاكید بر اینكه من در این 
كمتر  مسیرها  در  را  حجابی  بی  و  بدحجابی  روزها 
مشاهده می كنم گفت: بسیاری از كسانی كه حجاب 
كار  از  و  افرادی معتقد هستند  نمی كنند  رعایت  را 
خودشان خوششان نمی آید باید مدارس، دانشگاه ها و 
روانشناسان ما این نوع مسائل را كه شیوع اجتماعی پیدا 

كرده است بررسی كنند.
به  تنها  مساله  این  افزود:  صدیقی  االسالم   حجت 
دست  باید  بلكه  شود  نمی  مرتبط  انتظامی  نیروی 
رسانه  و  روزنامه  همچنین  و  ما  فرهنگی  اندركاران 
كردن  داغ  و  سیاسی  مسائل  به  غالبا  كه  ما  های 
صحنه اختالفات می پردازند یك مقدار فعالیت ها 
و قلم شان را به این مساله معطوف سازند و حفظ 

ناموس و عفت كنند.

حجت االسالم صدیقی:

سیاست زده کردن کشورگناه است
سازش با آمریکا به حکم اسالم ممکن نیست
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200 هزار شغل در انتظار
 فارغ التحصیالن

معاون وزیر كار مهمترین برنامه اشتغال دولت در 
سال جاری را اجرای طرح »حركت« عنوان كرد 
و گفت: دولت در این طرح متناسب با مزیتهای 
هر منطقه برای ایجاد شغل و آموزش نیروی ماهر 

سرمایه گذاری خواهد كرد.
در  »حركت«  طرح  اجرای  از  منصوری   عیسی 
كار  گفت:  و  خبرداد  شهرستان   2۰۰ از  بیش 
فعالیت  متقاضی  رشته های  بیشترین  شناسایی 

آغاز شده است.
وی افزود:شناسایی رشته های مزیت دار و دارای 
ظرفیت اشتغال پایدار از جمله رویكردهای این 
طرح است كه بر مبنای توانمندی های هر منطقه 
در  اشتغال  آن  تناسب  به  و  می پذیرد  صورت 

بنگاههای فعال در این رشته ها ایجاد می شود.
 2۰۰ ایجاد  از  حال  عین  در  كار  وزیر  معاون 
هزار شغل جدید برای دانش آموختگان و فارغ 
التحصیالن دانشگاهی با اجرای طرح تكاپو خبر 

داد.
به گفته منصوری، در طرح تكاپو فارغ التحصیالن 
پس از گذراندن یك دوره آموزش مهارتی به شكل 
برنامه  تجاری،  قالب شركتهای  یا در  و  انفرادی 
زیست  محیط  آلودگی  و  انرژی  مصرف  كاهش 
دستگاههای دولتی و خصوصی را اجرا می كنند.

اساس  بر  طرح  این  كرد:  خاطرنشان  وی 
تفاهم نامه ای كه میان وزارتخانه های كار و نفت 
و سازمان محیط زیست منعقد شده به اجرا در 
می آید و همه دستگاهها برای واگذاری برنامه های 
مربوط به مدیریت انرژی و محیط زیست مشاركت 
و همكاری می كنند. معاون توسعه كارآفرینی و 
اشتغال وزارت كار در عین حال از افزایش سهم 
اشتغال غیررسمی بنگاه های اقتصادی خبر داد و 
گفت: سیاستی كه در این زمینه پیش بینی شده 
تمركز بر بنگاههای خرد و كوچك و غیر رسمی 
در كوتاه مدت، بنگاههای بزرگ در میان مدت و 

دانش بنیان در بلند مدت است.
منصوری گفت: در حال حاضر سهم بنگاههای 
اقتصادی متوسط در كشور پایین است و وزارت 
و  بنگاههای خرد  بر  تمركز  با  است  كار مصمم 
افزایش  را  واحدها  این  اشتغال  كوچك، ظرفیت 

دهد.

جنبش عدم تعهد اقدام آمریکا برای 
مصادره دارایی های ایران را محکوم کرد

جنبش عدم تعهد با صدور بیانیه ای تالش دولت، 
كنگره و دادگاه های داخلی آمریكا برای مصادره 
مردود  را  آمریكا  در  ایران  مركزی  بانك  اموال 
دانست و این عمل را اقدامی مغایراصل مصونیت 
دولت ها به عنوان یكی از اصول حاكم برحقوق 
بین الملل اعالم و تاكید كرد كه چنین اقداماتی 
آمریكا را در مقام پاسخگویی در جهان قرار خواهد 
داد.  جنبش عدم تعهد در بیانیه ای خود كه روز 
پنجشنبه منتشر شد، عالوه بر اعتراض به اقدام 
آمریكا در به چالش كشیدن حقوق بین الملل از 
طریق نقض مصونیت دولت ها و نهادهای ملی 
تواند زمینه  این عمل واشنگتن را كه می  آنها، 
ساز بی ثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و 
تضعیف حكومت قانون در سطح بین المللی شود، 

متخلفانه خواند.
متن كامل بیانیه جنبش عدم تعهد در اعتراض 
به تالش آمریكا برای مصادره اموال بانك مركزی 

ایران به شرح زیر است:
بیانیه جنبش عدم تعهد در رد اقدامات یكجانبه 
آمریكا در مغایرت با حقوق بین الملل، بویژه اصل 

مصونیت دولت ها است.
غیر  رویه  تعهد  عدم  جنبش  هماهنگی  دفتر 
قانونی ایاالت متحده آمریكا در به چالش كشیدن 
حقوق بین الملل از طریق اجازه دادن به شاكیان 
برای طرح دعاوی  آنها  كار  تسهیل  و  خصوصی 
در دادگاه های آمریكا علیه دولت های دارای 
حاكمیت ملی، از جمله جمهوری اسالمی ایران را 
كه منجر به آرا علیه آنها و نهادهای ملی آنها شده، 

مردود می داند. 
قوانین كنگره كه راه را برای مصادره غیر قانونی 
اقدامات  و  دارایی های خارجی هموار می كند 
دولت آمریكا كه به شكل غیر قانونی حساب های 
ذی ربط را مسدود می كند، به دادگاه ها آمریكا 

امكان صدور چنین آراء بی پایه ای را داده اند.
جنبش عدم تعهد اعتراض خود را نسبت به این 
كه  الملل  بین  حقوق  علیه  آمریكا  تقابل  گونه 
و  ها  دولت  مصونیت  یكجانبه  تعلیق  طریق  از 
نهادهای ملی آنها و بر یك مبنای غیر حقوقی 
و جعلی صورت گرفته و مورد تایید جامعه بین 
المللی قرار نمی گیرد، اعالم می كند و این عمل 
را در مغایرت كامل با تعهدات بین المللی آمریكا و 

الزامات معاهداتی آن كشور می داند. 
این رویه در تعارض با بنیادی ترین اصول حقوق 
بین الملل، بویژه اصل مصونیت دولت ها به عنوان 
یكی از مبانی نظم حقوقی بین المللی و یك قاعده 

آمره حقوق بین الملل، قرار دارد. 
برتری این اصل، مورد شناسایی جامعه ملل، همه 
نظام های حقوقی و دیوان بین المللی دادگستری 
قرار گرفته و اخیرا در چارچوب كنوانسیون ملل 
متحد در مورد مصونیت قضایی دولت ها و دارایی 

هایی آنها نیز تدوین شده است. 
آمریكا می  ایاالت متحده  از  تعهد  جنبش عدم 
محترم  را  ها  دولت  مصونیت  اصل  كه  خواهد 
بشمارد و تاكید می كند كه عدم رعایت این اصل 
ا از جمله بی ثباتی و اغتشاش  عواقب سوئی ر 
در روابط بین الملل و تضعیف حكومت قانون در 
سطح بین المللی، در پی خواهد داشت و اقدامی 
متخلفانه محسوب می شود كه موجب پاسخگویی 
بین المللی خواهد بود.  جنبش عدم تعهد فرصت 
را مغتنم می شمارد و دعوت از كشورها برای گفت 
وگو و همكاری به جای فشار و تقابل و نیز حل 
صلح آمیز منازعات را مورد تاكید مجدد قرار می 
دهد.  »غالمعلی خوشرو« سفیر و نماینده دائم 
متحد  ملل  در سازمان  ایران  اسالمی  جمهوری 
پس از صدور این بیانیه، در نامه ای به دبیركل 
سازمان ملل متحد خواستار انتشار بیانیه جنبش 
عدم تعهد به عنوان سند مجمع عمومی و شورای 

امنیت شد. 

دیدار قشقاوی با نایب رئیس پارلمان دانمارك
معاون امور كنسولی ، مجلس و ایرانیان خارج از كشور در سفر خود 

به دانمارك با نایب رئیس پارلمان دانمارك دیدار و گفت وگو كرد.
دوره  انتخابات  از  گزارشی  ارائه  با  قشقاوی  حسن  دیدار  این  در 
دهم مجلس شورای اسالمی كشورمان اشاره كرد كه 75 درصد از 

نمایندگان منتخب مردم برای اولین بار وارد مجلس می شوند.
وی اظهارامیدواری كرد كه هیات های پارلمانی دوكشور در آینده 

نزدیك به منظور رایزنی و تبادل نظر به دوكشور سفر كنند.
دوستی  گروه  شكیل  پیشنهاد  دیدار  این  در  همچنین  قشقاوی 

پارلمانی را ارائه كرد كه مورد استقبال طرف دانماركی قرار گرفت.
روابط  توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  دیدار  این  در  نیز  كریستین سن 
ابراز  دوكشور  میان  ارتباطات  گشترش  برای  پلی  عنوان  به  تجاری 
امیدواری كرد كه در آینده نزدیك رئیس كمیته سیاست خارجی 

پارلمان دانمارك به ایران سفر نماید.

سفر هیات  لهستان به ایران
هیات 35 نفره نفت و گاز لهستان به ریاست معاون وزیر انرژی این 
كشور، جهت شركت در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز كشورمان ۱7 

اردیبهشت ماه وارد ایران شدند.
این هیات متشكل از 2۰ شركت بزرگ نفت و گاز لهستان می باشد 
كه با حضور در اجالس نفت و گاز كشورمان، در محل اتاق بازرگانی 

ایران با شركت های ایرانی مذاكره و گفت وگو خواهد داشت.
این هیات در ادامه برنامه های خود جهت بازدید از پروژه های نفت 
نیز مالقات  استاندار خوزستان  با  و  استان خوزستان سفر  به  و گاز 

خواهد داشت.
ایرانی  های  با طرف  همكاری  به  عالقمند  لهستان  گاز  و  نفت  تیم 
پاالیشگاه،  گاز،  و  نفت  مختلف  های  پروژه  در  گذاری  سرمایه  و 

پتروشیمی و پروژه های مرتبط با آن می باشد.

سفر به ایران محبوبیت »پارك« را افزایش داد
نتایج نظرسنجی صورت گرفته در كره جنوبی نشان می دهد كه سفر 
»پارك گئون هی« رئیس جمهوری این كشور به ایران محبوبیت او را 

نزد مردم كره به بیش از 35 درصد افزایش داده است.
این نظرسنجی توسط موسسه »ریل میتر پوالستر« بالفاصله پس از 
سفر سه روزه رئیس جمهوری كره جنوبی به تهران صورت گرفته كه 

دو روز پیش به پایان رسید.
رئیس  از سفر  كره  مردم  كه  دهد  نشان می  نظرسنجی  این  نتایج 
جمهور خود و نتایج مذاكرات او با مقامات جمهوری اسالمی ایران 
خرسند بوده و عالوه بر مثبت دانستن نتایج این سفر، با دیده احترام 

به این موضوع می نگرند.
در حال  »پارك«  محبوبیت  كه  دهد  می  نشان  آمده  بدست  نتایج 

حاضر به 35.6 درصد رسیده كه پیشتر این رقم 3۱ درصد بود.
گزارش با اشاره به افزایش محبوبیت »پارك« خاطرنشان می سازد: 
درست یك هفته قبل از آنكه رئیس جمهوری كره به ایران برود، در 
یك نظرسنجی صورت گرفته او نزد مردم با كاهش محبوبیت مواجه 
بود اما با اتمام این سفر و انجام نظرسنجی جدید، رقم محبوبیت وی 

4.6 درصد ظرف یك هفته افزایش یافته است.
حزب  محبوبیت  افزایش  نظرسنجی  این  دیگر  توجه  قابل  نتایج  از 
حاكم »سائه نوری« است كه اخیرا در انتخابات پارلمان این كشور 
متحمل شكست سنگین از حزب رقیب خود »مینجو« شد و نتوانست 

اكثریت كرسی مجلس را در اختیار خود بگیرد.
بر اساس نتایج به دست آمده، محبوبیت این حزب و نمایندگان كه 
قابل  به رقم  بود  یافته  انتخابات مجلس 3.4 درصد كاهش  از  پس 
توجه 3۱.8 درصد افزایش یافت و گزارش منتشر شده تاكید دارد 
كه این حزب باید این افزایش محبوبیت را مدیون سفر »پارك« به 

ایران باشند.
یونهاپ، خبرگزاری رسمی كره جنوبی كه نتایج این نظرسنجی را 
منتشر كرده، گزارش كرد: تاكنون سابقه نداشته كه حزب حاكم سائه 
نوری با افزایش 3۰ درصدی محوبیت نزد مردم برخوردار شود و این 
موضوع نشان می دهد كه سفر خانم »پارك گئون هی« به ایران تا 

چه اندازه مثبت بوده است.
گفتنی است، این نظرسنجی به صورت تلفنی صورت گرفته و موسسه 
»ریل میتر پوالستر« اعالم كرده كه ضریب خطای اینگونه نظرسنجی 

3.۱ درصد است.
در مدت سفر سه روزه خانم »پارك گئون هی« به تهران كه هیاتی 
236 نفره از تجار و بازرگانان او را همراهی می كردند، دو كشور 32 
تفاهم نامه میان بخش های دولتی و خصوصی امضا كردند تا گام 

بلندی برای افزایش مناسبات اقتصادی برداشته شود.
این سفر از روز یكشنبه ۱2 اردیبهشت ماه جاری به مدت سه روز 

انجام شد.

جمع آوری شماری از آثار در نمایشگاه کتاب
الملل  بین  ناشران  كمیته  ناظر  و  ارزشیابی  و  نظارت  شورای  عضو 
از جمع آوری شماری كتاب از این بخش كه به لحاظ محتوایی با 

معیارهای نمایشگاه و جمهوری اسالمی همخوانی نداشت خبر داد.
علی فریدونی  افزود: این كتاب ها در بخش عربی مروج افراطی گری 
و تفرقهٔ قومی و مذهبی و در بخش التین دارای تصاویر نامناسب 
نهمین  و  بیست  بین الملل  بخش  محتوایی  نظارت  دبیر  بوده اند. 
كتاب های بخش  بر محتوای  نظارت  دربارهٔ  تهران،  كتاب  نمایشگاه 
بین الملل و تخلف های دو روز ابتدایی بیست و نهمین دورهٔ نمایشگاه 
بخش  كتاب های  محتوای  بر  نظارت  تهران گفت:    كتاب  بین المللی 
بین الملل نمایشگاه در سه مرحله و حتی قبل از نمایشگاه آغاز شد. 

به گفته فریدونی، همچنین در این خصوص تذكرات جدی به بخش 
های عربی و التین داده شد.

این مسئول در نمایشگاه كتاب تهران ادامه داد: ناظران كمیتهٔ نظارت 
بر محتوای بین الملل در غرفه های التین و عربی این بخش حضور 
با  محتوایی  لحاظ  به  كه  كتاب  تعدادی  حال  به  تا  و  دارند  روزانه 
معیارهای نمایشگاه همخوانی نداشته اند از بین كتاب های قابل عرضه 

در نمایشگاه جمع آوری شده اند.
عربی  بخش  در  كتاب ها  این  داشت:  اظهار  عین حال  در  فریدونی 
به  قومی و  تفرقهٔ  افراطی گری و  بودند كه مروج  عموما كتاب هایی 
ویژه تفرقه مذهبی بودند. این كتاب ها كه معموال با تمركز بر تفكرات 
وهابی نگاشته شده بودند؛ از نظر ما قابل عرضه در نمایشگاه نیستند.

دبیر نظارت محتوایی بخش بین الملل بیست و نهمین نمایشگاه كتاب 
تهران تاكید كرد: در بخش التین نیز برخی كتاب ها به دلیل تصاویر 
ندارند؛  سازگاری  ما  اسالمی  فرهنگ  با  كه  نامناسب  عكس های  و 
تذكر گرفته و از بین كتاب ها جدا شده اند. وی همچنین دربارهٔ تعداد 
آن ها عرضه می شده  كتاب ها در  این  كه  غرفه هایی  و  كتاب ها  این 
نیز اظهار داشت: از آنجا كه در بخش بین الملل معموال موزعان به 
توزیع كتاب های ناشران خارجی مشغول هستند و ناشران خارجی 
این كتاب ها ممكن است به طور مستقل در نمایشگاه حضور نداشته 
باشند؛ پس این كتاب ها ممكن است در چندین غرفه ارائه شده باشد 

كه توسط ناظران ما در سالن ها دایم كنترل می شوند. 
وی تصریح كرد:همان طور كه اشاره شد این كتاب ها به دلیل اینكه اصول 
حاكمیتی و عرف نمایشگاه را رعایت نكردند؛ مورد تذكر قرار گرفتند. 
مدیركل مجامع، تشكل ها و فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی چندی پیش نیز با اشاره به شاخص ها و معیارهای مدنظر برای 
نظارت محتوایی كتاب های خارجی در این دوره از نمایشگاه كتاب تهران، 
اظهار داشت: هماهنگی های الزم با كمیته ناشران بین المللی و مدیر این 
كمیته در خصوص نظارت محتوایی بر آثار این بخش از نمایشگاه كتاب 

تهران بطور كامل انجام شده است. 

خبرخبر

و  مقاومت  نماد  را  فلسطین  جمهوری،  رئیس 
برابر متجاوزان برشمرد و گفت:  ایستادگی در 
و  بوده  اهمیت  حائز  ما  برای  فلسطین  مساله 
دولت جمهوری اسالمی ایران همچنان در كنار 

مردم و مقاومت فلسطین بوده و خواهد ماند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
روز  روحانی  والمسلمین حسن  االسالم  حجت 
دبیر  عبداهلل«  »رمضان  دیدار  در  و  پنجشنبه 
با تجلیل  كل جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 
از مقاومت و ایستادگی ملت فلسطین در برابر 
بزرگ  افزود: دشمنان و قدرت های  متجاوزان 
برای  فلسطین  موضوع  كه  كردند  می  تصور 
همیشه به فراموشی سپرده می شود و آنها به 
هر نحو كه بخواهند می توانند آینده مردم این 
با  فلسطین  ملت  امروز  اما  بزنند  رقم  را  كشور 
پیروزی  به  توانسته  مقاومت خود  و  ایستادگی 

بزرگی در برابر اراده آنان دست پیدا كند.
و  ایستادگی  داشت:  اظهار  جمهوری  رئیس 
مقاومت مردم مظلوم فلسطین این پیام را برای 
نمی  متجاوزی  هیچ  كه  داشت  همراه  به  دنیا 

تواند با اشغالگری به منافع دائمی دست یابد.
روحانی با بیان اینكه بر اساس آموزه های اسالم 
و قرآن، در جنگ میان حق و باطل در نهایت 
اسالمی  جهاد  گفت:  بود،  خواهد  پیروز  حق 
خود  آزمایش  از  خوبی  به  امروز  تا  فلسطین 

سربلند بیرون آمده است.

یكی  را  فلسطین  موضوع  شدن  فراموش  وی 
و  تروریسم  گسترش  در  دشمنان  اهداف  از 
كرد  عنوان  منطقه  در  تروریستی  گروههای 
با تاكید بر ضرورت تالش در راستای حفظ  و 
وحدت داخلی در فلسطین افزود: خوشبختانه 
با مقاومت و ایستادگی جانانه مردم و گروههای 
مقاومت فلسطینی، دشمنان در رسیدن به این 

هدف خود با شكست مواجه شده اند.
بر  تاكید  با  ملی  امنیت  عالی  شورای  رئیس 
مقاومت  و  مجاهدانه  حركت  كنار  در  اینكه 
مردم فلسطین، باید بخش عمده ای از تالش 

ها روی آگاهی بخشی به جوانان جهان و بویژه 
با  متجاوزان  كه  آنچه  درباره  مسلمان  جوانان 
گفت:  متمركز شود،  اند،  داده  انجام  فلسطین 
افكار عمومی در جهان اسالم باید به این سمت 
فلسطین،  مسئله  كه  شود  هدایت  حقیقت،  و 

مسئله نخست جهان اسالم است.
رژیم  بودن  متجاوز  باید  كرد:  تاكید  روحانی 
صهیونیستی در افكار عمومی مردم جهان باقی 
بماند و كشورهای اسالمی و همجوار فلسطین 
نیز باید این موضوع را باور كنند كه فلسطین 
برابر  در  دفاع  مقدم  خط  و  سنگر  آنها  برای 

تجاوزگری های گسترده رژیم صهیونیستی در 
منطقه بوده و امنیت امروز آنها به خاطر وجود 
لبنان  در  اهلل  حزب  و  فلسطین  در  مجاهدین 

است.
 مردم غزه و جوانان فلسطینی، استوار در برابر 

متجاوزان ایستاده اند
نیز  فلسطین  اسالمی  جهاد  جنبش  دبیركل 
و  ها  حمایت  از  تقدیر  ضمن  دیدار  این  در 
مواضع جمهوری اسالمی ایران در قبال موضوع 
فلسطین، گزارشی از آخرین تحوالت فلسطین 
تداوم  افزود:  و  كرد  ارائه  غزه  نوار  و  اشغالی 
بر  ارزشها و اصولی كه  به  پایبندی  قدرتمندانه 
اساس آنها انقالب اسالمی در ایران شكل گرفت، 
نشانه قدرت و جایگاه عظیم ایران در نظام بین 

المللی است.
رمضان عبداهلل با بیان اینكه مردم غزه و جوانان 
تر  سخت  شرایط  و  محاصره  در  فلسطینی 
استوار  و  ثابت قدم  به گذشته، همچنان  نسبت 
امروز  گفت:  ایستاده اند،  متجاوزین  برابر  در 
از قدس  جوانان فلسطینی در حمایت و دفاع 
شریف انتفاضه جدیدی را آغاز كرده و با همت 
و اراده  در برابر سركوب شدید صهیونیست ها 
ایستادگی می كنند. وی افزود: امروز آمریكا و 
رژیم صهیونیستی با گسترش تروریسم و گروه 
های تروریستی در منطقه در حال برنامه ریزی 

برای مقابله با مقاومت مردم فلسطین هستند.

روحانی:

 ایران همواره حامی  ملت مظلوم فلسطین خواهد بود

پیامی  در  مسلح  نیروهای  كل  ستاد  رئیس 
ضمن انتقاد از برخی اظهارنظرهای خالف واقع 
ناجا  اجتماعی  و  اخالقی  امنیت  طرح  درباره 
دیدگاه های  و صاحبان سخن  رسانه ها  گفت: 

سیاسی را در این طرح دخالت ندهند.
سیدحسن  سرلشكر  مهر،  گزارش  به 
نیروهای مسلح  فیروزآبادی رئیس ستاد كل 
طرح  علیه  رسانه ای  فضاسازی های  تقبیح  با 
به  ناجا،  اخالقی  و  اجتماعی  امنیت  ارتقاء 
راهبرد همیشگی دشمن برای سست كردن 
بنیان های اخالقی و اجتماعی جامعه اشاره 
كرد و افزود: حفظ ارزش های دینی و اخالقی 
نیروی  وظایف  از  دشمن  راهبرد  با  مقابله  و 

انتظامی است.
از  بخشی  یادآوری  با  زمینه  همین  در  وی 
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان 
اردیبهشت  در  انتظامی  نیروی  مدیران  و 
با  »مقابله  اینكه  بر  مبنی  گذشته  سال  ماه 
نگرانی  همچون  جامعه  در  روانی  ناامنی های 
خانواده ها از حضور فرزندانشان در خیابان ها 
احتمال كشیده شدن  به دلیل  ها  بوستان  و 
آنها به سمت مواد مخدر و یا نگرانی از كشانده 
شدن جوان به سمت فحشا و منكرات، بسیار 
با اهمیت تر از مقابله با ناامنی های فیزیكی 
است و باید با چنین ناامنی هایی به طور جدی 
مقابله شود«، وظیفه نیروی انتظامی را در این 
برخالف  كرد:  تأكید  و  عنوان  خطیر  مسأله 
خاص  اهداف  با  عمدتاً  كه  دیدگاه ها  برخی 
سیاسی طرح می شود، مردم هر جا موفقیتی 
از نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری های 

اجتماعی ببینند، احساس افتخار می كنند.
تأكید  با  حال  عین  در  فیروزآبادی  سرلشكر 
بر اینكه بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب 
دستگاه  و  سازمان  وزارتخانه،   26 فرهنگی 
امنیت  ارتقاء  زمینه  در   اجرایی  و  فرهنگی 
دارند،  مسئولیت  كشور  اخالقی  و  اجتماعی 
از تأخیر و كم كاری این دستگاه ها در این 
امنیت  عالی  شورای  عضو  كرد.  انتقاد  زمینه 
به  اشاره  با  پیام  این  ادامه  در  كشور  ملی 
و اخالقی  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  اینكه طرح 
این  ساله  همه  و  نیست  جدیدی  مساله  ناجا 
قرار  انتظامی  نیروی  كار  دستور  در  موضوع 
كرد  اشاره  ویژگی های طرح  به  است،  داشته 

و  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  طرح  در  گفت:  و 
اخالقی ناجا پنج جرم مشهود مورد توجه قرار 
گرفته كه عبارتند از سرقت، تهیه و توزیع مواد 
مخدر، مزاحمت برای نوامیس مردم، حركات 

خطرآفرین خودروها و كشف حجاب.
رئیس ستاد كل نیروهای مسلح افزود: اگر این 
طرح به خوبی برای افكار عمومی تبیین شود، 
عالوه بر اینكه با استقبال آحاد جامعه مواجه 
در  فراوانی  اثرات  منشاء  تواند  می  شود،  می 
حوزه تأمین امنیت اجتماعی و اخالقی جامعه 

باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینكه نیروی انتظامی 
در این طرح مظلوم واقع شده، از همه رسانه ها 
و صاحبان سخن، خواست برای ارتقاء امنیت 
جامعه به یاری ناجا بیایند و ضمن دوری از 
ای  حاشیه  و  غیرواقعی  مسائل  به  پرداختن 
دیدگاه های سیاسی و جناحی را در این طرح 

امنیت آفرین دخالت ندهند.
راستای  در  كرد:  تأكید  فیروزآبادی  سرلشكر 
رعایت قوانین موضوعه، نیروی انتظامی موظف 
است وظایف محوله را در همه زمینه ها و از 
جمله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی به 

نحو احسن و اكمل به انجام برساند.
مسئولین  از  ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو 
و  حجاب  به  مربوط  طرح  اندركاران  دست  و 
عفاف و بخصوص دبیرخانه و اعضاء شورایعالی 
با جدیت هر  فرهنگی كشور خواست  انقالب 
چه تمام تر نسبت به عدم اجرای وظایفی كه 
از  اند،  برای دستگاه های ذیربط وضع كرده 
علمای  با كمك  و  بدهند  نشان  واكنش  خود 
های  دستگاه  مدیران،  نخبگان،  بزرگوار، 
با  و  شریف  مردم  آحاد  و  ها  رسانه  مسئول، 
از  پیش  پیشروی  اجازه  اسالمی  ایران  غیرت 
این را به نقشه های شوم بیگانگان در استحاله 

جامعه انقالب اسالمی ندهند.
وی در پایان اضافه كرد: جلوگیری از هرگونه 
و  فحشاء  فساد،  جنایت،  جرم،  ناهنجاری، 
بزرگ  ملت  شأن  دون  و  نامأنوس  رفتارهای 
ایران  جامعه  ظاهر  و  چهره  حفظ  و  ایران 
از وظایف حكومت محسوب می شود  اسالمی 
و مسئولین اعم از كشوری و لشكری در اجرای 
این موارد نباید از خود كمترین تردیدی نشان 

بدهند.

سرلشکر فیروزآبادی:

رسانه ها طرح امنیت اخالقی را سیاسی نکنند

انقالب  كرد:ماندگاری  تصریح  سپاه  سخنگوی 
نیروهای  اراده  و  هوشمندی  گرو  در  اسالمی 
و  ماهیت  شناخت  در  مردم  آحاد  و  انقالب 
حفظ سیرت و صورت انقالب است، از این رو 
بازشناسی و تبیین مجدد ماهیت انقالب اسالمی 
از ضرورت هایی است كه نقشه امروز دشمن در 
عرصه نفوذ و استحاله و تغییر حركت انقالب و 

نظام را خنثی خواهد ساخت.
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول 
روابط عمومی كل سپاه در آیین افتتاح نمایشگاه 
»مطهر« كه به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی 
در سپاه برگزار شد با تشریح ویژگی های گفتمان 
گفتمان  اظهار داشت:محتوای  اسالمی  انقالب 
انقالب اسالمی موجب استحكام و استقرار آن 
در طول 37 سال بوده و این گفتمان بقدری 
قدرتمند است كه می تواند قلوب همه انسان ها 
را فتح كند؛ از این رو دشمنان این موضوع را 
دریافته و درصدد مقابله و جلوگیری از توسعه و 

گسترش آن هستند.
وی علت اصلی هجمه دشمن به روحانیت، علما 
و مراجع تقلید را در راستای مقابله با محتوای 
این گفتمان انقالب اسالمی توصیف و تصریح 
كرد: ترور اندیشمندان و متفكرانی چون آیت اهلل 
مطهری به عنوان »مغز متفكر انقالب اسالمی« 
پیروزی  ابتدای  از  دشمن  كه  دهد  می  نشان 
انقالب تاكنون درصدد سست كردن و تضعیف 

پایه های این انقالب گفتمان ساز است.
وی با اشاره به راهبردهای دشمن در تضعیف 
گفتمان انقالب اسالمی و ایجاد تغییر در ماهیت 
آن تصریح كرد:حفظ صورت و سیرت انقالب در 
برابر تهدیدات ناشی از طرح ها و نقشه های جبهه 
دشمنان انقالب و نظام امری خطیر و بسیار مهم 
به شمار می رود و باید مورد توجه آحاد مردم و 
مسئولین قرار گیرد. شریف با اشاره به هشدارهای 
اخیر مقام معظم رهبری در خصوص توطئه نظام 
دگرگونی  و  تغییر  ایجاد  در  استكبار  و  سلطه 
كه  نیست  تردیدی  گفت:  انقالب  ماهیت  در 
دشمن به كمتر از براندازی انقالب و نظام راضی 
نمی شود و در تالش است با شیوه های مختلف 
در منظومه ی فكری ما رخنه كرده و انقالب را از 

درون دچار پوسیدگی و فروپاشی كند.
شریف تمركز در استفاده از عوامل داخلی كه 
بیگانه  فرهنگ  و  مكتب  شیفته ی  و  مجذوب 
هستند را نقشه این روزهای دشمن برای نفوذ 
و استحاله هویت انقالب اسالمی دانست و تأكید 
نباید اجازه  با هوشمندی و رصد دشمن  كرد: 
دست درازی به گفتمان معرف ماهیت و سیرت 
انقالب را به اشخاص و جریان هایی كه درصدد به 
اضمحالل كشاندن معنایی و معرفتی بنیان های 

ایدئولوژیك نظام اسالمی هستند را داد.
سخنگوی سپاه در ادامه تصریح كرد:ماندگاری 
اراده  و  هوشمندی  گرو  در  اسالمی  انقالب 
نیروهای انقالب و آحاد مردم در شناخت ماهیت 
و حفظ سیرت و صورت انقالب است، از این رو 
بازشناسی و تبیین مجدد ماهیت انقالب اسالمی 

از ضرورت هایی است كه نقشه امروز دشمن در 
عرصه نفوذ و استحاله و تغییر حركت انقالب و 

نظام را خنثی خواهد ساخت.
به  اشاره  با  سپاه  كل  عمومی  روابط  مسئول 
خاستگاه مكاتب بشری كمونیسم و لیبرالیسم 
با  رویارویی  آنها در عرصه ی  آینده  و  فرجام  و 
مكتب و گفتمان انقالب اسالمی گفت: گفتمان 
این مكاتب مبتنی بر ذهن و برداشت های صاحب 
نظران آنان بوده و در واقع برداشت های ذهنی 
و فناپذیر است، اما وجه تمایز انقالب اسالمی 
كه توانسته در طول 37 سال همچنان به روند 
تسخیر اراده ها و اذهان به حركت تأثیرگذار و نافذ 
خود ادامه داده و محكم بایستد، محتوای مبتنی 
بر وحی الهی است كه سایر مكاتب دنیا فاقد آن 

بوده و هرگز به آن نخواهند رسید.
تأكید  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
براینكه دشمن با همه توان نظامی، امكانات، پول، 
قدرت مادی و برخورداری از ابزارهای گوناگون 
در هماوردی با انقالب اسالمی ناكام است گفت: 
ناتوانی دشمن در مقابله با مقاومت اسالمی از 
جمله در سوریه و عراق ناشی از وحیانی بودن 
بنیان های مقاومت است، كما اینكه در صحنه 
سوریه مشاهده می كنیم كه تروریست ها بیش از 
پنج سال با هزاران عضو اجاره ای، پول، امكانات 
و پشتیبانی قوی كاری از پیش نمی برند به این 
دلیل كه عطر فرهنگ مقاومت در آن سرزمین 
پاشیده شده است و فرزندانی تربیت شده در 
مكتب و فرهنگ اسالم و اهل بیت )س( در آنجا 

وارد عرصه شده و دشمن را زمین گیر كرده اند.
شریف در ادامه پیرامون نقش، اهمیت و جایگاه 
در  دشمنان  تالش  و  مجازی  فضای  و  رسانه  
استفاده از این فرصت برای دور كردن خانواده ها و 
فرزندان ایرانی از فرهنگ اسالمی خاطرنشان كرد: 
از فضای مجازی و قدرت رسانه ها نباید هراس 
داشت، بلكه می بایست آگاهانه و با شناخت از این 
ابزار، آنها را در خدمت ترویج، توسعه و انتشار 

محتوای فرهنگی- دینی قرار دهیم.
وی با تاكید بر بكارگیری فرهنگ صحیح استفاده 
با  باید  زمینه  این  گفت:در  نوین  ابزارهای  از 
مالحظه و دقت ورود پیدا كرده و مراقبت های 
الزم را داشته باشیم و باكنترل و نظارت دقیق، 
فرهنگ سازی الزم برای استفاده از این ابزار را در 

دستور كار قرار دهیم.
با  پایان  در  سپاه  كل  عمومی  روابط  مسئول 
برشمردن ویژگی های استاد شهید مطهری آثار 
به جای مانده از این متفكر اسالمی را منبع غنی 
برای جامعه امروزی معرفی كرد و گفت: تفكرات 
شهید مطهری به دوره پیش انقالب اختصاص 
عمده  بخش  مطهری  شهید  كتاب های  ندارد، 
شبهات و سواالت ذهنی جوانان امروز را با بعد 
از گذشت سی و هفت سال پاسخگوست و باید 
از میراث برجای مانده از این نظریه پرداز فعال 
انقالبی در مقابله با خطر نفوذ و استحاله و نیز 
توسعه ادبیات و گفتمان انقالب اسالمی استفاده 

حكیمانه و عالمانه صورت پذیرد.

سردار شریف:

نباید اجازه دست اندازی به گفتمان معرف ماهیت 
انقالب اسالمی را داد

و  جنوبی  جمهوركره  رییس  سفر  جریان  در 
هیات همراه به ایران تفاهم نامه های زیادی در 
امضا  به  اقتصادی  به ویژه  مختلف  های  بخش 
رسید. به اعتقاد نایب رییس كمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی تهران باید فاینانس 25 میلیارد 
دالری كره ای ها در ایران را به سمت ساخت 
در  و  تولید  سرمایه گذاری،  برای  كارخانه ها 

نهایت صادرات مشترك سوق داد.
رییس  حضور  كرد:  اظهار  صالحی  حمیدرضا 
جمهور كره جنوبی و 234 تن از مدیران ارشد 
و  بود  سابقه  بی  اقدامی  ایران  در  كشور  این 
باید از فرصت های به وجود آمده آن بهره الزم 
را برای رشد اقتصاد، ایجاد اشتغال و افزایش 

درآمد سرانه مان ببریم.
وی با بیان اینكه پس از برجام بیش از ۱6۰ 
ادامه  كرده اند  سفر  ایران  به  مختلف  هیات  
لحاظ  به  شرقی  آسیای  در  جنوبی  كره  داد: 
و  ژاپن سرامد كشورهاست  از  تكنولوژی پس 
برای همین این كشور برای انتقال تكنولوژی 

كره ها  باشد.  مناسب  بسیار  می تواند  ایرن  به 
اكنون  و  گرفتند  غرب  از  را  تكنولوژی  زمانی 
این  و  هستند  تكنولوژی  صاحب  خودشان 
طی  را  آن  باید  هم  ایران  كه  است  مسیری 

كند.
بازرگانی  اتاق  انرژی  كمیسیون  رییس  نایب 
تصریح كرد: به دلیل اینكه قیمت محصوالت 
هم  كیفیت شان  و  است  پایین  جنوبی  كره 
این  نیست،  اروپایی ها  از  پایین تر  چندان 
برای  خوبی  و  مناسب  شریك  می تواند  كشور 

ایران باشد.
صالحی افزود: كره ای ها این موضوع را متوجه 
شدند كه نیروی انسانی و نیروی متخصص و 
همین طور انرژی در ایران ارزان است و اینكه 
اگر بخواهند به بازار خاورمیانه دسترسی پیدا 
برای شان  باالیی  ایران می تواند ظرفیت  كنند 

داشته باشد.
او با اشاره به برخی از تفاهم نامه های امضا شده 
بین ایران و كره جنوبی گفت: در جریان این 

ایران  بین  نامه  تفاهم   ۱4 امضای  شاهد  سفر 
ای در زمینه  تفاهم نامه  بودیم.  و كره جنوبی 
امضا شد كه  بر  ال.ان.جی   ساخت كشتی های 
واقعا به آن نیاز داشتیم و همچنین در فازهای 
گذشته  مانند  كه  شد  تفاهم  جنوبی  پارس 

كره ای ها حضور جدی در آن داشته باشند.
زمینه  در  همچنین  كرد:   اضافه  صالحی 
بهینه سازی شبكه های برق با كره تفاهم نامه 
امضا شد. صنعتی كه كره جنوبی در دنیا در 
آن پیشتاز است و می تواند تا 4 درصد مصرف 
برق را پایین بیاورد و ایران هم می تواند از این 

دستاورد استفاده كند.
بازرگانی  اتاق  انرژی  كمیسیون  رییس  نایب 
حضور  به  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در 
تفاهم نامه های  در  خصوصی  بخش  رنگ  كم 
یكی  گفت:  و  كرد  اشاره  كره ای ها  با  مختلف 
دو  بین  كه  تفاهم نامه هایی  در  ضعف ها  از 
با  آن ها  اكثر  كه  بود  این  شد  امضا  طرف 
می رود  انتظار  شد.  امضا  دولتی  شركت های 

در  ثابت  پایه  و  ركن  یك  خصوصی  بخش 
این تفاهم نامه ها باشد تا بتوانیم شاهد توسعه 
در  خصوصی  بخش  ظرفیت های  تقویت  و 

كشور مان باشیم.
اروپایی ها  طور  همین  و  كره ای ها  افزود:  وی 
قرارداد  ایران  دولت  با  كه  هستند  عالقه مند 
كنیم  فراهم  را  زمینه ای  باید  اما  ببندند 
انتقال  و  بسازد  كارخانه  ایران  در  كره   كه 
كه  چیزی  آن  مانند  بیفتد؛  اتفاق  تكنولوژی 
در قرارداد بین ایران خودرو و پژو اتفاق افتاد 

كه یكی از دستاوردهای پس از برجام بود.
صالحی تصریح كرد: كره ای ها اعالم كرده اند 
ایران  به  فاینانس  دالر  میلیارد   25 كه 
تنها  نباید  اما  نیست  كمی  رقم  كه  می آورند 
زمینه  باید  بلكه  كنیم  اكتفا  فاینانس  این  به 
با  ها  كره ای  تا  كنیم  فراهم  گونه ای  به  را 
تاسیس  مشترك  كارخانه  ما  بخش خصوصی 
دیگر  در  را  آن  و  تولید  مشترك  محصول  و 

بازار ها عرضه كنند.

فاینانس 25 میلیارد دالری کره ای ها در ایران
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ترین  بحرانی  امروز،  دنیای  دانیم  می  همانطوركه 
روزهای خود را از نظر تخریب منابع طبیعی، آالینده 
های محیطی، تغییرات آب و هوایی، و اتمام ذخایر 
فسیلی، تولید انبوده زباله می گذارند. در واقع زمین 
در این عمر 4/5 میلیارد سالی خود هیچگاه تا به امروز 
در معرض نابودی قرار نگرفته است و این همه به دلیل 
بی خردی های ما انسانها بر روی این كرۀ خاكی می 

باشد. 
در واقع طبیعت بزرگترین دایرۀ بسته زندگی است كه 
همه اجزای طبیعت با همه در تعامل هستند و انسان 
هم باید بداند كه جزئی از این نظام می باشد. و به جای 
آنكه با دیگر اجزاءتعامل داشته باشد بیشتر به تقابل با 

اجزای دیگر می پردازد.
صنعتی شدن در كنار تاثیرات مثبتی كه از لحاظ 
به  عادت  داشت.  بشر  برای  آسایش  و  رفاه  تامین 
مصرف گرایی را نیز در او تشدید كرد. مصرف بیشتر 
توام شد با تخریب بیشتر طبیعت به صورت نابودی 
عالی  سوخت  از  فزاینده  استفاده   ، طبیعی  منابع 
فسیلی، تولید بیشتر پسماند فاضالب گاز های گلخانه 
ای و به تبع این عوامل باعث تولید انواع و اقسام عوامل 
آالینده آب و خاك و هوا شد . عالوه بر این تاثیرات 
نامطلوب ذكر شده، در مقیاس بزرگتر شاهد گرم 
شدن كره خاكی و تغییرات آب و هوایی آن هستیم. 

تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین همه جهان 
را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ولی كشورهای در حال 
توسعه )جهان سوم( بیش از همه در معرض خطرات 

این دگرگونی قرار دارند.
طبق پیش بینی دانشمندان تا سال 2۰8۰، گرمایش 
زمین باعث كم آبی دویست میلیون نفر دچار قطحی 
شدن 6۰۰میلیون نفر از جمعیت كره زمین خواهد 
شد. همچنین به دلیل گرم شدن كره زمین تا سال 
2۰5۰ بیش از یك میلیون گونه گیاهی و جانوری 
در معرض خطر انقراض قرار خواهند گرفت. همه این 
موارد گفته شده در واقع مربوط به تاثیرات جهانی 
نابودی محیط زیست می باشد. كه جا دارد اینجا ما 
به مواردی از بحران های زیست محیطی كشورمان 

اشاره كنیم.
تقریباً همه ما ایرانیان می دانیم كه امروزه یكی از 
دریاچۀ  مسئله  ایران  محیطی  زیست  های  بحران 
ارومیه و خشك-شدن آن می باشد. دریاچه ارومیه 
به دلیل  و  است  سومین دریاچه فوق شور جهان 
اهمیت اقلیمی اقتصادی اكولوژیك و زیست محیطی 
از نواحی جغرافیایی قابل توجه و مطرح در ایران به 
شمار می رود. سطح آب این دریاچه نیز مانند سایر 
دریاچه های بزرگ جهان طی سالهای مختلف دارای 
نوسان های دوره ای مشخص بوده است كه امروزه 
به دالیل زیادی از جمله بستن سدهای متعدد  بر 
روی رودخانه هایی كه تغذیه كنندۀ این دریاچه بوده 
است و همچنین استفاده بیش از حد آبهای زیرزمینی 
این نواحی برای مصارف كشاورزی  و همچنین حفر 
چاه های عمیق در كنار این دریاچه و خشكسالی 
های سالیان اخیر وهمچنین گرم شدن كرده زمین 
از جمله دالیلی می باشند كه دریاچه را در آستانه 
خشك شدن قرار داده است به دلیل خشكسالی های 
مداوم در۱۰ سال گذشته سطح آب دریاچه حدود 
3متر نسبت به سطح آن در 2۰ سال اخیر افت داشته 
است كه در صورت خشك شدن دریاچه منطقه با 
زیانهای جبران ناپذیر اقتصادی ، اجتماعی، زیست 

محیطی و بهداشتی زیادی روبرو خواهد شد.
یكی از بحرانهای عالی زیست محیطی دیگری كه 
امروزه كشور ما با آن دست به گریبان است و تقریباً 
همه كشور را در برگرفته. به خصوص نواحی جنوب 
غربی كشور با آن بیشتر درگیرند مسئله ریزگردها 
می باشد كه چند سالی هست كه به مهمان ناخوانده 
ایرانیان تبدیل گشته است. كه مقداری از این ریزگردها 

منشأ داخلی ولی بیشتر منشأ خارجی دارند. 
در واقع این ریزگردها اثرات مخربی بر روی سالمت 
انسانها و همچنین سایر موجودات دیگر دارند یكی 
از موارد خطرات این ریزگردها اثر مخرب آن بر روی 
غلظت خون می باشد. در واقع اندازۀ این گردوغبارها 
دو  هر  از  و  بوده  تا pm ۱۰متغیر   ۰/۰۱ pm از
جنس رسی و سیلتی كوارتزی می باشند. به عبارتی 
این ذرات همه قدرت جذب باال دارند و همه اینكه 

قادر به طی مسافتهای طوالنی می باشند. كه طی 
این تحقیق دانشگاهی بر روی افراد 3۰ تا 5۰ سال 
شهرهای آبادان و خرمشهر كه بیشترین اثرات زیانبار 
را بر رویآنها دارد و باعث افزایش غلظت خون این  

افراد شده است ..
با توجه به در مورد فوق كه ذكر شد. مواردی متعددی 
از بحران های زیست محیطی در داخل كشور وجود 
دارد كه در حیطه این مقاله نمی گنجد ولی در كل 
می توان گفت كه بحران های زیست محیطی در 
ایران به آتش زیر خاكستر تبدیل گشته است كه 
قریب به یقین می توان آن را در زمرۀ مهم ترین 

بحران های ملی در دهه های آینده به حساب آورد.
در واقع بحران های زیست محیطی بسیار مهم می 
نشود.  بحران ها رسیدگی  این  به  اگر  باشند چون 
توانایی این را دارند كه به بحران های سیاسی تبدیل 
شوند. [ از جمله بحران های زیست محیطی ایران به 
غیر از دو موردی كه اشاره شد می توان به خشك 
شدن تاالب ها ، تخریب جنگل ها، رتبۀ اول جهان 
در فرسایش خاك با سالیانه دو میلیارد فرسایش و 
اختصاص دادن 7/7 درصد از كل فرسایش خاك 
جهان به خود كه چهار برابر میزان فرسایش در جهان 

است.] 
بحران كم آبی، خشكسالی های متعددد و تحمیل 
هزینه آن بر دولت و نظام اقتصادی، بحران آلودگی 
و  اجتماعی  های  آمد  وپی  بزرگ  شهرهای  هوای 
اقتصادی آن ، بحران از میان رفتن گونه های گیاهی و 
جانوری و تهدید ذخیره ژنتیكی كشور و ورود سالیانه 
۱22 هزار و 35۰ تن آلودگی به دریای خزر از مصائب 

زیست محیطی این سرزمین است. 
تردید  برای  موارد ذكر شده جایی  به  توجه  با  كه 
در بحرانی خواندن وضعیت زیست محیطی كشور 
باقی نمی-گذارد. پس واقعاً جا دارد كه همه مردم 
و مسئولین اقدام كنند. آن همه از نوع اقدام فوری و 
جدی و در واقع بخشی از این مصائب زیست محیطی 
كه گفته شد از طریق فرهنگ سازی و فقط به دست 
مردم این سرزمین حل خواهد شد. اما بخش دیگر 
این بحران ها به دست دولت و مسئولین حل خواهد 
گشت به هر حال همان طور كه قبالً گفته شد اگر در 
بحران های زیست محیطی فوراً و با جدیت وارد عمل 
نشود حتماً محیط زیست ما از دست می رود كه این 
خود باعث تاثیرات مخرب و جبران ناپذیری برای ما و 
آیندگان خواهد شد. بحران های زیست محیطی باعث 
فشار های اقتصادی بر دولت نیز می شود كه این خود 
باعث می شود كه دولت هزینه و انرژی را كه باید در 
جاهایی كه برای ملت و كشور خرج كند باید خرج 

بحران های زیست محیطی كند.
 در كل همان طور نیز كه قباًل  گفته شده مهار 
بحران های زیست محیطی از یك طرف ممكن كه 
باعث بروز بحران های سیاسی و قومی و نژادی شود 
و از طرف دیگر باعث به خطر افتادن زندگی ایرانیان 
از همه جهات شود بسیار مهم است و دولت و مردم 
باید با همدلی و همزبانی و اقدام مشترك در راستای 
مهار این بحران ها با همه همكاری كرده و بتوانیم 
انشااهلل در طی چند سال آینده تا حدی از میزان این 
خطرات بكاهیم. اما در مورد بحران زیست محیطی 
كره زمین و ارتباط آن با صلح جهانی باید ذكر كند 
كه همانطور در اول مقاله به پیامدهای بحران زیست 
محیطی جهانی اشاره كردم از قبیل گرم شدن این 
كره خاكی و تغییرات اقلیمی كه خود باعث كم آبی 
2۰۰میلیون نفر می شود و همچنین 6۰۰میلیون 
نفر از جمعیت كرۀ زمین دچار قحطی می شوند و 
همچنین یك میلیون گونۀ گیاهی و جانوری دچار 
خطر انقراض می  باشند. در واقع یكی از بحران 
نقاط  كه  است  این  جهانی  محیطی  زیست  های 
پر بارش بارانی تر و نقاط خشك ، خشك تر می 
و جنگ  اختالفات  بروز  باعث  خود  این  كه  شوند 
های میان ساكنان این سرزمین ها می شود كه با 
تدابیر الزم و كنترل بحران های زیست محیطی و 
ایجاد یك نوع باالنس بین این سرزمین ها به شكلی 
كه ساكنین مناطق پر باران در ازای آبی كه بیشتر 
وارد سرزمین یا كشور آنها می شود به كشورهای 
كم آب و خشك و در ازای آن كشورهای خشك 
و نیمه خشك نیز با دادن امتیازاتی به آنها باعث 

ایجاد روابطی در بین این كشورها می شود كه این 
خود از هر گونه درگیری در بین كشورها جلوگیری 
می كند در سالهای اخیر اقدامات زیادی در سطح 
جهانی برای كنترل این بحران و همكارهای زیادی 
ما بین كشورها صورت گرفته است كه این همكاری 
و  روابط  ایجاد  باعث  زمانهای دیگری  ها خود در 
همكاری كشورها با همه می شود. و زمینه را برای 
ارتباطات دیگر بین كشورها به وجود می آورد. از 
برای كنترل  اقداماتی كه در سطح جهانی  جمله 
بحران زیست محیطی انجام گرفته است می توان 

به معاهده كیوتو اشاره كرد. 
پیمان كیوتو، پیمانی بین المللی به منظور كاهش 
صدور گازهای گلخانه ای كه عامل اصلی گرم شدن 
زمین در دهه های اخیر محسوب می شود، است. 
در واقع این پیمان كه پیمان نامه ریورا تكمیل  و 
ترمیم می كند و در چارچوب سازمان ملل متحد 
شكل گرفت این پیمان طی سالهای اخیر با افزایش 
اكسیدكربن،  متان، دی  نظیر  ای  گلخانه  گازهای 
بخارآب و اكسید نیتروژن در جو زمین، كه باعث 
افزایش دمای كره زمین می  شوند كه این امر باعث 
ایجاد تغییرات ناخوشایند در محیط زیست خواهد 
شد. از این روز در سال ۱997 طی پیمانی معروف 
به كیوتو، كشورهای صنعتی متعهد شدند كه ظرف 
ده سال آینده میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود 
را 5۰درصد كاهش دهند و به كشورهای در حال 
توسعه كمك های مالی برای افزایش ضریب نفوذ 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نظیر خورشیدی 

و بادی اعطا نمایند.
این پیمان توسط ۱66 كشور و نهادهای دیگر دولت 
ها به امضاء رسید. كه این تعداد اعضاء خود باعث 
دلگرمی به اقدامات دولتها در راستای كنترل بحران 
های زیست محیطی می شود . البته استثنائاتی نیز 
در این پیمان وجود دارد كه می توان به استرالیا و 
ایاالت متحده آمربكا اشاره كرد كه این دو كشور 
پیمان را امضاء كرده اما از تصویب آن سرباز می 

زنند.
علی الحال با توجه به بحران هالی زیست محیطی 
كه امروزه به وجود آمده است این نوع پیمان ها و 
معاهده ها نه تنها اقدامات بسایر موثر و كاربردی 
برای نجات كرۀ خاكی می باشد بلكه باعث ایجاد 
یك نوع ارتباط و روابط فی مابین كشورها می شود 
بیشتر  شناخت  باعث  ارتباطات  این  آینده  در  كه 
كشورها از همه و همكاری آنها با هم و به تبع آن 
باعث ایجاد یك نوع صلح جهانی در سایه مراقبت و 

حفاظت از محیط زیست جهانی می باشد.
به هر حال با توجه به مطالبی كه در این مقاله ذكر 
شد بحران های زیست محیطی امروزه بیش از هر 
چیزی دیگری امنیت ساكنان زمین را اعم از انسان 
و سایر موجودات دیگر را به خطر انداخته و چه 
بسیار  تهدید  ای  هسته  جهانی  زمانی جنگ  بسا 
بزرگ برای زمین بود امروزه این تهدید در بحران 
های زیست محیطی می باشد كه از جنگ جهانی 
هسته ای نیز بسیار خطرناك تر است . پس الزم 
است كه همه كشورها برای حل این بحران چاره ای 

بیندیشید و با هم همكاری كنند.
در واقع مهمترین وظیفه همه كشورها در حال حاضر 
این است كه با تالش همگانی فرآیند گرمایش زمین 
را كاهش دهند. و وقت بیشتری را برای پیشگیری و 

پیش بینی مخاطرات آن صرف كنند. 
سبز  فضای  توسط  موجود،  طبیعی  منابع  حفظ 
كاهش مصرف انرژی حاصل از سوخت عالی فسیلی، 
استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، صرفه جویی در 
مصرف، بازیافت و كاهش پسماند تصفیه فاضالب از 
جمله اقداماتی هستند كه در شرایط كنونی قابل 
انجام است. حفاظت از محیط زیست امری نیست 
و  جان  بر  كه  زیرا  ورزید.  تعلل  آن  در  بتوان  كه 
سالمت ما، فرزندان ما، و دیگر موجودات این كره 
خاكی تاثیر گذار است. توسعه پایدار را با مد نظر 
قرار دادن مالحظات زیست محیطی باید در رأس 
همه برنامه ریزی ها، سیاست گذاری های كالن در 
)محیط زیست در مقابل توسعه( مملكت لحاظ شود 
و از داشتن دیدگاه طرح ریزی و اجرای برنامه های 

توسعه پرهیز گردد.

معتادان  مرگ  علت  از  درستی  آنالیز  حالیكه  در 
میزان  گذشته  ماه  چند  در  اما  ندارد  وجود 
مسمومیت با سرب در سراسر كشور افزایش یافته 
است و به نظر می رسد تریاك آلوده به سرب در 

سراسر كشور توزیع شده باشد.
تولد  خیریه  جمعیت  مدیرعامل  پیش  سال  سه    
مخدر  مواد  در  ناخالصي  مقدار  افزایش  از  دوباره 
چند  حاال  داد.  خبر  هرویین  و  تریاك  در  به ویژه 
درباره  دولتی  مسئوالن  هم  باز  كه  است  روزی 
و  تریاك  مخدر  ماده  در  بیش ازحد سرب  افزایش 

مسمومیت معتادان هشدار داده اند.
عباس دیلمی زاده ، فعال اجتماعی در زمینه ترك 
هشدارها  این  درباره  مهر،  با    گفتگو  در  اعتیاد 
مسئله  مخدر،  مواد  در  سرب  وجود  می گوید: 
جدیدی نیست. سال هاست كه قاچاقچیان از سرب 
به عنوان یكی از افزودنی ها به مواد مخدر استفاده 

می كنند.
مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره در پاسخ به 
این سئوال كه چه عاملی باعث می شود كه میزان 
می گوید:  كند،  پیدا  افزایش  مواد  در  ناخالصی 
قیمت  افزایش  اقتصاد.  مسئله  و  قیمت  افزایش 
ممكن است به خاطر باال رفتن قیمت مواد مخدر 
با  مقابله  برای  پلیسی  اقدام های  یا  افغانستان  در 
فروش مواد مخدر باشد. در چنین شرایطی ممكن 
است قیمت مواد حتی بیش از 5۰ درصد افزایش 

پیدا كند.
به گفته او این افزایش قیمت های ناگهانی، احتماالً 
نوع ماده مصرفی و الگوی مصرف تعداد زیادی از 
مصرف كنندگان مواد را تغییر می دهد چون معموالً 
مصرف كنندگان مواد بودجه مشخصی برای خرید 
باید  شرایطی  هر  تحت  ازآنجایی كه  و  دارند  مواد 
مواد مورد نیازشان را تأمین كنند، مجبور می شوند 
كنند  استفاده  مشكالتشان  حل  برای  راهكاری  از 
كه البته در چنین مواقعی، فروشندگان مواد مخدر 
می كنند  سعی  مواد  به  ناخالصی  افزودن  با  هم 
قیمت را در حد تعادل نگه دارند. به طوری كه مثاًل 
یك كیلو تریاك را به یك كیلو و 4۰۰ گرم تبدیل 
كنند تا هم خودشان سود كنند و هم قدرت خرید 

مصرف كننده خیلی تغییری نكند.
دیگری  مواد  به جز سرب،  می گوید:  زاده  دیلمی 
مخدرها  به  افزودنی  به عنوان  كه  دارد  وجود  هم 

اضافه می شود كه كم خطر هم هست.
اصلی  تولیدكننده  از  تریاك  وقتی  وی،  گفته  به 
به  كه  زمانی  تا  می شود  خریداری  كشاورز  یعنی 
می شود.  زیادی  تغییرات  دستخوش  برسد،  مقصد 
هر چه بازارهای فروش از محل تولید دورتر باشد 
این تغییرات بیشتر است و هر چه از سمت شرق 
به سمت غرب دنیا می رویم میزان این افزودنی ها 
بیشتر می شود و در نتیجه خطر مرگ ومیر معتادان 

هم باال می رود.
به اعتقاد دیلمی زاده در چنین شرایطی سیستم 
پیدا كند  به مسئله ورود  باید  بهداشتی و درمانی 
طوری  به  كند.  پیدا  مشكل  این  برای  راه حلی  و 
راهكارهای  باید  مشكالتی  چنین  حل  برای  كه 
كرد؛  برنامه ریزی  و  طراحی  پیچیده ای  و  متفاوت 
به  مخدر  مواد  كه  است  این  مسئله  مهم ترین  اما 
پایش  شبكه  و  شود  آنالیز  منظم  و  مداوم  طور 
مصرف و پایش قیمت داشته باشیم تا بتوانیم هر 
لحظه شرایط را رصد كنیم و در شرایط اضطراری، 

تصمیم گیری درستی انجام دهیم.
همه گیری مسمومیت با سرب نگران كننده است

مطالعات  گروه  عضو  قدیرزاده  محمدرضا  دكتر 
وجود  هم  قانونی،  پزشكی  تحقیقات  مركز  اعتیاد 
اتفاق جدیدی  را  ناخالصی و سرب در مواد مخدر 
نمی داند اما معتقد است كه این بار با دفعات قبل 

فرق دارد.
از  مواردی  هم  گذشته  در  می گوید:  مهر  به    او 
مسمومیت با سرب در یك منطقه جغرافیایی خاص 
نشان  و در مدت زمان كوتاهی گزارش می شد كه 
عمده فروش  یا  یك  خرده فروش  كه  داشت  آن  از 
كرده  تخلف  بیشتر،  سود  كسب  برای  مخدر  مواد 
و مقادیری سرب به تریاك یا ماده دیگری اضافه 
كرده است اما حاال داستان فرق می كند. از دو، سه 
مسمومیت  گزارش های  تعداد  تاكنون  گذشته  ماه 
و  است  بیشتر شده  بسیار  قبل  به  با سرب نسبت 
یا  جغرافیایی  منطقه خاص  یك  به  گزارش ها  این 

گفت  می توان  تقریباً  بلكه  نمی شود  مربوط  استان 
بین  در  سرب  با  مسمومیت  همه گیری  نوعی 
كشور  استان های  همه  در  تریاك  مصرف كنندگان 

اتفاق افتاده است.
عالئم  با  كه  كسانی  بیشتر  زاده،  قدیر  گفته  به 
مراجعه  بیمارستان ها  به  سرب  با  مسمومیت 
شیوه  به  هم  آن  تریاك  مصرف كننده  كرده اند، 
را  ذهنیت  این  مسئله  همین  و  بوده اند  خوراكی 
دلیل  به  این مسمومیت ها  كه  است  كرده  تقویت 
سربی است كه به ماده مصرفی آن ها اضافه شده 
استان های  همه  تقریباً  كه  هم  آنجایی  از  است. 
كشور درگیر این نوع مسمومیت شده اند. این فرض 
به  آلوده  تریاك  زیادی  مقدار  كه  می شود  تقویت 
كار  شاید  كه  است  شده  توزیع  كشور  در  سرب 

مافیای مواد مخدر باشد.
عضو گروه مطالعات اعتیاد مركز تحقیقات پزشكی 
از  آماری  آیا  كه  سؤال  این  به  پاسخ  در  قانونی 
وجود  شده اند،  مسموم  سرب  با  كه  كسانی  تعداد 
معاونت  را  آماری  چنین  می گوید:  خیر،  یا  دارد 
درمان وزارت بهداشت می تواند در اختیار شما قرار 
دهد؛ احتماالً چنین مواردی در بیمارستان ها ثبت 
می شوند چون مسمومیت با سرب یك مسمومیت 
عادی نیست كه هر روز مراجعه كننده ای برای آن 
با  كه  مشاغلی  صاحبان  فقط  باشد.  داشته  وجود 
سرب در ارتباط هستند مانند باطری سازان ممكن 
اما وقتی در  است دچار چنین مسمومیتی شوند؛ 
مختلف  رده های  از  افرادی  مختلف  استان های 
مسمومیت  دلیل  به  گوناگون  مشاغل  و  اجتماعی 
تنها  كه  می كنند  مراجعه  بیمارستان  به  سرب  با 
وجه مشترك آن ها مصرف تریاك آن هم به صورت 

خوراكی است باید چه نتیجه ای گرفت؟
به گفته او وقتی بیشتر می توان به وسعت و اهمیت 
برای  از شهرهای مختلف  برد كه  آلودگی پی  این 
وجود  تقاضا  سرب  با  مسمومیت  تخصصی  داروی 
دارد. چنین خواسته ای نشان از آن دارد كه اتفاقی 

در این شهرها افتاده است.
قدیرزاده در پاسخ به این سئوال كه آیا در پزشكی 
قانونی اطالعاتی از تعداد مرگ ومیرهایی كه بر اثر 
مسمومیت با سرب اتفاق افتاده وجود دارد یا خیر 
مسمومیت  فوت  علت  كه  مواردی  در  می گوید: 
باشد، جسد باید برای تعیین علت فوت، به پزشكی 
قانونی ارجاع شود ولی با توجه به اینكه فوت ناشی 
آن  تعیین علت  و  با سرب مشخص  از مسمومیت 
در بیمارستان نیز امكان پذیر است لذا این مورد به 
پزشكی قانونی ارجاع نمی شود بنابراین آمار دقیقی 
از فوت ناشی از مسمومیت سرب در این سازمان 
وزارت  بهداشتی  معاونت  درحالی كه  ندارد  وجود 
كشور  در  فوت  موارد  ثبت  مسئول  كه  بهداشت 

است می تواند به این سؤال پاسخ دهد.
روابط عمومی سازمان پزشكی قانونی كشور، حدود 
دو هفته قبل اعالم كرده بود كه سوءمصرف مواد 
نفر  سه  و  هزار  سه  جان  گذشته،  سال  در  مخدر 
این  علت  مورد  در  قدیرزاده  از  است.  گرفته  را 
آنالیزی  آیا  اینكه  و  می كنیم  سؤال  مرگ ومیرها 
است،  شده  انجام  معتادان  این  مرگ ومیر  علت  از 
می گوید: همان طوری كه در همان خبر هم آمده 
است، از كل تلفات اعتیاد یك هزار و 728 نفر به 
عوارض  دلیل  به  نفر  حاد، 854  دلیل مسمومیت 
دنبال مصرف  به  نفر  و 42۱  مصرف طوالنی مدت 

روان گردان ها جان خود را ازدست داده اند.
آنالیز درستی از مرگ و میر معتادان وجود ندارد

نظر  دوباره،  تولد  خیریه  جمعیت  مدیرعامل 
آنالیز  است  معتقد  و  نمی كند  تایید  را  قدیرزاده 
ندارد.  از دالیل مرگ ومیر معتادان وجود  درستی 
موجود  هیاهوهای  از  فارغ  می گوید:  زاده  دیلمی 
ما  كه  است  مهم  نكته  این  به  پرداختن  نظرم  به 
دالیلی  چه  به  واقعاً  معتادان  كه  نمی دانیم  هنوز 
می میرند. سال ها قبل این اشكال را مطرح كردم و 
از پزشكی قانونی درخواست كردم كه آنالیز دقیقی 
مشخص  تا  كنند  ارائه  بیماران  این  مرگ  علت  از 
به  افزودنی  وجود  دلیل  به  تعدادی  چه  كه  شود 
مواد  چه  می دهند،  دست  از  را  جانشان  مواد 
مرگ ومیر  دالیل  و  دارد  وجود  مواد  در  افزودنی 
آن  در  شوند.  مشخص  تفكیك  و  دقیق  به صورت 
زمان یكی از دوستان در پزشكی قانونی گفت كه 
چنین كاری را می توان انجام داد اما درصورتی كه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، بودجه كافی در اختیار 

این سازمان قرار دهد.
ثبت  به  هم  دیگری  اشكال  دوباره  زاده  دیلمی 
وارد  مواد  مصرف كننده های  مرگ ومیرهای  تعداد 
می داند. او معتقد است، پزشكی قانونی نمی تواند 
اتفاق  همه مرگ هایی را كه به دلیل مصرف مواد 
از معتادان به  افتاده است، ثبت كند چون برخی 
می میرند.  منزل  یا  بیمارستان  در  مختلف  دالیل 
دلیل  به  هم  مرگ ها  این  از  خیلی  باوجوداینكه 
دلیل  و  نمی شود  ثبت  هرگز  است،  مواد  مصرف 
دیگری مثاًل مثل ایست قلبی برای چنین مواردی 
قانونی  پزشكی  به  اطالعاتش  و  می شود  ثبت 

نمی رسد.
وی با بیان اینكه پزشكی قانونی هر سال تنها تعداد 
مرگ ومیر معتادان را اعالم كند، كفایت نمی كند، 
این سازمان در اختیار جامعه  گفت: اطالعاتی كه 
قرار می دهد در این حد است كه مرگ ومیر امسال 
داشته   كاهش  یا  رشد  چقدر  قبل  سال  به  نسبت 
فكر  من  نیست.  كافی  اطالعات  این  درحالی كه 
كافی  اندازه  به  نمی تواند  آماری  چنین  می كنم 
سازمان  كند.  كمك  برنامه ریزی  های  سیستم  به 
دالیل  دقیق  آنالیز  است  بهتر  قانونی  پزشكی 
محققان  اختیار  در  سال  تفكیك  به  را  مرگ ومیر 
قرار دهد تا با توجه به شواهد، پژوهش هایی درست 

و دقیق انجام شود.

نگرانی از آلودگی شربت تریاک
اورژانس  بخش  از  كه  متعددی  گزارش های 
با  بیمارستان های سراسر كشور درباره مسمومیت 
سرب به گوش مسئوالن رسیده آنها را نگران كرده 
ستاد  سخنگوی  افشار،  پرویز  دكتر  به طوری كه 
هماهنگی  با  كه  كرده  اعالم  مخدر  مواد  با  مبارزه 
مراكز درمانی،  و  بهداشت  وزارت  با  آمده  به عمل 
تمامی  در  تریاك  شربت  و  فوری  سریع  توزیع 
درمانی  مراكز  و  شده  فراهم  كشور  درمانی  مراكز 
درخواست  اضافه  فوریت  سهمیه  قید  با  می توانند 
كنند و همچنین بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو 
ذخیره شربت تریاك و سایر  داروهای آگونیست در 
زمینه  این  در  نگرانی  و  است  موجود  كفایت  حد 
مطرح  سئوالی  زاده  دیلمی  حاال  ندارد.  وجود 
شربت  می گوید:  او  دارد.  تأمل  جای  كه  می كند 
پلیس  توسط  كه  می شود  تهیه  تریاكی  از  تریاك 
از قاچاقچیان كشف می شود حال سئوال اینجاست 
كه اگر سرب و سایر افزودنی ها در مواد مكشوفه 
وجود داشته باشد، آیا این احتمال وجود ندارد كه 

شربت تریاك هم به سرب آغشته باشد؟

دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه   94۰998۱۱۱۰6۰۰6۱7 كالسه  پرونده 
شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره 95۰997۱۱۱۰6۰۰۰46 

خواهان: آقای سید جواد موالئی فرزند سید محمد حنیفه با وكالت آقای محمد 
هلیا  مخابرات ساختمان  اوقاف جنب  میدان  بابل  نشانی  به  بهرام  فرزند  ارزانی 

2ط4 غربی ك پ 47۱48۱3989 واحد ابالغ دادگستری بابل
خوانده: آقای رضا باجقلی فرزند رمضان به نشانی مجهول المكان

خواسته: مطالبه وجه چك
رای دادگاه- در خصوص دعوی محمد ارزانی بوكالت از سید جواد موالئی بطرفیت 
رضا بجقلی بخواسته ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه دو فقره چك به شماره ۱25247-

بمبلغ 6۰۰۰۰۰۰۰  و  بمبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰ ریال 93/5/27-48۱586   92/7/2۰
دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و بقاء اصئل مستندات 
و  نماید  را مستصحب می  استدامه ذمه خوانهده  و  اشتغال  ید خواهان كه  در 
خوانده نیز نسبت به دعوی خواهان و مدارك ابرازی دفاع و تعرضی ننمودند لذا 
دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تلقی مستندا به مواد ۱98و5۱9 قانون 
آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چك خوانده را به پرداخت 
۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته و 355۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و 
نیز 384۰۰۰۰ ریال حق الوكاله از باب رعایت قواعد تسبیب و الضرر در حق 
خواهان محكوم می نماید اجرای احكام مكلف است خسارت تاخیر تادیه را از 
تاریخ چكها لغایت وصول محكوم می نماید اجرای احكام مكلف است خسارت 
تاخیر تادیه را از تاریخ چكها لغایت وصول محكوم به محاسبه و در حق محكوم له 
ایصال نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 2۰ روز قابل واخواهی در این شعبه و 
سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاكم محترم تجدیدنظر مركز 

استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه دادگاه حقوقی بابل-صادق غالم نتاج

آگهی حصر وراثت

باغ دارای شناسنامه شماره 39 بشرح دادخواست  قره  اله مختار  آقای شمس 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   57/95۰۱69 كالسه  به 
چنین توضیح داده كه شادروان لیالن چوبی انزلی بشناسنامه ۱58۱ در تاریخ 
مرحوم/مرحومه  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   94/۱2/۱۱

منحصراست به 
۱-شمس اله مختار قره باغ ش.ش 39 فرزند یداله نسبت فرزند

2- عبداله مختار قره باغ ش.ش 2۰44 فرزند یداله نسبت فرزند 
3- ملكه مختار قره باغ ش.ش ۱82۱ فرزند یداله نسبت فرزند 

اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی حصر وراثت

آقای سلیمان جوانمرد آبگرمی دارای شناسنامه شماره 48۱ بشرح دادخواست 
به كالسه ۱۱4/95/ح ۱  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده كه شادروان موسی جوانمرد آبگرمی بشناسنامه ۱92 در تاریخ 
94/3/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آنمرحوم 

منحصر است به:
۱-سلیمان جوانمرد آبگرمی فرزند موسی ش.ش 48۱ متولد ۱35۰ نسبت پسر 

متوفی
2- یوسف جوانمرد آبگرمی فرزند موسی ش.ش ۱3 متولد ۱34۱ نسبت پسر متوفی
3- عزیز جوانمرد آبگرمی فرزند موسی ش.ش 558 متولد ۱352 نسبت پسر متوفی
4- فریده جوانمرد آبگرمی فرزند موسی ش.ش 654 متولد ۱354 نسبت دختر 

متوفی
5- شمامه جوانمرد آبگرم فرزند موسی ش.ش 3۰6 متولد ۱334 نسبت دختر 

متوفی
6- گل صباح جوانمرد آبگرمی فرزند موسی ش.ش 449 متولد ۱346 نسبت دختر 

متوفی
7- خدیجه جوانمرد آبگرمی فرزند موسی ش.ش 8۰۰ متولد ۱359 نسبت دختر 

متوفی
8- حنیفه محمدی آبگرمی فرزند اسمعیل ش.ش ۱ متولد ۱3۱6 نسبت همسر 

متوفی
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید 
تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

فقیری- رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس

آگهی ابالغ اجرائیه 
محكوم له: موسی عبدالهی تیجی فرزند محمد  محكوم علیهم: محسن مشهدی 
شماره  دادنامه  موجب  به  به:  محكوم  جاهد  محمدرضا  و  قاسم  فرزند  یعقوب 
94۰997۰2263۰۰77۱ مورخ 94/۱۱/28  حكم به محكومیت محكوم¬علیهما 
به پرداخت تضامنی مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته بعالوه هزینه 
دادرسی و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه مربوطه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور چك لغایت اجرای حكم در حق محكوم له و نیز پرداخت نیم عشر دولتی 

در حق حساب كاخ دادگستری.۱۱۰/۱۰349  
رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی تهران

آگهی ابالغ اجرائیه 

محكوم له: محمد ادهمیان محكوم¬علیه: ریاض مجلسی محكوم به: به موجب 
دادنامه شماره 94۰997۰228۰۰۱235 حكم به محكومیت محكوم¬علیه به 
پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته بعالوه هزینه تمبر دادرسی و 
حق الوكاله وكیل طبق تعرفه مربوطه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چك 
لغایت اجرای حكم در حق محكوم له و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق 

حساب كاخ دادگستری.۱۱۰/۱۰357  
رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی تهران

آگهي
اوراق سپرده به تعداد چهار فقره به شمار ه هاي۱2۱8997و۱2۱8998و۱2۱

87۰۰و۱2۱87۰۱هریك به مبلغ ده میلیون ریال خریداري شده توسط آقاي 
به سرقت رفته ودر همین خصوص پرونده  عبدالرضا نصیریان فرزند علي رضا 
3شهركرد  شماره  اختالف  حل  شوراي  94۰۰99838443۰۰2۱2در  كالسه 
تشكیل گردیدلذا بدینوسیله به دارنده اوراق اخطار میگرددنسبت به ابراز اوراق 
فوق از تاریخ درج آگهي به مدت سه سال به این مرجع اقدام در غیر این صورت 

در مهلت مقرر حكم بطالن آنها صادر خواهد شد.

آگهی مفقودی
سند و فاكتور فروش خودرو سواری سیستم پژو XLG 4۰5 مدل ۱39۰ رنگ 

خاكستری متالیك به شماره موتور ۱24893286۰2 به شماره شاسی
 MAAN ۰۱ AC 7 KB 89745۰ به شماره انتظامی 3۱ ایران 624 ج 54  
به نام كیومرث مرادی نژاد فرزند شارضا به كدملی 59295۱6464  مفقود و از 

لرستان – خرم آباد.درجه اعتبار ساقط است 

متن آگهي 
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستي  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانك  خواهان    
اسماعیل امیني خوئي،فرزند حسین ومحمود اسد پوري فرزند محمد به خواسته 
مطالبه  وجه بابت قرار داد تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهركرد نموده 
كه جهت رسیدگي به شوراي حل اختالف شماره ۱شهرستان شهركرد واقع در 
شهركرد – خیابان كاشاني –دادگستري شهرستان شهركرد – مجتمع شوراه 
95۰9983844۱۰۰۰۱6ثبت  كالسه  وبه  ارجاع  شهركرد  اختالف  حل  هاي 

شده  آن۱6:۱5تعیین  آن۱395/۰3/۱9وساعت  رسیدگي  وقت  كه  گردیده 
است.به علت مجهول المكان بودن خواندگان ودر خواست خواهان /شاكي وبه 
تجویز ماده73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني 
ودستور دادگاه مراتب یك نوبت در یكي از جراید كثیر االنتشار آگهي میشود تا 
خوانده / متهم پس از نشر آگهي واطالع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگي حاضر گردد.
شوراي حل اختالف شماره 1شهرستان شهرکرد- رئیس

آگهی احضار متهم

آقای  شكایت  خصوص  در   92۰99866۱24۰۰935 كالسه  پرونده  در 
اتهام  به  عبدالرحمان  فرزند  )شوبی(  صرایی  عادل  علیه  شرفی  محمد 
و  چهارصد   – تومان  هزار  سیصد  و  میلیون  پنج  مبلغ  به  )چك  سرقت 
نبودن  به واسطه معلوم  – كارت شناسایی(  نقد  تومان وجه  بیست هزار 
دادرسی  آیین  قانون   ۱74 ماده  تجویز  به  و  نامبردگان  اقامت  محل 

روز   3۰ مدت  ظرف  تا  آگهی  روزنامه  در  مراتب   92 مصوب  كیفری 
از تاریخ نشر آگهی در شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
میدان  نرسیدهبه  زمین  ایران  خیابان  شرقی  گلدشت  در  واقع  آباد  خرم 
اتهام  از  و  حاضر  آباد  خرم  انقالب  و  عمومی  دادسرای   – آرشكمانگیر 
و  رسیدگی  مقرر  موعد  در  حضور  عدم  صورت  در  نمایند  دفاع  انتسابی 

اظهار عقیده به عمل می آید .
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سید یحیی سهرابی

بحران زیست محیطی جهانی و ارتباط آن با جنگ و صلح جهانی
آکو قادری - کارشناس ارشد روابط بین الملل

فراگیری مسمومیت سربی در معتادان
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افزایش حقوق فرهنگیان در سال جاری
سخنگوی دولت از افزایش حقوق فرهنگیان در سال جاری خبر داد.

محمدباقر نوبخت پیش از ظهر امروز در همایش بزرگداشت مقام معلم   
گفت: نقش معلم در امر آموزش بسیار تاثیرگذار است.

 وی هویت اصلی خود را معلمی دانست و اظهار كرد: به نمایندگی از 
معلمان در امور اجرایی دولت حضور دارم و امروز می خواهم به صورت 

غیررسمی با معلمان صحبت كنم.
سخنگوی دولت با بیان اینكه صحبت های امروز بنده بیشتر از زبان یك 
معلم است، تصریح كرد: در سال ۱352 در دبیرستان نوربخش ابالغیه 

تدریس را دریافت و معلمی حق التدریسی را از 2۰ سالگی آغاز كردم.
نوبخت با اشاره به اینكه سال گذشته آموزش و پرورش بیش از ۱۰۰ 
درصد اعتبارات خود را دریافت كرده است، خاطرنشان كرد: با وجود 

این مسئله، رقمی كه در اختیار فرهنگیان قرار می گیرد، كافی نیست.
وی با اشاره به اینكه سال گذشته كشور را با ۱9 میلیارد دالر اداره 
كردیم، یادآور شد: سال گذشته صندوق بازنشستگی برای پرداخت 
حقوق با مشكل مواجه شد و اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان بهانه ای 

برای ارتقای حقوق این قشر بود.
سخنگوی دولت با بیان اینكه طرح رتبه بندی معلمان یك  هزار و 35۰ 
هزار تومان برای دولت بار مالی داشت، اظهار كرد: از پرداخت این 
مبلغ دفاع كردیم و امسال رقم مذكور به 2 هزار و 7۰۰ میلیارد تومان 

رسیده است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینكه سال 92 حقوق معلمان یك  
میلیون و 28۰ هزار تومان بود، ادامه داد: حقوق معلمان به 2 میلیون و 

34۰ هزار تومان رسیده و باز هم باید افزایش پیدا كند.
وی با اشاره به اینكه دولت با پذیرش رتبه بندی معلمان آمادگی جبران 
كسری حقوق این قشر از جامعه را دارد، خاطرنشان كرد: 4 هزار و 
5۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگی فرهنگیان در 
نظر گرفتیم و برای این منظور با وزیر آموزش و پرورش تفاهمنامه  

امضا كردیم.

اعتیاد به مواد مخدر، تهدیدی برای کل جهان
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر اولین استراتژی این ستاد را تمركز 
بر حوزه پیشگیری اعالم كرد و گفت: پوشش پیشگیرانه در آموزش و 

پرورش باید افزایش یابد.
علیرضا جزینی در دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان كردستان، اظهار كرد: اعتیاد به مواد مخدر، تهدیدی است كه نه 

تنها ایران بلكه ۱75 كشور دنیا را درگیر كرده است.
وی افزود: این مواد در سال های گذشته، مواد مخدر سنتی بود كه 
در سال های اخیر به مواد صنعتی و امروزه به روانگردان های خطرناك 
تغییر پیدا كرده اند به طوری كه در حال حاضر 54۰ نوع روانگردان در 

سازمان ملل مورد تایید قرار گرفته است.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به هجمه انواع مختلف مواد 
مخدر، عنوان كرد: به دلیل قرارگرفتن ایران در جوار كشورهایی همچون 
افغانستان و پاكستان كه بخش اعظمی از زمین های آنها زیركشت انواع 

مواد مخدر قرار دارد، این خطر در كشور ما تشدید شده است.
وی تصریح كرد: سال گذشته 22۰ كارگاه تولید مواد شیشه در كشور 

منهدم و ۱8۰۰ كیلو شیشه كشف شده است.
در  كرد:  اعالم  و  اشاره  جاری  سال  در  مخدر  مواد  كشفیات  به  وی 
فروردین ماه سال جاری 5۰ تُن مواد مخدر و یك میلیون و 3۰۰ هزار 

قرص و آمپول غیرمجاز كشف شده است.
جزینی اولین استراتژی این ستاد را تمركز بر حوزه پیشگیری اعالم 

كرد و افزود: پوشش پیشگیرانه در آموزش و پرورش باید افزایش یابد.
وی با اشاره به ظرفیت های موجود در اداره كل ورزش و جوانان، عنوان 
كرد: باید از هر قشر یك سفیر را برای پیشگیری از ابتال به اعتیاد انتخاب 
كرد تا با نگاهی جهادی در كاهش آسیب های اجتماعی مشاركت كنند.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در ادامه به فعالیت 2227 
آسیب های  درمان  و  كاهش  پیشگیری،  زمینه  در  كشور  در  سمن 
اجتماعی اشاره كرد و افزود: به دنبال افزایش تعداد خیرین این حوزه 

نیز هستیم.
وی ایجاد سازمان های مردم نهاد در دانشگاه ها را از جمله برنامه های 
این ستاد در سال جاری ذكر كرد و افزود: این روش در درگیر كردن 

دانش آموزان و دانشجویان در برنامه های پیشگیری موثر است.

رشد موالید از سال 94دوباره کاهش یافت
مدیركل دفتر اطالعات و آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال از تغییر 
درزمان بندی فرزندآوری در 5 سال اول و دوم زندگی مشترك زوجین 
خبر داد و گفت: در سال گذشته رشد موالید نسبت به چند سال قبل 
كاهش یافت. علی اكبر محزون در نشست خبری كه به مناسبت روز 
ملی جمعیت برگزار شد، به رشد موالید در كشور اشاره كرد و گفت: 
در سال های اخیر بعد از بازنگری در سیاست های جمعیتی برای چند 
سال رشد موالید به طور خفیف افزایش یافت اما از سال 94 دوباره با 
كاهش رشد موالید رو به رو بودیم به طوری كه در سال 9۱ رشد موالید 
2.9 و در سال 92، 3.5 ، سال 93، 4.2 و در سال 94 به 2.3 درصد 

كاهش پیدا كرد.
وی گفت: نرخ موالید به ازای هر هزار نفر جمعیت در كشور در سال 93، 

2۰.۱ بود كه این نرخ در سال 94 به ۱9.8 كاهش پیدا كرد.
مدیركل دفتر اطالعات و آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال همچنین 
به تحلیل فاصله والدت ها از ازدواج والدین برای اولین بار در كشور 
اشاره كرد و افزود: در سال 89، 52.4 درصد والدت ها در 5 سال اول 
زندگی زوجین و 24.7 درصد نیز در 5 سال دوم زندگی رخ داده است.

غذاهای شور، سرطان معده می آورند  
و  شایع ترین  از  معده  سرطان  گفت:  گوارش  تخصص  فوق  یك 
كشنده ترین نوع سرطان گوارشی است كه آمار مرگ و میر آن باالست 

و شایع ترین نوع سرطان میان مردان است.
دكتر محمدجعفر مشفع ، با بیان اینكه نوع تغذیه در ایجاد سرطان معده 
موثر و شیوع آن در مناطق مختلف متفاوت است، گفت: میزان بروز این 
بیماری در نواحی مختلف ایران متفاوت است. همچنین احتمال بروز این 
سرطان در مردان بیشتر از زنان است. این فوق تخصص دستگاه گوارش، 
عوامل ژنتیك و محیطی را  در سرطان معده  دخیل دانست و عنوان كرد: 
در صدر عوامل محیطی ابتال به این سرطان می توان به غذاهای شور و 
پرنمك و همچنین غذاهای دودی اشاره كرد. البته نگهدارنده های غذا 
كه حاوی نیتریت هستند یكی از مواد سمی است كه نیتروز آمین تولید 
می كند كه ماده ای سرطان زاست. وی همچنین اضافه كرد: استفاده از 
نیترات ها به  عنوان كود شیمیایی كه در كشاورزی استفاده می شود و 
در نتیجه در محصول كشاورزی ذخیره شده و وارد بدن می شود نیز 
سرطان ز است. وی، وجود میكروب هلیكوباكترپیلوری در معده را از 
دیگر علل سرطان دانست و گفت: عامل دیگر سرطان معده، میكروب 
هلیكوباكترپیلوری است كه بیش از 7۰ درصد مردم كشورمان به آن 
مبتال هستند. این میكروب ارتباط نزدیكی با بهداشت مواد غذایی دارد. 
وضعیت بد اجتماعي و اقتصادي، احتمال بروز این عفونت را در مردم 
افزایش می دهد. همچنین عواملی مانند تراكم جمعیت، زندگی در شرایط 

غیر بهداشتی، غذا یا آب آلوده هم در بروز آن نقش دارند.

حذف طرح تحول نظام سالمت، شکاف 
طبقاتی ایجاد می کند

و  زیست  محیط  سالمت،  كمیسیون  رئیس 
خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: حذف 
و  طبقاتی  شكاف  سالمت،  نظام  تحول  طرح 
به  و  كرد  ایجاد خواهد  را  در جامعه  بی عدالتی 
رفاه اجتماعی به شدت آسیب خواهد زد. بنابراین 
مجلس و دولت باید نقاط ضعف طرح را شناسایی 

و رفع كنند تا رفاه و آسایش مردم تامین شود.
با  تلویزیونی  برنامه  یكه   رحمت اهلل حافظی در 
اظهار كرد:  محوریت طرح تحول نظام سالمت، 
اجرای طرح تحول سالمت مزایای متعددی دارد. 
مهمترین مزیت آن توجه به سالمت بیش از 7۰ 
میلیون نفر و تامین بخشی از هزینه های سنگین 

درمان است.
كه  دارد  نیز  ضعفی  نقاط  طرح  این  گفت:  وی 
پزشكان  اختالف درآمدهای سهم  آن  مهم ترین 
گروه های داخلی و جراحی از یك سو و اختالف 
پرستاری  گروه های  با  پزشكان  گروه  درآمدهای 
است كه موجب بی عدالتی درآمدی شده است و 
باید این رویه اصالح شود. البته مشكل اصلی ریشه 
در تدوین گاید الین ها )راهنماهای بالینی( است 
باید با كمك انجمن های علمی - تخصصی  كه 

تهیه شود.
پیش  پرداخت  فرایند  باید  معتقدم  گفت:  وی 
پرداخت ها به بیمه ها فراهم شود یعنی نه تنها 
بیمه ها تاخیری در پرداخت خود به طرف های 
از  بتواند 25 درصد  بلكه  باشند  قرارداد نداشته 
قالب  را در  بیمارستان  ماه هر  هزینه های یك 

پیش پرداخت ها، پرداخت كنند.
رئیس كمیسیون سالمت شورای شهر تهران، با 
بیان اینكه توقف طرح تحول نظام سالمت نباید 
از سوی هیچ قوه و نهادی مطرح شود و به ذهن 
كسی خطور كند، گفت: همه باید برای اجرای این 
طرح تالش كنند و پیگیری الزم را داشته باشند.

انتهای پیام

ثبت نام نقل و انتقال فرهنگیان
 از اول خرداد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیرآموزش و 
پرورش زمان بندی نقل و انتقال فرهنگیان را اعالم 

كرد.
 سید محمد بطحایی بااشاره به بخشنامه ضوابط 
نقل  وانتقال فرهنگیان در سال 95 اظهار كرد : 
براساس این بخشنامه جدول زمان بندی نقل و 
انتقال متقاضیان و ثبت نام در سامانه و ارائه مدارك 
به امور اداری منطقه مبدا توسط متقاضیان از اول 

خرداد تا 24 تیر 95 است.
درخواست  فرم های  بررسی  كنترل  افزود:  وی 
و امتیاز بندی متقاضیان و اعالم نظر در سامانه 
توسط آموزش و پرورش منطقه مبدا از تاریخ ۱6 

خرداد تا 3۱ تیر 95 است.
معاون وزارت آموزش و پرورش اظهاركرد: بررسی 
درخواست متقاضیان و اعالم نظر توسط آموزش 
و پرورش مبدا از تاریخ 2۰ خرداد تا 7 مرداد 95 
، بررسی درخواست متقاضیان و اعالم نظر توسط 
آموزش  و پرورش مقصد از تاریخ 2 مرداد تا 2۰ 
مرداد 95 و اعالم نتیجه توسط آموزش و پرورش 

مبدا در تاریخ 3۱ مرداد 95 ، خواهد بود.

خشونت خانگی با تحصیالت و موقعیت 
اجتماعی رابطه معکوس دارد

یك آسیب شناس با بیان اینكه زنان و كودكان 
گفت:  هستند،  خانگی  خشونت  اصلی  قربانیان 
خشونت خانگی با تحصیالت و موقعیت اجتماعی 
بنیاد  میدانی  پژوهش  در  دارد.  معكوس  رابطه 
مطالعات علوم رفتاری مشخص شد كه موقعیت 
اجتماعی و فرهنگی و شغلی افراد در زمینه میزان 

ارتكاب خشونت و شدت آن موثر است.
خشم  نتیجه  خشونت   : ابهری  مجید  دكتر 
خانگی  خشونت  كه  است  پرخاشگری  و 
آزاردهنده ترین و تأسف بارترین نوع آن محسوب 
به  آسیب شناختی،خشونت ها  نگاه  از  و  می شود 
آزارهای كالمی،فیزیكی،عاطفی و اقتصادی تقسیم  

می شوند.
وی در ادامه گفت: خشونت در مورد زن و فرزند 
به اشكالی مانند تنبیه بدنی،تحقیر و سرزنش و 
محروم كردن این افراد از مهر و عاطفه در جامعه 
بروز پیدا می كند و براساس پژوهش مركز مطالعات 
علوم رفتاری 6۰ درصد از قربانیان خشونت خانگی 
به دالیل فرهنگی،اجتماعی و خانوادگی از بیان 

خشونت وارد شده به خود خودداری می كنند.
این رفتارشناس افزود: تغییر سبك زندگی، فاصله 
گرفتن از ارزش های معنوی و معیارهای دینی، 
ضعف  بیكاری،  از  ناشی  اقتصادی  فشارهای 
فرهنگی و مهمتر از همه اعتیاد به مواد روانگردان 
خانگی  ایجاد خشونت  در  محرك ها  اصلی ترین 

هستند.
و خشونت خانگی  اعتیاد  رابطه  به  اشاره  با  وی 
اظهاركرد: اخیرا معتادین به روانگردان ها، مرتكب 
خشونت هایی می شوند كه نظیر آن پیش از این 
دیده نشده است، ادامه داد: از جمله آن ها می توان 
به سیخ یا سیگار داغ كردن و ریختن آب جوش 
آسیب شناس  این  كرد.  اشاره  قربانی  بدن  روی 
خانگی  خشونت  از  پیشگیری  راه های  درباره 
اسالمی-  زندگی  سبك  به  بازگشت  اظهاركرد: 
ایرانی، آموزش مهارت های زندگی پیش و یا هنگام 
كنترل  برای  خانواده  مشاوره  و  آموزش  ازدواج، 
پوشش های  ایجاد  و  هیجان  مدیریت  و  خشم 
حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی از اهمیت 

خاصی برخوردار است.
قربانیان  از  بسیاری  گفت:  پایان  در  ابهری 
های  خالء  و  قانون  فقدان  علت  به  خشونت 
بنابراین  نمی كنند،  شكایت  به  اقدام  قانونی 
قربانیان  از  حمایتی  نهادهای  است  الزم 
خشونت حمایت های مادی، معنوی، درمانی و 
قوانین  تدوین  با  نیز  دولت  كنند.  روان درمانی 
مجازات  تشدید  در  آن ها  تصویب   با  مجلس  و 
جداكردن  و  سلب صالحیت  خشونت،  عامالن 
خانواده از آن ها می تواند تا حد قابل توجهی از 

میزان این ناهنجاری ها بكاهد.

کوتاه از جامعه  آنچه در شهر گذشت

اینكه  بیان  با  كشور  انتظامی  نیروی  فرمانده 
موتورسیكلت  و  خودرو  میلیون   29 تردد 
كنند  می  تهدید  را  مردم  سالمت  كشور  در 
پویش  به  ها  ارگان  همه  پیوستن  خواستار 
مردمی هوای پاك شد. سردار حسین اشتری 
پویش  شعار  و  »نشان  از  رونمایی  مراسم  در 
امروز  گفت:  اصفهان«  شهر  ترافیك  مردمی 
مردم  عموم  و  بزرگساالن  كودكان،  سالمتی 
هرچقدر  و  دارد  سالم  هوای  به  بستگی  ایران 
بتوانیم در زمینه سالم نگهداشتن هوای شهر 
و كشورمان كار كنیم قطعاً در جهت سالمتی 

بیشتر مردم قدم برداشته ایم.
را  اصفهان  هوای  »من  شعار  به  اشاره  با  وی 
دارم« كه از سوی شهرداری اصفهان ارائه شده 
و  خوب  بسیار  حركت  یك  این  داشت:  اظهار 
اصفهان  شهری  مسئوالن  كه  است  اثرگذاری 
انجام دادند و این كار را می توان مصداق بارز 

پیشگیری قبل از درمان دانست.
هوای  بتوانیم  اگر  داشت:  عنوان  ناجا  فرمانده 
پاك و فضای مناسب را در شهرهای كشورمان 
از  و  شده  كم  ها  بیماری  قطعاً  كنیم  ایجاد 
مراجعه به بیمارستان ها كاسته می شود و این 
نیازمند هزینه های كالن در راستای فرهنگ 
سازی است و اگر این هزینه ها صورت بگیرد 
نه تنها از سرمایه كشور كم نمی شود بلكه به 

سرمایه های ما اضافه نیز خواهد شد.
سردار اشتری نگاه علمی به موضوع ترافیك را 
بسیار مفید و موثر قلمداد كرد و تاكید كرد: از 

خواهم  می  ها  ارگان  و  نهادها  مسئوالن  تمام 
و  بپیوندند  پاك  هوای  مردمی  پویش  به  كه 
انشاء اله »اقدام و عمل« را در تحقق این شعار 
ببینیم و با این كار گسترده فرهنگی، بسیاری 

از مشكالت كشور را كم كنیم.
اینكه  بیان  با  كشور  انتظامی  نیروی  فرمانده 
امروز تردد 29 میلیون خودرو و موتورسیكلت 
در كشور سالمت مردم را تهدید می كنند بیان 
ایجاد  بر  نقلیه عالوه  این وسایل  البته  داشت: 
آلودگی هوا خسارت های دیگری نیز ببار می 
آورند كه از آن جمله می توان به كشته شدن 
رانندگی  تصادفات  در  مردم  از  زیادی  تعداد 

سال گذشته اشاره كرد.
اصفهان  استان  كرد:  تصریح  ناجا  فرمانده 
موتورسیكلت  و  خودرو  میلیون   3 حدود  با 
را در كشور دارد كه  نقلیه  باالی وسایل  آمار 
امیدواریم با اقدامات فرهنگی به سمتی برویم 
این  در  را  سواران  دوچرخه  آمار  باالترین  كه 

شهر داشته باشیم.
وسایل  از  بتوانیم  هرچقدر  داشت:  عنوان  وی 
استفاده  دوچرخه  و  مترو   ، عمومی  نقلیه 
كنیم و از آوردن خودروهای تك سرنشین به 
خیابان ها خودداری نماییم مسلماً به سالمت 
كمك  شهرمان  مردم  و  خانواده  خودمان، 

بزرگی خواهیم كرد.
به   95 سال  گذاری  نام  به  اشتری  سردار 
عنوان« سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل » 
اشاره كرد و اظهار داشت: قطعاً یكی از سازمان 
موثر  شعار  این  تحقق  در  تواند  می  كه  هایی 

واقع شود نیروی انتظامی است.
عنوان  امنیت كشور  تامین  متولی  را  ناجا  وی 
كرد و گفت: مسلماً هرچقدر كه امنیت كشور 
و  شد  خواهد  شكوفا  نیز  اقتصاد  باشد  بیشتر 
زمینه برای سرمایه گذاری و حضور گردشگران 

خارجی فراهم می شود.
فرمانده ناجا با اشاره به وضعیت منطقه ، امنیت 
كشور را مثال زدنی عنوان كرد و با بیان اینكه 
است  خاورمیانه  در  امنیت  مهد  ایران  كشور 
در  مردم  كه  حالی  در  امروز  داشت:  اظهار 
زنده  تا  كنند  می  زندگی  كشورها  از  برخی 
حضور  بركت  به  ما  كشور  اله  حمد  به  بمانند 
معظم  مقام  تدابیر  آنان،  هوشیاری  و  مردم 
خودگذشتگی  از  و  شهادت  و  وایثار  رهبری 
نیروهای مسلح از امنیت بسیار خوبی برخوردار 
سردار  پلیس،  سایت  گزارش  براساس  است. 
ارتقای امنیت مردم را در دستور كار  اشتری 
هر روز پلیس عنوان كرد و اظهار داشت: امروز 
نیروی انتظامی با استفاده از دانش و تجهیزات 
نوین و به روز خود این آمادگی را دارد كه هر 
ارتقاء ببخشد و  روز امنیت و آرامش مردم را 
باعث عزت و پیشرفت و اعتالی نظام جمهوری 

اسالمی شود.

فرمانده ناجا عنوان کرد:

تردد 29میلیون موتور و خودرو، تهدیدی برای سالمت مردم

روغن های خوراکی امسال ویتامینه می شوند

از  بهداشت  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیركل 
و  دخترانه  و  پسرانه  دبیرستان های  در   D ویتامین  توزیع 
غنی سازی روغن با ویتامین A و D در سال جای خبر داد.
دكتر زهرا عبداللهی  درباره جزییات برنامه های جدید اداره 
بهبود تغذیه وزارت بهداشت در سال 95 گفت: با توجه به 
اینكه در حال حاضر تغذیه و الگوی غذایی یكی از مهم ترین 
و  بیماری های غیرواگیری چون، دیابت  فاكتورهای  ریسك 
اصالح  بحث  نیز  ما  اولویت های  از  یكی  است،  سرطان ها 

الگوی مصرف غذایی است.
اصالح  روی  بر  كالن مان  اهداف  در  ما  بنابراین  افزود:  وی 
الگوی مصرف، كاهش مصرف قند،  نمك و چربی و اقدامات 
آموزش  بسیج های  از  بهره گیری  و  آموزشی  فرهنگی، 
جهت  می كنیم.  كار  اقدامات  این  انجام  برای  همگانی 
كاهش میزان مصرف قند، نمك و چربی همكاری با صنایع 
غذایی و سازمان ملی استاندارد، بازنگری در استانداردهای 

محصوالت غذایی، در دستور كار است.
وی همچنین اظهار كرد: در عین حال بحث ارائه محصوالت 
غذایی سالمت محور در بازار، به طوریكه در دسترس مردم 

باشند را از اولویت های مان در سال جدید قرار داده ایم.

دانش آموز معتاد نیست،   معتاد دانش آموز است
علی اصغر فانی ، در خصوص اقدامات انجام شده پیرامون مقابله 
با آسیب های اجتماعی در آموزش و پرورش پس از گذشت 
چندماه از دستور رهبری اظهار كرد: در هر دو جلسه مسئوالن 

با مقام معظم رهبری حضور داشتم.
وی افزود: خود را موظف می دانیم نسبت به دغدغه های رهبری 
حساس باشیم البته باید در نظر داشت كه مدرسه محل تجمع 
آحاد جامعه است و مدرسه ای كه 2۰۰ دانش آموز دارد بخشی 
از آسیب هایش از دل جامعه می آید. آسیب هایی چون اعتیاد 
و انحرافات اخالقی لزوما معلول مدرسه نیست به گونه ای كه 
می توان گفت كه دانش آموز معتاد نیست، بلكه معتاد دانش آموز 

است.
فانی به همكاری با نهادهایی چون وزارت كشور، وزارت بهداشت، 
وزارت كار و ستاد مبارزه با موادمخدر درخصوص مبارزه با مواد 
مخدر اشاره كرد و گفت: تفاهمنامه ای با دستگاه های ذیریط 

امضاء و آمادگی خود را برای هرگونه همكاری اعالم كرده ایم.
وزیر آموزش و پرورش درباره حضور وزارت آموزش و پرورش 
در كمپ های ترك اعتیاد و زندان ها برای سوادآموزی كودكان 
در سن تحصیل، عنوان كرد: چه در زندان ها و چه در كمپ های 
ترك اعتیاد اگر افرادی در سن تحصیل باشند تحت آموزش 
قرار می گیرند. در همین زمینه با سازمان زندان ها تفاهمنامه ای 
داریم اما هنوز از سوی كمپ های ترك اعتیاد درخواستی مطرح 

نشده است.

»سوالریوم« مجوز ندارد
رئیس اداره كارشناسی واردات تجهیزات پزشكی سازمان غذا و 
دارو گفت: كیت های » پی آر پی » به عنوان پوست و زیبایی 
مجوز ندارند و از آنجاكه این وسیله در ارتوپدی كاربرد دارد، تعداد 
خیلی محدودی مجوز برای كابرد طب ورزشی و ارتوپدی دریافت 

كرده اند.
 مهندس علیرضا سلیمانی در این باره گفت: بعضی دستگاه های 
پزشكی كه در حوزه عمومی استفاده می شوند، كاربرد اختصاصی 
دارند و در مراكز درمانی و بیمارستان ها استفاده می شوند و 
برخی نیز این قابلیت را دارند كه در غیرمراكز درمانی استفاده 
شوند. بر همین اساس احتمال دارد دستگاه هایی كه در غیر 
از مركز درمانی استفاده می شوند، مورد تایید وزارت بهداشت 

نباشند.
و  آرایشگاه ها  برخی  در  كه  سوالریوم  دستگاه های  افزود:  وی 
سالن های زیبایی استفاده می شوند، مجوزی از وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو ندارند و برای سالمتی مضر هستند. این 
دستگاه ها به صورت قاچاق و غیر رسمی وارد كشور می شوند و 
باید مسئوالن مربوطه و اركان نظارتی برخورد جدی در این زمینه 

داشته باشند.
رئیس اداره كارشناسی واردات تجهیزات پزشكی سازمان غذا و 
دارو ادامه داد: تزریق » پی آر پی » كه برای زیبایی و جوان سازی 
پوست استفاده می شود، هیچ تاییدیه ای در حوزه پوست ندارد و 

مصرف آن در حوزه پوست و زیبایی مورد تایید نیست.

بهزیستی  سازمان  اعتیاد  و  پیشگیری  معاون 
 ۱5 حدود  كنون،  تا  گذشته  سال  از  گفت: 
میلیون نفر در كشور تحت پوشش برنامه های 
قرار  الگوهای مختلف  در  اعتیاد  از  پیشگیری 

گرفته اند.
های  برنامه  كرد:  اظهار  پژوه  روشن  محسن 
شامل  بهزیستی  سازمان  اعتیاد  از  پیشگیری 
برنامه های آموزشی یا ارائه خدمات در تیم های 
اجتماع محور بوده و هدف از اجرای این برنامه 
های اجتماع محور، توانمند سازی مردم برای 

كنترل عوامل موثر بر سالمتی است.
بهزیستی  سازمان  اعتیاد  و  پیشگیری  معاون 
ارائه  واحدهای  تاكنون،  از سال گذشته  گفت: 
خدمت درمان اعتیاد به 6۰۰ هزار نفر خدمت 

ارائه كرده اند.
وی با اشاره به فعالیت مراكز خدمات سرپایی و 
اقامتی در حوزه درمان و همچنین اجرای برنامه 
كاهش آسیب خاطرنشان كرد: بیش از 26۰۰ 
كشور  در  اعتیاد  درمانی  خدمت  ارائه  واحد 

فعالیت دارند.
مركز   ۱۱۰۰ حدود  داد:  ادامه  پژوه  روشن 
اعتیاد  اقامتی  مركز   ۱۱5۰ اعتیاد،  سرپایی 
به  موسوم  محور  اجتماع  درمانی  مركز  و 2۰ 

»تی سی« در كشور فعالیت دارند و عالوه بر 
آن برنامه كاهش آسیب به دو صورت سیار یا 
ثابت ارائه می شود. معاون پیشگیری و اعتیاد 
سازمان بهزیستی گفت: این معاونت در حوزه 
بعد از بهبودی بیماران معتاد یعنی بازتوانی و 

جامعه پذیری نیز مداخالتی دارد.
روشن پژوه افزود: مراكزی بطور اختصاصی به 
بهبودیافتگان از اعتیاد خدمت ارائه می دهند 
كه این خدمت می تواند مشاوره یا درمان های 
تكمیلی یا آموزش های شغلی، سبد كاال، ارجاع 
به سیستم های درمانی و سرپناه به عنوان خانه 

میان راهی باشد.
وی تاكید كرد: بهزیستی تنها عضو اصلی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر است كه در تمام حوزه های 
اجتماعی  های  حمایت  و  درمان  پیشگیری، 

اعتیاد، خدمات ارائه می دهد. 
معاون سازمان بهزیستی یادآور شد: بطور مثال 
های  برنامه  پیشگیری،  حوزه  در  بهزیستی 
و  كار، محالت  اجتماع محور در محیط های 
مهدهای كودك اجرا كرده و كارزارهای رسانه 
ای برگزار می كند. همچنین خط ملی اعتیاد با 
شماره تماس ۰9628 در حوزه پیشگیری ارائه 

خدمت می دهد.

معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی عنوان کرد:

15 میلیون نفر در کشور تحت پوشش برنامه های 
پیشگیری از اعتیاد

برای  گفت:  ایران  آلزایمر  انجمن  مدیرعامل 
پیشگیری از بیماری آلزایمر باید ذخائز مغزی 
خود را با راهكارهایی مانند حل جدول، حفظ 
ورزش  ساعت  نیم  و  ها  تماس  شماره  كردن 
افزایش  روز  در  آیروبیك  یا  روی  پیاده  مانند 

دهیم.
معصومه صالحی اظهار كرد: آلزایمر، رایج ترین 
شكل زوال عقل و نوعی اختالل عملكردی مغز 

است كه در آن فرد دچار فراموشی می شود.
وی همچنین تصریح كرد: آلزایمر، یك بیماری 
پیش رونده و تحلیل برنده ویژه سالمندان باالی 
6۰ سال است. در این بیماری مواد ترشح شده 
انفعاالت مغز، تجزیه نشده و  و  فعل  از  ناشی 
سلول ها را به مرور تخریب می كنند و بیماری 

آلزایمر پیشرفت خواهد كرد.
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران گفت: افرادی كه 
در خویشاوندان نزدیك، بیمار آلزایمری دارند، 
۱۰ تا ۱5 درصد بیش از افراد دیگر در معرض 
ابتال به این بیماری هستند؛ همچنین افسردگی، 
ضربه مغزی، مصرف زیاد چربی و فست فودها از 
دیگر عوامل زمینه ساز ابتال به آلزایمر به شمار 

می روند.
وی ادامه داد: برای پیشگیری از این بیماری 
باید ذخائز مغزی خود را با راهكارهایی مانند 
حل جدول، حفظ كردن شماره تماس ها و نیم 

ساعت ورزش مانند پیاده روی یا آیروبیك در 
روز افزایش دهیم.

افراد برای پیشگیری  صالحی همچنین گفت: 
با  آمد  و  رفت  اجتماعی،  ارتباطات  آلزایمر،  از 

آشنایان و كارهای خیر داشته باشند.
به گفته وی، 4۰ درصد موارد زوال عقل)دمانس( 
تیروئید،  كاری  مانند كم  عواملی  از  ناشی  كه 
»دی«  ویتامین  كمبود  و  تیروئید  پركاری 
بوده، در صورت درمان قابل برگشت هستند 
قابل  غیر  آن  موارد  درصد   6۰ متاسفانه  اما 
برگشت است. مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران 
افزود: البته هر یك سال تشخیص بهنگام در 
بیماری آلزایمر، پنج سال معلولیت ناشی از این 
بیماری را به تعویق می اندازد، بنابراین تشخیص 
و مداخالت بهنگام در این بیماری از اهمیت 

بسزایی برخوردار هستند.
صالحی گفت: معموال زن ها بیشتر از مردان به 
بیماری آلزایمر مبتال می شوند شاید به این علت 
باشد كه سن امید به زندگی در زنان بیشتر از 
مردان است و بیشتر عمر می كنند و سن، یكی 
از عوامل ابتال به آلزایمر به شمار می رود؛ پنج 
درصد افراد باالی 65 سال به آلزایمر مبتال می 
شوند كه هر پنج سال این میزان دو برابر شده 
و 4۰ تا 45 درصد افراد 8۰ تا 85 سال آلزایمر 

می گیرند.

مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران:

شیوع آلزایمر در زنان بیش از مردان است

خط ارتباطی مرد م
 با پیام زمان

021-88101873
ایمیل خط ارتباطی 

Zamantehran@yahoo.com
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بهترین زمان خوردن چای سبز
خاصیت اصلی چای سبز بدون شك در میزان باالی آنتی اكسیدان 
تغذیه  حوزه ی  متخصصان  است.  آن  فالوونوئیدهای  بخصوص  آن 
اینكه  به خاطر  به طور مرتب چای میل كنید  سفارش می كنند كه 
این  است.  كاتچین  مانند  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  طبیعی  منبع 
با بیماری ها  تركیب موثر برای تقویت سیستم ایمنی بدن و مقابله 

فوق العاده عمل می كند.
یكی دیگر از خواص مثال زدنی و قابل توجه چای سبز تأثیر آن در 
یا همان  متابولیسم  تحریك  راز الغری چای سبز در  است.  الغری 
سوخت وساز بدن و مقابله با حالت احتباس آب است. روشن و واضح 
به عنوان یك مكمل موثر در كنار رژیم غذایی  است كه چای سبز 
به  رسیدن  برای  می كند.  زیادی  كمك  شما  خوش اندامی  به  سالم 
این هدف الزم است كه عادت های غذایی تان را تغییر داده و كمی 

ورزش كنید.
گرم   3 از  بیش  می ریزید  فنجان  هر  برای  كه  سبزی  چای  میزان 
سبز  چای  گرم   ۱۰ از  بیش  روزانه  نباید  كه  باشد  یادتان  نباشد. 

مصرف كنید.
مصرف  بین  ارتباطی  كه  می دهد  نشان  متعدد  بررسی های  نتایج 
مثانه  سرطان  مانند  سرطان ها  برخی  از  پیشگیری  در  سبز  چای 
محققان  عقیده ی  به  دارد.  وجود  پانكراس  یا  تخمدان  سرطان  و 
از  برخی  به  ابتال  نوشیدنی خطر  این  در  موجود  آنتی اكسیدان های 

سرطان ها را به میزان ۱۰ درصد كاهش می دهد.
باید بدانید كه نوشیدن روزانه ۱ تا 3 فنجان چای سبز به پیشگیری 
از بسیاری از بیماری های قلبی عروقی كمك كرده و باعث كاهش 
را  شما  چای  این  كه  بدانید  است  بهتر  می شود.  گلیسیرید  تری 

شاداب تر و بانشاط تر می كند.
مالحظات نوشیدن چای سبز

چای  این  نوشیدن  ننوشید.  چای  فنجان   5 از  بیش  روزانه   *
درصورتی كه دچار سردرد یا اسهال هستید توصیه نمی شود.

برای  قرصی  اینكه  از  بعد  نكنید.  مصرف  داروها  با  را  سبز  چای   *
تسكین سردرد میل می كنید چای سبز ننوشید چون امكان دارد كه 

سردردتان بیشتر شود.
* اگر از تاكیكاردی )تند شدن غیرطبیعی ضربان قلب( رنج می برید 

چای سبز ننوشید.
* اگر كم خونی دارید سراغ چای سبز نروید به خاطر اینكه در جذب 

آهن اختالل ایجاد می كند.
 چای سبز: وصیه می شود كه بیست دقیقه قبل یا بعد از وعده های 
در  را  توصیه  این  كنید. دالیل  فنجان چای سبزمصرف  اصلی یك 

ادامه می خوانید:
اگر می خواهید چند کیلو وزن کم کنید

چای  كه  می شود  توصیه  می نوشید  سبز  چای  الغری  قصد  به  اگر 
سبز را 2۰ دقیقه بعد از غذا میل كنید. چون در این صورت چربی 

بیشتری سوزانده شده و سم بیشتری از بدن دفع می شود.
اگر می خواهید میزان پروتئین و مواد معدنی را باال ببرید

اگر می خواهید میزان مواد معدنی و پروتئین دریافتی از مواد غذایی 
را افزایش دهید نیز توصیه می شود كه بعد از هر وعده ی غذایی یك 
فنجان چای سبز بنوشید. چون در این صورت بدن منیزیم، كاتچین 

ها و ویتامین های C و E بیشتری جذب می كند.
بهتر است بدانید كه چای سبز به دلیل دارا بودن آنتی اكسیدان و 
ویتامین زیاد برای كودكان نیز مفید است. توصیه می كنیم كه روزانه 
یك مرتبه قبل از یكی از وعده های اصلی یك فنجان چای سبز )كه 

با یك تا دو قاشق عسل شیرین شده است( به بچه ها بدهید.

تاثیر »حجامت« در درمان 4 بیماری
یك محقق طب سنتی حجامت را یك روش 
درمانی علمی دانست و اظهار كرد: این شیوه 
مانند  بیماری ها  و  دردها  بسیاری  درمان  در 
انواع سردردها، كمر دردها، كبد چرب، آلرژی 
و پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی موثر 
است. دكتر علیرضا احمدی با بیان اینكه زمان 
انجام حجامت بسته به سن و سال افراد متفاوت 
است، گفت: به طور معمول برای كودكان اول بهار 

و اول پاییز برای انجام حجامت توصیه می شود.
دلیل  به  بهار  فصل  در  كرد:  تصریح  وی 
حساسیت های فصلی و در فصل پاییز نیز به دلیل 
افزایش موارد سرماخوردگی نیاز است تا سیستم 
ایمنی كودكان تحریك شود و حجامت در این 
افزایش  و  ایمنی  سیستم  تحریك  برای  زمان 

كارایی آن توصیه می شود.
احمدی اظهار كرد: برای سایر افراد نیز بسته به 
سن، زمان انجام حجامت متفاوت است و بهتر 
است افراد بسته به تعداد سال های عمر خود در 
روزهای مختلف حجامت را انجام دهند. حجامت 
بر سیستم های مختلف بدن اثرات مختلفی دارد. 
حمله  و  استرس  نوعی  حقیقت  در  حجامت 
كوچك طراحی شده به بدن است كه موجب 
با  می شود.  بدن  دفاعی  سیستم  شدن  آماده 
برابر  انجام دائمی و پیوسته حجامت بدن در 
بیماری های مختلف آمادگی پیدا كرده و سیستم 

دفاعی بدن همیشه آماده خواهد بود.
احمدی با بیان اینكه تاثیر حجامت بر سیستم 
ایمنی بدن اتوماتیك وار تنظیم می شود، گفت: 
نوع  نیز  و  بدن  ایمنی  سیستم  نوع  به  بسته 
بیماری فرد، حجامت تاثیر متفاوتی بر سیستم 
ایمنی بدن خواهد داشت. در برخی بیماری ها 
مانند حساسیت های فصلی نیاز است تا سیستم 
ایمنی بدن آرام شود تا عالئم آلرژیك كمتر شود و 
حجامت به طور اتوماتیك وار این كار را انجام داده 
و سیستم ایمنی بدن را در اینگونه بیماری ها آرام 
می كند. احمدی در خصوص فواید حجامت نیز 
گفت: بسیاری دردها و بیماری ها با حجامت قابل 
درمان است. بطور مثال حجامت برای درمان 
بسیاری سردردها و بویژه سردردهای میگرنی 
كارآمد  بسیار  نمی دهند،  جواب  دارو  به  كه 
است. همچنین اثر درمانی حجامت بر بسیاری 
كمردردها نیز ثابت شده است. همچنین این 
روش درمانی در درمان كبد چرب بسیار موثر 
بر  اینكه حجامت عالوه  بیان  با  احمدی  است. 
جنبه درمانی، جنبه پیشگیری نیز دارد، گفت: 
قلبی و  بیماری های  از  حجامت در پیشگیری 
عروقی بسیار موثر است و به باز شدن رگهایی 
كه با پالكت مسدود شده اند، كمك می كند. وی 
با بیان اینكه حجامت به عنوان یك روش درمانی 
علمی معتبر شناخته شده است، گفت: در حال 
انجمن  یك  كه  ایران  حجامت  انجمن  حاضر 
معتبر علمی شناخته شده است، اقدام به آموزش 

پزشكان در زمینه حجامت می كند.

سالمت و تغذیه گوناگون

آگهی ابالغ نظریه کارشناس رسمی دادگستری

وجه  خواسته:مطالبه  نبوه  آذر  فریدون  خوانده:  جواهریان  محسن  خواهان: 
خواهان  كارشناسی  ابالغ  آگهی:  موضوع  94۰۱97/۱۰/ج  پرونده:  كالسه  چك 
دداخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 42 
كارشناسی خود  نظریه  كارشناسان  به  امر  ارجاع  قرار  از  و پس  ارجاع گردیده 
را اعالم نموده است لذا مراتب یك نوبت در یكی از جراید كثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف سه روز  به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسبت به دریافت نظریه كارشناسی اقدام نماید. در 
غیر اینصورت نظریه كارشناسی قطعی خواهد شد. خالصه نظریه كارشناسی ۱. 
اجاق گاز 5 شعله متال به مبلغ 3۰۰.۰۰۰ ریال 2. ماشین لباسشویی ایندوزیت 
فوت   ۱۰ گرینه  یخچال   .3 ریال  قیمت 4۰۰.۰۰۰  دارای شكستگی   662xw
قیمت 6۰۰.۰۰۰ ریال 4. مقداری وسایل آشپزخانه اعم از ظروف و ... مجموع 
قیمت ۱5۰.۰۰۰ ریال 5. كمد چوبی به قیمت ۱.5۰۰.۰۰۰ ریال 6. ۱۱ عدد 
تابلو فرش جمعا به قیمت 2.۰۰۰.۰۰۰ ریال 7 . یك تخته قالیچه دستباف ۱*2 
قیمت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعدادی نواركاست و ... به قیمت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
و  مطالعه  چراغ   .۱۱ ریال   2۰۰.۰۰۰ قیمت  به  ماهواره  رسیور  یكدستگاه   .۱۰
جاروبرقی و اتو ناسیونال و بخاری و 2 دستگاه آبمیوه گیری جمعا ۱.5۰۰.۰۰۰ 
ریال ۱2. 28 عدد لیوان 37 عدد بشقاب 3 عدد قوری جمعا 25۰.۰۰۰ ریال و 

جمعا كل اموال به مبلغ 7.4۰۰.۰۰۰ ریال 
   ۱۱۰/ ۱۰35۱

مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

دادنامه
پرونده كالسه 94۰99844566۰۰888 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماكو 

تصمیم نهایی شماره 
خواهان ها: 

خانم سكینه حسین زاده فرزند امامعلی 2.خانم لیال علیزاده فرزند نوروز با وكالت آقای 
عباسعلی محمودی مركید فرزند علی به نشانی ماكو بلوار شهید قنبری

خواندگان: 
آقای فرامرز وزیری فرزند حسن خان 2.خانم فرحناز دینبلی فرزند حیدرقلی همگی به 

نشانی مجهول المكان 
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

رای دادگاه
درخصوص دادخواست تقدیمی خانم ها ۱( لیال علیزاده فرزند نوروز و 2( سكینه حسین 
زاده فرزند امامعلی با وكالت آقای عباسعلی محمودی مركید به طرفیت آقای ۱( فرامرز 
وزیری فرزند حسن خان و 2( خانم فرحناز دینبلی فرزند حیدرقلی به خواسته اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی درخصوص پرونده كالسه 94۰۰77 ش 3 ح 
، دادگاه با عنایت به شهادت شهود معرفی شده از جانب  مدعیان اعسار كه به اتفاق به 
عدم تمكین مالی نامبردگان شهادت داده اند و توجها به اینكه خواندگان علیرغم ابالغ 
قانونی اخطاریه نامبردگان از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی دادگاه حضور نیافته اند 
و دفاعی معمول نداشته اند لذا دادگاه دعوی را وارد و ثابت دانسته و مستندا به 5۰4 و 
5۰6 از قانون آیین دادرسی مدنی حكم بر قبول اعسار موقت خواهانها از پرداخت هزینه 
دادرسی مرحله بدوی پرونده كالسه فوق الذكر را صادر می نماید این رای حضوری و 
ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم محترم 

تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.
مجید نیازی- دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماكو

آگهی حصر وراثت
آقای ناصر علیزاده حیدرلو دارای شناسنامه شماره 274۰۰592۰5 بشرح دادخواست به 
كالسه 57/95۰۱62 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده كه شادروان بیوك علیزاده حیدرلو بشناسنامه 3 در تاریخ 94/6/2 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
۱-فریده اكبری حیدرلو ش.ش 347 فرزند میر حبیب نسبت همسر

2- تقی علیزاده حیدرلو ش.ش 8۰6 فرزند بیوك نسبت فرزند 
3- حمید علیزاده حیدرلو ش.ش 8۰5 فرزند بیوك نسبت فرزند 

4- ناصر علیزاده حیدرلو ش.ش 274۰۰592۰5 فرزند بیوك نسبت فرزند 
5- خدیجه علیزاده حیدرلو ش.ش 932 فرزند بیوك نسبت فرزند 
6- رقیه علیزاده حیدرلو ش.ش ۱۰74 فرزند بیوك نسبت فرزند 

اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی 
را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

دادنامه
پرونده كالسه 94۰998۰2377۰۰82۰ شعبه 48 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
 94۰997۰2377۰۱۱44 شماره  نهایی  تصمیم  تهران  مدنی  شهید  قضایی 
فرزند منوچهر خوانده: حسین روغنی  تلخستانی  پناهی  آقای علیرضا  خواهان: 
ممقانی فرزند مجید خواسته ها: ۱.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2.مطالبه وجه 
بابت... 3. مطالبه خسارت دادرسی  گردشكار: خواهان دادخواستی به طرفیت 
خواندگان تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این حوزه پس از  ثبت جری تشریفات 
قانونی در وقت مقرر تحت نظر قرار داد و با توجه به محتویات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای علیرضا پناهی تلخستانی بطرفیت 
حسین روغنی ممقانی فرزند مجید خواسته ها: ۱مطالبه وجه بابت فاكتور فروش 
به مبلغ ۱27.53۰.۰۰۰ ریال  مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به تصویر مصدق سند عادی به شماره 
۱۱۰7 مورخ 94/۱/26 و استشهاد به پیوست دادخواست و اینكه دفاع و انكار 
و تكذیبی كه موجبات بطالن دعوی و یا بی اعتباری اسناد و مدرك را فراهم 
نماید بعمل نیامده دادگاه با استحصاب بقاء دین بر ذمه خوانده ، دعوی خواهان 
را مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مواد ۱98 و 5۱9 و 5۱5 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱27.53۰.۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3.925.9۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی بعالوه 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم الوصول در 
حق خواهان . اجرای حكم نسبت به خسارت تاخیر پس از محاسبه در زمان اجرا 
منوط به ابطال تمبر مربوطه میباشد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادركننده می باشد. 
  ۱۱۰/۱۰345

دادرس شعبه 48 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه
پرونده كالسه94۰99838443۰۰23۱  شوراي حل اختالف شماره 3شهرستان 

شهركرد تصمیم نهایي شماره 95۰99738443۰۰۰34
خواهان :بانك قرض الحسنه مهر ایران با مدیریت آقاي محمد تقي رستمي فرا 
دنبه وبا نمایندگي آقاي عباس طاهري میر قائد به نشاني شهركرد میدان معلم 

نبش كوچه ۱۰2
خواندگان:۱.خانم آرزو اسكندر پور فرزند ایرج 2. آقاي آرش مهدیان فرزند علي 

همگي به نشاني مجهول المكان
خواسته:مطالبه

گردشكار:خواهان در خواستي بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته كه 
پس از ارجاع به این شورا وثبت بكالسه فوق وجري تشریفات قانوني در وقت 
به محتویات پرونده  وبا توجه  امضا كننده زیر تشكیل است  مقررحوزه بتصدي 
پس از اخذ نظریه كتبي اعضا ختم رسیدگي را اعالم وبه شرح زیر مبادرت به 

صدور رأي مي نماید.
راي شورا

در خصوص دادخواست تقدیمي خواهان بانك قرض الحسنه مهر ایران استان 
چهار محال و بختیاري با مدیریت آقاي محمد تقي رستمي فرادنبه وبا نمایندگي 
آقاي عباس طاهري میرقائد علیه خواندگان۱.خانم آرزو اسكندر پور 2.آقاي آرش 
وخسارت  بدهي  اصل  بابت  مبلغ 4۱۰۰۰۰۰۰ریال  مطالبه  خواسته  به  مهدیان 
تأخیر تادیه به انضمام خسارات قانوني اعم از هزینه دادرسي با توجه به جمیع 
طرفین  مابین  تاریخ93،4،3۱في  قرارداد  مصدق  پرونده،كپي  ومحتویات  اوراق 
پرونده ونظر به الیحه دفاعیه نماینده حقوقي خواهان وبا توجه به عدم حضور 
وبه  دانسته  وثابت  وارد  را  دعوا  دفاعیه  ارسال الیحه  عدم  و  خوانندگان دعوي 
آئین دادرسي  استناد ماده ۱۰قانون مدني ومواد ۱98-5۱5-5۱9-522قانون 
مدني وماده ۱5قانون عملیات بانكي بدون ربا)بهره(مصوب ۱362وماده7قانون 
تسهیل اعطاءتسهیالت بانكي مصوب 86حكم به محكومیت تضامني خواندگان 
تاریخ  از  تادیه  تأخیر  بدهي وخسارت  بابت اصل  به پرداخت 4۱۰۰۰۰۰۰ریال 
مركزي  بانك  اعالمي  شاخص  وفق  پرداخت  94،8،6تاروز  دادخواست  تقدیم 
وپرداخت مبلغ 235،۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسي در حق خواهان صادر واعالم 
میگردد.راي صادره غیابي وبیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این مرجع 
وبیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاكم محترم حقوقي دادگستري 

شهركرد میباشد.
قاضي شعبه 3شوراي حل اختالف شهرکرد ـ نعمت اهلل سلیماني

آگهی حصر وراثت

آقای شمس اله مختار قره باغ دارای شناسنامه شماره 39 بشرح دادخواست 
و  نموده  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از  به كالسه 57/95۰۱7۰ 
چنین توضیح داده كه شادروان یداله مختار قره باغ بشناسنامه 22 در تاریخ 
مرحوم/مرحومه  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   94/9/22

منحصراست به 
۱-لیالن چوبی لیالن ش.ش ۱58۱ فرزند قنبر نسبت همسر

2- شمس اله مختار قره باغ ش.ش 39 فرزند یداله نسبت فرزند
3- عبداله مختار قره باغ ش.ش 2۰44 فرزند یداله نسبت فرزند 
4- ملكه مختار قره باغ ش.ش ۱82۱ فرزند یداله نسبت فرزند 

اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون 
یا  و  دارد  اعتراض  تا هر كسی  نماید  آگهی می  نوبت  را در یك  امور حسبی 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی حصر وراثت
آقای حسن شفق جنكانلودارای شناسنامه شماره 6  بشرح دادخواست به كالسه 
6۱/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه   64/۱۱/8 تاریخ  در   62 بشناسنامه  جنكانلو  شفق  بایرام  شادروان  كه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-خدیجه احمدیه جنكانلو ش.ش 62 ت.ت ۱3۰۰ نسبت زوجه متوفی

2-حسنیه عفق ش.ش 45 ت.ت ۱32۰ صادره ماكو نسبت دختر متوفی
3-گلی شفق جنكانلو ش.ش 58 ت.ت ۱335 صادره ماكو نسبت دختر متوفی

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

صادر خواهد شد.
بخشعلی نژاد-رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو

آگهی مفقودی
ایران 82-۱25ق26 و  انتظامی  به شماره  پراید مدل ۱387  برگ سبز سواری 
شماره موتور 24958۱9 و شماره شاسی S۱4۱228749864۱ به نام فاطمه 

نقیبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
البنین چهاردهی فرزند محمد علی به شرح درخواستی كه به شماره  ام  آقای 
9/95/53 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته كه شادروان روح اله صباغی فرزند حسن به شماره شناسنامه 2۱ 
صادره از بهشهر در تاریخ 95/2/۱ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت 

نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
۱- حسن صباغی فرزند اسمعیل ش ش ۱3 صادره از بهشهر متولد ۱323 پدر 

متوفی
2- زهرا تقی زاده فرزند علی نقی ش ش 6 صادره از ساری متولد ۱328 مادر 

متوفی
3- ام البنین چهاردهی فرزند محمد علی ش ش 69 صادره از نكا متولد ۱362 

همسر متوفی
والغیر، اینك شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یك نوبت 
آگهی می نماید تا هر كس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یك ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.م الف  95۰۱۰2                                   
 قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بهشهر

متن آگهی

فضل  متهم   / به طرفیت خوانده  دادخواستی  عیدی حسنوند  / شاكی  خواهان 
اله  و حجت  علی حسنوند  و  اله حسنوند  روح  و  زهرا حسنوند  و  اله حسنوند 
حسنوند و نرگس حسنوند و فاطمه حسنوند به خواسته مهر موم تركه تقدیم 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  كه  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
واقع  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  خمینی  امام  مجتمع  اختالف  حل  شورای   43
به كالسه  و  ارجاع  لرستان  استان  دادگستری كل  عدالت  میدان  آباد  در خرم 
و   ۱395/3/۱8 آن  رسیدگی  وقت  كه  گردیده  ثبت   95۰99866958۰۰۰49
ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم  و 
درخواست خواهان /شاكی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یكی از جراید 
كثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه 43 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 حضرت امام )ره( شهرستان خرم آباد 

– کرم خدا مرادی مقدم.

آگهی وقت رسیدگی
مدیر كل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ارومیه

خواهان: بانك رفاه كارگران بمدیریت محمد رضا نظری با نمایندگی آقای حجت 
غنی دل 

خوانده: آقای اسد محمدزاده كانسبی فرزند سرتیپ – بنشانی فعال مجهول المكان
خواسته: مطالبه وجه به انضمام كلیه خسارات دادرسی

خواهان موصوف دادخواستی بطرفیت خوانده مذكور بخواسته مطالبه وجه به 
دادگاههای عمومی ارومیه تقدیم كه به شعبه بیستم دادگاه حقوقی ارومیه ارجاع 
وبه كالسه 2۰/94۱۰5۰ح ثبت گردیده و از سوی دادگاه به روز چهارشنبه مورخ 
۱395/۰3/26 ساعت ۱۱/3۰ صبح؛ وقت رسیدگی تعیین شده است. لذامراتب 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یكنوبت چاپ و آگهی می شود. 
خوانده محترم می توانند قبل از حلول موعد دادرسی در دفتر دادگاه حاضر و 
از محتویات پرونده مطلع و ضمائم آن را دریافت و در جلسه دادرسی شركت 
نمایند و یا وكیل قانونی برای خویش انتخاب كنند. واال دادگاه بصورت غیابی 
اخطاریه  یكبرگ  نمود.)ضمنا  خواهد  اتخاذ  شایسته  تصمیم  و  نموده  رسیدگی 

وقت رسیدگی نیز به پیوست می باشد.(% ا  
زمانی – مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه حقوقی ارومیه 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
اجرای مدنی شعبه دهم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد جهت وصول محكوم 
سوئیت  واحد  یك  ششدانگ   94۰۱78 كالسه  پرونده  در  اجرائی  هزینه  و  به 
علیه  محكوم  به  متعلق  همكف(  روی  طبقه  سه  )ساختمان  همكف  طبقه  در 
روز  در  را  اسالمی 25  ارشاد ۱۰  موزیرج  بابل  در  واقع  اصغرزاده  نیكزاد  آقای 
سه شنبه تاریخ 95/2/28 ساعت ۱۱ صبح در محل دفتر اجرا شعبه از طریق 
مزایده بفروش برساند در طبقه همكف ساختمان دو واحد سوئیت وجود دارد 
كه سوئیت مورد مزایده بصورت مجزا بمساحت 6۰ متر مربع مشتمل بر پذیرایی 
یكسره یك اتاق خواب آشپزخانه حمام و توالت در حیاط پنجره ها آلومینیومی 
و نیز دارای آب شهری و برق و گاز شهری بصورت مشاعی بهره برداری میشود 
كارشناس قیمت كل ششدانگ عرصه مشاع و اعیان مستقل )سوئیت( مزبور را 
به مبلغ 25۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده است كه مزایده از قیمت پایه اعالم 
شده شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده ده 
درصد مبلغ را فی المجلس و باقیمانده را باید ظرف یكماه پس از مزایده پرداخت 
نماید و در صورت عدم پرداخت یا انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت 

ضبط خواهد شد.
اجرای احکام مدنی شعبه دهم دادگاه حقوقی بابل- اصغری آردی

مواد  مصرف  از  ها  گرده  فصل  در 
دار  ادویه  غذاهای  و  تند  غذایی 
باعث  تند  غذایی  مواد  بپرهیزید. 
افزایش هیستامین می شود و عالئم 
البته  كند.  می  تشدید  را  آلرژیك 
افراد  كه  نیست  معنی  بدین  این 
آلرژیك باید به طور كامل از مصرف 
دار محروم  ادویه  و  تند  غذایی  مواد 
این  مصرف  كه  است  كافی  شوند. 
از  اینكه  یا  محدود شود  غذایی  مواد 
انواع كم ادویه تر و مالیم تر این مواد 

غذایی استفاده شود.
اگر با فرا رسیدن بهار به سختی نفس 
شده  قرمز  هایتان  چشم  كشید،  می 
یا  و  شوید  می  ریزی  اشك  دچار  و 
بهتر  برید  می  رنج  بینی  آبریزش  از 
غذایی  ی  برنامه  در  تغییراتی  است 

تان ایجاد كنید.
را  ها  این  دارید  بهاری  آلرژی  اگر 

دیگر  و  احتقان  مشرق،  گزارش  نخوریدبه 
عالئم آلرژی برای افرادی كه دچار حساسیت 
هستند آزاردهنده است. خیلی از افراد با فرا 
می  مشكل  دچار  بهار  زیبای  فصل  رسیدن 
می  تجربه  ای  كننده  كالفه  عالئم  و  شوند 
كنند. در برخی موارد مواد غذایی نیز باعث 
با  اگر  شود.  می  عالئم  این  بروز  یا  تشدید 
فرا رسیدن بهار به سختی نفس می كشید، 
چشم هایتان قرمز شده و دچار اشك ریزی 
می شوید و یا از آبریزش بینی رنج می برید 
بهتر است تغییراتی در برنامه ی غذایی تان 
ی  ماده  چند  مطلب  این  در  كنید.  ایجاد 
غذایی را ذكر می كنیم كه باید از مصرف آن 

ها بپرهیزید تا آلرژی تان كاهش پیدا كند.

گوجه فرنگی
زینت  كه  رنگ  سبزی خوش  این  متأسفانه 
بروز  باعث  تواند  می  است  ساالدها  بخش 
گلو،  خارش  مانند  آلرژیك  های  واكنش 
خشك شدن دهان یا ریزش اشك و خارش 
میوه  بین  در  فرنگی  گوجه  شود.  ها  چشم 
های  واكنش  بیشترین  دیگر  سبزیجات  و 
به  نسبت  حساس  افراد  بین  در  را  آلرژیك 
عقیده  به  كند.  می  ایجاد  گیاهان  ی  گرده 
ی متخصصان به خصوص در فصل بهار )و 
پاییز(، سیستم دفاعی بدن یكی از پروتئین 
مانند  غذایی  مواد  در  موجود  گیاهی  های 

آن  با  و  كرده  شناسایی  را  فرنگی  گوجه 
مانند گرده های آلرژی زا برخورد می كند. 
حاوی  كه  فرنگی  گوجه  خوردن  بنابراین 
های  واكنش  بروز  باعث  است  پروتئین  این 

آلرژیك می شود.
زینت  كه  رنگ  سبزی خوش  این  متأسفانه 
بروز  باعث  تواند  می  است  ساالدها  بخش 
گلو،  خارش  مانند  آلرژیك  های  واكنش 
خشك شدن دهان یا ریزش اشك و خارش 
میوه  بین  در  فرنگی  گوجه  شود.  ها  چشم 
های  واكنش  بیشترین  دیگر  سبزیجات  و 
به  نسبت  حساس  افراد  بین  در  را  آلرژیك 

گرده ی گیاهان ایجاد می كند

موز
میوه ی خندان، مغذی و مفید كه مصرف آن 
توصیه می شود برای افرادی كه دچار آلرژی 
به گزارش  بنا  هستند دردسرساز می شود. 
برخی   Mother Nature Network
میوه ها مانند موز روی افرادی كه نسبت به 
گرده ی گیاهان حساسیت دارند تأثیر منفی 
می گذارد. به گزارش این سایِت خبری، موز 
در لیست میوه ها و سبزیجات ایجاد كننده 
البته  دارد.  قرار  دهانی  آلرژی  سندرم  ی 
كار  میوه  به  نسبت  حساسیت  تشخیص 
از  ساعت  نیم  از  بعد  عالئم  نیست.  سختی 

مصرف میوه ی خاص بروز می كنند.

ماست
است  Livestrong گزارش داده  سایت 
كه مازاد بلغم باعث بروز مشكالت آلرژیك 
مانند  لبنی  محصوالت  شود.  می  فصلی 
مشكل  این  بروز  باعث  توانند  می  ماست 
شوند. به گزارش این سایت مصرف ماست 
و  شود  بلغم  شدن  غلیظ  باعث  تواند  می 
در  آن  راحت  حركت  از  مانع  مسئله  این 
ی  وظیفه  كه  بلغم  این  شود.  می  بدن 
را  بدن  از  بیگانه  تركیبات  ریختن  بیرون 
بر عهده دارد اگر غلیظ و ساكن شود نمی 
به  را  زا  و حساسیت  آلرژن  تركیبات  تواند 
گونه  آن  و  بریزد  بیرون  بدن  از  سرعت 
بنابراین  كند.  نمی  عمل  مؤثر  باید  كه 
های  آلرژی  های  قربانی  جزو  شما  اگر 
خودداری  ماست  مصرف  از  هستید  بهاری 
از  بهتر  آلرژیك  فرد  خود  واقع  در  كنید. 
حساسیت  غذایی  مواد  دیگری  فرد  هر 
نتایج  كه  چرا  دهد.  می  تشخیص  را  زا 
می  نشان  ها  پژوهش  از  دیگر  برخی 
ی  دوره  در  كه  مادرانی  فرزندان  كه  دهد 
كرده  مصرف  پروبیوتیك  ماست  بارداری 
شده  آلرژی  دچار  كمتر  بزرگسالی  در  اند 
تركیباتی  با  محصوالتی  است  بهتر  اند. 
و  بیفیدوباكتریوم  الكتوباسیلوس،  مانند 
در صورت  و  كنید  تهیه  كلوسی  باسیلوس 
مصرف  آن  از  آلرژیك  های  واكنش  عدم 

كنید.

قارچ ها
بدون شك با واژه ی »آنتی هیستامین« 
اید.  كرده  برخورد  زیاد  ها  قرص  روی 
هیستامین ها تركیباتی هستند كه توسط 
بدن تولید می شوند و داخل مواد غذایی 
توانند  می  تركیبات  این  دارند.  وجود 
باعث بروز برخی از واكنش های آلرژیك 
و  ها  قارچ  به  افراد حساس  در  بخصوص 
 Livestrong سایت  شوند.  ها  كپك 
گزارش داده است كه قارچ های خوراكی 
افزایش  باعث  ها(  كپك  )پسرعموهای 
عطسه  به  را  فرد  و  شده  ها  هیستامین 
بهتر  دارد.  وا می  آلرژیك  عالئم  دیگر  و 

است از مصرف زیاد قارچ بپرهیزید.
مواد غذایی تند و ادویه دار

گزارش   EverydayHealth سایت 
داده است در فصل گرده ها از مصرف مواد 
غذایی تند و غذاهای ادویه دار بپرهیزید. 
مواد غذایی تند باعث افزایش هیستامین می 
شود و عالئم آلرژیكرا تشدید می كند. البته این 
بدین معنی نیست كه افراد آلرژیك باید به طور 
كامل از مصرف مواد غذایی تند و ادویه دار 
محروم شوند. كافی است كه مصرف این مواد 
غذایی محدود شود یا اینكه از انواع كم ادویه تر 

و مالیم تر این مواد غذایی استفاده شود.
مواد غذایی خام

آلرژیك هستید و تصمیم  افراد  اگر شما جزو 
دارید كه بهار امسال رژیم غذایی پارینه سنگی 
)پالئو( بگیرید بهتر است دست نگه دارید. این نوع 
رژیم شامل پرهیز از هر نوع غذایی است كه در 
دوران پارینه سنگی و قبل از تحوالت ایجاد شده 
در كشاورزی وجود نداشته است. اما متخصصان 
حوزه ی تغذیه بر این عقیده هستند كه مواد 
غذایی خام كه در این نوع رژیم مورد استفاده قرار 
می گیرد بیش از مواد غذایی پخته شده باعث 
ایجاد آلرژی می شوند. چون حاوی آفت كش ها 
و دیگر آالینده های غذایی هستند. این مسئله 
در خصوص میان وعده ها نیز صادق است. اگر 
مستعد آلرژی هستید نباید با سرعت تمام و بدون 
شستشوی كامل یا بدون پخت، میوه هایی مانند 
سیب بخورید. برای افراد آلرژیك نیاز هست كه 
سیب را به صورت كمپوت و پخته شده مصرف 
كنند. در حالت كلی اگر دچار آلرژی هستید از 

مصرف مواد غذایی خام بپرهیزید.
منبع: تبیان

اگر آلرژی بهاری دارید این مواد غذایی را نخورید
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بالتکلیفی ادامه دار تیم ملی فوتسال
اردوی تیم ملی فوتسال به دلیل اجاره سالن و هتل كمپ تیم های ملی 

تعطیل شده و كادر فنی این تیم در بالتكلیفی به سر می برد.
به گزارش ایسنا، اردوی تیم  ملی فوتسال در راستای حضور در جا م جها نی 
كه در شهریور ماه برگزار می شود از هفتم اردیبهشت ماه آغاز شد، اما این 

اردو طبق انتظار كادرفنی تیم  ملی در شرایط مناسبی برگزار نشد.
در همان روز نخست كادرفنی تیم  ملی از شرایط نامساعد این تیم در هتل 
محل اقامتشان خبر دادند. در روزهای نخست هر پنج، شش بازیكن در 
یك اتاق اسكان داده شده بودند، اما پس از چند روز هتل المپیك را برای 
تیم  ملی در نظر گرفتند. این پایان كار نبود و در حال  حاضر اردوی تیم 
 ملی به دلیل اجاره هتل و سالن كمپ تیم های  ملی به بخش خصوصی 

تخلیه شده و اردوی تیم  ملی هم فعال تعطیل شده است.
مسئوالن كمیته  فوتسال و فدراسیون فو تبا ل برای جبران خال به وجود 
آمده در اردوی تیم  ملی پیشنهاد برگزاری یك اردوی یك هفته ای در 
كیش را به اعضای كادرفنی تیم  ملی فوتسال ارائه كردند، اما آن طور كه 
از شواهد و قرائن مشخص است این اردو هم برگزار نخواهد شد، چرا كه 
هنوز مسئوالن فدراسیون نتوانسته اند هتلی را در كیش برای تیم  ملی 

در نظر بگیرند.
مشكل دیگر تیم  ملی نبود بازی تداركاتی است. كادرفنی تیم  ملی در ابتدا 
خواهان برگزاری بازی با ازبكستان یا تایلند و یا یكی از كشورهای اروپایی 
شده بود كه كمیته  فوتسال در تحقق این اهداف هم ناموفق بود تا این كه 
خبر از برگزاری دیدار دوستانه میان ایران و عراق در خرداد ماه داده شد.

نكته قابل مالحظه این است كه این دیدار هم از سوی مسئوالن فدراسیون 
فو تبا ل پیگیری نمی شود و سرمربی تیم  ملی به صورت شخصی پیگیر 
برگزاری این بازی است. هر چند به نظر می رسد این دیدار هم برگزار 
نخواهد شد. تمامی این اتفاقات در حالی رخ داده كه پس از قهرمانی تیم 
 ملی فوتسال در آسیا وعده و وعیدهای زیادی برای آماده سازی این تیم 
در راه جا م جها نی داده شد، اما حرف های مسئوالن فدراسیون هنوز عملی 

نشده و فقط در حال از دست دادن زمان هستند.

سقوط پینگ پنگ بازان در رنکینگ فدراسیون جهانی 
نیما عالمیان در رنكینگ جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز چهار 

پله سقوط داشت.
رنكینگ جدید  میز  تنیس روی  فدراسیون جهانی  ایسنا،  به گزارش 
بازیكنان را در ماه می میالدی اعالم كرد كه بر اساس آن نیما عالمیان با 
سقوط 4 پله ای مواجه بود، نوشاد عالمیان ۱۰ پله توانست رنكینگ خود 

را ارتقا دهد.
در بخش زنان نیز ندا شهسواری از رده 299 به 278 جهان تغییر جایگاه 

داشت.

MS تاثیر ورزش در کاهش عالئم بیماری
ورزش می تواند بر كاهش عالئم ناشی از بیماری MS تاثیرگذار باشد. 
احساس  كمتر  می دهند  انجام  آبی  ورزش های  یا  یوگا  كه  بیمارانی 

خستگی، افسردگی و سوزش پوست خواهند كرد.
محققان دانشگاه بازل سوئیس و دانشگاه كرمانشاه ایران دریافتند كه 

انجام ورزش عالئم MS را كاهش می دهد.
MS بیماری مزمنی است كه از نوع خودایمنی به شمار می آید. در 
این شرایط سیستم ایمنی بند به بافت های عصبی حمله می كند و 
اختالل در حركت بدن ایجاد می شود. دیگر عالئم MS عبارتند از 
خستگی بدنی و ذهنی، افسردگی و سوزش پوست، در یك مطالعه 
محققان  ایران  كرمانشاه  دانشگاه  و  بازلی  دانشگاه  بین  مشترك 
 MS دریافتند كه انجام 8 هفته یوگا و ورزش های آبی می تواند عالئم

را كاهش دهد.
افرادی كه ورزش  از  بیشتر  برابر  نمی كنند 35  بیمارانی كه ورزش 
می كنند در معرض افسردگی قرار دارند و بنابراین ورزش می تواند 

یك روش درمانی برای MS در نظر گرفته شود.

پاسخ کلوپ به انتقاد سرمربی ویارئال
سرمربی لیورپول پاسخ انتقاد همتایش در ویارئال 
را داد و عنوان كرد حتی یك ثانیه هم نمی خواهد 

مثل سرمربی ویارئال باشد
یورگن كلوپ یكی از مربیانی است كه در كنار زمین 
جنب و جوش زیادی دارد. او در بازی جمعه شب 
تیمش برابر ویارئال شور و هیجان زیادی در كنار 
زمین داشت و هر گاه بازیكنان ویارئال تكل های 
خشنی روی پای بازیكنان لیورپول می رفتند به 
شدت برآشفته می شد تا اینكه هنگام گل زدن 
نشان داد.  از خود  زیادی  نیز خوشحالی  تیمش 
مجموع این حركات باعث شد تا مارسلینیو سرمربی 
ویارئال به آن واكنش نشان داد و یان باعث درگیری 

كالمی دو مربی در محوطه فنی مربیان شد.
سرمربی ویارئال بعد از بازی عنوان كرد كلوپ مربی 
خوبی است ولی دوست ندارد مثل این مربی رفتار 
كند. بعد از بازی كلوپ در نشست خبری پاسخ این 
صحبت را داد و گفت: حتی یك ثانیه از عمرم را 
نیز نمی خواهم مثل ممربی ویارئال باشم و او مربی 

خوبی است.
لیورپول با گل به خودی سوریانو در نیمه نخست 
توانست از حریف پیش بیفتاد و در نیمه دوم با دو 
گل استوریج و الالنا توانست بازی را با برتری 3 بر 
صفر به سود خود به پایان برساند و به فینال لیگ 

اروپا برسد.
كلوپ درباره شرایط تیمش گفت: نمایشی كامال 
خوب و سرتر از حریف را ارئه دادیم و من نمی 
توانیم كلمه ای برای توصیف عملكرد بازیكنان پیدا 
كنم . شاید شما خبرنگاران بتواند یك سری كلمه 
برای توصیف آنچه بازیكنانم انجام دادند پیدا كنید. 

رکورد بی نظیر ناواس در لیگ قهرمانان
هیچ دروازه بانی در لیگ قهرمانان اروپا با ركوردی 
كه كیلورناواس به ثبت رساند به فینال نرسیده 

است.
به گزارش ایسنا و به نقل از آس دیدار نهایی لیگ 
قهرمانان بین تیم های رئال مادرید و اتلتیكو مادرید 
هشتم خرداد در میالن برگزار خواهد شد. در این 
بازی دو دروازه بان برتر این رقابت ها برابر هم قرار 
خواهند گرفت. از فصل 2۰۰3-۰4 فینالیست های 
این بازی ها از مرحله گروهی تا فینال حداكثر ۱3 

بازی انجام می دهند.
همچون  نتوانسته  بانی  دروازه  هیچ  تاریخ  آن  از 
ركورد كیلور ناواس در این فصل به فینال برسد. 
سنگربان مادرید در ۱۰ بازی كه به میدان رفت تنها 

دو گل دریافت كرد)او دو بازی را از دست داد(.
این دو گل برابر ولفسبورگ رقم خورد كه یكی از 

آن ها از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.
اما اتلتیكو نیز از دروازه بان مطمئنی بهره می برد. 
یان اوبالك كه برابر بایرن مونیخ در بازی برگشت 
نیمه نهایی درخشید در ۱2 بازی تنها هفت گل 
دریافت كرد. او در هشت بازی دروازه خود را بسته 
نگه داشت و برابر آیندهوون در ضربات پنالتی از 

دروازه اتلتیكو حفاظت كرد.
با بررسی عملكرد دروازه بان های حاضر در فینال 
های سال های گذشته می توان پی برد كه هیچ 

كس به ركورد ناواس نزدیك نیست. 

خبرخبر

آگهی مناقصه شماره )94/36( یک مرحله ای- نوبت ششم 
واگذاری خدمات عمومی ستاد و امورات تابعه شرکت

شرکت آب و فاضالب استان اردبیل در نظر دارد به استناد آئین نامه معامالت داخلی شرکت، خدمات عمومی ستاد و امورات تابعه 
در سال 1395 بصورت حجمی به بخش خصوصی را از طریق فراخوان مناقصه به واجدین شرایط واگذار نماید.

نام و نشانی دستگاه نظارت: شرکت آب و فاضالب استان اردبیل- اردبیل، میدان بسیج جنب هتل دریا. تلفن)045-33717101(
نام و نشانی دستگاه نظارت: معاونت مالی و پشتیبانی شرکت

برآورد  با  خصوصی  بخش  به  حجمی  بصورت   95 سال  در   تابعه  امورات  و  ستاد  عمومی  خدمات  واگذاری  ریالی:  برآورد  و  مناقصه  موضوع 
)1/758/552/660( ریال

صالحیت های پیمانکاری مورد نیاز: صالحیت پیمانکاری و ایمنی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اعتبار این پروژه: از محل منابع داخلی شرکت می باشد.

محل و مدت انجام کار: ستاد و امورات تابعه شرکت در سطح استان و میهمانسراهای شرکت در شهرهای اردبیل و تهران- 12 ماه شمسی
تاریخ مهلت و محل دریافت اسناد:

 واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت8 روز نسبت به دریافت اسناد از www.abfa-ardabil.co.ir اقدام نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: )90/000/000 ریال( با اعتبار سه ماه بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب شماره 4729156424 

بانک ملت شعبه میدان بسیج اردبیل می باشد.)مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین مهلت تحویل اسناد 3 ماه می باشد(
تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد حداکثر تا آخر وقت اداری 95/03/08 اسناد مربوطه را تکمیل و در 
پاکت الک و مهر شده به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضالب استان اردبیل تحویل و رسید دریافت دارند. پیشنهادهای واصله در 

ساعت )10:00( مورخ 95/03/09 در کمسیون مناقصه بازگشایی خواهد شد. ضمنا هزینه درج در 6نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
جهت بازبینی آگهی به آدرس: )http://iets.mporg.ir( و )http://tender.bazresi.ir(  و )http://tender.nww.co.ir( مراجعه فرمایند.
شرکت آب و فاضالب استان اردبیل

آگهی حصر وراثت

دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره 3  نوروزلو  خانم مالحت خدامرادی 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   67/ پ  7۰۰۱44/ش  كالسه  به 
در   ۱ بشناسنامه  محمدی  داریوش  شادروان  كه  داده  توضیح  و چنین  نموده 
آنمرحوم  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   94/۱۰/۱3 تاریخ 

منحصراست به 
۱-علی محمدی ش.ش 2743832258 صادره ارومیه متولد ۱393/6/3 فرزند 

متوفی
2- سامان محمدی ش.ش 296۰۰29364 صادره میاندوآب متولد ۱368/6/۱9 

فرزند متوفی 
فرزند  متولد ۱366/۱۱/۱6  میاندوآب  بهكام محمدی ش.ش 6686 صادره   -3

متوفی 
4- مالحت خدامرادی نوروزلو ش.ش 3 صادره میاندوآب متولد 64/3/۱ همسر 

متوفی 
5- اسمعیل محمدی ش.ش 34۱ صادره میاندوآب متولد ۱32۱/4/2 پدر متوفی 
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت پی در پی 
از  یا وصیتنامه  و  اعتراض دارد  تا هر كسی  نماید  مرتبه آگهی می  ماهی یك 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی ابالغ اجراییه 

بدین وسیله به آقای محمد فرهادی اصل فرزند فرهاد شناسنامه یك خرم آباد 
نصیر شناسنامه  فرزند  الوار  آقایان محمد رضوانی  و  و كدملی 4۰73۰۰۱965 
آقای محمد علی میر دریكوند  و  آباد و كدملی 4۰7۰698957  ۱9۰68 خرم 
می  ابالغ   4۰7۱6۱4۱37 كدملی  و  آباد  خرم  شناسنامه۱9۱۱  رمضان  فرزند 
بانكی شماره  قرارداد  استناد  به  آباد  بانك مسكن شعبه مركزی خرم  شود كه 
تا  ریال   324/9۱7/7۱3 مبلغ  وصول  جهت   ۱39۱/۱۱/۱-۱29۱6  -4676
از تاریخ مذكور  تاریخ ۱394/۱۱/۱3 به انضمام خسارت تاخیر تادیه متعلقه و 
تا روز تسویه كامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به كالسه 94۰۰447 در این اداره تشكیل شده و طبق گزارش مورخ 
۱394/۱2/26 مامور محل اقامت شما )محمد فرهادی اصل ( به شرح متن سند 
اجرا مفاد  نامه  آئین  تقاضای بستانكار طبق ماده ۱8  به  بنا  لذا  شناخته نشده 
اجرائیه فقط یك مرتبه در یكی از روزنامه های كثیر االنتشار محلی آگهی می 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی كه از روزابالغ محسوب می 
گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد 
یافت الزم به ذكراست اجراییه در تاریخ ۱394/۱2/25 به آقایان محمدرضوانی 

الوار و محمدعلی میر دریكوندابالغ قانونی گردیده است.م الف 255۰
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد. 

آگهی 

دعوت جهت اجرای طالق و ثبت آن )مرحله دوم(
بدینوسیله به زوج، آقای علی اصغر علی یاری فرزند عباسعلی برای دومین بار 
ابالغ می گردد ظرف ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی جهت اجرای دادنامه شماره 
۱394/5/۱۱-94۰997۱8۰77۰۱923 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش 
نوكنده به طرفیت شما بخواسته طالق و ثبت آن به این دفترخانه واقع در بهشهر 
جنب بنیاد شهید و امور ایثارگران جنب ایرانیت فروشی رمضان پور حضور به 

هم رسانید در غیر اینصورت طالق اجرا و ثبت خواهد شد.
م الف: 950101              دفترخانه طالق 118 شهرستان بهشهر

آگهی ابالغ اجرائیه 

و  اسحاق  فرزند  یزدانی  احمد خایف  علیه:  آبنوسی محكوم  واهاك  له:  محكوم 
شركت نوآوری معادن ایران محكوم به: به موجب درخواست اجرای حكم مربوط 
به شماره 93۱۰۰9۰2277۰۰5۱5 و دادنامه شماره 92۰997۰2277۰۰۱۰۰ 
مورخه 92/2/۱4 و دادنامه شماره 92۰997۰27۰4۰۱42۱ مورخ 92/۱۱/3۰ 
متضامنا  علیهما  محكوم  تهران  استان  نظر  تجدید  دادگاه   ۱7 شعبه  از  صادره 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  محكومند 
4.55۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و حق الوكاله وكیل طبق 
تعرفه مربوطه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چك لغایت اجرای حكم در 

حق محكوم له و نیز هزینه اجرایی برعهده خواندگان می باشد.
  ۱۱۰/۱۰357

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 117 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

تیم ملی فوتبال ایران در تازه ترین رده بندی 
فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، همچنان 
رتبه  در  خود  جهانی  قبلی  جایگاه  حفظ  با 

نخست فوتبال آسیا قرار دارد.
تیم ایران با 672 امتیاز همچنان تیم اول آسیا 

و تیم چهل و دوم فوتبال جهان است.
استرالیا با 6۰۱ امتیاز پس از ایران در رده دوم 

آسیا و 5۰ جهان قرار دارد و كره جنوبی موفق 
شده با پشت سر گذاشتن ژاپن در رده سوم آسیا 
قرار بگیرد و با 59۱ امتیاز در رده 54 جهان قرار 
دارد. ژاپن هم با 577 امتیاز در رده 57 است. 
عربستان )6۰(، ازبكستان)66(، امارات )68(، 
چین )8۱(، اردن )82( و قطر )83( در رده 

های بعدی فوتبال آسیا قرار دارند.

در تازه ترین رده بندی فیفا؛

فوتبال ایران همچنان اول آسیا

لیبروی تیم ملی والیبال گفت: بازیكنان و 
شرایط تیم نسبت به سال های پیش تغییر 
كرده  و هیچ چیز شبیه گذشته نیست و 
یكی از موضوع های مهم این است كه انگیزه 

بازیكنان بیشتر شده است.
فرهاد ظریف درباره شرایط تمرین خود بعد 
از مصدومیت اظهار كرد: حدود 4 روز است 
تمرین های خودم را شروع كردم و آتل را 
از دستم باز كردم. كامالً مصدومیت من 
رفع نشده و امیدوارم تا یك هفته آینده به 

شرایط قبل برگردم.
لوزانو  سنگین  تمرین های  درباره  ظریف 
گفت: تمام بازیكنان تیم سختی تمرین ها 

را با جان و دل پذیرفتند. هدف ما بزرگ است 
و برای رسیدن به یك هدف بزرگ باید سخت 

تالش كرد.
یا  فرانسه  با شكست  تیم ملی  اینكه  او درباره 
لهستان می تواند مانع صعود این تیم ها به المپیك 
و جایگزینی یك تیم دیگر آسیایی شود، گفت: 
در حال حاضر ما به هیچ چیز فكر نمی كنیم و 
فقط كسب سهمیه المپیك مهم است. اگر فرانسه 
و لهستان را ببریم و به بقیه ببازیم هیچ فایده ای 
ندارد. باید با قدرت جلو برویم. ما برای همه بازی ها 

برنامه داریم و فرقی ندارد فرانسه است یا لهستان 
و یا ونزوئال.

او درباره تجربه 4 سال گذشته ایران در رقابت های 
انتخابی المپیك و شكست برابر استرالیا گفت: 
شرایط فعلی ما نسبت به 4 سال قبل فرق كرده 
است و تمام بازیكنان باتجربه شده اند و یكی از 
مهم ترین موضوع ها این است كه انگیزه زیادی در 

تیم وجود دارد.
ظریف در پایان درباره كار با لوزانو گفت: فقط 
می توانم بگویم كار با لوزانو لذت بخش است. باعث 

افتخار من است كه با این مربی كار می كنم. 

 فرهاد ظریف:

کار با لوزانو لذت بخش است

شمشیرباز المپیكی ایران گفت: تمام تیم های 
این  دنبال  به  جهانی  ر قا بت های  در  دنیا 

بودند كه با ایران بازی نكنند.
تیم  ملی  چهارمی  درباره  عابدینی  مجتبی 
اظها ر  برزیل،  جهانی  ر قا بت های  در  ایران 
كرد: برای اولین بار بود كه ر قا بت های جهانی 
جایگاهی  چنین  به  ایران  شمشیربازی 
به وجد  این موضوع  از  دنیا  تمام  و  می رسد 
آمده بودند و حتی همه برایشان سوال شده 
بود كه ایران چه كاری انجام می دهد كه به 

چنین پیشرفتی رسیده است.
كه  طور  همان  افزود:  ادامه  در  عابدینی 
گفتم این اتفاق در تاریخ شمشیربازی ایران 
ریو  جهانی  ر قا بت های  در  و  بود  بی سابقه 
تمام دنیا به دنبال این بود كه با تیم ایران 
بازی نكنند. فرانسه و آمریكا برابر ما شكست 
بد  هم  مجارستان  و  رومانی  خوردند. جلوی 
حق  در  زیادی  ناداوری  اما  نكردیم،  بازی 
از  باالتر  كه  شكر  را  خدا  گرفت،  صورت  ما 
آمریكا  و  فرانسه  جنوبی،  كره  مثل  تیم هایی 

قرار گرفتیم.
او درباره پیروزی برابر آمریكا تیم اول رنكینگ 

جهانی گفت: قبل از این مسابقه ها آمریكا در 
قهرمانی  و  بود  جهانی  رنكینگ  نخست  رده 
در  را  پكن  المپیك  قهرمانی  نایب  و  جهان 
آنها  بود.  پیروزی شیرین  واقعاً  دارد.  كارنامه 
این  المپیكی  شمشیربازان  كه  حالی  در  هم 

كشور در تیم اعزامی به ریو حضور داشتند.
شمشیرباز المپیكی ایران درباره جا م جها نی 
ما  آینده  مسابقه  دو  گفت:  مسكو  مادرید 
و  دارد  زیادی  اهمیت  مسكو  و  مادرید  در 
چون  پاكدامن  علی  و  من  برای  خصوص  به 
بازی های  رنكینگ  برای  آن  امتیازهای 
باید جایگاه خوبی  و  تاثیر می گذارد  المپیك 
را به دست آوریم. ما برای بهتر بازی كردن 
باز هم  امیدواریم  و  ر قا بت ها می رویم  این  به 

نتیجه  مورد نظر برسیم.
شهنازی،  شاهرخ  از  باید  گفت:  پایان  در  او 
كنم  تشكر  المپیك  ملی  كمیته  كل  دبیر 
كه بعد از پنج سال مشكل من را با یكی از 
باشگاه ها رفع كرد، از سال 9۰ من ۱۰ میلیون 
تومان از یك باشگاه طلب داشتم كه موفق به 
گرفتن آن نمی شدم، اما شهنازی این كار را 

انجام دادند.

مجتبی عابدینی: 

هیچ کس نمی خواست با شمشیربازان ایرانی 
روبرو شود

رقابت های قهرمانی كشور ویژه ورزشكاران 
سازمان  همكاری  با   )ID  ( میانه  هوش  با 
و  بابلسر  شهرهای  میزبانی  به  و  بهزیستی 

تنكابن برگزار می شود.
این مسابقات در دو گروه آقایان و بانوان از 
۱9 تا 22 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد 
های  رشته  در  میانه  باهوش  ورزشكاران  و 

مختلف با هم رقابت می كنند.
های  رشته  در  آقایان  بخش  مسابقات 
فوتسال،دو ومیدانی، تنیس روی میز و شنا 
شهید  اردوگاه  در  ورزشكار   25۰ باحضور 
بابلسر برگزار می شود و در بخش  عظیمی 

بانوان نیز 45 ورزشكار در رشته 
تنیس  و  میدانی،شنا  دوو  های 
بن  اردوگاه حبیب  میز در  روی 
مظاهر تنكابن به رقابت خواهند 

پرداخت.
در مجموع 2۰ استان برای حضور 
آمادگی  اعالم  مسابقات  این  در 
كنندگان  شركت  و  اند  كرده 
ماه  اردیبهشت   ۱8 شنبه،  روز 
مسابقات  برگزاری  محل   وارد 

می شوند.

با همکاری سازمان بهزیستی برگزار می شود؛

رقابت های قهرمانی ورزشکاران کشور با هوش میانه  
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اجرای عملیات پروژه ارتقاء 
تصفیه خانه فاضالب شهر تفرش

فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان تفرش 
از مراحل مختلف اجراي پروژه ارتقاءطرح تصفیه 
خانه فاضالب شهر تفرش بازدید و از نزدیك در 

جریان روند پیشرفت كار قرار گرفتند.
  به گزارش روابط عمومی شركت آب و فاضالب 
استان مركزی محمد رضا مشهدی فراهانی مدیر 
اعالم  با  تفرش  شهرستان  فاضالب  و  آب  امور 
این خبر و با اشاره به اهمیت اجراي طرح هاي 
آن  متعاقب  و  شهرها  گفت:گسترش  فاضالب 
افزایش مصرف آب و به دنبال آن تولید فاضالب، 
اجراي سیستم جمع آوري و تصفیه فاضالب به 
منظور كنترل آلودگي، امكان استفاده مجدد از 
پساب تصفیه شده و در نتیجه كاهش فشار بر 

منابع تامین آب را ضروري مي سازد.
 مدیر امور آب و فاضالب شهرستان تفرش در 
ادامه به ارتقاء سیستم تصفیه خانه فاضالب این 
اولیه این طرح  افزود: برآورد  شهر اشاره كرد و 
بالغ بر 8۰ میلیار ریال می باشد و در سال جاری 

به بهره برداری خواهد رسید.
شهر  مشتركین  مندي  بهره  فراهانی  مشهدی 
درصد   8۰ از  بیش  را  فاضالب  طرح  از  تفرش 

اعالم كرد.
فرماندار  میرزایی  علی   ، بازدید  این  پایان  در   
از تالشهاي مدیر  قدرداني  با  تفرش  شهرستان 
و مجموعه امور آب و فاضالب شهرستان تفرش 
آمادگی  و  كرد  ارزیابی  ماندگار  را  این خدمات 
مجموعه خود را برای همكاری و تعامل در جهت 

تسریع اجرای این پروژه اعالم نمود.

 پلمپ 2شهر بازي غیراستاندارد 
مراکز تفریحي در استان البرز

 مدیر كل استاندارد استان البرز، از پلمپ بیش از 
36 دستگاه انواع وسیله هاي بازي غیراستاندارد از 2 

شهربازي در مراكز تفریحي  استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد استان 
البرز، فتانه شكرالهي گفت: به منظور حفظ ایمني و 
سالمت كودكان، 36 وسیله بازي از 2 مركز تفریحي 
در هفته گذشته در سطح استان البرز به علت عدم 
اخذ مجوز بهره برداري توسط كارشناسان این اداره 

كل توقیف و جمع آوري شد.
وي اظهار داشت: استخر توپ،قطار كودك، وسایل 
گمینگ،پیست موتورسواري كودكان، مجموعه سر 
پوشیده، هلي كوپتر، سرسره بادي، قلعه بادي، تاب 
زنجیري و ماشین برقي از جمله این وسایل بوده اند.
او تصریح كرد: دستگاه هاي پلمپ شده تا رفع نواقص 
و دریافت گواهي بهره برداري از این اداره، مجوز ادامه 

فعالیت را نخواهند داشت.

برگزاری همایش سه جانبه دانشگاه های 
اصفهان، فرانسه و آلمان 

امینی هرندی-اصفهان- دكتر هوشنگ طالبي رئیس دانشگاه اصفهان در 
نشست خبري نخستین كنفرانس بین المللي سه جانبه دانشگاه هاي 
اصفهان،استراسبورگ فرانسه و فرایبورگ آلمان كه در روز چهارشنبه 
۱4 اردیبهشت ماه در هتل كوثر اصفهان برگزار شداظهار داشت:دانشگاه 

اصفهان در ایجاد روابط بین الملل ماموریت گرا است.
 دكتر هوشنگ طالبي رئیس دانشگاه اصفهان در نشست خبري نخستین 
اصفهان،استراسبورگ  هاي  دانشگاه  جانبه  سه  المللي  بین  كنفرانس 
از  برخي  و  رسانه  اصحاب  حضور  با  كه  آلمان  فرایبورگ  و  فرانسه 
مسئولین شهري و استاني در هتل كوثر برگزار شد ،ضمن بیان اهمیت 
این كنفرانس در سطح بین المللي اظهار داشت: این همایش نخستین 
بار در دانشگاه اصفهان برگزار  و در سال 2۰۱7 در استراسبورگ فرانسه 

و در سال2۰۱8 در فرایبورگ آلمان برگزار مي شود.
همكاري  را  همایش  این  برگزاري  از  هدف  اصفهان  دانشگاه  رئیس 
سیاسي و  اقتصادي  فرهنگي،  علمي،  مختلف  ابعاد  در   متقابل 

 بین دانشگاه هاي اصفهان ،آلمان و فرانسه قلمداد نمود و در ادامه بر گسترش 
همكاري هاي سه جانبه در این همایش تاكید نمود.

اجرایي  دبیر  طیبي  كمیل  دكتر  نشست  این  ادامه  در  است  گفتني 
داشت:هدف  اظهار  همایش  برگزاري  نحوه  تشریح  ضمن  نیز  همایش 
گسترش  راستاي  در  المللي  بین  روابط  تعمیق  همایش  این  اصلي 
همكاري هاي علمي و فرهنگي با استفاده از ایده هاي صاحب نظران 
این  در  افزود  ادامه  در  است. وي  اندیشمندان جهاني  و  متفكرین   و 
همایش 4۰ مقاله و 2 میز گرد برگزار و در مورد مسائل مختلف علمي 

تبادل نظر خواهد شد.
شایان ذكر است نخستین كنفرانس بین المللي سه جانبه دانشگاه هاي 
دانشگاه  میزباني  به  آلمان  فرایبورگ  و  فرانسه  اصفهان،استراسبورگ 
اصفهان در روزهاي دوشنبه و سه شنبه 2۰ و 2۱ اردیبهشت ماه در 
سالن همایش هاي پیامبر اعظم )ص( دانشگاه اصفهان برگزار مي شود.                                             

آموزش های عمران شهری در سطح دانشگاه ها باقي مانده است

رئیس دانشگاه كردستان با اشاره به اینكه آموزش های عمران شهری 
در سطح دانشگاه ها باقی مانده است، گفت: این آموزش ها در ساخت 

و سازهای شهری مورد استفاده قرار نگرفته است.
فردین اخالقیان در آیین افتتاحیه همایش بین المللي سكونتگاه های 
فقیرنشین شهری در دانشگاه كردستان، اظهار كرد: اگرچه در همه 
كشورهای توسعه نیافته شهرنشینی غیررسمی و حاشیه نشینی وجود 
دارد اما نمی توان آن را توجیهی برای وجود این مناطق در كردستان 

نیز به شمار آورد.
وی با اشاره به اینكه فضای شهرها باید مطبوع و جذاب باشد، افزود: 
آلودگی زیاد، ترافیك زیاد، سرانه فضای سبز كم از جمله مشكالت 

مناطق حاشیه نشینی به وی ژه مناطق حاشیه ای كردستان است.
رئیس دانشگاه كردستان عنوان كرد: در این میان نباید نقش مدیریت 
به  نادیده گرفت كه بدون رعایت ضوابط مناسب و توجه  را  شهری 
و  تجاری  مناطق  به  شهری  سبز  فضاهای  تبدیل  و  تفصیلی  طرح 

مسكونی مجوز ساخت و ساز صادر می كنند.
وی با اشاره به تجربه صاحب نظران در حوزه های عمران شهری در 
كردستان، تصریح كرد: متاسفانه آموزش توجه به زیبایی های شهری 
و معماری شهری فقط در دانشگاه كاربرد داشته و در جاهای دیگر 

عملی نشده است.
و  دانست  خواری   رانت  و  فساد  نتیجه  را  حاشیه نشینی  اخالقیان 
خاطرنشان كرد: امروزه نفی حاشیه نشینی كنار گذاشته شده و ارائه 

راهكار و توانمندسازی مطرح شده است.

سخنگوی مدیریت بحران حادثه بیمارستان 
آتش سوزی  گفت:  برازجان  شهریور   ۱7
بیمارستان ۱7 شهریور برازجان كه از ساعت 
با  بود  شده  آغاز  بامداد  دقیقه  هشت  و   4
و  احمر  هالل  آتش نشانی،  تیم های  حضور 
اورژانس ۱۱5 در محل مهار شد و مصدومین 
را به بیمارستان شهید گنجی انتقال دادند.

بیمار   ۱3 افزود:  اقبالی  سیدسجاد  دكتر   
 Post و   CCU بخش های  در  بستری 
ساختمان  از  بیمارستان  این   CCU
به  درمان  ادامه  برای  و  خارج  آتش گرفته 
انتقال  برازجان  گنجی  شهید  بیمارستان  
یافتند و متأسفانه یكی از بیماران كه خانمی 
فوت  این حادثه  در  بود  معلول  و  ساله   75

شد.
وقوع  از  بااطالع  افزود:  مسئول  مقام  این 
حادثه در دقایق نخستین حادثه ستاد بحران 
دانشگاه در EOC مركز مدیریت حوادث و 
هیأت  اعضای  حضور  با  پزشكی  فوریت های 

رییسه و كمیته بحران دانشگاه برگزار شد.

برای  الزم  دستورات  داشت:  اظهار  اقبالی 
دیدگان  حادثه  و  بیماران  درمان  و  انتقال 
حاضر  حال  در  و  شد  صادر  حادثه  این  در 
آمادگی  برازجان  گنجی  شهید  بیمارستان 
تمامی  و  دارد  را  قلبی  بیماران  پذیرش 
بیمارستان  جمله  از  استان  بیمارستان های 
تخصصی قلب بوشهر و شهدای خلیج فارس 
بیماران  پوشش  برای  كامل  آمادگی  در 

ارجاعی احتمالی هستند.
ضمنا حال عمومی بیماران مساعد است.

اجتماعی  و  سیاسی  معاون  هم چنین 
اشاره  با  نیز  دشتستان  فرماندارشهرستان 
 ۱7 بیمارستان  در  سوزی  آتش  وقوع  به 
آتش سوزی  این  گفت:  برازجان  شهریور 
تالش  با  كه  شد  شروع  صبح   4 ساعت  در 
نیروهای آتش نشانی و امدادی ۱3 بیمار این 
بیمارستان نجات یافتند و یك نفر جان خود 

را از دست داد.
محمدجعفر زراعتگر افزود: یك خانم بستری 
در بیمارستان كه از ناحیه پا فلج بوده در این 

آتش سوزی جان خود را از دست داد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندارشهرستان 
سوزی  آتش  علت  خصوص  در  دشتستان 
هنوز  سوزی  آتش  علت  كرد:  خاطرنشان 
ظاهرا  اما  نیست،  مشخص  دقیق  بصورت 
كه  است  بوده  برق  سیم های  اتصالی  بعلت 
مساله  این  بررسی  حال  در  كارشناسان 

هستند.
زراعتگر تصریح كرد: در پی این آتش سوزی 
خسارات زیادی به این بیمارستان بخصوص 
بخش های اورژانس، قلب، درمانگاه تخصصی 

و رادیولوژی وارد شده است. به علت پی وی 
سی كه در دیوارهای به كار رفته خسارات 

زیادی به این بیمارستان وارد شده است.
ستاد  تالش  و  همكاری  با  داد:  ادامه  وی 
مدیریت بحران شهرستان آتش سوزی مهار 

و كنترل شد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندارشهرستان 
علوم  دانشگاه  رییس  اضافه كرد:  دشتستان 
پزشكی بوشهر به همراه معاون وزیر بهداشت 
كه در استان حضور دارند در حال عزیمت 

برای بازدید از این بیمارستان هستند.

مهار آتش سوزی بیمارستان 17 شهریور برازجان
خبر خبر

 به گزارش روابط عمومی اداره كل راه 
الهیجی  مركزی،  استان  وشهرسازی 
رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان 

دلیجان با اعالم این خبر فوق افزود:
با عنایت به تاكیدات نصراله نژاد مدیر 
كل راه وشهرسازی استان مركزی در 
خصوص ارتقاع ضریب ایمنی و اصالح 
منظور  به  محورها  شیروانی  شیب 
نقلیه،  وسایل  بیشتر  ایمنی  تامین 
خاكریزی  و  برداری  خاك  عملیات 

محورهای  در  شیروانی  شیب  اصالح  و 
استفاده  با  دلیجان  شهرستان  مواصالتی 
گردیده  اختیارآغاز  در  آالت  ماشین  از 
راه  آزاد  رفت  باند  در  حاضر  حال  در  و 
دلیجان  اصفهان با استفاده از چند دستگاه 
لودر،كامیونت و گریدر )از كیلومتر 23(فاز 

نخست این عملیات در جریان می باشد.
آغاز  از  مصالح  حجم  است  ذكر  به  الزم 
تا كنون به حجم ۱۰۰۰ متر  این عملیات 
مكعب بوده و پیش بینی میشود در مرحله 
اول مقدار 3۰۰۰ متر مكعب مصالح جهت 
محورهای  شیروانی  شیب  اصالح  عملیات 

این شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.

توجه  با  جاری  سال  آغاز  از  است  گفتنی 
به اهمیت محورهای شهرستان دلیجان با 
و  غرب  به  شرق  كریدور  اینكه  به  توجه 
قلمداد  كشور  جنوب  به  شمال  همچنین 
محورهای  در  راهداری  عملیات  شود  می 
مذكور نظیر ایمن سازی گذر گاه ها ونقاط 
پر حادثه با نصب ۱۰۰ عدد مخروطی در 
دلیجان  محور  و  نراق  شهر  بندی  كمر 
گاردریل  نصب  بالعكس،  و  اصفهان  به 
دلیجان  محور  در  پلها  سازی  ایمن  و 
شستشوی  عدد(   5۰ تعداد  )به  اصفهان 
محور  در  مواصالتی  محورهای  های  تابلو 
رفت دلیجان  اصفهان )تعداد 5۰ عدد( در 

جریان می باشد.

آغاز عملیات اصالح شیب شیروانی محورهای شهرستان دلیجان

معاون امور دریایی اداره كل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان از برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با 
تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی در دریا در بندر 
شهید رجایی در راستای عملیاتی شدن آخرین 

فناوری پاكسازی اینگونه آالینده ها خبر داد.
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی 
هرمزگان،  استان  دریانوردی  و  بنادر  اداره كل 
»مهدی نوفرستی« اظهار داشت: در این دوره 3 
روزه كه به همت اداره ایمنی و حفاظت دریایی 
اداره كل بنادر هرمزگان و با همكاری شركت 
از  4۰نفر  شد،  برگزار  دانمارك   DESMI
نمایندگان بنادر تابعه و شركت های دریایی بخش 

خصوصی حضور داشتند.
وی هدف از برگزاری این دوره عملی را آشنایی 
با  هرمزگان  بنادر  دریایی  واحدهای  كاركنان 
آخرین فناوری پاكسازی آلودگی های نفتی دریا 
و نحوه تعمیر و نگهداری این تجهیزات اعالم كرد.
نوفرستی افزود: شركت كنندگان در این دوره 
اندازی،  بوم  عملیاتی  های  فعالیت  با  آموزشی 
جمع آوری بوم و انداختن اسكیمر در آب با شناور 

خدماتی آشنا شدند.
معاون امور دریایی اداره كل بنادر و دریانوردی 
جمع  سیستم  رونمایی  از  همچنین  هرمزگان 
توسط   RO KITE نام  به  نفتی  مواد  آوری 

شركت دانماركی در بندر شهید رجایی و تست 
عملی آن در حوضچه شماره یك بندر در حاشیه 

این دوره آموزشی خبر داد.
نوفرستی اضافه كرد: در پایان دوره نیز، نشست 
مدرس  با  كنندگان  شركت  پاسخ  و  پرسش 
دانماركی مباحث آموزشی به منظور بومی سازی 
آخرین دانش و فناوری های روز دنیا در زمینه 

پاكسازی آلودگی های نفتی در دریا برگزار شد.
الزم به ذكر است، سازمان بنادر و دریانوردی ایران 
هم اكنون عضو كنوانسیون بین المللی آمادگی، 
 OPRC مقابله و همكاری در برابر آلودگی نفتی

است.
گفتنی است، خلیج فارس به دلیل شرایط خاص 
زیست محیطی و تردد ساالنه 5۰ هزار كشتی 
در  همواره  نفتكش  شناورهای  ویژه  به  تجاری 

معرض بروز معضل آلودگی نفتی قرار دارد.

برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با آلودگی نفتی
 در بندر شهید رجایی

شرکت تعاوني مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگیران 
سازمان تامین اجتماعي کرج

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت سوم(
باتوجه به اینکه جلسه مورخ 1395/02/15 منتفي شد بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا محترم شرکت 
تعاون جمهوري  بخش  قانون  در  آمده  به عمل  اصالحات  انجام  به  باتوجه  میرساند  تعاوني مذکور 
اسالمي ایران مجمع عمومي فوق العاده )نوبت سوم( این شرکت راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 1395/02/29 در محل پروژه 452 واحدي تعاوني مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و 
مستمري بگیران سازمان تامین اجتماعي کرج واقع در شهر جدید هشتگرد، فاز 7، قطعه 64 برگزار مي 

کند. از کلیه اعضا محترم دعوت میگردد تا جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
یاري میشود: - در صورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نشود مي تواند حق حضور و 
اعمال راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ کس نمیتواند 

نمایندگي بیش از سه عضو را بپذیرد.
- همچنین برگه هاي نمایندگي مزبور با امضا هیات مدیره معتبر خواهد بود.

-این مجمع با حضور هر تعداد از اعضا شرکت رسمیت مي یابد و مصوبات مجمع عمومي در صورت 
رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانون براي کلیه اعضا اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد 

بود.
دستور جلسه: 1- اتخاذ تصمیم در خصوص انحالل تعاوني

2- تعیین آدرس محل تصفیه
رئیس هیات مدیره 

رونوشت حصر وراثت

شرح  به  رمضانعلي  فرزند  زماني  سكینه  خانم  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
خواست  در  شعبه  این  95۰۰5۰از  كالسه  به  شده  ثبت  تقدیمي  دادخواست 
گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده كه شادروان هوشنگ  عباسي 
سورشجاني در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 

منحصر است به:
۱-سعید عباسي سورشجاني شماره ملي  46۱۰237946فرزند متوفي
2-مرتضي عباسي سورشجاني شماره ملي46۱۰4۰۰۱62فرزند متوفي

3-سكینه زماني سورشجاني شماره شناسنامه۱38
4-بیگم احمدي سورشجاني شماره شناسنامه65

5-فروزان عباسي سورشجاني شماره ملي46۱۰5۱4۰79
آگهي میگرددتا  نوبت  مزبوریك  تشریفات مقدماتي در خواست  انجام  با  اینك 
چنانچه شخصي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از 
تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یكماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت 

گواهي صادرخواهد شد.
ـ  غفور عباسپور رئیس شوراي حل اختالف شعبه یك سورشجان 

آگهی حصر وراثت

آقای حسن شفق جنكانلودارای شناسنامه شماره بشرح دادخواست به كالسه 
62/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان خزان  شفق جنكانلو بشناسنامه 572 در تاریخ ۱34۱/۱/۱ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-حسین شفق جنكانلو فرزند ذكور

2- ابراهیم شفق جنكانلو فرزند ذكور 
3- بایرام شفق جنكانلو فرزند ذكور 
4- حسن شفق جنكانلو فرزند ذكور 
5- خاتون شفق جنكانلو فرزند اناث
6- آمنه شفق جنكانلو فرزند اناث 

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

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو

آگهي احضار متهم

)مربوط به دادگاه با فرض وجود كیفرخواست(
مجتمع دادگاههاي عمومي جزایي شهرستان كرج به موجب كیفرخواست شماره 
در پرونده كالسه 94۰99826545۰۰5۰۰ براي اكرم كریم دوست باللمي به 
اتهام نشر اكاذیب و فیلم برداري غیرمجاز و نشر اكاذیب و افترا و توهین تقاضاي 
كیفرخواست نموده كه رسیدگي به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگي 
به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   ۱۰/۰۰ ساعت   ۱395/۰4/27 مورخه  براي 
مجهول المكان بودن و عدم دسترسي به متهم و در اجراي مقررات مواد ۱۱5 
و ۱8۰ قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كیفري مراتب 
یك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابي در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهي است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگي غیابي 

به عمل خواهد آمد. 4۰793 م/الف
منشي دادگاه کیفري شعبه 110 دادگاه کیفري دو شهرستان کرج )110 جزایي سابق( – 
زهرا قربانوند

آگهی وقت رسیدگی

غفرانجو  آذر   ، مغانجقی  آقائی  مهسا   ، مغانجوقی  آقائی  نسیم  خواهان/ شاكی 
صدیقه  اولقی،  عزتی  مغانجوقی،سكینه  آقائی  حمید  مغانجوقی،  آقائی  مدید   ،
دادخواست  مغانجوقی  آقائی  بابك  و  مغانجوقی  آقائی  مغانجوقی،محمد  آقائی 
تركه   تقسیم  خواسته  به  و  مغانجوقی  آقائی  عدالت  متهم   / خوانده  بطرفیت 
جهت  كه  نموده  سلماس  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم 
شهرستان  در  واقع  سلماس  شهرستان  خانواده  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی 
سلماس – خیابان امام – روبروی بیمارستان خاتم االنبیا ارجاع و به كالسه 
كارشناسی  به  نظر  مالحظه  ابالغ  كه  گردیده  ثبت   94۰99844398۰۰647
خواهان/  درخواست  و  متهم   / خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به   . است 
شاكی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت دریكی از جراید كثیر االنتشار 
به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  خوانده/  تا  شود  می  آگهی 
و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
داود حسن زاده-منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان سلماس

آگهی حصر وراثت

آقای حسن شفق جنكانلودارای شناسنامه شماره 
بشرح دادخواست به كالسه 63/95 از این دادگاه 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
توضیح داده كه شادروان ابراهیم  شفق جنكانلو 
اقامتگاه   ۱337/2/3۰ تاریخ  در   57۱ بشناسنامه 
آنمرحوم  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 

منحصر است به:
 ۱26۰ 569 ت.ت  جنكانلو ش.ش  شفق  ۱-علی 

صادره از ایل جنكانلو نسبت پدر متوفی
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یك نوبت پی در پی یك مرتبه آگهی می 
نماید تا هر كسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
تاریخ نشر نخستین آگهی  از  باشد  او  نزد  متوفی 
ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف ماکو

آگهی حصر وراثت

آقای حسن شفق جنكانلودارای شناسنامه شماره 6 / شش بشرح دادخواست 
به كالسه 58/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شادروان علی شفق بشناسنامه 569 در تاریخ 42/9/7 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-حسین شفق جنكانلو ش.ش 2 ت.ت ۱337 صادره شاطر نسبت پسر متوفی

2- آمنه شفق جنكانلو ش.ش 7۱ ت.ت ۱338 صادره شاطر نسبت دختر متوفی 
3- خاتون شفق جنكانلو ش.ش 57۰ ت.ت ۱299 صادره ایل جنكانلو نسبت 

دختر متوفی 
4- حسن شفق جنكانلو ش.ش 64 ت.ت ۱33۰ صادره میالن نسبت پسر متوفی 

5- بایرام شفق ش.ش 356 ت.ت ۱3۰4 صادره شاطر نسبت پسر متوفی 
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت پی در پی یك 
مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.

بخشعلی نژاد-رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو

آگهی حصر وراثت

بشرح   275378۱354 شماره  شناسنامه  دارای  قهرمانلو  حسامی  آرش  آقای 
دادخواست به كالسه از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شادروان بهمن حسامی قهرمانلو بشناسنامه 42۰99 در تاریخ 
94/7/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به 

۱-فاطمه مختار با اختیار ش.ش 275347575۱ صادره ارومیه همسر متوفی
2-سحرناز حسامی قهرمانلو ش.ش 274۰2۱9466 صادره ارومیه دختر متوفی
3- فروغ حسامی قهرمانلو ش.ش 275559۰459 صادره ارومیه دختر متوفی 
4- آیدا حسامی قهرمانلو ش.ش 2754773۱93 صادره ارومیه دختر متوفی 
5- آرش حسامی قهرمانلو ش.ش 275378۱354 صادره ارومیه پسر متوفی 

نوبت آگهی می  را در یك  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینك 
نماید تا هر كسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی حصر وراثت

به  دادخواست  بشرح   5 شماره  شناسنامه  دارای  مقدم  مصطفوی  محمد  آقای 
كالسه 57/95۰۱4۱ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شادروان ماه آذر نعمت الهی مقدم بشناسنامه 326 در تاریخ 
مرحوم/مرحومه  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/۱/28

منحصراست به 
۱-عالیه رضوی مقدم ش.ش ۱93 فرزند حسن نسبت مادر

2-مظفر مصطفوی مقدم ش.ش 26۰ فرزند ظهراب نسبت همسر 
3-آرش مصطفوی مقدم ش.ش 656 فرزند مظفر نسبت فرزند 
4- كریم مصطفوی مقدم ش.ش 635 فرزند مظفر نسبت فرزند

5- ایرج مصطفوی مقدم ش.ش 3 فرزند مظفر نسبت فرزند
6- محمد مصطفوی مقدم ش.ش 5 فرزند مظفر نسبت فرزند

7- توحید مصطفوی مقدم ش.ش 274۰584۰67 فرزند مظفر نسبت فرزند
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی فقدان سند مالکیت

بشماره  وارده  درخواست  ارائه  با  مرده  سه  و  سی  معروف  آقای 
اعالم  مصدق  محلی  استشهاد  به  منضم   94/۱2/25  -۱۰9/۱۱۱/94/22۰34
بشماره پالك  زمین  قطعه  دانگ یك  مالكیت شش  كه یك جلد سند  داشته 
2762 فرعی از 7۰2 و 72۰ و 72۱ فرعی از 236۰- اصلی واقع در بخش ۱5 
مهاباد كه بشماره سریال ۰6۰7۱29 ذیل ثبت 42945 در صفحه ۱22 دفتر جلد 
28۰ بنام خانم نسرین سهیلی صادر و بعدا بموجب سند قطعی 88/8/5-6764۱ 
دفتریك مهاباد در حق ایشان واگذار گردیده است و برابر اسناد رهنی 69479- 
88/۱۱/۱۰ و 69446- 88/۱۱/7 دفتر یك مهاباد در قید رهن قرار گرفته است. 
بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است. و درخواست المثنی آنرا نموده لذا در 
در  نوبت  مراتب یك  ثبت  قانون  نامه  آئین  ماده ۱2۰  تبصره یك ذیل  اجرای 
مدعی  كسی  میگردد.چنانچه  اگهی  عموم  اطالع  جهت  االنتشار  كثیر  روزنامه 
انجام معامله یا وجود سند مالكیت نزد خود میباشد حداكثر ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار این آگهی مراتب اعتراض خود را كتبا به این اداره اعالم نموده و 
رسید دریافت نماید.در غیر اینصورت با انقضا مدت مقرر و عدم وصول اعتراض 

این اداره برابر مقرارت المثنی سند مالكیت مورد تقاضا را صادر خواهد نمود.
صدیق رنجبر- رئیس ثبت مهاباد

تاریخ انتشار:روز شنبه مورخ 95/2/۱8

آگهی حصر وراثت

آقای حسن شفق جنكانلو دارای شناسنامه شماره 6 / شش بشرح دادخواست به 
كالسه 59/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده كه شادروان خاتون شفق جنكانلو بشناسنامه 57۰ در تاریخ ۱287/2/2۰ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-سیران لوندوش جنكانلو ش.ش 835 ت.ت ۱323 صادره از رند نسبت دختر 

متوفی
2- ظریف لوندوش جنكانلو ش.ش 836 ت.ت ۱324 صادره از رند نسبت دختر 

متوفی 
قندو  علی  از  صادره   ۱333 ت.ت  هشت   8 جنكانلو ش.ش  لوندوش  قوی   -3

نسبت دختر متوفی 
4- محمد لوندوش جنكانلو ش.ش 834 ت.ت ۱326 صادره از رند نسبت پسر 

متوفی 
قندو  علی  7 هفت ت.ت ۱332 صادره  لوندوش جنكانلو ش.ش  اسماعیل   -5

نسبت پسر متوفی 
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت پی در پی یك 
مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
بخشعلی نژاد-رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو

آگهی حصر وراثت
آقای حسن شفق جنكانلو دارای شناسنامه شماره 6 / شش بشرح دادخواست به 
كالسه 57/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده كه شادروان حسین  شفق جنكانلو بشناسنامه 2/ دو در تاریخ ۱337/2/۱ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-خانی امیری جنكانلو ش.ش 4 ت.ت ۱34۰/6/9 صادره نسبت زوجه متوفی

2-هوری شفق جنكانلو ش.ش ۱4 ت.ت ۱366 صادره شاطر نسبت دختر متوفی 
3- فاطمه شفق جنكانلو ش.ش 282۰274579 ت.ت ۱378 صادره ماكو نسبت 

دختر متوفی 
ابراهیم شفق جنكانلو ش.ش 2 ت.ت ۱364 صادره شاطر ماكو نسبت پسر   -4

متوفی 
5- حسن شفق جنكانلو ش.ش 6 ت.ت ۱365 صادره شاطر ماكو نسبت پسر متوفی 
6- كامران شفق جنكانلو ش.ش 282۰۰765۰5 ت.ت ۱369 صادره ماكو نسبت 

پسر متوفی
7- علی شفق جنكانلو ش.ش 282۰27473۰ ت.ت ۱373 صادره ماكو نسبت پسر 

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

صادر خواهد شد.
بخشعلی نژاد-رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو



شهردار اصفهان تاکید کرد:

مطالبه شهروندان با تشکیل کمپین 
ترافیک 

بهادری-اصفهان-شهردار اصفهان گفت: با راه اندازی 
اصفهان، حل مسئله  ترافیك در شهرداری  كمپین 
ترافیك شهر به مطالبه عمومی شهروندان اصفهانی 
اظهار  جمالینژاد  مهدی  دكتر  شد.  خواهد  تبدیل 
كرد: دست یافتن به شهری با هوای پاك و محوریت 
ترافیكی  نظام  با  موتوری  غیر  نقل  و  حمل  تردد 
منظم، نیازمند برداشتن گامهای مستحكم در مسیر 
و  اجرایی  متولیان  و همزبانی  فرهنگسازی، همدلی 
همراهی شهروندان فهیم این دیار برای رسیدن به 
نصف جهانی است كه شهر دوچرخه نامیده میشد.
شهردار اصفهان با اشاره به اینكه شهرداري اصفهان 
حامي این كمپین بزرگ مردمی خواهد بود، ادامه 
داد: امسال یكي از اولویتهاي مهم شهرداري اصفهان 
صورت  به  اصفهان  شهر  در  ترافیكي  فرهنگ  ارتقا 
ویژه و متمركز است.جمالی نژاد با بیان اینكه یكي 
از دغدغههاي جدي شهرداری این است كه این یك 
حركت داخلي و خودمحور نباشد، تصریح كرد: به 
سایر  همكاری  با  پروژه  این  از  بخشی  دلیل  همین 

دستگاههای استان انجام میشود.

بیش از 259 هزار نفر در معرض 
خطر دیابت

دكتر قاسم جان بابایي رئیس دانشگاه علوم پزشكي 
دیابت  هاي  برنامه  ادغام  طرح  گفت:  مازندران، 
نظام سالمت  در  گذشته  سال  از  باال   فشارخون  و 
مازندران اجرایي شده و در طرح پزشك خانواده در 
قالب بسته هاي خدمت، وظایف پزشك خانواده و 
بیماران  مراقبت  و  آموزش  درباره  سالمت  مراتب 
مشخص  ها  ان  سالمت  وضع  بهبود  شاخصهاي  و 
مراقبت  و  شناسایي  اینكه  اعالم  با  است.وي  شده 
از بیماران فشارخون باال و دیابت در حوزه شهري 
فعال است، افزود: تا كنون آمار و گزارشي از تعداد 
بیماران و وضعیت مراقبت ان ها در اختیارمعاونت 

قرار نگرفته است. 
ادامه  در  مازندران  پزشكي  علوم  دانشگاه  رئیس 
از  بیش  را  غربالگري  شرایط  واجد  افراد  كل  تعداد 
69۰، هزار نفر عنوان كرد و گفت: از این تعداد بیش 
نفر در  غربالي شدند كه 52هزار  نفر  هزار  از 579 
بیان  با  بابایي  جان  باشند.دكتر  مي  شهري  حوزه 
اینكه بیش از 259 هزار نفر در معرض خطر دیابت 
قرار دارند،گفت: تاكنون بیش از پنج هزارو 3۱6نفر 
دیابتي شناسایي شدند كه از این تعداد چهار هزار 
هستند. شهري  532نفر  و  روستایي  نفر   784 و 
رئیس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بیان اینكه 
پنج هزارو 245هزار بیمار فشار خون باال شناسایي 
شده است، گفت: از این تعداد چهار هزار و 772نفر 

روستایي و 47۱ نفر شهري هستند.
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 برگزاری اولین همایش ملی آب، چالش ها و 
راهکارها  در اصفهان

بهادری-اصفهان-اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، 
چالش ها و راهكارها با همكاری استانداری اصفهان، شهرداری اصفهان 
آب  سهامی  اصفهان،شركت  صنعتی  ،دانشگاه  فاضالب  و  آب  شركت   ،
منطقه¬ای و شركت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان در تاریخ 27 و 

28 مهرماه ۱395   برگزار می شود.
در این همایش با بهره گیری از دانش متخصصین و پژوهشگران برجسته 
سراسر كشورمباحثی همانند مدیریت عرضه آب شرب و بهداشت، مدیریت 
تقاضای آب شرب و بهداشت،قوانین و استانداردهای حاكم بر تامین و توزیع 
آب،قوانین و حقوق آب، فناوری  های نوین عرضه و تقاضای آب،آثار زیست  

محیطی عرضه و تقاضای آب شرب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
همچنین در این سمینار پیرامون مدیریت مصرف عرضه آب شرب بهداشتی 
از منابع موجود، تنوع بخشی به روش  های تامین و توزیع  به صیانت 
آب،ارتقاء كمی و كیفی پتانسیل  های موجود در تامین آب، پیشگیری از 
برداشت  های غیر قانونی، پیشگیری از آلودگی كیفی منابع آب و حفظ 

حریم تاسیسات پرداخته شود.
گفتنی است، آئین رونمایی از وب سایت اطالع رسانی دبیرخانه این همایش 
به آدرس  http://www.water-iut.ir در در محل دانشگاه صنعتی 
اصفهان )دبیرخانه همایش( و با حضور نمایندگانی از طرفین انجام شد و 
عالقمندان می توانند در مهلت های تعیین شده نسبت به ارسال مقاالت و 

ثبت نام حضور در همایش اقدام نمایند .
تنوع محورهای این كنفرانس كه همه ابعاد مدیریت تامین ، توزیع و مصرف 
آب شرب را پوشش می دهد ، باعث خواهد شد تا امكان حضور طیف 
وسیعی از اساتید، دانشجویان و متخصصین در این گردهمایی فراهم شود .
سی و یكم خردادماه 95 به عنوان آخرین مهلت ارسال مقاالت و پانزدهم 
شهریور ماه به عنوان آخرین مهلت ثبت نام این همایش درنظرگرفته شده 

است . همچنین اعالم نتایج داوری در پایان مرداد ماه جاری خواهد بود. 

برنامه ریزی 50 ساله براي ثبت آثار ایرانی 
در فهرست میراث جهانی

سرپرست كمیسیون ملی یونسكو در ایران با اشاره به محدودیت ثبت 
تاریخی و  آثار متعدد  آثار در فهرست میراث جهانی یونسكو گفت: 
طبیعی كشورمان برای ثبت در این فهرست تا 4۰ تا 5۰ سال آینده 
در نوبت هستند.سعداهلل نصیری قیداری در همایش ملی بزرگداشت 
 ۱9 معنوی،  میراث  ۱۰مورد  تاكنون  گفت:  شبستری  محمود  شیخ 
مورد میراث مادی و ۱2 مورد میراث طبیعی از كشورمان ثبت جهانی 
شده است . وی خاطرنشان كرد: در این راستا معرفی دو شهر خالق، 
سه شهر معنوی و دو شهر علمی با هدف بازشناسی هویت ایران به 

جهان انجام شده است.
 وی ادامه داد: آشنا شدن با بزرگانی همچون شیخ محمود شبستری، 

جوانان كشور را به نفس و خودشان مطمئن می كند.
 سرپرست كمیسیون ملی یونسكو در ایران اظهار كرد: بر این اساس 

باید دانشگاه ها در معرفی آثار بزرگان به جوانان تالش كنند.
به سمت صلح  باید  فرامدرن  و  مدرن  در عصر  افزود: كشورها  وی   
هدایت شوند و شیخ محمود شبستری بهترین سرمایه اجتماعی است 

كه می تواند این هدف را محقق سازد.
 قیداری اظهاركرد: این عارف نامی می تواند موجی از گردشگران را به 

شهرستان شبستر هدایت كند.

خبرخبر

اجرائیه 

مشخصات نمایند محكوم له / محكوم لهم:
۱-بانك ملی اداره امور شعب استان مازندران به نشانی – ساری بلوار پاسداران 

روبروی بیمارستان نیمه شعبان
مشخصات محكوم علیه/ محكوم علیهم:

مدرن  مهر  پارسان  المكان 2- شركت  مهدی مجهول  فرزند  یوسفی  ۱-سلطان 
كاسپین به نشانی آمل- پاساژ داودی- طبقه سوم – پالك 67 3- سلمان رجبی 
فرزند غالمعلی به نشانی شهرستان آمل خ طالب آملی دریای ۱3 جنب پارك 

دانشجو4- امید فالح فرزند قنبر به نشانی شهرستان آمل روستای درازان
محكوم به: بموجب دادنامه مربوط 94۰997۱2۱۰۱۰۰897 صادره از این دادگاه 
حكم به محكومیت محكوم علیهم متضامنا به پرداخت 77/777/4۰۰ ریال بابت 
تاریخ ۱394/3/۱2 و پرداخت خسارت  تا  تادیه  تاخیر  اصل و سود و خسارت 
و  ریال   2۱/434 بمبلغ  روزانه  حكم  اجرای  لغایت  اخیر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 
پرداخت حق الوكاله وكیل مطابق تعرفه و پرداخت 3/55۰/۰۰۰ ریال بابت تمبر 
دادرسی هزینه دادرسی هزینه انتشار آگهی بمبلغ دویست و پنجاه هزار ریال در 
حق محكوم له و همچنین محكوم علیهم باید 5% محكوم به بابت هزینه اجرایی 

در حق صندوق دولت پرداخت نمایند.
مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل- روح اهلل 
رضازاده

آگهی ابالغ

خواهان / خواهان ها قربانعلی محمود باقری فرزند قربانعلی دادخواستی به طرفیت 
خوانده گان ۱-پاشا مختار زاده فرزند قربانعلی 2-رضا مختار زاده فرزند پاشا به 
نموده  ماكو  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  مطالبه  خواسته 
كه جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماكو واقع در 
شهرستان ماكو – بلوار شهید قنبری ارجاع و به كالسه 95۰99844552۰۰889 
ظهر   ۱۱ ساعت   95/۰3/۱6 بتاریخ  آن  برای  رسیدگی  وقت  كه  گردیده  ثبت 
تعیین شده است.به علت درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك 
نوبت در یكی از جراید كثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و نسخه ثانی را دریافت و در وقت مقرر فوق در دادگاه حاضر گردد.

اللهیاری -رییس شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان ماکو

آگهي تحدید حدود اختصاصي 

چون از ششدانگ پالك یك اصلي واقع در شهرستان داالهو بخش پنج كرمانشاه 
تحدید حدود به عمل نیامده است لذا از پالك مرقوم ذیال تعریف شده است طبق 
ماده ۱4 قانون ثبت اسناد و امالك در زمان مقرر قید شده تحدید حدود بعمل 
خواهد آمد لذا بدین وسیله از كلیه مجاورین و كسانیكه نسبت به تحدید حدود 
اعترض دارند برابر ماده 2۰ قانون ثبت تا سي روز اعتراض خود را كتبا به این 
اداره تسلیم و رسید دریافت دارند در غیر اینصورت حق آنان ساقط خواهد شد.
و   ۱ شناسنامه  شماره  به  یداله   فرزند  بوچاني  پرویز  و  كیومرث  ۱-آقایان 
از  مشاع  دانگ  سه  عرصه  كدام  هر  ؛  غرب  كرند  از  صادره    337۰۰36487
از   قسمتي  پالك  تحت  مربع  متر   365،95 مساحت  به  خانه  یكباب  ششدانگ 
۱۱3 الي ۱۱7 فرعي یك اصلي كرند غرب  واقع در بخش پنج كرمانشاه كرند 

غرب محله  شوا ، در مورخه ۱395/3/۱2 تحدید حدود بعمل خواهد آمد .
تاریخ انتشار : ۱395/2/۱8                                                                          

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان داالهو- خلیل بساطی

آگهي مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(

بموجب پرونده كالسه 93۰3۰3 و دادنامه و اجراییه صادره از شعبه ۱۰ دادگاه 
له آقاي علي حاجي اسفندیاري علیه آقاي محمد حسن  عمومي حقوقي كرج 
حكمت پور محكوم علیه محكوم است به پرداخت مبلغ 588/8۰6/۰۰۰ ریال و 
مبلغ 29/44۰/3۰۰  ریال نیم عشر دولتي. با توجه به اینكه اجرائیه به محكوم 
علیه  ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به 
درخواست محكوم له و به منظور استیفاي محكوم به و هزینه اجرایي متعلق به 
محكوم علیه از سوي این اجرا توقیف و توسط كارشناس رسمي دادگستري كرج 
بشرح زیر توصیف و ارزیابي شده و مقرر گردیده در روز سه شنبه 95/3/25 از 
ساعت ۱۱ الي ۱2 در محل اجراي احكام مدني دادگستري كرج از طریق مزایده 
از قیمت 2/76۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق نظر كارشناسي  به فروش برسد مزایده 
شروع مي شود و به هر شخص حقیقي و حقوقي كه باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده في المجلس بصورت وجه نقد یا 
چك بانكي تضمیني از خریدار اخذ و الباقي ظرف یك ماه از وي وصول و پس 
از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تملیك مورد مزایده به نام خریدار منتقل 
خواهد شد در صورتیكه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید 
سپرده وي پس از كسر هزینه هاي مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
مي گردد. كلیه هزینه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم علیه است كه از محل 
تاریخ  از  توانند ظرف مدت یك هفته  فروش پرداخت خواهد شد. طرفین مي 
مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند كه در این صورت تا رسیدگي 
به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا 
طالبین به شركت در مزایده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع از 
مال مورد مزایده بازدید نمایند. مال مورد مزایده و بهاي آن طبق نظر كارشناس 

بدین شرح است:
در  ثبتي ۱56/7789  پالك  در خصوص  شماره........  ابالغ  به  بازگشت  احتراما 

معیت خواهان از ملك بازدید بعمل آمد.
توصیف ملك:

ملك موردنظر در آدرس: كرج- بلوار جمهوري- ساختمان بانك پاسارگاد واقع 
به  واحد  این  باشد.  مي  زنانه  آرایش  سالن  اجاره  در  حاضر  حال  در  باشد  مي 
با كف سرامیك و  و آشپزخانه  اتاق، هال  مساحت 92/۰9 مترمربع داراي سه 
زمان  در  باشد.  مي  پكیج  و  رادیاتور  با  آن  گرمایش  باشد.  مي  كامل  سرویس 
بازدید بنا بر توضیحات حاضرین در محل ملك مذكور در اجاره خانم ها شیرواني 

و برخورداري مي باشد.
نظریه كارشناسي:

باتوجه به توضیحات فوق و باتوجه به موقعیت زماني و مكاني، مساحت ملك، 
قدمت بنا، شبكه دسترسي، امكانات محل، رونق بازار ملكي و باتوجه به جمیع 
عوامل موثر در ارزیابي، ارزش ششدانگ ملك مذكور، بدون در نظر گرفتن بدهي 
با شرط عدم  و  به شهرداري و سایر اشخاص حقوقي و حقیقي  هاي احتمالي 
فعلي مبلغ  به وضعیت  باتوجه  واگذاري،  و  مانعي جهت تخلیه و تحویل  وجود 
2/76۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل دویست و هفتاد و شش میلیون تومان برآورد و 

تعیین مي گردد. 4۰752 م/الف
دادورز شعبه 10 دادگاه حقوقي کرج- صیدخاني

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 
كالسه پرونده 4/۱۰6/95 

شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خواهان: رفعت احمدی فرزند فتاح 

خوانده : مصطفی مرادی 
كه  تقدیم  فوق  خوانده  بطرفیت  مطالبه  خواسته  با  دادخواستی  فوق  خواهان 
برای روز ۱395/۰3/22 ساعت ۰9:3۰ وقت  و  ارجاع شده است  این شعبه  به 
رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهول المكان بودن خوانده از طریق این 
آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود نامبرده می 
تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.

دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی
مبلغ  به   94/4/2۰ مورخ   94889667 شماره  تضمینی  چك  فقدان   
969.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهان مهوش مرحمت خوانده : بانك پارسیان خواسته: 
ابطال چك تضمینی شماره 9488667 به مبلغ 969.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عهده 
بانك پارسیان شعبه كریمخان زند خواهان در تاریخ ۱394/5/۱2 دادخواستی 
با مشخصات فوق تقدیم نموده كه  ابطال یك فقره چك تضمینی  به خواسته 
پس از ارجاع به این شعبه و با توضیح اینكه خواهان چك مذكور را در تاریخ 
حساب  صاحب  عنوان  به  زند  كریمخان  شعبه  پارسیان  بانك  عهده   94/4/2۰
دریافت نموده اما پس از دریافت مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور حكم 
بر ابطال چك و اعالم مراتب به بانك محال الیه را نموده است دستور دادگاه در 
اعمال ماده 324 ناظر به ماده 327 قانون تجارت سه مرتبه متوالی در جراید 
رسمی كشور منتشر می گردد تا هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعالن تا سه سال 
سند مذكور از ناحیه دارنده مجهول ابراز نگردید حكم به بطالن آن صادر خواهد 

شد. ۱۱۰/۱۰347 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی تهران

آگهی حصر وراثت

آقای حسن شفق جنكانلودارای شناسنامه شماره بشرح دادخواست به كالسه 
6۰/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان حسن شفق جنكانلو بشناسنامه 64 در تاریخ 37/2/3 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-خانی امیری همسر مرحوم

2-پری شفق جنكانلو فرزند اناث آن مرحوم
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت پی در پی یك 
مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو

اگهی ابالغ وقت رسیدگی 

خانم  شكایت  حسب  كه  محمدرضا  فرزند  خلعتبری  امیر  متهم  به  بدینوسیله 
خدیجه دودانگی و غیره به اتهام كالهبرداری تحت تعقیب این دادگاه می باشد 
وفق ماده 344 قانون آئین دادرسی كیفری ابالغ می شود كه در وقت رسیدگی 
95/3/۱8 روز سه شنبه راس ساعت 8/3۰ صبح جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین 

دفاع احتمالی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید.
م الف:950105           رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر

تجدید آگهي اجاره

در  صفادشت  شهرداري 
بند  باستناد  دارد  نظر 
شوراي   37 جلسه   3
اسالمي شهر نسبت به اجاره واحدهاي 
تجاري میدان نبي اکرم و خیابان تختي 
لذا  نماید  اقدام  کتبي  مزایده  طریق  از 
مزایده  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان 
واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

کارپردازي مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک 95/3/5

محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

آگهي مشارکت 
در ساخت مجتمع

در  صفادشت  شهرداري 
 11 بند  باستناد  دارد  نظر 
نسبت  شهر  اسالمي  شوراي   41 جلسه 
و  مشارکت  با  تجاري  مجتمع  ساخت  به 
طریق  از  خصوصي  بخش  گذاري  سرمایه 
متقاضیان  لذا  نماید  اقدام  عمومي  مزایده 
آگهي  برگه  دریافت  جهت  شرایط  واجد 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

مراجعه نمایند.
پایان مهلت مدارک: 95/3/5

محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

 -۱ بطرفیت  دادخواستی  یاور  فرزند  برون  حسن  خواهان 
موسوی  مهدی  سلمانوندی3-سید  غفوری2-میثم  سیاوش 
خوانده  و  پالك  انتقال  به  اول  ردیف  خوانده  الزام  بخواسته 
ردیف سوم به انتقال سند به حضور در دفترخانه جهت تنظیم 
سند رسمی یك دستگاه سواری پژو به شماره 86د88۱ایران 
تقدیم  ۱۰۰۰۰۰۰ریال  مقوم  فعال  دادرسی  خسارات  ۱4و 
باغملك  شهرستان  اختالف  حل  شورای  قاضی  شعبه  به  كه 
شنبه  روزسه  برای  و  بكالسه29/۱۱/95ثبت  و  ارجاع 
چون  و  گردیده  وقت  تعیین  مورخه۱395/3/۱۱ساعت9صبح 
تقاضای  برحسب  شده،لذا  اعالم  المكان  مجهول  خواندگان 
آیین  قانون  73از  ماده  به  مستندا  و  شورا  دستور  و  خواهان 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
نتشار  اال  كثیر  از جراید  یك  در  نوبت  یك  فوق  ۱379مراتب 
تاریخ  از  كه  شود  می  دعوت  الذكر  فوق  خواندگان  از  و  درج 
دریافت  با  و  مراجعه  دفتر شورا  ۱۰به  آگهی ظرف مدت  نشر 
را  خود  اقامت  محل  آدرس  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
وقت  و  ضمائم  و  دادخواست  مفاد  اینصورت  غیر  در  اعالم 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود و چنانچه بعدا نیازی به درج آگهی باشد فقط یك نوبت 

و مدت آن ده روز خواهد بود. شماره م الف:)25( 
قاضی شورای حل اختالف باغملك –بهنام انصاری

راه  كل  اداره  راهداری  مدیریت  سرپرست  عادلی  محسن 
یكساله؛ حجم   عملكرد  تبیین  در  مركزی  استان  وشهرسازی 
مركزی  استان  راهداری  مدیریت  متنوع  اقدامات  كیفیت  و 
از  اهداف  به  نیل  بیانگر  و  وقفه  بی  تالشهای  ثمره   گفت: 

پیش طراحی شده است.
استان  وشهرسازی  راه  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مركزی. محسن عادلی سرپرست مدیریت راهداری اداره كل 
عملكرد  خالصه  تشریح  در  مركزی  استان  وشهرسازی  راه 
با  راهداری  حوزه  فعالیتهای  گفت:  مدیریت  این  یكساله 
توجه به اهمیت و حساسیت این حوزه .بیش از 24 سرفصل 
مرتبط  های  مولفه  تمامی  و  شده  شامل  را  متنوع  و  مختلف 
و  نقاط  رفع  نگهداری.  ایمنی.  های  مقوله  از  اعم   « »راه  با 
همچنین  و  راهها  عالئم   و  تابلوها  نصب  حادثه.  پر  مقاطع 
در  گیرد.  برمی  در  را  زمستانی  پاشی  نمك  و  روبی  برف 
همین راستا آمارها نشان می دهد با تالش بی وقفه مجموعه 
مدیركل  نژاد  نصراله  مهندس  بیدریغ  حمایتهای  و  همكاران 
راه وشهرسازی استان مركزی در طول سال 94 در راستای 
ارتقاء زیرساختهای حمل و نقل جاده ای توانسته ایم موفق 

نماییم. عمل 

برخی  به  اشاره  با  اداره كل  این  راهداری  مدیریت  سرپرست 
راهها   نگهداری  انجام شده دربخش  پروژه های  دستاوردها و 
درطول یكساله اخیر گفت:رفع 38 نقطه پرحادثه استان )كه 
 24 آشكار سازی  باشد(.  می  مجموعه  این  افتخارات  از  یكی 
 ۱6۰. جدید   پرحادثه  ۱۰نقطه   وشناسایی  مقطع  و  نقطه 
. راه اصلی و فرعی(    كیلومتر روكش آسفالت )شامل بزرگراه 
گیری.  لگه  مربع  متر   2۱5۰۰۰ درزگیری.   متر   267۰۰۰
26 كیلومتر ماسه آسفالت . 9 كیلومتر شانه سازی آسفالته. 
65۰ كیلومترشانه سازی  و اصالح شیب شیروانی . ۱9 مورد 
تن(  باند)7۱47  كیلومتر   9۱9۱2 و  پلها   اساسی  تعمیرات 
برف  تن(   35732( باند  كیلومتر   ۱۰9943 و  پاشی  نمك 
روبی زمستانی را می توان از فعالیتهای حوزه راهداری اداره 

كل راه شهرسازی استان مركزی عنوان نمود.
حوزه  شده  انجام  ایمنی  اقدامات  به  اشاره  با  عادلی  محسن 
خط  كیلومتر  داشت:24۰۰  اظهار  اخیر  یكساله  در  راهداری 
عملیات  كیلومتر   25۰ گاردریل.  تعمیر  كیلومتر   3۰ كشی. 
سیستم  احداث  كیلومتر   ۱8  . روشنایی  نگهداری  و  تعمیر 
مورد   8۰۰  . بتنی  نیوجرسی  نصب  كیلومتر   ۱۰  . روشنایی 
محدوده  ها.  دماغه  شامل   ( راهها  اضطراری  سازی  ایمن 

پلیس راه ها. عوارضی ها. سرحفاظ ها و....( .۱6۰۰ مترمربع 
تعویض  مورد   ۱۱۰۰  . اطالعاتی  تابلوهای  طراحی  و  تعمیر 
این  اقدامات   اهم  از  اضطراری  و  انتظامی  تابلوهای  نصب  و 

حوزه به شمار می رود.
سرپرست مدیریت راهداری درخصوص نوآوریهای انجام شده 
از 2۰  بارشهای زمستانی گفت:مطالعه و نصب بیش  درفصل 
كیلومتر حصار برفگیر در راههای شریانی ) در مقاطع الزم( 
و  ای  جاده  های  كوالك  ایجاد  مدیریت  و  كنترل  هدف  با 
همچنین اجرای بالغ بر ۱۰ كیلومتر آسفالت حفاظتی از نوع 
میكروسرفیسینگ در محورهای استان مركزی را می توان از 
اقدامات نوآورانه اداره كل راه و شهرسازی استان مركزی در 

حوزه مدیریت راهداری عنوان نمود .
هزار   3۰ با  آفتاب(  سرزمین   ( مركزی  استان  است  گفتنی 
 ۱2 جمعیت.دارای  نفر  میلیون   ۱/4 وسعت.  مربع  كیلومتر 
پارچه    ۱6۰3. شهر  شهرستان.23بخش.66دهستان.33 
به  بزرگراه  و  آزادراه  كیلومتر   555 از  مندی  بهره  با  آبادی  
جایگاه  و  اهمیت  از  كشور  جنوب  به  شمال  كریدور  عنوان 

ویژه ای در حوزه حمل و نقل كشور برخوردار می باشد.

عملکرد یکساله راهداری استان مرکزی تشریح شد

 نوبت اول
 نوبت اول

قاسم  سردار  احمدی،  فریدونكنار:  خبرنگار 
رضایی در گفت وگو با خبرنگار ان گفت: سال 
94 با توفیقات خوبی كه به دست آوردیم سال 
كشور  مرزبانی  مجموعه  برای  خوبی  بسیار 
ارزیابی می شود و در مرزهای شرقی از طریق 
همرزمان مرزبانی اقدامات موفقی داشتیم كه 
از ورود بیش  اقدامات در مجموع  بهترین  در 
كشور  داخل  به  مخدر  مواد  انواع  تن   66 از 

جلوگیری شد.
وی افزود: همچنین اقدام جدی در بحث اشرار 
و گروه های معاند حاضر در منطقه تحقق یافت 
كه یكی از این عملیات های اقداماتی دستگیری 
سه تن از تروریست هایی بود كه بیش از ۱4۰ 
راه  از  و  انفجاری  نوری،  انواع صوتی،  چاشنی 
دور به همراه  داشته و با آموزش های تكفیری 
با هدف ناامن كردن كشور قصد ورود به داخل 

را داشتند.
عنایت  كرد:  تصریح  كشور  مرزبانی  فرمانده 
مرزهای  حال  شامل  همیشه  متعال  خداوند 
جمهوری اسالمی ایران بوده و ما در جبهه های 
مناسبی  بسیار  اقدامات  كشور  غرب  مرزهای 
و  عراق  با  خوبی  تعامالت  و  دادیم  انجام 

افغانستان تحقق یافته است.
وی ادامه داد: در تعامل های مطلوب با عراق 

كه  قاچاقی  از  جلوگیری  در  خوبی  مدیریت 
تحقق  می شد  انجام  عراق  مرزهای  سمت  از 
یافته و در اروندرود نیز امنیت ارتقا پیدا كرده 
گاردهای  هماهنگ  و  همزمان  گشت های  و 
این  در  عراق  و  ایران  مرزبانی های  ساحلی 

منطقه گسترش یافته است.
رضایی بیان كرد: قاچاق در منطقه شمال غرب 
ایران در  و  عراق  مرزبان های  و  مدیریت شده 
حاشیه مناطق مرزی امنیت مرزها با تعامالت 
و  است  كرده  پیدا  خوبی  عمق  شده  ایجاد 
آذربایجان  كشور  با  نیز  شمالی  مرزهای  در 
تعامالت بسیار باالیی تحقق یافته و امروز در 

مرزهای این كشور وجود ندارد.
وی با بیان اینكه در سال 95 ادامه برنا مه های 
عملیاتی سال گذشته برای جلوگیری و مبارزه 
حوزه  در  كرد:  خاطرنشان  است،  قاچاق  با 
خلیج فارس و دریای عمان نیز با ایجاد تعامالت 
سازنده با كشورهای حاشیه خلیج فارس امنیت 
و  خطر  هیچ  و  داشته  خوبی  عمق  منطقه 

مشكلی در این مناطق احساس نمی شود.
رضایی اظهار كرد: با توجه به وضعیتی كه در 
قاچاق  آب های جنوب  در  دارد  وجود  منطقه 
كاال انجام می شود و در همین راستا مرزبانی 
برنامه ریزی جدی و اقدامات عملیاتی مطلوبی 

داشته كه در سال گذشته بعضی 
شكر  و  برنج  همچون  كاالها  از 
 3۰ كشفیات  و  شد  هدف گذاری 

برابری داشتیم.
جمهوری  مرزبانی  فرمانده 
اینكه  بر  تاكید  با  ایران  اسالمی 
و  مقابله  راه  در  موارد  بعضی  در 
مبارزه جدی با قاچاق تا 5۰ برابر 
با  و  دادیم  افزایش  را  كشفیات 
افزود:  كردیم،  پیدا  ورود  جدیت 
در سال جدید نیز در همین راستا 

توفیقات مطلوبی در راستای تحقق شعار سال 
و حمایت از تولیدات داخلی و اجرای اقتصاد 

مقاومتی گام های موثری برداشته شده است.
رضایی بیان كرد: در سال 95 تا امروز بیش از 
مخدر  مواد  انواع  كیلوگرم   5۰۰ و  هزار  هفت 
توسط نیروهای مرزبانی كشور كشف و ضبط 
شده و از ورود این مواد مخدر به داخل كشور 

جلوگیری شده است.
وی تصریح كرد: در بحث پیش ساز موارد در 
كشور  غربی  مرزهای  از  و  بود  وارداتی  حوزه 
افزایش  درصد   8۰ از  بیش  امسال  كشفیات 
برابر  سه  سیگار  ضبط  و  كشف  است،  یافته 
شده، كشفیات تجهیزات ماهواره ای ۱8 برابر 

برابر  چهار  محترقه  مواد  در  و  شده  بیشتر 
افزایش كشفیات بوده است.

رضایی ادامه داد: كشف و ضبط لوازم صوتی 
تولید  برای  جدی  چالش  كه  تصویری  و 
 93 البسه  و  شده  برابر  هشت  است  داخلی 
بخش  در  و  می دهد  نشان  را  افزایش  درصد 
گوشی های تلفن همراه با كشفیات سه برابری 
مواجه هستیم كه عدد حدود 3۱ هزار دستگاه 

را نشان می دهد.
فرمانده مرزبانی كشور گفت: كشف اسباب بازی 
كودكان 5۰ برابر شده، كشفیات چای نیز به 
پودرهای  و  داشته  افزایش  برابر   2۰ میزان 
قاچاق  از مناطق جنوبی  بیشتر  نیز كه  نیروزا 

می شود 36 درصد افزایش داشتیم.

فرمانده مرزبانی کشور خبر داد: 

جلوگیری از ورود 66 تن انواع مواد مخدر به داخل کشور
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برنامه ریزی برای صادرات روزانه 300 میلیون 
مترمکعب گاز به 15 کشور دنیا

مدیر امور بین الملل شركت ملی گاز ایران گفت: در سال های آینده 
روزانه 3۰۰ تا 35۰ میلیون مترمكعب گاز به ۱5 كشور همسایه ارسال 

می شود.
به گزارش وزارت نفت، »عزیزا... رمضانی« در حاشیه بیست و یكمین 
افزود: اكنون  المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی  نمایشگاه بین 
روزانه 7۰۰ میلیون مترمكعب گاز در كشور تولید می شود و بر اساس 
برنامه ریزی ها، این مقدار تا پایان برنامه ششم توسعه به یك میلیارد 

و 2۰۰ میلیون مترمكعب افزایش می یابد.
وی اعالم كرد: با افزایش تولید و ورود فازهای جدید پارس جنوبی 
ظرفیت صادرات روزانه 2۰۰ میلیون مترمكعب گاز ایجاد می شود و 
با بهره گیری از طرح های بهینه سازی می توان این مقدار را تا 35۰ 

میلیون مترمكعب نیز افزایش داد.
آذربایجان،  ارمنستان،  تركیه،  كشورهای  با  اكنون  گفت:  رمضانی 
گاز  سوآپ  و  صادرات  واردات،  زمینه  در  پاكستان  و  تركمنستان 

قرارداد تجاری داریم.
افغانستان،  با  مذاكره  یاد شده،  بر كشورهای  افزون  داد:  ادامه  وی 
ادامه دارد و  فارس  عمان، كویت و دیگر كشورهای حاشیه خلیج 
امیدواریم بتوانیم بخش عمده اهداف تعریف شده را با صادرات به 

كشورهای همسایه محقق كنیم.
به گفته وی، پس از كشورهای همسایه می توانیم بازار بزرگ هند، 
چین و اروپا را با خط لوله و ال.ان.جی )گاز مایع فشرده( هدفگذاری 

كنیم. 
رمضانی صادرات بیش از 8۰ درصد تولید گاز كشور در دوره ۱344 
تا ۱357 را یادآوری كرد و ادامه داد: پس از انقالب با توجه به روند 
توسعه صنعت گاز و نیازی كه كشور به انرژی داشت سیاست های 

كشور بر این قرار گرفت كه گاز را در داخل كشور مصرف كنیم.
افزایش است و سهم همه  وی گفت: اكنون تولید گاز كشور رو به 
بخش ها مانند تزریق، پتروشیمی ها، صنایع بزرگ و... دیده شده 

است.
نشست  در  پنجشنبه  روز  نفت   وزیر  معاون  گزارش  این  اساس  بر 
خبری در حاشیه بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی اعالم كرد: میزان صادرات میعانات گازی در 
دوران تحریم روزانه 25۰ هزار بشكه بود كه امروز از مرز 4۰۰ هزار 

بشكه در روز عبور كرده است.
بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
صبح پنجشنبه با حضور ۱9۰۰ شركت از جمهوری اسالمی ایران و 
38 كشور دیگر، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

آغاز به كار كرد.

دفاتر فنی مشترك میان ایران و شرکتهای نفتی خارجی 
ایجاد می شود

مشترك  فنی  دفاتر  ایجاد  از  نفت  ملی  شركت  مدیرعامل  معاون 
در  خارجی  و  ایرانی  كارشناسان  میان  مشترك  پروژه  اجرای  و 

قراردادهای توسعه ای خبر داد.
در  ایران  نفت  ملی  شركت  مدیرعامل  معاون  منوچهری،  غالمرضا 
بین  نمایشگاه  و یكمین  بیست  و مهندسی در حاشیه  توسعه  امور 
المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با بیان این كه انتقال فناوری از 
كشورها و شركتهای صاحب فن به ایران یكی از وجوه اقتصاد مقاومتی 
است، گفت: سرمایه گذاری در صنعت نفت و بویژه توسعه میدانهای 

مشترك زمینه گسترده ای را برای انتقال فناوری فراهم می كند.
معاون مدیرعامل شركت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی با تاكید 
باید در  افزود:  انتقال فناوری به داخل،  بر مدیریت هوشمندانه در 
سهم دادن به شركتهای ایرانی در مطالعه، اجرا و ساخت تجهیزات 

در هنگام انتقال فناوری هوشمندانه عمل كنیم.
وی گفت: بر این اساس ایجاد دفاتر فنی مشترك، كار مشترك میان 
قراردادهای  در  قراردادی  تعهدهای  و  و خارجی  ایرانی  كارشناسان 
توسعه ای، به انتقال فناوری منجر می شود كه این موضوع به نوعی 

پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.
منوچهری با اشاره به ایجاد اشتغال فناورانه اظهاركرد: توسعه میدان 
گازی پارس جنوبی سبب توسعه شركتها و انتقال فناوری در بسیاری 

از بخشهای صنعتی شد كه این روند همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: این بار با توجه به تجربه های تازه ای كه در دوران 
تحریمها آموختیم و ظرفیت سازیهایی كه ایجاد شد بویژه با نیروها و 
فارغ التحصیالن مستعدی كه داریم، می توانیم سهم خواهی خود را 

در ایجاد اشتغال فناورانه بیشتر كنیم.
معاون مدیرعامل شركت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی ادامه 
قلم   ۱۰ ساخت  و  دانشگاهها  با  فناورانه  قراردادهای  امضای  داد: 
برای  نفت  وزارت  سیاستهای  با  همسو  نفت  صنعت  اساسی  كاالی 
انتقال فناوری و زمینه سازی همكاری شركتهای داخلی با شركتهای 

خارجی است.
منوچهری اظهاركرد: همه تالش خود را به كار می بریم تا از توان 
كارشناسی، تامین مالی و توان مدیریتی شركتهای خارجی بهره برده 

و بدنه اجرایی و ساخت تجهیزات در داخل كشور انجام شود.
وی ادامه داد: همزمان با این مسئله شركت نفت از شركتهای صاحب 
ایران  فن خارجی كه می خواهند در زمینه ساخت تجهیزات وارد 
ایرانی  سازنده  با  حتم  طور  به  كه  دارد  تاكید  و  خواهد  می  شوند 

مشاركت داشته و اجرای پروژه ها به صورت مشاركتی انجام شود.

ظرفیت ذخیره نفت در خلیج فارس 53 میلیون
  بشکه شد

با بهره برداری از مخازن جدید در حوزه فالت قاره، ظرفیت ذخیره 
سازی نفت خام ایران در منطقه خلیج فارس از مرز 53 میلیون بشكه 

عبور كرد.
از  یكی  خام  نفت  ذخیره سازی  ظرفیت  افزایش  مهر،  گزارش  به 
منظور  به  سیاه  طالی  صادركننده  بزرگ  كشورهای  تاكتیك های 
امضای  زمان  در  را  زنی كشورها  چانه  قدرت  كه  بوده  نفت  فروش 

قراردادهای نفتی افزایش می دهد.
بر این اساس همزمان با افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران، با 
بهره برداری از مخازن جدید و در دست تعمیر در حوزه فالت قاره، 
ظرفیت ذخیره سازی نفت خام ایران در منطقه خلیج فارس از مرز 

53 میلیون بشكه عبور كرد.
در شرایط فعلی با بهره برداری از چهار مخزن یك میلیون بشكه ای 
در پایانه خارگ، ظطرفیت ذخیره سازی نفت در بزرگترین ترمینال 

نفتی ایران در خلیج فارس به 28 میلیون بشكه رسیده است.
عالوه بر این، با بهره برداری از هفت مخزن در دست تعمیر در سطح 
فالت قاره ظرفیت ذخیره سازی نفت در این حوزه هم به بیش از 25 

میلیون بشكه می رسد.
به  اشاره  با  ایران  قاره  فالت  نفت  مدیرعامل شركت  سعید حافظی 
وجود 4۱ مخزن ذخیره سازی در سطح میادین نفتی ایران در حوزه 
فالت قاره، ظرفیت حداكثری ذخیره سازی را حدود ۱8 میلیون و 
2۰۰ هزار بشكه عنوان كرد و افزود: با اجرای برنامه های تعمیر مخازن، 
ظرفیت ذخیره سازی نفت خام حوزه فالت قاره به حدود 25 میلیون 

و 2۰۰ هزار بشكه افزایش می یابد.
با  هم  ایران  نفتی  پایانه های  شركت  مدیرعامل  موسوی  سیدپیروز 
تاكید بر اینكه افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت منجر به ارتقای 
توان و قدرت چانه زنی ایران به منظور فروش نفت در بازار جهانی 
خواهد شد، تاكید كرده است: از سال گذشته و با ورود مخازن جدید 
میزان ماندگاری نفت ایران در مخازن پایانه خارگ به بیش از 24 

ساعت افزایش یافته است. 

آمادگی شرکت ایتالیایی برای 
مشارکت با فعاالن صنعت نفت ایران

نماینده شركت ایفیند در ایتالیا برای مشاركت 
با فعاالن صنایع نفت و گاز ایران اعالم آمادگی 

كرد.
ایتالیایی  شركت  عامل  مدیر  متیتو،  جرمن 
نمایشگاه  یكمین  و  بیست  حاشیه  در  ایفیند 
تجربه  گفت:  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  صنعت 
خوبی از همكاری با ایران داریم، حتی زمانی كه 
ایران تحریم بود و اكنون پس از لغو تحریمها، 

ایران را بیشتر از پیش حمایت می كنیم.
مدیر عامل این شركت كه در زمینه تجهیزات 
لوله های نفت و گاز فعالیت می كند، اعالم كرد 
و  بازار  پیاپی در  اخیر حضور  كه در ۱۰ سال 

نمایشگاه نفت و گاز ایران داشته است.
با  ارتباط بسیار خوبی  ایتالیا  متیتو اعالم كرد: 
می  حمایت  همواره  را  ایران  ما  و  دارد  ایران 

كنیم.
این شركت در خصوص صنعت نفت و گاز ایران 
گفت: اكنون كه شرایط مساعد است ایران باید 
نفت و گاز خود را هر چه بیشتر صادر كند و ارز 

خارجی را در این كشور افزایش دهد.

 LNG ایران و کره جنوبی در صنایع
مشارکت می کنند  

ارائه  با  ایران  نفتكش  ملی  شركت  مدیرعامل 
پیشنهادی خواستار همكاری مشترك با شركت 
 ،LNG های كره جنوبی در زمینه پروژه های
 LNG تاسیسات مایع سازی گاز و حمل و نقل

شد.
ملی  شركت  مدیرعامل  صفایی  اكبر  علی 
مدیرعامل  »پارك«  با  دیدار  در  ایران  نفتكش 
 ،»KR  « جنوبی  كره  رده بندی  موسسه 
خواستار مشاركت با شركت های كره جنوبی در 
صنایع LNG شد و گفت: شركت ملی نفتكش 
در  خود  های  فعالیت  توسعه  دنبال  به  ایران 

صنایع  LNG است.
شركت  اینكه  بر  تاكید  با  مسئول  مقام  این 
زمینه  در  تا  است  آماده  ایران  نفتكش 
و  مایع سازی گاز  تاسیسات   ،LNG پروژه های 
شركت های  با   LNG نقل  و  حمل  همچنین 
تصریح  و مشاركت كند،  كره  جنوبی همكاری 
كرد: عالوه بر این در سایر حوزه های فراساحلی 
»پارك«  دارد.  وجود  مشترك  همكاری  امكان 
جنوبی  كره  رده بندی  موسسه  مدیرعامل 
آماده  كرد:  تاكید  دیدار  این  در  هم   »KR«
همكاری با شركت نفتكش ایران در زمینه های 
مختلف از جمله تامین منابع فاینانس هستیم.

به گزارش مهر، پس از امضای تفاهم نامه فروش 
گاز و LNG با انل ایتالیا، هفته جاری دومین 
تفاهم نامه فروش LNG ایران با شركت كوگاز 

كره جنوبی امضا شد. 
علیرضا كاملی درباره محور یادداشت تفاهمی 
و  ایران  گاز  صادرات  ملی  شركت  میان  كه 
شركت گاز كره جنوبی و همزمان با سفر »پاك 
به  جنوبی  كره  جمهوری  رئیس  های«  كوئن 
امضا رسیده، گفته است: صادرات گاز ایران به 
صورت ال ان جی، بازارگاز و انتقال تجربیات در 
زمینه تعامالت گازی محور اصلی این یادداشت 

تفاهم است. 

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

آگهی مناقصه شهرداری عنبران
مرحله اول- نوبت دوم 95-327

شهرداری عنبران در نظر دارد تکمیل ساختمان آتش نشانی شهرداری عنبران را به شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه: تکمیل ساختمان آتش نشانی شهرداری عنبران

محل انجام مناقصه: شهر عنبران خیابان امام )ره(
مبلغ برآورد اولیه: 5/800/000/000 ریال

قیمتهای پیشنهادی بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1395 و بدون تعدیل و مابه التفاوت خواهد بود.
کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

پیشنهاددهندگان باید مبلغ 23/900/000 ریال به حساب شماره 2114091673 تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملت جهت شرکت 
در مناقصه فوق واریز نموده و فیش آن را در پاکت الف، مدارک و سوابق شرکت در پاکت ب و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت 

ج تحویل نمایند.
شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه بندی ابنیه می باشند می توانند با دریافت اسناد مناقصه، قیمت پیشنهادی خود 

را تا ده روز پس از انتشار آگهی به دبیرخانه شهرداری عنبران تحویل و رسید دریافت نمایند.
به پیشنهاد مشروط، مخدوش و فاقد سپرده یا چک ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول عودت داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
مقدار کارکرد در حد تخصیص اعتبار خواهد بود.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 04532374820 تماس و جهت تهیه اسناد مناقصه به واحد عمران شهرداری مراجعه 
فرمایید.

عبداللهی شهردار عنبران

با بیان این  ایران  مدیرعامل شركت ملی نفت 
خبر كه؛ درهای نفت را به روی شركتهای غربی 
و شرقی باز گذاشته ایم، از برگزاری نخستین 
مناقصات نفتی با قراردادهای جدید نفتی ایران 

در تیرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش زمان، ركن الدین جوادی در نشست 
با اصحاب رسانه دراولین روز بیست و  خبری 
یكمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
از  شركت   ۱9۰۰ حضور  با  كه  پتروشیمی  و 
جمهوری اسالمی ایران و 38 كشور دیگر، در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
آغاز به كار كرد، اظهار داشت: نگاه شركت ملی 
بعد  خارجی  شركتهای  با  همكاری  برای  نفت 
نیست  شرقی  یا  غربی  شركتهای  تحریمها،  از 
را  نفت  صنعت  كه  است  این  به  ما  گرایش  و 
باورهای  و  دهیم  توسعه  ظرفیت  حداكثر  با 
درونی را تقویت كنیم و درهای نفت را به روی 

شركتهای غربی و شرقی باز گذاشته ایم.
مدیرعامل شركت ملی نفت ایران اذعان داشت: 
نفتی  قراردادهای  مدل جدید  در حال حاضر 
ایران در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون 
بررسی  حال  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
است كه نظر این هیئت، تمامی ابهامات را در 
این  در  اختالف  وجود  عدم  یا  وجود  خصوص 

مدل با قوانین كشور برطرف خواهد كرد.
بلند  لیست  بررسی  اكنون در حال  افزود:  وی 
شركت های E & P داخلی و خارجی هستیم 
كه این لیست تا پایان اردیبهشت ماه تهیه می 
شود و ارزیابی این شركت ها در طول خرداد 
انجام خواهد شد تا در ابتدای تیرماه بتوانیم به 

لیست كوتاهی در تعیین و معرفی شركت های 
E & P برسیم.

مدیرعامل شركت ملی نفت ایران با بیان اینكه 
نفت  بشكه  هزار   8۰۰ و  میلیون  یك  حدود 
خام خوراك روزانه پاالیشگاههای كشور است، 
گفت: اكنون میزان تولید نفت خام ایران به مرز 
3 میلیون و 7۰۰ هزار بشكه در روز رسیده و 
میزان صادرات نفت ما در مرز 2 میلیون و ۱۰۰ 

هزار بشكه در روز است.
وی افزود: در بخش تولید و صادرات نفت خام 
موفق شدیم نسبت به زمان تحریم ها رشدی 
۱۰۰ درصدی داشته باشیم و در بخش میعانات 
گازی نیز صادرات ما زا 25۰ هزار بشكه در روز 
در زمان تحریم ها به بیش از 45۰ هزار بشكه 

در روز رسیده است.
این مقام مسئول با بیان اینكه فروش نفت ایران 
به اروپا در زمان تحریمها قطع شده بود، گفت: 
پس از اجرایی شدن برجام، چند قرارداد فروش 
و صادرات نفت با شركتهای اروپایی امضا شده 

است.
وی ادامه داد: یادداشت تفاهمهایی كه به تازگی 
به  مربوط  هم  است  امضا شده  همكاری  برای 
سهم  و  آسیایی  هم  و  است  غربی  شركتهای 
سهم  و  تفاهم  یادداشت  سه  غربی  شركتهای 
شركتهای آسیایی 2 یادداشت تفاهم بوده است.
جوادی از احتمال واگذاری توسعه فاز دوم میدان 
یادآوران به یك شركت چینی خبر داد و گفت: 
فاز نخستی این میدان یك ماه پیش راه اندازی 
شد و رفته رفته به میزان مورد نظر تولید رد فاز 

نخستی خواهد رسید.

مدیرعامل شركت ملی نفت ایران در خصوص 
آخرین وضعیت فاز ۱4 پارس جنوبی گفت: یك 
كنسرسیوم 8 شركته از 5 سال پیش در این 
پروژه حضور دارد و هنوز تصمیم نگرفته ایم با 
وجود برخی تأخیرهایی كه دارند این پروژه را 

از آنها بگیریم.
مدیرعامل شركت ملی نفت ایران با بیان اینكه 
شكست نشست دوحه موجب شد تولیدكنندگان 
نفت به هماهنگی بیشتر در آینده راغب شوند، 
آینده  نشست  كه  كنم  می  بینی  پیش  گفت: 
اوپك نشست بهتر و هماهنگ تری نسبت به 

گذشته باشد.
در  ایران  نفتی  رقبای  برخی  داد:  ادامه  وی 
منطقه تالش كردند ما را در زمینه حمل و نقل 
نفت به مشكل بیندازند اما هیچ كدام از تالشهای 
آنها برای اعمال محدودیت در این زمینه موفق 
نبود و ما بدون مشكل نفت مورد نظرمان را حمل 

می كنیم.
جوادی با بیان اینكه تا زمانی كه مشتری نباشد 
ما تولید نمی كنیم، گفت: در حال حاضر هیچ 
امضای  به  اقدام  اول  و  نداریم  آبی  روی  نفت 

آن،  میزان  به  بعد  و  كنیم  فروش می  قرارداد 
تولید می كنیم.

مدیرعامل شركت ملی نفت ایران با بیان اینكه 
عمده قراردادهای صادرات نفت ما از 5۰ سال 
قبل یك ساله بوده، گفت: قراردادی كه اخیرا 
با توتال فرانسه برای فروش ۱6۰ تا ۱8۰ هزار 
بشكه ای نفت ایران به امضا رسیده نیز یك ساله 

است.
وی افزود: میدان نفتی آزادگان شمالی با تولید 
35 هزار بشكه در روز در مدار بهره برداری است 
و ظرف دو هفته آینده این تولید به 75 هزار 
بشكه در روز خواهد رسید؛ در خصوص فاز دوم 
توسعه این میدان نیز هنوز با طرف چینی به 

جمع بندی نرسیده ایم.
از  استفاده  برای  ایران  توافق جدید  از  جوادی 
خطوط لوله نفت در كانال سوئز برای صادرات 
نفت خبر داد و گفت: در زمان تحریم ها ما با 
كشتی های كوچك از كانال سوئز می گذشتیم 
اما اكنون قرار است با استفاده از ظرفیت خطوط 
لوله در این منطقه، در صادرات نفت خود به 

اروپا سرعت دهیم.

عنوان  تحت  مشترك  مطالعات  پروژه  اجرای  قرارداد 
»مطالعه توان هیدروكربوری تله های مرتبط با گنبدهای 
نواحی شرق زاگرس و خلیج فارس« میان  نمكی در 
 OMV مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران و شركت
اتریش امضا شد. صالح هندی، مدیر اكتشاف شركت 
ملی نفت و یوهان پلینینگر، عضو هیات مدیره در بخش 
باالدستی OMV قراردادی را در خصوص مطالعه توان 
هیدروكربوری تله های مرتبط با گنبدهای نمكی در نواحی 

شرق زاگرس و خلیج فارس به امضا رساندند.
مدیر اكتشاف شركت ملی نفت ایران با بیان این كه استفاده 
از دانش و فناوری های نوین در عملیات باالدستی صنعت 
نفت به عنوان یكی از الگوهای زیربنایی و اساسی مورد 
توجه مقامات صنعت نفت قرار دارد، گفت: طی سال های 
اخیر بیش از 2۰ پروژه از این دست با همكاری شركت 

های معتبر نفتی و دانشگاه های بین المللی انجام شده 
كه این قرارداد مطالعاتی جدیدترین آن هاست. صالح هندی 
تاكید كرد: تاكنون در ارتباط با تله های احتمالی موجود 
در نواحی اطراف و زیرگنبندهای نمكی و همچنین سایر 
تله های مرتبط با این پدیده زمین شناختی هیچ گونه 
مطالعات اكتشافی منسجمی انجام نشده است. وی گفت: 
كارشناسان مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران با 
هدف انتقال دانش فنی و آموزش ها، ضمن پیشبرد پروژه، 
 OMV همفكری تنگاتنگی با گروه مطالعاتی شركت
داشته و در تمامی مراحل كار از برنامه ریزی، بازدید، 
برداشت های میدانی و كار با نرم افزارهای پبشرفته ارزیابی 
و مدلسازی زمین شناسی حضور فعال خواهند داشت؛ 
بنابراین از طریق یادگیری و آموزش حین كار دانش فنی 

نیز به داخل كشور منتقل  خواهد شد.

پایان  تا  فازهای پارس جنوبی  از نصب 6 سكو در  مدیرعامل شركت نفت و گاز پارس 
زمستان امسال خبر داد و گفت: نصب همزمان این تعداد سكو در یكسال ركورد جدیدی 

به شمار می آید.
به گزارش شانا، علی اكبر شعبانپور با اشاره به این كه براساس تعهدی كه وزارت نفت بر 
عهده این شركت گذاشته است امسال توسعه فازهای ۱9، 2۰ و 2۱ و یكی از فازهای ۱7 
و ۱8 را در برنامه داریم، افزود: در فاز ۱9 چهار سكوی دریایی، 2۱ حلقه چاه و دو رشته 

خط 32 اینچ به منظور انتقال گاز از سكوهای اصلی به پاالیشگاه خشكی وجود دارد.
وی با اشاره به این كه امكان انتقال گاز تولیدی سكوی اقماری این فاز به پاالیشگاه برای 
شیرین سازی و تزریق آن به شبكه سراسری و تولید محصوالت جانبی آن فراهم شده 

و در مدار است، تصریح كرد: حفاری سه سكوی فاز ۱9 پارس جنوبی كامل شده است.
به گفته وی، تا چند روز آینده نخستین ردیف شیرین سازی پاالیشگاه فاز ۱9 به شبكه 
سراسری تزریق می شود. ضمن این كه برداشت گاز از این فاز پارسال با اتصال سكوی 
این  از  برداشت گاز  نیز در حال  اكنون  ۱9C صورت گرفت و هم  به سكوی   SPD2

سكو هستیم.
شعبانپور دیگر فازهای اولویت دار امسال را فازهای 2۰ و 2۱ عنوان كرد و با بیان این 
كه دو دكل حفاری بروی سكوی آنها در حال نصب است كه هر سكو۱۱ حلقه چاه دارد، 
تصریح كرد: تا آخر تیرماه نخستین سكوی فاز 2۱ نصب می شود. ضمن این كه پاالیشگاه 

و بخش خشكی این فازها در وضع مطلوبی قرار دارند.
وی دلیل تاخیر در راه اندازی فازهای ۱7 و ۱8 در بخش دریایی را مشكالت صدرا عنوان 
كرد و گفت: هر 4 واحد شیرین سازی این فازها آماده است منتهی به دلیل مشكالت 
 ۱8A ۱7 وA مالی صدرا ساخت سكوها با تاخیر مواجه شد. همچنین پارسال سكوهای

در مدار قرار گرفتند.
شعبانپور تعهد امسال این شركت را امسال راه اندازی پنج فاز پارس جنوبی عنوان كرد و 
با بیان این كه در بخش خشكی در همه فازهای اولویت دار وضع مطلوبی داریم، یادآور 
شد: امسال نیز تا پایان زمستان 6 سكو در فازهای اولویت دار پارس جنوبی نصب می 
شود كه ركورد جدیدی است، پیشتر این ركورد مربوط به سال 93 بود كه همزمان چهار 

سكو نصب شده بود.
مدیرعامل نفت و گاز پارس اظهار امیدواری كرد با تامین مالی این پروژه و تعهد پیمانكاران 

پروژه های اولویت دار پارس جنوبی تا پایان امسال زودتر اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

درهای نفت ایران به روی شرکتهای 
غربی و شرقی باز است

نصب 6 سکوی پارس جنوبی تا پایان سال قرارداد پروژه مطالعاتی مشترك شرکت ملی نفت ایران و 
OMV اتریش امضا شد

گاز  توسعه  و  مهندسی  شركت  مدیرعامل 
این شركت  برنامه های  اقدامات و  درخصوص 
در سال جاری بیان كرد: باتوجه به توسعه گاز 
احداث  امسال،  داریم  بنا  عسلویه،  بخش  در 
كه  كنیم  شروع  را  نهم  سراسری  لوله  خط 
تكمیل این پروژه 2سال طول خواهد كشید و 
به غیر از تكمیل پروژه های باقی مانده از سال 
گذشته، توسعه گاز رسانی به شهرها و روستاها 
كه از سال گذشته شروع شده بود از پروژه های 
دردست اقدام می باشد كه طی امسال و سال 

آینده به اتمام خواهد رسید. 
منتظر  حسن  زمان،  خبرنگار  گزارش  به 
نمایشگاه  یكمین  و  بیست  حاشیه  در  تربتی، 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی كه 
اسالمی  جمهوری  از  شركت   ۱9۰۰ حضور  با 
دائمی  محل  در  دیگر،  كشور   38 و  ایران 
كار  به  آغاز  تهران  المللی  بین  های  نمایشگاه 
كرد، در پاسخ به سؤال خبرنگار زمان، مبنی بر 
برنامه های در دست اجرای شركت مهندسی 
داشت:  اظهار  جاری،  سال  در  گاز  توسعه  و 
فشار  تقویت  تاسیسات  و  لوله  خطوط  پروژه 
امسال  پایان  تا  درصد   8۰ باالی  پیشرفت  با 
پروژه خطوط  رسید،  برداری خواهند  بهره  به 
سراسری نیز كه از سال گذشته كلید خورده 

بود طی امسال تكمیل خواهد شد. بدین ترتیب 
كیلومتر  و 5۰۰  هزار  ساالنه  میانگین  به طور 
بهره  به  فشار  تقویت  ایستگاه   5 و  لوله  خط 

برداری می رسند. 
این  در  نقدینگی  جذب  خصوص  در  وی   
گذشته  سال  در  اظهارداشت:  شركت، 
ق،  بند  به  باتوجه  و  نقدینگی  تأمین  باحجم 
حدود28۰۰ میلیارد مترمكعب، جذب سرمایه 

اینكه سال گذشته سال  به  باتوجه  و  داشتیم 
سختی بود، توانستیم منابع مختلفی را دربند 

ق، جذب كنیم.
تربتی در ادامه درپاسخ به پرسش دیگر زمان 
استان  و  محروم  نقاط  به  گازرسانی  بر  مبنی 
بلوچستان،  و  مانند سیستان  افتاده  دور  های 
استان  به  گازرسانی  مهم  پروژه  كرد:  تشریح 
سیستان و بلوچستان، یكی از بحث های مهمی 

است كه در شركت مطرح می باشد و احتمال 
می رود خط لوله ایرانشهر- زاهدان، امسال به 
اتمام برسد كه در حال حاضر گازرسانی در این 
رسیده  ایرانشهر  تا  و  استان  ورودِی  تا  منطقه 
است و امیدواریم در این منطقه توسعه خوبی 

را داشته باشیم.
گاز  توسعه  و  مهندسی  شركت  مدیرعامل 
همچنین به حضور شركت های خارجی اشاره 
خارجی  های  شركت  حضور  افزود:  و  كرد 
بر بحث  بیشتر و جدی تر شده است و عالوه 
تجهیزات، بحث سرمایه هم داریم كه باحضور 
شركت های خارجی، امیدواریم شتاب بیشتری 

بگیرد.
زمان  خبرنگار  سوم  سؤال  به  پاسخ  در  تربتی 
و  مهندسی  شركت  در  سازی  بومی  بر  مبنی 
توسعه گاز اذعان داشت: 3كارخانه لوله سازی 
این  از  لوله  قطعات  كه  دارد  وجود  ایران  در 
تولید  دربخش  و  شود  می  تأمین  3كارخانه 
است  افتاده  اتفاق  خوبی  توسعه  شیرآالت، 
داخل،  تولید  از  نیاز  مورد  شیرآالت  بیشتر  و 
ابراز  باصراحت  میتوان  و  شود  می  استفاده 
بخش  در  گاز  صنعت  توسعه  تقریبا  داشت: 
خطوط لوله و تقویت فشار، بومی سازی شده 

است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز در پاسخ به زمان؛

اتماِم توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها طی سال جاری
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مغایرت 8 میلیون بیکاربا روند توسعه

مجید منصوری بیدکانی 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

 انتقاد از رشد آمار بیكاری در كشوربه یك 
چراكه   است  شده  تبدیل  بزرگ  جنجال 
كشور  در  بیكار  میلیون   8 از  بیش  وجود 
زیبنده نبوده و با روح اقتصاد مقاومتی در 

آمار روز  برای كاهش  تولید ملی  به  توجه  تضاد است. ضرورت 
افزون بیكاری، منشاء  وجود این تعداد بیكاري را مي توان تنها 
در بي اهمیت قرارگرفتن تولید و توقف بیشتر چرخ هاي صنعت 
ارائه چنین آمارهایي  در  ایم روش و  این رو  از  كشور دانست 
است. تضاد  در  مقاومتی  اقتصاد  روح  با  و  نبوده  زیبنده  كشور 
های  شاخص  و  تولید  رشد  به  منوط  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
اشتغال است.متاسفانه در حال حاضر مولفه های تحقق اقتصاد 
مقاومتی با بی مهری مواجه شده و كشور را با اقتصادی بحرانی 
رو به رو كرده است.این تنها گوشه اي از مشكالت اقتصادي را 
نشان مي دهد از سوي دیگر بیكاری قشر تحصیل كرده فاجعه 
است.بیكاری قشر عظیمی از نیروهای متخصص و تحصیل كرده 
دانشگاهی،بزودي پیامدهاي منفي را بهمراه خواهد داشت و این 
كه  كشوری   . است  كشور  اقتصاد  براي  خطري  زنگ  واقع  در 
نتواند از نیروی متخصص و تحصیل كرده خود در پست های 
مهم و حساس استفاده كند رنگ توسعه و پیشرفت را نخواهد 
از  را  بسیاری  فجایای  كشور  در  بیكار  میلیون   8 دید.وجود 
ناهنجاری های اجتماعی رقم خواهد زد.تا زمانی كه برای بیكاری 
توان در خصوص تشویق  اندیشیده نشود نمی  تدبیری  جوانان 
كرد. نظر  اظهار  اقتصادی  رونق  همچنین  و  جوانان  ازدواج  به 
دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  بیكاری  خصوص  به  بیكاری  امروز 
به یك چالش بزرگ تبدیل شده درحالی كه ایران درموقعیت 
غلبه  فوق  مشكل  بر  تدبیر  با  توان  می  و  قراردارد  ژئوپولتیك 
است.برای  تولید  رشد  بیكاری  نرخ  كاهش  اصلی  حل  كرد.راه 
افزایش تولید باید برنامه كوتاه مدت از جمله رساندن واحدهای 
تولیدی به ظرفیت باال، كاهش هزینه ها و ایجاد اقتصاد متناسب 

با كارآفرینی را مورد توجه قرار داد.
 

 تعاون در خط مقدم اقتصادمقاومتی
معاون وزیر كار گفت: تعاونی ها در خط مقدم اقتصاد مقاومتی 
دارند. قرار  اشتغال  ایجاد  و  بیكاری  مشكل  رفع  برای  تالش  و 
مقاومتی  اقتصاد  مقدم  را خط  ها  تعاونی  سید حمید كالنتری 
عنوان كرد و گفت: توسعه و تقویت تعاونی ها سبب پیاده سازی 
اجرای سیاست های  به  اشاره  با  مقاومتی می شود. وی  اقتصاد 
اقتصاد مقاومتی در كشور بیان داشت: پیش نیاز تحقق اقتصاد 
است.معاون  كار جمعی  روحیه  و  تفاهم  ملی،  وحدت  مقاومتی 
اقتصاد  اگر  اینكه  بر  تاكید  با  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزیر 
مقاومتی پشتوانه سرمایه اجتماعی را نداشته باشد به اهدافش 
دست پیدا نمی كند افزود: در این راستا باید همه ظرفیت ها را 
در راستای سازندگی كشور، رفع مشكل بیكاری و ایجاد اشتغال، 
رفع ركورد، رونق اقتصادی و ... به كار گرفت.كالنتری با تاكید 
داشت:  بیان  شوند  تقویت  باید  كشور  در  قوت  نقاط  اینكه  بر 
یازدهم تدبیر حاكم شده و كشور  امروز در دولت  خوشبختانه 
الملل،  بین  روابط  مختلف  های  بخش  در  را  اصولی خود  روال 

سرمایه گذاری خارجی و ... طی می كند.
 

 معافیت فرش های صادراتی برگشتی از حقوق گمرکی
از  از معافیت فرش های صادراتی  ایران  رئیس مركز ملی فرش 
بازگشت  گذشته  ماه  چند  در  گفت:  و  خبرداد  گمركی  حقوق 
فرش های دستباف ایرانی به كشور مشروط به پرداخت حقوق 
كارگر  شد.حمید  برداشته  شرط  این  كه  بود  شده  گمركی 
ایرانی  فرش های دستباف  بازگشت  ماه گذشته  در چند  گفت: 
كه  شده  گمركی  حقوق  پرداخت  به  مشروط  كشور  داخل  به 
این امر مخل تجارت برون مرزی فرش بوده اما هم اكنون این 
ایران،  فرش  ملی  مركز  پیگیری  و  مجلس  مساعدت  با  مشكل 
حل شده است.رئیس مركز ملی فرش ایران به مهر گفت : بعد 
از طرح این مشكل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
دولت، موضوع به كمیسیون اقتصاد ارجاع شد و خوشبختانه در 
جلسه این كمیسیون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مبنی بر الحاق تبصره ای به ماده ۱2۱ آئین نامه اجرایی قانون 
امور گمركی موافقت شد.وی تصریح كرد: براساس این تبصره، 
واردات فرش های صادراتی برگشتی مشروط بر احراز تولید آنها 
در ایران از سوی گمرك، مشمول معافیت بند »ش« ماده ۱۱9 

قانون خواهد بود.
 

 وام کاال نصیب فروشگاه ها شد،نه تولیدکنندگان
تولیدكننده لوازم خانگی با بیان اینكه منابع مالی طرح فروش 
اعتباری كاال نصیب فروشگاه ها می شود نه تولیدكنندگان، گفت: 
برای  وثیقه  عنوان  به  را  تولیدكنندگان  مازاد  اسناد  بانك ها 
داشت:   اظهار  قهاری  نمی پذیرند.محمدحسن  ال سی  گشایش 
طرح عرضه كاال با كارت اعتباری با هدف حمایت از تولید داخل 
مطرح شد و قرار بود 42۰۰ میلیارد تومان اعتبار مالی به بخش 
تولید كنندگان  انبار  در  تا محصوالت موجود  تزریق شود  تولید 
به فروش برسد.وی ادامه داد: این در حالی است كه هم اكنون 
اعتبار كارت های فروش اعتباری كاال به سمت فروشگاه ها هدایت 
شده و تولیدكنندگان مبلغی از این بابت دریافت نمی كنند. در 
خواهد  چینی  كاالهای  واردات  صرف  مالی  منابع  این  نتیجه 
توسط  كاال  اعتباری  فروش  طرح  اجرای  در  وی،   گفته  شد.به 
وزارت صنعت، یكسری فروشگاه های عرضه كننده كاال وارد طرح 
شده اند و اگر كاالیی از نظر ظاهری و كیفیت برای وزارت صنعت 
قابل قبول باشد، مشمول طرح فروش اعتباری خواهد شد.قهاری 
عرضه  در  را  داخل  تولید  به  الزام  وزارت صنعت  اینكه  بیان  با 
این  به  گفت:  فارس  به  است،  برداشته  اعتباری  كارت  با  كاال 
به  و كمكی  رفته  زیر سوال  آن  از  و هدف  اجرای طرح  ترتیب 
انبار  تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خالی شدن 

كارخانه ها نخواهد شد.

کاهش ارزش صادرات غیر نفتی ایران 

مجموع صادارات غیرنفتی از نظر وزن و ارزش 
كاهش  ترتیب  به   ۱393 سال  با  مقایسه  در 
هفت و ۱6 درصدی را نشان می دهد.صادرات 
میزان93  به   94 سال  در  كشور  غیرنفتی 
میلیون و 52۰ هزار تن به ارزش 42 میلیارد و 
4۱5 میلیون دالر بود كه از این رقم، 6 میلیارد 
و 664 میلیون دالر سهم میعانات گازی است.
به گزارش »نسیم آنالین«، مهمترین بازارهای 
كشور   ۱53 به  ایران  صادراتی  كاالی  هدف 
نشان  گازی  میعانات  محاسبه  بدون  جهان 
می دهد كه ۱۰ كشور عمده، 76 درصد اقالم 
به  گذشته  سال  ماهه   ۱2 در  ایران  صادراتی 
ارزش 27.2 میلیارد دالر را جذب كردند.برپایه 
آمارهای سازمان توسعه تجارت، ارزش صادرات 
ایران در سال گذشته به ۱۰ كشور چین، عراق، 
تركیه،  هند،  افغانستان،  عربی،  متحده  امارات 
با  برابر  عمان  و  پاكستان  تركمنستان،  ایتالیا، 
 76 كه  بود  دالر  میلیون   28۰ و  میلیارد   27
درصد از سهم ارزشی از كل صادرات را به خود 
اختصاص دادند كه در مقایسه با مدت مشابه 
در سال 93 كاهش چهاردرصدی داشت.بررسی 
شركای  بین  در  كه  دهد  می  نشان  آمار  این 
سال  در  ایران  صادرات  جذب  در  كشورمان 
میلیارد  با جذب چهار  متحده  امارات  گذشته، 
و 922 میلیون دالر ۱3.7 درصد از كل ارزش 
صادرات را به خود اختصاص داد كه در مقایسه 
می  نشان  را  درصدی   3۱ افزایش   93 سال  با 
بازار هدف  بین ۱۰  باالترین رشد در  دهد كه 
محسوب می شود.همچنین كشورهای تركیه و 
پاكستان به ترتیب یك میلیارد و 3۱4 میلیون 
گذشته  سال  در  دالر  میلیون   635 و  دالر 
در  كه  كردند  را جذب  ایران  صادراتی  كاالی 
سال  در  شده  صادر  كاالی  ارزش  با  مقایسه 
بیشترین  درصدی   32 كاهش  با  هریك   93
افت را در فهرست ۱۰ كشور یادشده به خود 

اختصاص دادند..

تعیین میزان سود مشارکت 
خرید خودرو

حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه  اصالحیه  در 
سود  میزان  خودرو،  مصرف كنندگان  حقوق  از 
مختلف  روش های  در  خودرو  خرید  مشاركت 
فروش، تعیین شده است.براساس این قانون در 
روش فروش تحویل فوری با مدت زمان تحویل 
خریداران  به  مشاركت  سود  ماه،  یك  حداكثر 
پیش فروش  فروش  روش  نمی شود.در  پرداخت 
قطعی با مدت زمان تحویل حداكثر 9 ماه نیز 
حداقل  معادل  خودرو،  خرید  مشاركت  سود 
در  بانكی  نظام  مقررات  با  برابر  سپرده  سود 
مدت قرارداد، تعیین شده است.در روش فروش 
پیش فروش عادی با مدت زمان تحویل حداكثر 
۱2 ماه نیز سود مشاركت خرید خودرو برابر با 
حداقل سود سپرده یك ساله نظام بانكی تعیین 
شده است.در روش فروش مشاركت در تولید با 
مدت زمان تحویل حداكثر سه سال نیز میزان 
سود مشاركت خرید خودرو برابر با حداقل سود 

سپرده سه ساله نظام بانكی تعیین شده است
 

 پرونده 4 ایرالین بدحساب
 حقوقی و قضایی شد

ناوبری  عضو هیات مدیره شركت فرودگاه ها و 
ایرالین ها برای تسویه  با  از توافق  ایران  هوایی 
شركت  دو  گفت:  و  خبرداد  شان  بدهی های 
هما و آسمان و دو شركت هواپیمایی غیرفعال 
نداشتند.غالمحسین  پرداختی  هیچ  تاكنون 
باقریان درباره آخرین وضعیت بدهی ایرالین ها 
ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شركت  به 
گفت:  فرودگاهی  خدمات  از  استفاده  بابت 
به جز دو شركت  تمام شركت های هواپیمایی 
فعال و چند شركت غیرفعال بدهی های خود تا 
پایان دی ماه سال گذشته را با ارایه چك  قسط 
بندی تعیین تكلیف كردند.وی با بیان اینكه دو 
شركت هواپیمایی هما و آسمان و چند شركت 
پرداختی  هیچ  كنون  تا  غیرفعال  هواپیمایی 
نداشتند،  فرودگاهی  خدمات  از  استفاده  بابت 
گفت: سایر شركت ها  طی توافق با بخش مالی 
شركت فرودگاه ها نسبت به تعیین تكلیف برای 

پرداخت عوارض فرودگاهی اقدام كردند

تصویب افزایش 100 درصدی تعداد 
رایزنان بازرگانی

مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی افزایش تعداد 
بازرگانی كشور به 6۰ رایزن در سطح  رایزنان 
توسعه  سازمان  رئیس  كه  بود  خبری  دنیا، 
افخمی راد   اهلل  كرد.ولی  اعالم  ایران  تجارت 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  همزمان با 
دیدارهای مربوط به هیات كره ای با مسئوالن 
اقتصادی كشورمان در پاسخ به این سوال كه 
آیا باالخره رایزن بازرگانی به كره اعزام خواهد 
شد یا خیر؟ به ایسنا گفت: در حال حاضر و با 
اما  ندارد  وجود  برنامه ای  موجود، چنین  منابع 
با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر 
جنوبی  كره  نفر،   6۰ به  رایزنان  تعداد  افزایش 
حتما یكی از كشورهایی خواهد بود كه رایزن 
ادامه  در  شود.وی  می  اعزام  آنجا  به  ایرانی 
درباره زمان تحقیق مصوبه هیات دولت گفت: 
لحاظ  به  تجارت  توسعه  سازمان  كه  زمانی 
شرایط مالی و از نظر نیرو متخصص كه شرایط 
مربوط به یك رایزن را داشته باشد، تامین شود 

حتما این مصوبه اجرایی خواهد شد.

یادداشت خبر

سازمان اطالعات مركزی آمریكا در گزارشی از 
وضعیت اقتصاد ایران در سال میالدی گذشته از 
رشد اقتصادی ۰.8 درصدی، تورم ۱5.3 درصدی 
و افزایش ۱8.5 میلیارد دالری واردات در این 
ایران  ارزی  ذخایر  كرد  اعالم  و  داد  خبر  سال 
از ۱5 میلیارد دالر كاهش  این سال بیش  در 
در  آمریكا  مركزی  اطالعات  یافت.سازمان 
گزارشی از شاخص های كالن اقتصاد ایران در 
سال میالدی گذشته اعالم كرد تولید ناخالص 
داخلی ایران بر اساس قدرت خرید در این سال 
ناخالص  تولید  رسید.  تریلیون دالر  به ۱.382 
داخلی ایران در این سال نسبت به سال قبل از 
آن ۱2 میلیارد دالر افزایش داشته است.تولید 
ایران بر اساس شاخص قدرت  ناخالص داخلی 
خرید در سال 2۰۱4 بالغ بر ۱.37 تریلیون دالر 
اعالم شده بود.سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 
در سال 2۰۱5 نیز ۱78۰۰ دالر اعالم شده كه 
افزایش  دالر   2۰۰ آن  از  قبل  سال  به  نسبت 

داشته است.
رشد ۰.8 درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته

در حالی كه 2 نهاد بین المللی بانك جهانی و 
ایران  اقتصاد  از ركود  المللی پول  صندوق بین 
اطالعات  اداره  اند  داده  خبر   2۰۱5 سال  در 
اقتصادی سازمان اطالعات مركزی آمریكا رشد 
اقتصادی ایران در این سال را ۰.8 درصد برآورد 
رشد  آن  از  پیش  سال  در  ایران  است.  كرده 
4.3 درصدی را تجربه كرده بود.بخش خدمات 
بیشترین سهم در اقتصاد ایران را دارد و در سال 
2۰۱5 بالغ بر 52.3 درصد از كل تولید ناخالص 
داخلی ایران در این سال را به خود اختصاص 

داده است.به گزارش تسنیم ،  بخش صنعت با 
38.4 درصد و كشاورزی با 9.3 درصد به ترتیب 
در رتبه های بعدی از این نظر قرار گرفته اند.
این گزارش رشد تولیدات صنعتی ایران در سال 
میالدی گذشته را 2.9 درصد برآورد كرده است.

بیکاری در ایران بیشتر شد
بر اساس این گزارش ایران 29.۰7 میلیون نفر 
نیروی كار دارد و بخش خدمات با سهم 48.6 
درصدی بیشترین سهم در اشتغال كشور دارد 
و سهم صنعت 35.۱ درصد و كشاورزی ۱6.3 
ایران طی  برآورد شده است.بیكاری در  درصد 
سال گذشته افزایش یافته و نرخ بیكاری از ۱۰.3 
درصد در سال 2۰۱4 به ۱۰.5 درصد در سال 

پس از آن رسیده است.

نرخ تورم به 15.3 درصد رسید
ایران  مالی  وضعیت  بررسی  در  گزارش  این 
پی(  دی  درصدی)جی   3.5 بودجه  كسری  از 
ایران در سال 2۰۱5 خبر داده است. دولت 
نیز  ایران در سال 2۰۱5  بدهی های عمومی 
افزایش قابل مالحظه داشته است و از ۱۰.7 
ناخالص داخلی در سال 2۰۱4  تولید  درصد 
رسیده   2۰۱5 سال  در  درصدی   ۱3.2 به 
سال  در  را  ایران  تورم  نرخ  گزارش  است.این 
نسبت  كه  برآورد كرده  ۱5.3 درصد  گذشته 
به تورم ۱7.2 درصدی سال قبل از آن كاهش 
داشته است. آمارهای رسمی دولتی نرخ تورم 
اعالم  از ۱2 درصد  را كمتر  در سال گذشته 

كرده اند.

افزایش 9.3 میلیارد دالری نقدینگی در یك سال
بر اساس این گزارش حجم نقدینگی كشور در 
پایان سال 2۰۱5 معادل 282.9 میلیارد دالر 
از  به سال قبل  این رقم نسبت  بوده است كه 
افزایش داشته است.تراز  آن 9.3 میلیارد دالر 
حساب های جاری ایران در سال گذشته افت 
قابل توجهی داشته است و از ۱5.94 میلیارد 
دالر در سال 2۰۱4 به ۱.624 میلیارد دالر در 

سال 2۰۱5 رسیده است.
واردات 18.5 میلیارد دالر افزایش صادرات 

7.5 میلیارد دالر کاهش یافت
سال  در  ایران  واردات  و  صادرات  گزارش  این 
و  دالر  میلیارد   78.99 ترتیب  به  را   2۰۱5
7۰.63 میلیارد دالر اعالم كرده است. با وجود 
افت 7.48 میلیارد دالری صادرات ایران در این 
سال نسبت به سال قبل واردات ایران ۱8.56 
میلیارد دالر افزایش پیدا كرده است.ایران در 
سال 2۰۱4 بالغ بر 86.47 میلیارد دالر صادرات 

و 52.۰7 میلیارد دالر واردات داشته است.
ذخایر ارزی ایران 15 میلیارد دالر

 آب رفت
افت  گذشته  سال  در  نیز  ایران  ارزی  ذخایر 
۱5.۰5 میلیارد دالری داشته است و به 93.95 
از  پیش  سال  در  است.  رسیده  دالر  میلیارد 
ایران ۱۰9 میلیارد دالر اعالم  آن ذخایر ارزی 
شده بود.كل دیون خارجی ایران در پایان سال 
2۰۱5 بالغ بر 6.922 میلیارد دالر برآورد شده 
است. این رقم نسبت به بدهی 7.646 میلیارد 

دالری كاهش داشته است.

سازمان اطالعات مرکزی آمریکا  از وضعیت اقتصاد ایران گزارش داد:

رشـد 0/8 درصـدي اقتـصـاد ایـران
 افزایش  12 میلیارد دالري تولید ناخالص داخلی

و  ششم  برنامه  ایمیدرو،  عامل  هیات  رئیس 
طرح های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 
ایران را فرصت بسیار مناسبی برای منافع دو 
كرباسیان  دانست.مهدی  اروپا  و  ایران  سویه 
در سومین مجمع ایران و اروپا در شهر زوریخ 
شركت های  مدیران  جمع  در  و  سوئیس 
گذاری،  مالی،  بانكی،  سرمایه  معدنی،  بزرگ 
ایران  اظهارداشت:  جهانی  و  ای  اروپا  بیمه 
و  معدن  بخش  توسعه  برای  وسیعی  برنامه 
برای  اجرا دارد كه  صنایع معدنی در دست 
میلیارد دالر سرمایه گذاری  آنها 4۰  اجرای 
می شود.وی تصریح كرد: این میزان سرمایه 
آلومینیوم،  فوالد،  بخش های  توسعه  برای 
بخش  با  مرتبط  معدنی  مواد  و  روی  مس، 
معدن همچون اكتشاف و امور زیربنایی است 
گذاری  سرمایه  برای  فرصتی  تواند  می  كه 
افزود:  باشد.كرباسیان  اروپا  با  مشترك  های 
اكتشاف از اولویت های اساسی ایمیدرو است 

كه در نخستین حلقه از زنجیره بخش معدن 
قرار دارد. در حال حاضر طرحی جامع برای 
محدوده  تا  اكتشافی  فعالیت های  افزایش 
25۰ هزار كیلومترمربع در دست اجرا داریم 
كه اكنون بیش از 5۰ درصد آن محقق شده 
اظهار  اكتشاف  طرح  نتایج  درباره  است.وی 
برنامه  اجرای  روند  در  خوشبختانه  داشت: 
روی،  در  جدیدی  غنی  منابع  به  اكتشاف، 
از  ایم  یافته  دست  طال  و  مس  آهن،  سنگ 
با شركای عالقه  همین رو خواهان همكاری 
مند و سرمایه گذار برای نتیجه بخش شدن 
هیات  هستیم.رئیس  معدنی  توانمندی  این 
عامل ایمیدرو افزود: براساس نقشه راه ترسیم 
شده تقاضای فوالد در ایران در سال ۱4۰4 
به سطح 4۰ میلیون تن می رسد. برای این 
منظور در حال طراحی دستیابی به ظرفیت 
55 میلیون تن فوالد هستیم كه ۱5 میلیون 

تن آن برای صادرات اختصاص می یابد.

فرصت 40 میلیارد دالری بخش معدن 
احداث  برای خارجی ها به  یزد  راه آهن  اداره كل  فنی  معاون 

تا  گفت:  و  كرد  اشاره  یزد  در  خشك  بندر 
اختصاص  یارانه  گازوئیل  به  ما  كه  زمانی 
برای  جاده  توسط  بار  حمل  می دهیم، 
دارد.علیرضا  اقتصادی  توجیه  كاال  صاحبان 
كیلومتر   973 اینكه  به  اشاره  با  سامعی 
به  كه  دارد  وجود  یزد  استان  در  آهن  خط  
- غرب  و شرق  كریدورهای شمال - جنوب 
متصل است، گفت: 28رام قطار مسافری 24 
روزانه  و  هستند  فعال  استان  این  در  ساعته 

۱4 هزار مسافر را جابه جا می كنند.
بیان  با  یزد  راه آهن  كل  اداره  فنی  معاون 
اینكه سال گذشته ۱2 میلیون تن بار توسط 
راه  آهن در استان یزد جابه جا شد كه معادل 
3۰ درصد كل بار راه آهن كشور است، اظهار 
داشت: 85 درصد هدف گذاری های سال 94  

در بخش حمل  بار محقق شده است.
وی با اشاره به اینكه در بخش خدمات رسانی 

در ایستگاه ها بیش از 2 میلیارد تومان پروژه 
اظهار  است،  شده  تعریف  جاری  سال  برای 
حمل  زمینه  در  راه آهن  عملكرد  داشت: 
تالش  كه  یابد  افزایش  درصد   ۱7 باید  بار 
می كنیم این عدد امسال در اداره كل راه آهن 

یزد محقق شود.
محدوده  در  خشك  بندر  ایجاد  به  سامعی 
استان یزد اشاره كرد و گفت: این بندر خشك 
3۰ كیلومتر بعد از یزد و در محور ریلی یزد 
كرده ایم  برنامه ریزی  كه  دارد  قرار  مهریز   -
بندر  به  اقلید   - رخش  آهن  خط  احداث  با 

خشك متصل شویم.
معاون فنی اداره كل راه آهن یزد با بیان اینكه 
راه آهن یزد - اقلید 274 كیلومتر طول دارد 
داشت:  اظهار  است،  ایستگاه   ۱2 شامل  كه 
از  بار  انتقال حمل  برای  از راهكارهای اصلی 
جاده به سمت ریل واقعی سازی نرخ گازوئیل 

است.

احداث بندر خشک در یزد

تنها  این  چندساعته«  »میزبانی های 
ایران  اقتصاد  غیردولتی  بخش   سهم 
خارجی  64هیات  آمد  و  رفت  از 
با  است.قرارداد  دنیا  ۱6كشور  از 
شبه دولتی ها  سهم  تنها  خارجی ها 
بی كاله  و سر بخش خصوصی  می شود 
در  روحانی  دولت  است.رفتار  مانده 
دیگر  خارجی،  هیات های  با  مواجهه 
تحمل  غیرقابل  بخش خصوصی  برای 

شده است. 
دولت  می آید،  كه  تجاری  هیات  هر 
برای  را  زمینه  و  نمی دهد  امانش 
شبه دولتی ها  با  همكاری  شكل گیری 
می سازد. فراهم  برایش  را  دولتی ها  و 
با  قرارداد  انعقاد  و  مذاكره  گویا 
شركت های  برای  تنها  خارجی ها، 
شاید  و  است  شده  طراحی  دولتی 
هم در نادر مواردی، نوبت به تشكلی 

امضای  میز  پای  كه  برسد  بخش خصوصی  از 
با طرف های خارجی  قرارداد،  نه  و  تفاهم نامه 
میز مذاكره  پای  اینكه  نه  البته  بنشیند.  خود 
كه  ندارد  دولت  از  پشتوانه ای  بلكه  ننشیند 
قرارداد  به  خارجی،  طرف  با  مذاكره اش 
روحانی  حسن  كه  بود  قرار  شود.وقتی  منجر 
به  آنقدر  شعارها  شود،  ایران  رئیس جمهور 
كه  بود  آمده  خوش  بخش خصوصی  مذاق 
با  او  كه  نمی دید  این  از  بیش  خوشبختی 
چندساله  و  چندین  مشكالت  قفل  كلیدش، 
سكاندار  كه  باشد  او  و  كند  باز  را  بخش  این 
قوه ای شود كه طی 3۰ سال گذشته، هیچگاه 
بخش غیردولتی اقتصاد ایران را جدی نگرفته 
بخش خصوصی  شعارهایش،  با  او  بود.دولت 
فعاالن  كه  بود  كرده  خود  مسحور  آنقدر  را 
اقتصادی، همه جوره حمایتش می كردند و به 
بسته  زنجیرهای  بودند كه  بسته  امید  دولتی 
و  بگشاید  را  غیردولتی  اقتصاد  پای  به  شده 
راه را برای برچیده شدن بساط رانت و فساد 

ناشی از اقتصاد دولتی باز كند.
دولت  می گویند،  اقتصادی  فعاالن  كه  آنگونه 
این  به  نیز  خود  عمر  اول  سال  در  یازدهم 
شعارها پایبند بوده و به نوعی، بخش خصوصی 
البته آن روزها هنوز  را بازی می گرفته است، 
دولت،  و  بود  نشده  نهایی  هسته ای  توافق 
اقتصاد  بخش های  همه  حمایت  و  اعتماد  به 
بخش  به  هنوز  زمان  آن  داشت.  نیاز  ایران 
آینده  برای  ضرورت  یك  چشم  به  غیردولتی 
همین  اما  می شد  نگریسته  ایران  اقتصادی 
دولت،  هم  باز  شد،  برجام  اجرای  از  خبر  كه 
كرد  ثابت  دولتی  اقتصاد  به  را  خود  وفاداری 

كه  گرفت.اكنون  نادیده  را  بخش خصوصی  و 
گذشته  سال  دولت،  رسمی  آمارهای  گواه  به 
كشور   ۱6 از  نفر   477 با  خارجی  هیات   64
هیات ها  این  اكثر  آمده اند،  ایران  به  دنیا 
ایران  بخش خصوصی  با  مالقات هایی  هم 
حتی  و  داشته اند  بازرگانی  اتاق های  در 
دولتی،  مقامات  حضور  در  هم،  مواردی  در 
تشكل های  میان  همكاری  تفاهم نامه های 
دنیا  كشورهای  سایر  و  ایران  بخش خصوصی 
همین  كه  حال  اما  است  رسیده  امضا  به 
تشكل ها و اعضایشان می خواهند تفاهم نامه ها 
را به مرحله اجرایی رسانده و به قرارداد میان 
منتهی  خارجی  شركت های  با  خود  اعضای 
آنها نمی كند  از  كنند، دولت چندان حمایتی 
به  را  بخش  این  ضمانت  نیست  هم  حاضر  و 
عهده گیرد.حال دیگر، صدای بخش خصوصی 
كه  می گویند  اقتصادی  فعاالن  است.  درآمده 
به  پسابرجام  دوران  در  توجهی  كمتر  دولت، 
بخش خصوصی دارد و سهم اقتصاد غیردولتی 
از رفت و آمدهای خارجی ها، تنها میزبانی های 
انتقادات  این  آغازگر  است.  بوده  چندساعته 
اتاق  رئیس  جالل پور،  محسن  هم،  رسمی 
كسی  بود.  ایران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی 
به خاطر حمایت  مقاطعی  در  او حتی  به  كه 
با برچسب  از دولت، انگ دولتی  بی شائبه اش 
نتوانسته  هم  او  می زدند. حتی  هم  خصوصی 
غیردولتی  بخش  میان  دولت  تبعیض  است 
بیاورد.وی  تاب  را  شبه دولتی ها  و  اقتصاد 
فعاالن  تازگی  به  كه  بزرگی  نگرانی  افزود: 
دولت  اخیر  اقدامات  جریان  در  اقتصادی 
جای  جای  از  آن  ابراز  و  می كنند  مالحظه 

مجامع بخش خصوصی نیز به گوش می رسد، 
عدم مهیا كردن فضای كار برای بخش واقعی 
اقتصاد ایران است كه علی رغم تمام تأكیدات 
بخش خصوصی  حضور  به  دادن  میدان  برای 

در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است..
برآورده  را  بخش خصوصی  انتظارات  روحانی 

نكرد
خصوصی  بخش  مشكل  همه  تحریم ها  لغو 
بهبود  جلوی  دولت  میانی  مدیران  نیست، 
فضای كسب و كار را گرفته اند.پدرام سلطانی 
گفت: دولت روحانی انتظارات بخش خصوصی 
در بهبود فضای كسب و كار را برآورده نكرد.
بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب  سلطانی  پدرام 
كار  و  كسب  فضای  بهبود  خصوص  در  ایران 
دولت  اقدامات  كرد:  اظهار  یازدهم  دولت  در 
و  كسب  محیط  بهبود  درباره  روحانی  آقای 
كار را باید به چند بخش تقسیم كنیم. بخش 
و  به مذاكرات هسته ای  و توجه دولت  اقدام 
عمل  موفق  زمینه  این  در  كه  تحریم ها  رفع 
كردند.وی افزود: از آنجایی كه محدودیتهای 
ناشی از تحریم یكی از مهم ترین موانع محیط 
تجاری،  تبادالت  برای  ویژه  به  كار  و  كسب 
و  فناوری  ورود  خارجی،  گذاری  سرمایه 
تحرك صنعتگران و تجار در سایر كشورها به 
شمار می رود، بخش خصوصی از این اقدامات 
دولت راضی است.سلطانی گفت: بخش دیگر 
اقداماتی بود كه در شش ماه نخست روی كار 
زمان  آن  در  شد.  انجام  یازدهم  دولت  آمدن 
و  اصالح  در  نامه  تصویب  چند  وزیران  هیات 
كه  قبل  دولت  های  بخشنامه  از  بعضی  لغو 
در فعالیتهای تجاری اختالل به وجود آورده 

كرد:  تصریح  ورزید.وی  مبادرت  بود 
جهات  سایر  در  مورد  این  از  غیر  به 
انتظارات بخش خصوصی این بود كه 
فرآیند اقدامات دولت ادامه پیدا كند 
در  را  كار  و  كسب  محیط  بهبود  و 
اقتصاد كشور داشته باشیم. اما بعد از 
شش ماه نخست، رویكرد دولت برای 
بهبود كسب و كار كامال روی برداشته 
ای  هسته  مذاكرات  و  تحریمها  شدن 
متمركز شد، اما تحریمها همه مشكل 
نیست.دولت روحانی  بخش خصوصی 
بهبود  در  خصوصی  بخش  انتظارات 
نكرد. برآورده  را  كار  و  كسب  فضای 
كرد:  عنوان  ایران  اتاق  رئیس  نایب 
خصوصی  بخش  فعاالن  تعبیر  به 
كمی  اهمیت  هم  داخلی  تحریمهای 
به  صرفا  مشكالت  است.  نداشته 
تحریمهای خارجی منحصر نمی شود. 
از داخل كشور  بهبود فضای كسب و كار  در 
روحانی  آقای  دولت  از  بیشتری  انتظارات 
نشدند. برآورده  انتظارات  این  اما  داشتیم 
مقررات  در  مثال  عنوان  به  افزود:  سلطانی 
اصالح  برای  دولت  كه  تكلیفی  در  و  زدایی 
فرآیند زمان و هزینه مجوزها داشت، اقدامی 
قانون  مثل  قوانین  از  برخی  نگرفت.  صورت 
می  اصالح  باید  كه  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
شد و فرآیند اصالحش هم در جریان است اما 

خیلی كند پیش می رود.
باید  اجتماعی  تامین  قانون  در  گفت:  وی 
توسط  بارها  كه  میشد  انجام  اصالحات 
این  اما دولت در  بخش خصوصی گفته شده 
ناچار  به  و  است  نداده  انجام  اقدامی  زمینه 
احصا مشكالت  در حال  اتاق  در  ما خودمان 
موضوعاتی  و  مسائل  در  ایم.  بوده  قانون  این 
در  و  داشتند  بانكها  با  اقتصادی  فعالین  كه 
خوبی  اقدامات  انتظار  مالیشان  تامین  جریان 
را از دولت داشتیم. اینها موارد مهمی بود كه 
اول  ماه  از شش  فارغ  نیم  و  این دو سال  در 
اقدامات مشهودی در رابطه با آنها انجام نشد.
كرد:  خاطرنشان  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
قانون  به  معطوف  تنها  كار  و  كسب  بهبود 
نمی شود.  كار  و  بهبود مستمر محیط كسب 
را  قانون  آن  كال  نژاد  احمدی  آقای  دولت 
را  آن  های  نامه  آئین  حتی  و  گذاشت  كنار 
روحانی  آقای  دولت  در  نكرد.  تصویب  هم 
هم چند آئین نامه این قانون تصویب شد. ما 
جدی  اقدامات  یازدهم  دولت  داشتیم  انتظار 
تری برای بهود فضای كسب و كار انجام دهد.
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اوقات شرعی

رای آنكه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست 
گیر آدمیان شو .

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

نا امیدم مکن از سابقه ی لطف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

نه من از پرده ی تقوی به در افتادم و بس
پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

امروز با حافظ

»تاالر فرهاد« به کتابفروشی ها رسید
فرهاد«  »تاالر  رمان 
به  پژمان  عباس  نوشته 
اسم  نشر  توسط  تازگی 
شده  نشر  بازار  روانه 

است.
عباس  مهر  گزارش   به 
مترجمان  از  پژمان 
در  كشور  باسابقه 
ادبی  تجربه  تازه ترین 
كرده  بازار  روانه  را  فرهاد«  »تاالر  رمان  خود، 

است.
در  عاشقانه  داستانی  كه  رمان  این  در  پژمان 
بستری تاریخی را روایت می كند سراغ سبک 

خاصی از روایت گری رفته است.
در ورودیه كتاب می خوانیم: »من فقط دو بار 
و هر بار فقط به مدت چند روز، به شهر این 
ساكن  در آن  هیچ گاه  كرده ام  مسافرت  رمان 
بتواند  توضیحی  هر  از  بهتر  شاید  این  نبود ام. 
واقعی بودن یا نبودن اتفاقات و شخصیت های 

این رمان را بیان كند.«
فصل  دو  در  را  فرهاد«  »تاالر  داستان  پژمان 
اصلی با نام های »اوی او« و »اوی من« روایت 
از گرافیک كتاب و  كرده است و آن طور كه 
برمی آید  آن  پشت  بر  شده  درج  شعار  نیز 
حرف اصلی و نخ تسبیح داستان در این جمله 
نهفته است كه؛ »همه چیز در دنیا عیناً تكرار 

می شود.«
می خوانیم؛  فرهاد«  »تاالر  اولیه  سطرهای  در 
»تقدیم به همكاسی های 5۶ ام، همه دوستان 
از  بعد  من  و  خواندیم  در  هم  با  كه  پزشكم 
كردم.  پیدایشان  تلگرام  در  دوباره  سال  سی 
مثل پرندگان مهاجری بودند كه ناگهان دیده 
بودی در اطرافت پیدا شده اند و بعد دیگر رفته 
بودند. هیچ وقت فكر نمی كردی ممكن است 
یک روز دوباره پیدایشان شود. یک روز خبر آمد 
عده زیادی از همكالسانم در دانشكده پزشكی 
دانشگاه تهران دوباره همدیگر را پیدا كرده اند و 
می خواهند دور هم جمع شوند. اول مردد بودم 
در گردهمایی آن ها شركت كنم یا نه. سال هایی 
كه در دانشكده گذرانده بودیم چندان خوش 

نگذشته بود. حتی به تلخی گذشته بود...«
رمان »تاالر فرهاد« به قلم عباس پژمان در 208 
صفحه و به قیمت ۱2500 تومان توسط نشر 

اسم منتشر شده است.
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در بازار کتاب

دانستن  طبیعی  با  ارشاد  وزارت  سخنگوی 
اول  روزهای  در  كتاب  نمایشگاه  مشكالت 
انتقال آن به شهر آفتاب گفت:  به  با توجه 
مشكالت نمایشگاه كتاب را به طور ضربتی 

پیگیری می كنیم.
از  روز  نخستین  در  زمان  پیام  گزارش  به 
شهر  در  تهران  كتاب  بین المللی  نمایشگاه 
آفتاب )چهارشنبه، ۱5 اردیبهشت( نشست 
خبری حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت 
غرفه  محل  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
ارتباطات اسالمی برگزار  سازمان فرهنگ و 
به  ابتدا  نشست  این  در  نوش آبادی  شد. 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  فعالیت های 
مجموع  در  ما  گفت:  و  كرد  اشاره  اسالمی 
۶3 نمایندگی رایزنی فرهنگی در كشورهای 
فراوانی  ظرفیت های  البته  داریم.  مختلف 
می توانیم  و  دارد  وجود  حوزه  این  در 
تعامالت  حوزه  در  بیشتری  نمایندگی های 
باشیم.  داشته  كشورها  دیگر  با  فرهنگی 
برجام  از  پس  جدید  فضای  در  امیدواریم 
سطح تعامالت خود را با كشورهایی كه تا به 
حال امكان برقراری رایزنی فرهنگی در آنها 

نداشته ایم بالل ببریم.

او افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نقش 
مهمی در ارتباطات فرهنگی دارد و بار اصلی 
دیپلماسی فرهنگی كشور بر روی دوش این 
سازمان است. نوش آبادی سپس به برگزاری 
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی كتاب 
گفت:   و  كرد  اشاره  آفتاب  شهر  در  تهران 
مثل  بزرگی  كار  هر  آغاز  در  است  ممكن 
نمایشگاه كتاب مشكالتی وجود داشته باشد 
كه با توجه به انتقال مكان نمایشگاه از مصلی 
به شهر آفتاب این مشكالت در روزهای اول 

اما امیدواریم در حداقل پنج  طبیعی است. 
سالی كه قرار است نمایشگاه كتاب به صورت 
رایگان در شهر آفتاب برگزار شود همكاری 
تا  باشد  ادامه داشته  ارشاد  با وزارت   نهادها 

نمایشگاه كتاب به خوبی برگزار شود.
به  تهران  شهرداری  از  افزود:  ادامه  در  او 
فراهم  برای  خاصش  مساعدت های  دلیل 

كردن این مكان سپاسگزاریم.
كتاب  نشر  مشكالت  به  سپس  نوش آبادی 
و  كرد  اشاره  كشور  كتابخوانی  وضعیت  و 

و  كاستی  این  كشور  در  ما  امروز  گفت: 
كتابخوانی  شده  باعث  كه  داریم  را  ضعف 
حاضر  حال  در  نباشد.  مطلوبی  نقطه  در 
در همه  كه  است  این  ما  از مشكالت  یكی 
محیط ها مثل هتل ها، فرودگاه ها، ترمینال ها، 
قطارها و اتوبوس ها امكان دسترسی به كتاب 
ایجاد نهضت  به دنبال  باید  ما  ندارد.  وجود 

كتابخوانی باشیم.
از  بخشی  در  ارشاد  وزارت  سخنگوی 
كردیم  تالش  امسال  گفت:  صحبت هایش 
كمیته نظارت محتوایی نمایشگاه را نیز فعال 
نمایشگاه  كتاب های  از  زیادی  بخش  كنیم. 
طبیعی  و  است  خارجی  ناشران  به  مربوط 
است كه باید بر آن ها هم نظارت محتوایی 
نباید  باشیم.  را داشته  نظارت شكلی  و هم 
و  فرهنگ  با  كه  كتاب هایی  دهیم  اجازه 
آر مان های ما در تضاد است عرضه شود. از 
جمله كتاب های تبلیغ افراطی گری مذهبی و 
قومی كه از ورود و عرضه آن ها در نمایشگاه 

كتاب جلوگیری شده است.
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی كتاب 
تهران از ۱5 تا 25 اردیبهشت در شهر آفتاب 

برگزار می شود.

سخنگوی وزارت ارشاد:

مشکالت نمایشگاه کتاب را ضربتی پیگیری می کنیم

»دلبری« از امروز اکران می شود
فیلم  پوستر 
سینمایی »دلبری« 
سید  كارگردانی  به 
اشكذری  جالل 
آغاز  با  همزمان 
عمومی  اكران 

رونمایی شد.
سینمایی  فیلم 
دومین  »دلبری« 
بلند  ساخته 
اشكذری  سینمایی 
تهیه  كه  است 
كنندگی آن را سید 

 ۱5 امروز  از  فیلم  این  دارد.  عهده  بر  رضوی  محمود 
اردیبهشت ماه در گروه سینمایی آزادی اكران عمومی 

می شود.
روح اهلل موحدی پوستر این فیلم را طراحی كرده است. 
همچنین پخش فیلم »دلبری« برعهده موسسه سیمای 
موسسه  این  كه  است  فیلمی  اولین  این  و  است  مهر 

پخش آن را بر عهده دارد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است:

طوبی: امشب عروسی امیرحسیِن، دوتامون خوشحالیم... 
بگو چرا  بهم  فقط  زدم  رو می  ها  اون حرف  نباید  من 
خاصی  منظور  كردی...  بازبسته  و  چشمت  بار  چهار 

داشتی میثم؟ 
هنگامه قاضیانی، آتیال پسیانی، عباس غزالی، محمدرضا 
بازیگران  عطاران  مهدی  هاشمی،  مهسا  شیرخانلو، 

»دلبری« هستند.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده و كارگردان: 
سید جالل اشكذری، تهیه كننده: سید محمود رضوی، 
فرشاد  فیلمبرداری:  مدیر  متولی،  مرتضی  تولید:  مدیر 
بشیرزاده، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، صدابردار 
ملكان،  سعید  گریم:  طراح  پیشوایی،  طاهر  صحنه: 
سید  میكس:  و  صداگذاری  قربانی،  حمیدرضا  تدوین: 

علیرضا علویان، موسیقی: فرید سعادتمند و...... 

 شهر آفتاب مکان مناسبی برای نمایشگاه 
کتاب است

و  نظارت  شورای  عضو  و  رئیس  مشاور  قدیانی،  نادر 
برای  الزم  تمهیدات  گفت:  كتاب  نمایشگاه  ارزیابی 
آفتاب  شهر  و  شده  گرفته  نظر  در  آفتاب  شهر  پروژه 

انتخاب مناسبی برای برگزاری نمایشگاه كتاب است.
از  ارزیابی  در  نمایشگاه  رئیس  مشاور  قدیانی،  نادر 
مكان جدید نمایشگاه كتاب تهران گفت:  هر تجربه ی 
دارد.  نگرانی هایی  و  استرس ها  حال  هر  به  نخستی  
تغییر ها  دیگر   به  نسبت  كتاب،  نمایشگاه  محل  تغییر 
برگزاری  روز  نخستین  در  و  دارد  خاصی  تفاوت های 
نمایشگاه كتاب در مكان جدید همه چیز به روال بوده 
خطای  نمایشگاه  روز  نخستین  در  خوشبختانه  است. 
غیرقابل گذشتی در خدمات نمایشگاه رخ نداده است. 
به  مصلی  از  كتاب  نمایشگاه  جابجایی  مورد  در  من 
اتحادیه  رئیس  عنوان  به  قبل  سال  دو  آفتاب  شهر 
به  خواستم  دولت  از  تهران  كتاب فروشان  و  ناشران 
شهرداری كمک مالی كند تا محل برگزاری نمایشگاه 
هرچه سریعتر به شهر آفتاب انتقال یابد.مدیر انتشارات 
قدیانی درباره ی ارزیابی از میزان استقبال از نمایشگاه 
برای  الزم  تمهیدات  اگر  گفت:  جدید  محل  در  كتاب 
پروژه شهر آفتاب در نظر گرفته شود و از طرفی مردم 
امكانات الزم  از  نمایشگاه  به  و  آمد  رفت  از جهت  نیز 
انتخاب  برخوردار باشند، آن وقت است كه این محل، 

مناسبی خواهد بود.

سهیال گلستانی در دانشگاه »یو سی ال ای«
 از »دو« گفت

مقام  در  گلستانی  سهیال  بلند  فیلم  نخستین  »دو« 
دو سانس  در  ای«  ال  »یو سی  دانشگاه  در  كارگردان، 

نمایش داده شد.
فیلم سینمایی »دو« به كارگردانی سهیال گلستانی در 
داده  نمایش  ای«  ال  سی  »یو  دانشگاه  در  سانس  دو 

شد.
سهیال گلستانی كه به عنوان نماینده این فیلم در این 
باره گفت: خوشحالم كه  جشنواره حضور دارد، در این 
در هر دو روز نمایش فیلم، مخاطبان از فیلم استقبال 
و  فیلم  مدت  طوالنی  بررسی  و  نقد  جلسات  و  كردند 
شنیدن نقطه نظرات بعد از تماشای فیلم برایم جذاب 

بود.
وی در مورد حضور جشنواره ای این فیلم طی چند ماه 
اخیر و موفقیت هایی كه فیلم تاكنون كسب كرده است، 
بیان كرد: به هر حال فیلم مسیری را برای خودش باز 
كرده و پیش می رود و طبعا هر فیلم، مخاطبان خاص 
خودش را دارد. موفقیت های فیلم »دو« هم نشان می 

دهد كه با مخاطبانش ارتباط برقرار كرده است.
را در گروه  اكرانش  ماه  اسفند  از  فیلم سینمایی »دو« 

سینمایی »هنر و تجربه« آغاز كرده است.

به  یافته  راه  كوتاه  و  بلند  مستند  فیلم های 
بخش مسابقه پنجمین جشنواره بین المللی 

فیلم »سبز« معرفی شدند.
بخش  انتخاب  هیات  زمان  پیام  گزارش  به 
سینمای ایران جشنواره فیلم »سبز« متشكل 
جعفر  زاهدیان،  مهرداد  توحیدی،  فرزاد  از 
وحید  كیارستمی،  بهمن  مقدم،  صانعی 
نصیریان و دیكرانوهی هواكیمیان مستندهای 
را  جشنواره  این  به  یافته  راه  كوتاه  و  بلند 

معرفی كردند.
زیر  شرح  به  یافته  راه  مستندهای  اسامی 
بلوچی«  سیاه  بلند:»خرس  است:مستندهای 
بلوط«  »مادرم  چالنی،  مهدی  كارگردانی  به 
كشی  مادر  رحمانی،  محمود  كارگردانی  به 
در  »زندگی  سوهانی،  كمیل  كارگردانی  به 

طاهری،  حجت  كارگردانی  به  موسی«  خور 
/ فرهمند  رضا  كارگردانی  به  »قربانی« 
به  بلوط«  پناه  »در  چناری،  محمد  كیومرث 
به  »گوریا«  محمدی،  نور  مهدی  كارگردانی 
كارگردانی محمدحسین نظری/لیال فوالدوند، 

»ایران جنوب غربی« به كارگردانی محمدرضا 
كارگردانی  به  جان«  و  »آب  فرطوسی، 
به  استرنجالو«  »دست  طاهری،  عبدالخالق 
كارگردانی یاشار شیر محمدی، »غبار سرخ« 
»در  پور،  مظاهری  پژمان  كارگردانی  به 

فتح  كارگردانی  به  ایرانی«  پلنگ  جستجوی 
اهلل امیری.

به  دیو«  پای  كوتاه:»صدای  مستندهای 
نئور«  در  »نوروز  اسكویی،  جمال  كارگردانی 
»اوسیا«  عزیزی،  عبداهلل  كارگردانی  به 
»موكان«  دهقان،  علیرضا  كارگردانی  به 
»سه  رخشانی،  علی  محمد  كارگردانی  به 
دوستانیان،  دالور  كارگردانی  به  سنجاقک« 
»آخرین فرصت درخت« به كارگردانی سعید 
سلیمانی، » N28E50  « به كارگردانی پیام 
عبدالعزیز  كارگردانی  به  »دیاپیر«  شادنیا، 
قاسمی، »نویز« به كارگردانی بابک مجیدی، 
كیانی  محمود  كارگردانی  به  »زیستن« 
به  خاموش«  پگاه  و  »شباویز  فالورجانی، 
مازندران«  »آبی  پور،  محمد  رضا  كارگردانی 
كالیی،  زرین  احمدی  علی  كارگردانی  به 
شیخ  نادر  كارگردانی  به  »بیجارسری« 
االسالمی، »جرعه های تاریخ« به كارگردانی 
سید میكاییل موسوی، »فرمانروای زاگرس« 
به كارگردانی پرهام دیباج، »مرز پوسیده« به 

كارگردانی علی نیكبخت.

مستندهای راه یافته به 
جشنواره فیلم »سبز« 

معرفی شدند

جاش ارنست دبیر رسانه اي كاخ سفید، در پاسخ به انتقادات تند 
كاتن سناتور جمهوري خواه ایالت آركانزاس در خصوص خرید آب 
سنگین از ایران گفت:  »مطمئن هستم او حتي فرق میان آب 

گازدار و آب سنگین را هم نمي داند!«
از همین رو كاخ سفید دوره ی فشرده ی تفاوت های ساختاری 
دوغ  اشتراك  وجه  مقدماتی  كارگاه  و  زرد  كیک  با  كارامل  كرم 
از آب  را  ماءالشعیر  برگزار كرد و جزوه ی چگونه  را  اورانیوم  با 

سنگین تشخیص دهیم را برای این سناتور فرستاد.
سیدابوالفضل طاهری

طنز روز

لغو کنسرت ارکستر ملی به رهبری چکناواریان

كنسرت اركستر موسیقی ملی ایران به رهبری 
دیگری  تاریخ  به  و  لغو  چكناواریان  لوریس 
موكول شد. قرار بود كه اركستر موسیقی ملی 
ایران از روزهای ۱5 تا 20 اردیبهشت ماه جاری 
به رهبری لوریس چكناواریان در تاالر وحدت 
روی صحنه برود اما حاال چند ساعت مانده به 
آغاز این اجرا، خبری مبنی بر لغو كنسرت در 

تاریخ های یاد شده رسیده است.
این  كه  اعالم كرده اند  رودكی  بنیاد  مسئوالن 
اجرا به تعویق افتاده اما این در حالی است كه 
تاریخ جدیدی برای برگزاری این كنسرت اعالم 

نشده است.

خبر

دی کاپریو برای دریاچه ارومیه نوشت

از  اینستاگرامش  بازیگر برنده اسكار در پست  لئوناردو دی كاپریو 
دریاچه ارومیه نوشت.

دی كاپریو كه سابقه طوالنی در حمایت از زمین و میراث طبیعی 
دارد، در پست اینستاگرامش با گذاشتن عكسی از دریاچه ارومیه، 
نوشته است: فقط یک لنگرگاه مخروبه از دریاچه خشک شده ارومیه 
در شمال غربی ایران باقی مانده است. این دریاچه زمانی بزرگترین 
دریاچه نمكی خاورمیانه محسوب می شد، اما حاال تنها 5 درصد از 
آب آن باقی مانده و آب خود را در دو دهه اخیر بر اثر تغییرات آب و 

هوایی، ساختن سد و كاهش بارندگی از دست داده است.
او عكسی از سولماز دریانی را در این پست قرار داده است.

داستان خوانی نویسندگان آلمانی زبان در جمع 
ایرانیان عالقه مند

آنا بار از اتریش، اووال لنتسه 
از  اشتام  پتر  و  آلمان  از 
سوئیس 3 نویسنده آلمانی 
نشست  در  كه  بودند  زبانی 
»سه سرزمین یک زبان« در 
كتاب،  فرهنگی شهر  مركز 

به داستان خوانی پرداختند.
نشست »سه سرزمین یک 

زبان« با حضور جمعی از نویسندگان آلمانی زبان و ایرانیان عالقه مند 
به ادبیات آلمانی در مركز فرهنگی شهر كتاب برگزار شد.

در این برنامه 3 نویسنده آلمانی، سوئیسی و اتریشی حضور داشته و 
به داستان خوانی در جمع مخاطبان آثارشان پرداختند. این جلسه با 

مدیریت محمود حسینی زاد مترجم زبان آلمانی برگزار شد.
اولین نویسنده ای كه در این برنامه به داستان خوانی پرداخت، پتر 
اشتام از سوئیس بود. وی كه قصد داشت به خوانش داستان »در 
جنگل« بپردازد، گفت: در پس هر داستانی، یک داستان نهفته است. 

کیت بالنشت سفیر جدید حسن نیت پناهندگان 
سازمان ملل شد

كیت بالنشت بازیگر استرالیایی با انتخاب از سوی سازمان ملل متحد 
به عنوان سفیر حسن نیت پناهندگان سازمان ملل بر اهمیت انجام 

مسئولیت های جهانی تاكید كرد.
 به نقل از گاردین، سازمان ملل از كیت بالنشت بازیگر استرالیایی 
برنده جایزه اسكار كمک می گیرد تا در میان بحرانی بزرگ، آگاهی 

درباره مشكالت پناهندگان را افزایش دهد.
عنوان  به  را  بالنشت  كرد  اعالم  ملل  سازمان  پناهندگان  سازمان 
انتخاب كرده است؛ نقشی كه  جدیدترین سفیر حسن نیت خود 
آنجلینا جولی ستاره فیلم آمریكایی هم آن را در اختیار دارد. بالنشت 
در بیانیه ای گفت: »من عمیقا از اتخاذ این نقش مفتخرم« و روی 
ایستادن  امروز برای  از  این تاكید كرد كه »هرگز زمانی حیاتی تر 
كنار پناهندگان و نشان دادن همبستگی وجود نداشته است. ما در 
باید مسئولیت ها را در  دوران بحرانی بی سابقه زندگی می كنیم و 

سطح جهانی با هم سهیم شویم.«

بازگشت مرد نامرئی به سینما
یونیور سال، موفق ترین شركت فیلمسازی سال گذشته جهان در 
و  بوكی  كمیک  موجودات  دربردارنده  هایی  فیلم  بازسازی  حال 
هیوالهای خوب و بد خویش است و یكی از آنها »مرد نامریی« است و 
به عنوان یكی از اولین قدم ها در این راه جانی دپ معروف برای بازی 
در این فیلم استخدام شده است. سركردگی عملیات تولید با الكس 
كورتزمن و كریس مورگان است و با این كه اسم كارگردان منتخب 
هنوز اعالم نشده، از اوسولومون با سابقه نگارش سناریوی فیلم های 
سه گانه »مردان سیاهپوش« و »حاال مرا می بینی« خواسته شده 
كه فیلمنامه »مرد نامریی« را هم بنویسد. »مرد نامریی« بر اساس 
یكی از داستان های معروف اچ جی ولز است و تاكنون ورسیون های 
هنری متعددی از روی آن ساخته و ارائه شده كه یكی از اولین آنها 
نسخه ای كالسیک و سیاه و سفید با بازی كلود رینز در رل اصلی 
محصول ۱933 است. در همه حال و مثل اكثر فیلم های هیوالهایی، 

مرد نامریی نیز توام با تراژدی و حوادث تلخ است.

آن سوی آب ها

آموزان  دانش  روزها  این  افزود:  وی 
درگیر مدرسه و بعد هم امتحان هستند 
و سپس تعطیالت تابستانی شروع می 
شود  اكران  وقتی  باید  فیلم  این  شود. 
كه بتواند مخاطب داشته باشد بنابراین 
ترجیح می دهیم شرایطی فراهم كنیم 
سردار«  عمو  و  رئیسعلی  »پینوكیو،  تا 

پاییز  صافی  رضا  ساخته  جدیدترین 
پایان  در  كننده  تهیه  این  شود.  اكران 
بیان كرد: پاییز فصل مناسبی برای اكران 
بر خانواده ها،  تا عالوه  فیلم است  این 
برای دانش آموزان  بتوانند  مدارس هم 
برنامه ریزی كنند تا با حضور در سینما 

فیلمی مناسب سن شان ببینند.

»پینوکیو، عمو سردار و رئیسعلی« در تدارک اکران پاییزی

)) آگهي مناقصه عمومي ((

 شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 95 ، پروژه هاي ذیل را از طریق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي 
واجد شرایط واگذار نماید .
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- داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت 15روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به 
سایت اینترنتی  www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پيشنهادات خود را به دبيرخانه شهرداری تسليم و 

رسيد دریافت نمایند . )تلفن تماس :  ٧- 362٤2525 داخلی -366-36٤(
- شهرداري در رد یا قبول یک یا كليه پيشنهادات مختار است .

 - هزینه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود .
 - سایراطالعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد . 

  حیدریان -  شهردار ورامین 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/2/18    تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/2/25

 نوبت اول

تهیه كننده  عنصری  ناصر 
و  سردار  عمو  »پینوكیو، 
است  درصدد  رئیسعلی« 
به  پاییز  فصل  را  فیلمش 
نمایش درآورد تا دانش آموزان 
تماشای  برای  بیشتری  امكان 

آن داشته باشند.

كننده  تهیه  عنصری  ناصر 
سال  كه  تلویزیون  و  سینما 
عمو  »پینوكیو،  با  گذشته 
در  رئیسعلی«  و  سردار 
نوجوانان  فیلم  جشنواره 
درباره  داشت  حضور  همدان 
این  عمومی  اكران  شرایط 

فیلم  این  گفت:  به   اثر 
نوجوانان  و  كودكان  برای 
اگرچه  و  است  شده  ساخته 
این  بیننده  هم  ها  خانواده 
اما  شوند  می  محسوب  اثر 
فرزندانشان  اصلی  مخاطبان 

هستند.


