
ظریف به فنالند
 سفر می کند

اشک ها و لبخندها در سکانس پایانی مجلس نهم 

آخرین  گذشته  روز  پارلمانی؛  خبرنگار  نژاد-  خانی 
جلسه علنی مجلس نهم برگزار شد. ابتدا با حضور 201 
نماینده و به ریاست حجت االسالم والمسلمین محمد 
شورای  مجلس  اول  رییس  نایب  فرد  ابوترابی  حسن 

اسالمی آغاز شد.
فضای مجلس متفاوت تر از جلسات گذشته بود. صدا و 
بود. حجت االسالم  بر فضای مجلس حاکم  ای  همهمه 
نمایندگان  از  مسئله  این  به  اعتراض  در  ابوترابی فرد 
خواست بر روی صندلی های خود مستقر شوند و به آنان 
ادامه دهید ما نمی توانیم به  این رویه  به  اگر  گفت که 

بررسی دستورکار جاری صحن بپردازیم.
مهرداد بذرپاش دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس نیز که قصد داشت در مخالفت با مصوبه کمیسیون اجتماعی 
درباره طرح انتصاب اشخاص در مشاغل حساس صحبت کند، اعتراض خود به وضع موجود در صحن علنی را 
با کنایه ای بیان کرد و گفت که در گوشه و کنار مجلس آتلیه هایی تشکیل شده و شاید حواس برخی دوستان 

به بحث نباشد.
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ضرورت  اجراي سياست هاي غير تورمي

é مریم بهنام راد

بیماری  یک  درگیر  ایران  اقتصاد 
تورمی  رکود  نام  به  اقتصادی  مزمن 
مسئوالن  میان  این  در  و  است  بوده 
تصمیم  کشور  ودولتمردان  اقتصادی 
اصلی  هدف  به عنوان  تورم  مهار  به 

دانسته  که  رکود  درمان  به  تورم  درمان  از  پس  تا  گرفتند 
تعمیق یافته است، بپردازند. 

اميدهای بانکی یک بيانيه مشترک

é شهرام صدوقی

امضای  به  برجام  سند  که  زمانی  از 
طرفین تفاهم نامه رسید اخبار ضد و 
نقیض بسیاری در خصوص بازگشایی 
راه تعامالت پولی و بانکی ایران با سایر 
کشورهای جهان به گوش رسیده است.

نیمنگاهیادداشت

پیامرهبرمعظمانقالببهمجلسخبرگان؛

حراستدقیقازهویتاسالمیوانقالبینظاممهمترینوظیفهخبرگاناست

روحانی:
مجلسخبرگان؛مجلسیاطمینانبخشبرایمردماست

آیتا...جنتیرییسمجلسخبرگانرهبریشد
در نشست افتتاحیه دور پنجم مجلس خبرگان رهبری و براساس رای گیری به عمل آمده آیت ا... احمد جنتی به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم انتخاب شد.
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اطالعیه مناقصه
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگان در نظر دارد پرو ژه هایی را 

طبق جدول ذیل به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید.
همه  مناقصه  اسناد  خرید  جهت  توانند  می  مناقصه  در  شرکت  داوطلبان 
نامه  معرفی  داشتن  دست  در  با  اداری  ساعات  در  تعطیل  ایام  بجز  روزه 

وفیش واریزی به مبلغ500000ریال به حساب ٤٧321٤5بانک رفاه 
شعبه چهار راه رسالت به نام بنیاد مسکن بابت هزینه خرید اسناد مناقصه،به ادرس ذیل مراجعه 

نمایند.
1-آدرس دستگاه مناقصه گزار:بندرعباس فلکه پایگاه هوایی جنب کمیته امداد امام خمینی 

کدپستی ٧919619839تلفن 336٧058-0٧6
2-دستگاه نظارت:حوزه معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن هرمزگان

حساب  به  واریزی  بانکیب(فیش  نامه  مناقصه:الف(ضمانت  در  شرکت  تضمین  3-نوع 
شماره21٧3685٤03005بانک ملی شعبه دارایی به نام وجوه سپرده بنیاد مسکن هرمزگان 

٤-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:به شرح جدول ذیل 
5-مهلت دریافت اسناد مناقصه:1395/03/05ساعت0٧:00تا 1395/03/10ساعت15:00

6-مهلت تحویل پیشنهادها و اسناد تکمیل شده:1395/03/22ساعت15:00
اتباع  امور  اداره  -پشت  هوایی  نیروی  میدان  پیشنهادات:بندرعباس  پاکت  تحویل  ٧-محل 

خارجه-اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرمزگان
8-محل و زمان بازگشایی پاکات:1395/03/23  ساعت10:00بندرعباس -میدان نیروی هوایی-

پشت اداره امور اتباع خارجه-اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرمزگان 
9-رعایت قانون حداکثر استفاده از توان و مهندسی کشور الزامی است

10-بنیاد مسکن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار می باشد
11-هزینه در ج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد

12-سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان هرمزگانمالف31857

ردیف

1

عنوان پروژه

شهرستان پارسیان:روستای بوچیرشامل 
زیر سازی،کانیوو،اجرای پالستر،اجرای 

جداره تخته ماله ای،جداره سازی با 
سنگ الشه موزاییکی،بیس،کفسازی با 

اینترالک،اسفالت گرم

محل 
اعتبار

عمرانی

مبلغ برآورد اولیه 
ریال

2،908،409،339

سپرده شرکت 
در مناقصه ریال 

15،225،228

روز  پارلمانی؛  خبرنگار  نژاد-  خانی 
گذشته آخرین جلسه علنی مجلس نهم 
نماینده  با حضور 201  ابتدا  برگزار شد. 
والمسلمین  االسالم  ریاست حجت  به  و 
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رییس اول 

مجلس شورای اسالمی آغاز شد.
جلسات  از  تر  متفاوت  مجلس  فضای 
بر  ای  همهمه  و  صدا  بود.  گذشته 
حجت االسالم  بود.  حاکم  مجلس  فضای 
از  ابوترابی فرد در اعتراض به این مسئله 
روی صندلی های  بر  نمایندگان خواست 
خود مستقر شوند و به آنان گفت که اگر 
به این رویه ادامه دهید ما نمی توانیم به 

بررسی دستورکار جاری صحن بپردازیم.
مهرداد بذرپاش دیگر عضو هیئت رئیسه 
مجلس نیز که قصد داشت در مخالفت با 
اجتماعی درباره طرح  مصوبه کمیسیون 
حساس  مشاغل  در  اشخاص  انتصاب 
وضع  به  خود  اعتراض  کند،  صحبت 
موجود در صحن علنی را با کنایه ای بیان 
کرد و گفت که در گوشه و کنار مجلس 
حواس  شاید  و  شده  تشکیل  آتلیه هایی 

برخی دوستان به بحث نباشد.
ریاست علی الریجانی،  با  درادامه جلسه 
مجلس  نظارت  معاون  مظفر  حسین 
اقدامات  از  گزارشی  اسالمی،  شورای 
نظارتی مجلس شورای اسالمی را  در دوره 
نهم قرائت کرد. بعد از آن غالمرضا کاتب 
مشغول ارائه گزارش تفریغ بودجه بود که 
هیأت  جایگاه  در  نمایندگان  از  تعدادی 
رئیسه و در اطراف الریجانی جمع شدند 

یادگاری  عکس  هم  مجلس  رئیس  با  تا 
بگیرند در واقع بازار عکس های یادگاری با 

رئیس نیز داغ بود. 
حضور نمایندگانی که با گرفتن عکس های 
در  دیگر  که  افرادی  بخصوص  یادگاری 
داشت  نخواهند  حضور  دهم  مجلس 
با  نمایندگان  از  برخی  بود.  تر  پررنگ 
لباس هایی که حاکی از قومیت آنها بود، 
در صحن علنی مجلس حاضر شده بودند.

اعضای جبهه پایداری چهره ای عبوس تر از 
گذشته داشتند، در ابتدای جلسه عکس هایی 
که با یکدیگر گرفتند کمتر ولی در وسط 
جلسه علنی بر تعداد افراد شرکت کننده 
افزوده شد، به گونه ای که دیگر از همه طیف 

ها و گروه ها در آن شرکت داشتند.
با وجود قرائت دستور جلسه، باز بیشتر 
عکس  گرفتن  مشغول  نمایندگان 
تیره  های  لباس  برخی  بودند.  یادگاری 
بر تن داشتند و برخی برخالف گذشته 
که همیشه تیره می پوشیدند، این بار با 
لباس های روشن حاضر شدند. سر صدا 
حاکم  مجلس  فضای  در  ای  همهمه  و 
بدون  بلند  صدای  با  کسی  هر  و  بود 
بود،  قرائت  به فردی که در حال  توجه 
برخی  میان  این  در  کرد.  می  صحبت 
افراد نیز بودند که سر جای خود نشسته 
و مشغول گوش دادن به مطالب فردی 
به  توان  می  که  بودند  کننده  قرائت 
برخی  و  مطهری  پزشکیان،  پور،  قاضی 

دیگر اشاره کرد.
ادامهدرصفحه3

اشک ها و لبخندها 
در سکانس پایانی مجلس نهم 

رسانهایرانیواسالمی
é حجت پیری

دنیای رسانه غریب فضایی دارد به گونه ای 
پروسه  یک  در  توان  می  محیط  آن  در  که 
زمانی فردی را به اوج عزت رساند و در همان 
فضا کمی بعد او را به حضیض ذلت کشاند و 

همین مشخصه خاص رسانه است که برای بسیاری از سیاسیون 
جذاب می باشد.

البته اغلب  آنها روی شهرت و عزت را می بینند و همان را از 
رسانه می طلبند غافل از اینکه روی دیگر این سکه ذلت است و 

غفلت از آن مایه خسرت.
حال اما چنین تیغی در دست زنگی مست ویرانی های شگرفی را 
به بار می آورد و در دست طبیب حاذق حی و حیات. اینجاست 
که هر اهل خردی بر داشتن چارچوب های اخالقی در رسانه 

تاکید می کند، علی الخصوص که به دیانت هم پایبند باشد.
قانون مطبوعات البته برخی قواعد کلی و عمومی را برای رسانه ها 
تعیین کرده است ولی بی شک و به تجربه ثابت شده است که در 
چارچوب همین قانون می توان چنان بی قاعده رفت که ردی 
هم از بی قانونی به چشم نیاید. چه که در مقطعی از برخورد با 
رسانه ها چنان خالء قانونی وجود داشت که برای نگاه داشتن 
اوباش  و  اراذل  با  برخورد  قانون  به  بازداشت  نگاران در  روزنامه 

سابقه دار متوسل شدند.
به هر تقدیر آن خالء که امروز در دنیای رسانه دیده می شود، 
مانیفستی اخالقی برای کار مطبوعاتی است که به نظر می رسد 
در چارچوب یک الگوی خاص باید طراحی شده و همه خود را 
بدان پایبند نمایند تا در این گردونه حیران کننده گم نشویم و 

دیگران را هم گمراه نکنیم.
الگویی که از آن در حوزه فرهنگی به عنوان مفر شرایط نابسامان 
روز نام برده می شود الگوی ایرانی اسالمی است که به فراخور 
حال ما می تواند رافع بسیاری از معضالت باشد. این الگو البته 
در بسیاری از حوزه ها مورد کنکاش و تطابق است و در پروژه 
ای بسیار بزرگ در حوزه علوم انسانی در حال چکش کاری؛ ولی 
به نظر می رسد این مداقه در حوزه رسانه باید صد چندان باشد.

تواند هادی خوبی  ایرانی و اسالمی در حوزه رسانه می  الگوی 
زمینه  این  در  اصل  چند  ولی  باشد  مطبوعاتی  رفتار  نوع  برای 

نباید فراموش شود.
1- این موضوع با دستورالعمل محقق نمی شود بلکه باید اصحاب 
رسانه از بن دندان به این برسند که شرایط امروز فعالیت رسانه 

ای ناثواب بوده و باید اصالح شود.
2- خود رسانه ها نیز در جریان تدوین این الگو دخالت داشته 
رسانه  فعاالن  باالترین سطح  تا  ترین سطوح  پائین  از  و  باشند 

اجازه اعالم نظر در زمینه الگوی مد نظر خود را بیابند
3- الگوی حتما بر دو پایه اسالمی و ایرانی بنا شود چه که یک 
پایه را به راحتی می توان تخریب کرد ولی سازه ای که بر دو 
پایه بنا شده باشد مستحکم تر بوده و مقبولیت فراگیرتری دارد.

و فرجـام سـخن اینکـه در همیـن زمینـه چنانچـه عالقه 
منـدان و صاحبنظران ایده و نظری داشـته باشـند با تاکید 
بـر امانـت داری در عین چارچـوب های حرفـه ای آمادگی 
درج مطلـب از سـوی ایـن رسـانه وجـود دارد. مخاطبـان 
محتـرم را هم به چند شـماره آینـده ارجاع مـی دهیم که 

بیشـتر در این زمینـه در این مطبوعـه بخوانند.

سرکار خانم محبوبه بیات
مسؤلمحترمادارهروابطعمومیشهرداریمالرد

برتر«  عمومی  »روابط  رتبه  کسب  بدینوسیله 
را خدمت  تهران  استان  شهرداری  میان 41  از 
افزون  روز  توفیق  نموده،  عرض  تبریک  سرکار 

شما را آرزومندیم.
روزنامه زمان- سرپرستی غرب استان تهران

سرمقــاله

گروه اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی، پنج سیاست و راهبرد دولت برای خروج از تنگنای اعتباری را اعالم کرد و گفت: رفع انجماد دارایی های نظام بانکی در دستور کار است.  
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کالم  نور

قرآن نفیس خطی، هدیه نخست 
وزیر هند به رهبرمعظم انقالب

صفحه  در  هند  وزیر  نخست  مودی«  »نارندرا 
شخصی خود درتوئیتر نوشت:دردیدار با آیت ا... 
سید علی خامنه ای رهبر عالی ایران ،یک نسخه 
قرآن خطی نفیس، منسوب به حضرت علی )ع (

به ایشان هدیه کرده است.
ایرنا، این قرآن خطی نادر متعلق به  به گزارش 
قرن هفتم و منسوب حضرت علی )ع( ،یکی از آثار 
ارزشمند وزارت فرهنگ هند است که در کتابخانه 

»رضا رامپور« نگهداری می شد.
در بخش دیگری از این توئیت آمده است:در دیدار 
با آقای روحانی نیز یک نسخه خطی از مجموعه 
اشعار فارسی »میرزا اسدا... غالب« به نام »کلیات 
نام  به  »سومایرچاند«  فارسی  نسخه  و   » غالب 

»رامایانا« هدیه داده است.
بر 1100 بیت  بالغ  مجموعه اشعار »غالب« که 
شعر از این شاعر نامدار هندی است ، نخستین 

بار در سال 1863 چاپ شده است.
نسخه خطی ›سومایر چاند‹ به نام ›رامایانا‹ یکی از 
نادرترین دست نوشته هایی است که در کتابخانه 
نگهداری  فرهنگ هند  وزارت  در   ‹ رامپور  ›رضا 
می شود، این کتاب با بیش از 260 تصویر نگاری 
دست  کتاب  یک  در  موجود  تصاویر  بیشترین 

نویس را در خود جا داده است. 
»نارندرا مودی « بعداز ظهر دوشنبه نیز بعد از 
دیدار با رهبر معظم انقالب و رئیس جمهوری با 
انتشار توئیت به زبان فارسی در صفحه شخصی 
خود نوشت:دراین سفر گفت وگوهای سازنده ای 
با رهبران ایران داشتم.ما متعهد به پیشبرد بیش از 

پیش پیوندهایمان هستیم
ایران  ازمردم خوب  است:  نوشته  توئیت  این  در 
برای صمیمیتشان سپاسگزارم.سفر من به ایران 
سفری پربار بود که نتایج مثبت آن هر دو کشور را 

تحت تاثیر قرار می دهد.
»نارندرا مودی« نخست وزیر هند به دعوت رسمی 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس 
جمهوری اسالمی ایران بعدازظهر روز یکشنبه در 
صدر هیات پلندپایه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

وارد تهران شد.
مجموعه  در  دوشنبه  روز  هند  وزیر  نخست 
تاریخی- فرهنگی سعدآباد تهران مورد استقبال 
جمهوری  رییس  روحانی  حسن  دکتر  رسمی 

اسالمی ایران قرار گرفت.
مقامات دو کشور روز گذشته طی مراسمی، 12 
سند همکاری در زمینه های مختلف با یکدیگر 

امضا کردند.

بانک مرکزی: نرخ تورم در 
آستانه تک رقمی شدن است

به  منتهی  ماه   12 در  تورم  نرخ  مرکزی  بانک 
اردیبهشت  ماه امسال را نسبت با 12 ماه منتهی 

به اردیبهشت  ماه پارسال 10.4 درصد اعالم کرد.
آمده  به دست  نتایج  خالصه  ایرنا،  گزراش  به 
مصرفی  خدمات  و  کاالها  بهای  شاخص  از 
پایه  سال  براساس  ایران  شهری  مناطق  در 
بهای  شاخص  دهد  می  نشان   1390=100
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در 
اردیبهشت  ماه امسال به عدد 238.1 رسیده که 

نسبت به ماه گذشته 0.9 درصد افزایش دارد.
این شاخص در اردیبهشت  ماه امسال نسبت به 
داشته  افزایش  درصد   7.3 پارسال  مشابه  ماه 

است.
تورم  نرخ  ایران  آمار  مرکز  روزهای گذشته  در 
ماه  فروردین  به  منتهی  ماهه   12 در  شهری 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  را  امسال 
10.8 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 7.7 

درصد اعالم کرده بود.

محکومیت یک ایرانی – کانادایی 
به اتهام نقض تحریم ها

دستگاه قضایی آمریکا یک ایرانی – کانادایی را 
به اتهام نقض تحریم های وضع شده علیه ایران به 

حبس محکوم کرد.
روز  ساله   45 پارسا  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
دوشنبه از سوی دستگاه قضایی آمریکا به اتهام 
ارسال تجهیزات الکتریکی ممنوع به ایران به سه 

سال زندان محکوم شد.
بر اساس این گزارش، این فرد ایرانی – کانادایی 
ابتدا در ژانویه سال جاری در دادگاه های آمریکا 
مجرم شناخته شد و اسناد دادگاه نشان می دهد 
محدودیت های  تاکنون   2009 سال  از  وی  که 
واشنگتن در خصوص صادرات کاال را نقض کرده و 
به شرکت ها و موسسات ایرانی برای خرید قطعات 

الکترونیکی کمک می کرده است.
این  پارسا  آمریکا مدعی است که علیرضا  دولت 
برزیلی  و  آلمانی  کنندگان  تولید  از  را  قطعات 
خریداری کرده و به شرکت مورد نظر خود به کانادا 

می فرستاده است تا از آنجا به ایران انتقال یابد.
در  است وی  آمریکا مدعی  دادستانی  همچنین 
طول بازداشت خود از ماه ژانویه نیز به اقدامات 
خود ادامه داده و ایمیل های پارسا نشان می دهد 
ادامه  زمینه  دراین  وی  تجاری  فعالیت های  که 

داشته است.

خبر

امیدهای بانکی یک بیانیه مشترک
é شهرام صدوقی

طرفین  امضای  به  برجام  سند  که  زمانی  از 
تفاهم نامه رسید اخبار ضد و نقیض بسیاری 
و  پولی  تعامالت  راه  بازگشایی  خصوص  در 
بانکی ایران با سایر کشورهای جهان به گوش 

رسیده است.
بانکی  پیامهای  برقراری  به بن بست در  توان  این دست می  از 
تغییر  احتمال  از  اروپایی  بزرگ  بانکداران  ،ترس  سوییفت  یا 
برخی  انتخاباتی  برجام،تهدیدهای  برنامه  اجرای  آینده  در 
کاندیداهای ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا و همچنین 
برخی دلواپسی های داخل کشور اشاره کرد.حال در این فضای 
ابهام آلود اتفاقات خوش بینانه ای در همین چند روز گذشته رخ 
داد که میتوان از انها بعنوان راه حل عملی در رسیدن به اجرای 

کامل برجام یاد کرد.
شروع این اتفاقات کمک کننده صدور بیانیه مشترکی از سوی 
وزرای خارجه کشورهای غربی گروه 1+5 بوده است.صدور بیانیه 
ای مشترک از سوی کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه 
ایران  با  اقتصادی و مالی  در خصوص رفع موانع سر راه تعامل 
نشان از تالش کشورهای اروپایی و آمریکا برای نزدیکی با ایران 

دارد.
این کشورها در بیانیه 5 بندی خود اعالم داشتند که از این به 
بعد در مقابل فعالیت هاي مجاز اقتصادي با ایران قرار نخواهند 
با  مراوده  شروع  برای  هم  را  اروپایی  بزرگ  بانکداران  و  گرفت 
ایران تشویق کرده اند.از اصلي ترین محور هاي این بیانیه مي توان 
به فضاي مساعد براي سرمایه گذاري،رفع نگراني هاي شرکت ها، 
بخش خصوصي  به  دادن  اطمینان  و  شفاف سازي  فضاي  ایجاد 
اشاره کرد. همچنین یکي از بندهاي بیانیه از آمادگي آمریکا و 
ایران  اقتصادي  اروپا جهت بهبود بخشیدن به وضعیت  اتحادیه 
سخن مي گوید.از سویی دیگر دیروز پیش از ورود نخست وزیر 
هند به کشورمان بخشی از بدهی های کشور هند با ایران تسویه 
6.4میلیارد  تمام  فعلی  میالدی  سال  پایان  تا  است  قرار  و  شد 
دالر بدهی هند به کشورمان پرداخت شود.همین دیروز بود که 
با گروه  ارشد مذاکره کننده کشورمان  نژاد عضو  بدیعی  حمید 
1+5 از برداشته شدن محدودیتهای انتقال بانکی با یورو خبر داد.
همچنین محمدجواد ظریف صدور بیانیه اخیر کشورهای اروپایی 
را گامی عملی و نویدبخش در تسهیل سازی مسیر اجرای برجام 

دانست.
تمام اتفاقات خوش آیند چند روز گذشته حکایت از عزم جدی 
اقتصاد  از حضور در  سرمایه گذاران و مقامات کشورهای دیگر 
بخش خصوصی  به حضور  دادن  میدان  بین  این  دارد.در  ایران 
کشورمان در تعامالت اقتصادی با کشورهای خارجی در فضای 
کشورمان  اقتصاد  اینروزهای  ضروریات  از  برجام  از  پس  جدید 
محسوب میشود.همانطور که قبال از سوی مسئولین ارشد کشور 
اعالم شده تاکنون حدود یکصدوهشتاد هیئت مختلف اقتصادی 
از 5قاره برای ایجاد ارتباط و بهره برداری از فضای بوجود آمده 
در اقتصاد کشورمان به ایران سفر کرده اند و اگرچه بسیاری از 
این هیئتها با شرکتهای دولتی اسناد همکاری فراوانی را برای 
عرضه محصوالت و تکنولوژی و تولید مشترک به امضاء رسانده 
اند اما برگزاری نشست های تجاری مشترک کشورها با اعضای 
پارلمان بخش خصوصی کشورمان از نقاط قوت سفر 180هیئت 
های  نشست  این  همه  مشترک  نقطه  است.البته  بوده  کشورها 
تجاری مشترک اظهارنظر فعالین اقتصادی و تجاری کشورهای 
المللی  بین  بزرگ  بانکهای  راه  شدن  باز  کشورمان  و  مهمان 
برای ایجاد تعامالت پولی و بانکی بوده است بطوریکه به اعتقاد 
اند تمام  یافته  این نشست ها حضور  از کسانی که در  بسیاری 
ارزیابی ها و مذاکرات فنی و اقتصادی برای شروع یک همکاری 
یا سرمایه گذاری مشترک انجام شده و تنها مراودات مالی است 
که باید همچون زمان قبل تحریمها از طریق بانکهای دوجانبه 
اتفاقات  یا چندجانبه صورت بگیرد.در هر صورت امیدواریم که 
خوش آیند چند روز گذشته تاثیرات فوری خود را روی تسهیل 
روابط اقتصادی کشورها با کشورمان داشته باشد و در این بین 
نیز بخش خصوصی بیش از این از فضای رکود حاکم بر تولید و 

اقتصاد کشور آسیب نبیند.

تولید 56 فناوری بومی در حوزه های هسته ای و دفاعی

 16 تاکنون  اینکه  بر  تاکید  با  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  رییس 
فناوری در حوزه هسته ای و حدود 40 فناوری در حوزه دفاعی تولید 
این فناوری ها در تولید محصوالت جدید  از  بر استفاده  شده است، 

تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر بهزاد سلطانی در نشست بین المللی شبکه سازی 
فناوری با اشاره به سند 20 ساله کشور افزود: در یکی از بندهای این 
اول  با جایگاه  توسعه یافته  به کشور  باید  ایران  که  است  آمده  سند 
اقتصادی و فناوری در سطح منطقه تبدیل شود و در حال حاضر که 
دوران پسابرجام را می گذرانیم، امیدوارم که به دوران پایان تحریم 

دست یابیم.
اقتصادی  ایران دارای بحران  این که در حال حاضر  بر  تاکید  با  وی 
است، ادامه داد: عالوه بر آن، در یکی از بندهای دیگر آن بر تعامل 
سازنده و موثر در روابط بین الملل تاکید شده است که ما در حال 

حاضر نتوانستیم به خوبی این بند را محقق کنیم.
سلطانی با اشاره به مذاکرات مثبت بین المللی برای رفع تحریم ها ابراز 
امیدواری کرد که تا پایان سند 20 ساله کشور که 10 سال از آن 

گذشته است، این مهم محقق شود.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه 90 درصد اقتصاد 
کشور مربوط به صنایع با فناوری پایین  است، یادآور شد: بر این اساس 
الزم است تا درآمد ناخالص داخلی کشور بر اساس صنایع موجود و 

چگونگی بهره برداری از دستاوردهای این صنایع تعریف شود.
اظهار  کشور  در  دانش بنیان  شرکت های  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
میلیارد دالر  دو  در سال 94،  دانش بنیان  درآمد شرکت های  کرد: 
دالر  میلیون   500 ،93 سال  در  رقم  این  که  حالی  در  است  بوده 

گزارش شد.
سلطانی سهم شرکت های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی را دو 
دهم درصد ذکر کرد و یادآور شد: برای دستیابی به افق چشم انداز 
رو  این  از  باشیم،  داشته  درصد  هشت  سالیانه  رشد  باید   1404
بر  بالغ  رقمی  ملی  ناخالص  تولید  تا 1404  که  می شود  پیش بینی 

2600 میلیارد دالر شود.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر ضرورت حرکت کشور 
به سمت اقتصاد دانش بنیان اظهار کرد: حرکت ما به سمت اقتصاد 
دانش بنیان باید مبتنی بر فناوری و نوآوری باشد، ولی در حال حاضر 
جایگاه ایران در مسیری بین این دو مقوله قرار دارد. از این رو الزم 
است تا اکوسیستم کارآفرینی و نظام های نوآوری با رویکرد توسعه 

تکنولوژی ایجاد شود.

نیم نگاه

رئیـس جمهـور مجلـس خبـرگان رهبـری 
را مجلسـی اطمینـان بخـش بـرای ایـران 
اسـالمی دانسـت و اظهـار امیـدواری کـرد 
ادای  در  پنجـم  خبـرگان  مجلـس  کـه 
وظایفـش و در کمیسـیون هایـی که پیش 

رو دارد فعـال تـر عمـل کنـد
روز  روحانـی  حسـن  االسـالم  حجـت 
افتتاحیـه  مراسـم  پایـان  در  سه شـنبه 
پنجمیـن دوره مجلـس خبـرگان رهبـری 
کـرد:  تاکیـد  خبرنـگاران  بـا  گفتگـو  در 
مجلـس خبـرگان، مجلسـی اسـت کـه بـه 
مردم کشـورمان، برای شـرایط سـختی که 

چـه بسـا پیـش روی تاریـخ ملت قـرار می 
می دهـد. خاطـر  اطمینـان  گیـرد، 

وظیفـه  اینکـه  بیـان  بـا  جمهـور  رییـس 
روز  در  کـه  اسـت  آن  خبـرگان  مجلـس 
مبـادا، رهبـر را بـا  شـرایطی کـه در قانون 
اساسـی آمـده اسـت انتخـاب و بـه مـردم 
امیدواریـم سـالیان  معرفـی کنـد، گفـت: 
انقـالب  بابرکـت رهبـر معظـم  دراز عمـر 
پایـدار بمانـد و مجلـس خبـرگان نیـازی 
تصمیـم  زمینـه  ایـن  در  باشـد  نداشـته 
بگیـرد امـا بسـیار مهـم اسـت کـه فقهایی 
در ایـن زمینـه تصمیـم گیـر هسـتند کـه 

مـردم هسـتند. منتخـب 
روحانـی گفـت: مـردم سـاالری دینـی در 
انتخـاب رهبـری  بـه معنـای واقعـی کلمه 
تبلـور پیـدا مـی کنـد چـرا کـه اوال همـه 
نماینـدگان مجلس خبـرگان منتخب مردم 
هسـتند و  دوم  اینکـه همـه آنهـا فقهـای 
شایسـته ای هسـتند کـه فقهـای شـورای 

نگهبـان آنـان را تأییـد کـرده انـد

رییـس جمهـور خاطرنشـان کـرد: مجلس 
خبـرگان در آزمـون گذشـته خـود بسـیار 
موفـق بـوده اسـت و در 14 خـرداد بعـد از 
رحلـت حضـرت امـام )ره( توانسـت هـم با 
سـرعت و هـم بـا دقـت، رهبر شایسـته ای 
را انتخـاب کنـد بـه گونـه ای کـه دنیـا از 
سـرعت عمـل مجلـس خبـرگان رهبـری 

کشـورمان دچار شـگفتی شـد.

در پیـام رهبرانقـاب بـا اشـاره بـه 
وظایف مجلـس خبرگان آمده اسـت: 
از  دقیـق  حراسـت  مسـئولیت  ایـن 
هویت اسـامی و انقابی نظـام حاکم 
دسـتگاههای  هدایـت  و  کشـور  بـر 
سـمت  بـه  نظـام  ایـن  درهم تنیـده  

اسـت. آن  واال  هدفهـای 
صبح دیروز جلسه افتتاحیه پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری با حضور منتخبان 
و  لشگری  مقامات  از  جمعی  و  جدید 
آغاز  قدیم  مجلس  ساختمان  در  کشوری 

بکار کرد.
سرود  پخش  و  قرآن  آیات  تالوت  از  پس 

رییسه  هیات  استقرار  و  اسالمي  جمهوري 
سني در جایگاه، پیام مقام معظم رهبري به 
خبرگان  دوره  پنجمین  افتتاحیه  مناسبت 
محمدی  االسالم  حجت  توسط  رهبري 
انقالب  رهبرمعظم  دفتر  رئیس  گلپایگانی 

قرائت شد.
متن کامل این پیام بدین شرح است:

»بسم ا... الّرحمن الّرحیم
مجلس  دوره ی  پنجمین  کار  به  آغاز 
ا...  ولّی  حضرت  والدت  ایّام  در  خبرگان 
است  مبارکی  تقارن  فداه  ارواحنا  االعظم 
به  به فال نیک گرفت و اطمینان  باید  که 
رضایِت  و  رعایت  و  الهی  تأیید  و  تسدید 

وعده های  به صدق  مؤمِن  دِل  در  را  َولَوی 
همچنین  ساخت.  پایدار  و  افزون  الهی، 
همزمانی با سوم خرداد را که نماد پیروزی 
نصرت  و  فتح  پرچم  افراشتن  و  مقاومت 
آن  از  و  دانست  قدر  باید  است،  الهی 

پدیده ی شگفت آور، درس آموخت.
خداوند عزیز و حکیم را با همه  دل سپاس 
می گزارم که به ملت مؤمن و شجاع و باوفا 
توفیق تشکیل این مجلس را ارزانی فرمود 
به  دیگر  بار  را  اسالمی  جمهوری  نظام  و 

بیعتی عمومی سرافراز ساخت.
به شما برگزیدگان نیز به خاطر دستیابی به 
انتخاب ملت تبریک می گویم و  اعتماد و 
توفیق در تقدیم خدمت شایسته به کشور 
و مردم را برای شما از خداوند علیم و بصیر 

مسألت می کنم.
ناشی  عظیم الشأن،  مجلس  این  اهمیت 
دوش  بر  که  است  مسئولیتی  عظمت  از 
منتخب آن نهاده شده است. این مسئولیت 

در یک جمله:
هویت  از  همه جانبه  و  دقیق  حراست 
کشور  بر  حاکم  نظام  انقالبی  و  اسالمی 
این  درهم تنیده   دستگاههای  هدایت  و 
نظام به سمت هدفهای واال و عالیقدر آن 
است. ادای این مسئولیت سنگین نیازمند 
صالحیتهائی است که در قانون اساسی به 

آن اشاره شده است.

صالحیتها  این  بقای  و  وجود  تشخیص 
این  و  است  معظم  مجلس  این  برعهده  
متوجه  را  بزرگی  به نوبه  خود مسئولیتهای 
جایگاه جمهوری  با  آشنائی  سازد:  می  آن 
پدیده   به  توجه  کنونی؛  دنیای  در  اسالمی 
انبوه  میان  در  دینی  مردمساالری  جذاب 
یا  آنها  شیوه های گوناگون حکومت که در 
معنویت و دین، یا مردم، و یا هر دو قربانی 
و  ایمان  بی مانند  نقش  به  توجه  شده اند؛ 
نوع  در  اسالمی  معارف  از  برآمده  باورهای 
تقوای  تأثیر  به  توجه  مردمی؛  گزینشهای 
حفظ  در  رهبر  شخص  سیاسی  و  فردی 
اعتماد مردم و سالمت و صالبت و استواری 
این  مسئولیتهای  از  بخشی  اینها  نظام... 
فقهای  از  متشکل  که  را  معظم  مجلس 
شود  می  یادآور  است،  اثرگذار  و  مردمی 
از  هریک  کند.  می  مطالبه  را  آن  ادای  و 
است  وظائفی  متضمن  مذکور  سرفصلهای 
به  را  نظام  و  کشور  آن،  انجام  حسن  که 
رهبر  و  گردد  می  رهنمون  سداد  و  صالح 
و بی همتا  بزرگ  ادای آن مسئولیت  را در 

مدد می رساند.
در  را  خود  و  محترم  حضرات  شما  توفیق 
پیمودن این مسیر مبارک که راه امام راحل 
بزرگوار و هدف بزرگ و حیاتی ایشان بود، 

از خداوند منان مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای

روحانی:

مجلس خبرگان؛ مجلسی 
اطمینان بخش برای مردم است

پیام رهبر معظم انقالب به مجلس خبرگان؛

حراست دقیق از هویت اسالمی و انقالبی نظام مهمترین وظیفه خبرگان است

معضالت  حل  کشور  وزیر  سیاسی  معاون 
مقاومتی  اقتصاد  اجرای  کنار  در  اجتماعی 
و تکریم ارباب رجوع را مهم ترین برنامه های 
کرد  اعالم  جاری  سال  در  کشور  وزارت 
گام  اجتماعی  مشکالت  پذیرش  گفت:  و 

نخست در حل آنهاست.
محمدحسین مقیمی در آیین آغاز به کار 
مرحله دوم همایش سراسری فرمانداران در 
ساری افزود: همه باید برای کاهش مشکالت 
اجتماعی عزم خود را جزم کنیم و پیش از 

آن هم باید مسئولیت خود را بشناسیم. 
جامعه  امنیت  مسئول  را  فرمانداران  وی 
معرفی کرد و گفت: فرماندار مسئول برقراری 
امنیت است و همه شرایط امن برای زندگی 
اقتصادی  و  اجتماعی   ، سیاسی   ، شخصی 

مردم جامعه باید ایجاد شود. 
معاون وزیر کشور توانمند سازی برای انجام 
آن  درست  انجام  الزمه  را  ها  مسئولیت 
دانست و تاکید کرد: برای حل مشکالت باید 
فعالیت  باشیم و در محدوده  برنامه داشته 
خودمان مشکالت را شناسایی و برای برون 

رفت از مشکالت راه حل ارائه کنیم. 
کشور  در  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  مقیمی 
از  و همچنین  پیشرفت  و  توسعه  الزمه  را 
کاهش  برای  نیاز  مورد  های  زیرساخت 
مشکالت اجتماعی دانست و گفت: تحقق 
اقتصاد مقاومتی اقتصاد جامعه را سامان می 

دهد. 
وی با تاکید بر این که تامین معیشت مردم 
از  گذاری  سرمایه  امنیت  و  شغل  ایجاد  و 
افزود:   ، است  فرمانداران  های  مسئولیت 
فرمانداران باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

برنامه داشته باشند. 
معاون وزیر کشور میزان موفقیت در اجرای 
ارزیابی  معیارهای  از  را  مقاومتی  اقتصاد 
فرمانداران برشمرد و گفت: تحقق این مهم با 
برنامه ریزی ، شناخت ظرفیت ها و مسایل و 
مشکالت و ارائه راه حل ها امکان پذیر است. 
مقیمی با اظهار این که با شعار دهی اقتصاد 
اقتصاد مقاومتی  و  یابد  کشور سامان نمی 
محقق نمی شود ، گفت: در طول هشت سال 
800 میلیارد دالر در آمد داشتیم ولی نتیجه 
اش چی شد و اگر از منابع درست استفاده 
می کردیم آیا وضعیت کشور اینگونه بود ؟ 

معاون سیاسی وزیر کشور مناصب در بخش 

های مختلف جامعه را فرصتی برای خدمت 
به مردم دانست و اظهار داشت: اگر از خداوند 
و  مشکالت  حل  توفیق  که  خواستیم  می 
کند  عنایت  ما  به  را  مردم  های  گرفتاری 
خداوند این توفیق را به عنوان خادم مردم 

به ما عنایت کرده است. 
این فرصت خدمتگزاری  از  باید  افزود:  وی 
برای خدمت بی منت به مردم استفاده کنیم. 
مقیمی به برگزاری انتخابات دهمین دوره 
دوره  پنجمین  و  اسالمی  شورای  مجلس 
مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: 
انتخابات آزمایش بسیار خوبی برای همه ما 

بود. 
از برگزاری  افراد  وی افزود: همه گروهها و 
مشارکت  با  و  خوب  شرایط  در  انتخابات 
حداکثری مردم ابراز رضایت کردند که نشان 
می دهد مجموعه اجرایی و نظارتی کارشان 
را بدرستی انجام دادند و امانتدار خوبی برای 

آرای مردم بودند. 
های  هیات  زحمات  از  قدردانی  با  مقیمی 
اجرایی در برگزاری انتخابات پرشور ، ادامه 
داد: از زحمات فرمانداران هیئت های اجرایی 
و یک میلیون نفری که در زمینه برگزاری 
می  تشکر  و  تقدیر  کردند  تالش  انتخابات 

کنم. 
فرمانداران همان  وزیر کشور گفت:  معاون 
مسئولیت  سیاسی  بخش  در  که  گونه 
و  داشتند  عهده  بر  را  انتخابات  برگزاری 
بخوبی آن را انجام دادند ، در بخش سالمت 
زندگی  برای  مناسب  فضای  ایجاد  و  مردم 
سالم و ارتقا شاخص های بهداشت و درمان 

نیز وظایفی بر عهده دارند. 
وی دانش افزایی و ایجاد فضای مناسب برای 
تحصیل و مهارت آموزی ، ایجاد پارک علم 
و فناوری ، تالش برای ایجاد شرکت های 
از  را  کارآفرینان  از  و حمایت  بنیان  دانش 
دیگر رسالت ها و وظایف فرمانداران برشمرد. 
مقیمی گفت: فرمانداران باید بذر امید را در 
دل مردم بکارند و به عنوان حاکم باید در 
آنان  پاسخگوی مطالبات  و  دسترس مردم 

باشند.
و  آموزشی  گردهمایی  مرحله  دومین 
تخصصی فرمانداران و مدیران کل سیاسی 
استان هایی حضور دارند که در مرحله اول 

شرکت نداشتند. 

تارنمای دولت فنالند خبر داد که وزیر 
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور 
هفته آینده به هلسینکی سفر می کند.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی دولت فنالند، 
تیمو  با  خرداد   11 ظریف  جواد  محمد 
امور خارجه فنالند دیدار  سوئینی وزیر 
خواهد کرد. وزیران امور خارجه ایران و 
فنالند در مورد روابط دو جانبه، مسائل 
فارس،  خلیج  و  خاورمیانه  ای  منطقه 
دیگر  و  اروپا  اتحادیه  و  ایران  روابط 
نظر  تبادل  المللی  بین  های  موضوع 

خواهند کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با 
سائولی نینیستو رئیس جمهوری و ماریا 
لوهال رئیس مجلس فنالند دیدار خواهد 
کرد. یک هیأت بزرگ تجاری ظریف را 

در این سفر همراهی خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف اوایل 
و ششمین  حاشیه چهل  در   94 بهمن 
اجالس مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
رییس  نینیستو«  »سائولی  با  سوییس 

جمهوری فنالند دیدار و گفت گو کرد.
در این دیدار طرفین گسترش روابط دو 
مورد  را  مختلف  های  زمینه  در  کشور 
آخرین  خصوص  در  و  داده  قرار  تاکید 

تحوالت منطقه رایزنی کردند.
هیات  بزرگترین  تازگی  به  همچنین 
همراهی  به  فنالند  تاریخ  تجاری 
به  کشور  این  تجارت  و  صادرات  وزیر 
کردند.  سفر  ایران  اسالمی  جمهوری 

ایران نیز چندی پیش  سفیر فنالند در 
به  رشت  آهن  راه  خط  برداری  بهره  از 
به  آن  اتصال  و  آذربایجان  جمهوری 
هلسینکی پایتخت فنالند تا سال آینده 
تاجران  برای  فرصتی  را  آن  و  داد  خبر 
ایرانی به منظور سرعت بخشی به روند 
به  خود  متنوع  محصوالت  صادرات 

کشورهای اسکاندیناوی خواند. 
را  فنالند  ایران،  در  فنالند  سفیر 
از  بیش  جمعیت  با  کوچک  کشوری 
پنج میلیون نفر توصیف کرد که دارای 
فناوری  حوزه  در  قوی  های  تکنولوژی 
اطالعات، کشاورزی، مدیریت منابع آب 
بسیاری  و گفت:  است  و محیط زیست 
از نظر  تولیدی در فنالند  از محصوالت 
کیفیت در جهان شناخته شده هستند.

این  صادرات  بیشترین  کمراینن  هری 
پزشکی  علوم  به حوزه  مربوط  را  کشور 
خواند و اضافه کرد: 10 درصد از درآمد 
تکنولوژی  صادرات  به  مربوط  فنالند 

های مربوط به این حوزه است.
ارتباط  برقراری  موضوع  که  افزود  وی 
خارجه  وزیران  سطح  در  ها  بانک  بین 
است  بررسی  درحال  ایران  و  فنالند 
زودی  به  کشور  دو  بانکی  ارتباطات  و 

برقرار می شود.
هری کمراینن همچنین گفت: در مدت 
 200 حدود  گذشته  نیم  و  سال  یک 
ایران  کشور  از  فنالندی  گذار  سرمایه 

بازدید کرده اند.

منابع دولتی در هلسینکی اعالم کردند؛

ظریف به فنالند سفر می کند
مقیمی: پذیرش مشکالت اجتماعی گام 

نخست در حل آنهاست
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آیت ا... جنتی:
مجلس خبرگان مظهر 

مردم ساالری دینی است
دبیر شورای نگهبان گفت: مجلس خبرگان مظهر 
مردم ساالری دینی و حاکمیت ارزش های اسالمی 

و دینی است.
آیت ا... احمد جنتی در افتتاحیه مجلس خبرگان 
پنجم با ارائه گزارشی از روند انتخابات این مجلس 
گفت: مجلس خبرگان راهی برای تحقق آرمان های 
مردمی مسلمان و ستم دیده بر اساس نظریه مترقی 
والیت فقیه است که مردم آن را انتظار می کشیدند.
افزود: مجلس خبرگان مظهر مردم ساالری  وی 
دینی و حاکمیت ارزش های اسالمی و دینی است.

جنتی با بیان این که مجلس خبرگان به تعبیر امام 
)ره( مسئولیتی در راس همه مسئولیت ها را بر عهده 
دارد اظهارکرد:  مجلس خبرگان جایگاهی مهم دارد 
و از جمله نهادهای برآمده از انقالب اسالمی است، 
و خدای بزرگ را شاکریم که موجبات شکل گیری 
یک نظام سیاسی بر پایه ی اسالم و نظریه مترقی 

والیت فقیه با انقالب اسالمی فراهم آمد.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان با اشاره به 
سخنان رهبری در آخرین دیدار ایشان با اعضای 
مجلس خبرگان دوره چهارم اظهار کرد:  رهبری 
حفظ خصوصیات انقالبی و حل نشدن در هاضمه 
خطرناک جهانی را مورد اشاره و تاکید قرار دادند و 
وظیفه مجلس خبرگان را انقالبی ماندن و انقالبی 

فکر کردن عنوان کردند.
جنتی افزود:  انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان 
شرایط  و  حساسیت ها  که  شد  برگزار  حالی  در 
خاصی آن را احاطه کرده بود اما خدا را شاکریم که 
در کمال صحت و سالمت این انتخابات برگزار شد.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری 
با اشاره به این که انتخابات هفتم اسفند عالوه بر 
رضایت مردم ، رضایت رهبری را نیز به دنبال داشت 
اظهار کرد: ما از حمایت و هدایت ایشان از شورای 
نگهبان بر خود می بالیم و خدا را در این زمینه شکر 

گذاریم.

داعش زیر چتر اطالعاتی وزارت اطالعات 

با بیان این که  اردبیل در مجلس  نماینده مردم 
داعش زیر چتر اطالعاتی وزارت اطالعات است به 
این معنی که وزارت اطالعات به همه چیز احاطه 
دارد گفت: اجازه دهیم این وزارت خانه خود راسا 

مسئولیتش را عهده دار شود.
دیروز  علنی  جلسه  طی  پیرموذن  کمال الدین 
مجلس هنگام بررسی طرح نحوه انتصاب افراد در 
مشاغل حساس، اظهار کرد:  ایجاد محدودیت برای 
وزارت اطالعات و شریک گذاشتن درست نیست؛ 
حتی زمانی که بنده رد صالحیت شدم گفتند بنده 
سال 88 در مشهد بودم و نسبت به نحوه گزینش 
رهبری هم نظراتی دادم در حالی که این گونه نبوده 

و بنده در اردبیل بوده ام.
و  قرآنی  آموزه ی  افراد  به  اعتماد  افزود:  پیرموذن 
یکی از عناصر سیستم ارزشی ما است؛ چرا باید بر 
اساس یک سری از اطالعات که از کوچه و خیابان 
وزارت  که همین  در حالی  دهند  نظر  می گیرند 

اطالعات اقدامات مفیدی را انجام می دهد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: همین داعش 
این  به  است  اطالعات  وزارت  اطالعاتی  زیر چتر 
معنی که وزارت اطالعات به همه چیز احاطه دارد.

وی افزود:  بنده درخواستم این است که اجازه دهیم 
وزارت اطالعات خود راسا مسئولیت کارهایش را 
عهده دار شود نه بر اساس اطالعات واهی سیاسی.

مارک تونر:
 تهران و مسکو برای مذاکرات صلح به 

اسد فشار بیاورند
که  گفت  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
وظیفه روسیه و ایران است که روی رییس جمهور 

سوریه فشار آورند.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
مذاکرات  روند  درباره  خود  خبری  نشست  در 
صلح سوریه گفت: این وظیفه ما و دیگر اعضای 
گروه بین المللی حمایت از سوریه است که روی 
مخالفان سوری فشار بیاوریم اما وظیفه روسیه و 
به همان میزان وظیفه ایران است که روی بشار 
اسد )رییس جمهور( فشار وارد کنند، چیزی که 

ماتاکنون شاهد آن نبوده ایم.
او هم چنین در پاسخ به سوالی درباره گزارشاتی که 
ادعا کرده اند مال منصور، رهبر طالبان افغانستان با 
ایران ارتباط داشته است، گفت:  ما نیز این گزارشات 
را دیده ایم اما هیچ اطالعاتی درباره آن و بنابراین 

شفاف سازی و تایید آن در اختیار نداریم.
خبر کشته شدن مال اختر منصور، رهبر طالبان 
افغانستان روز شنبه منتشر شد که یک روز بعد 
اداره امنیت ملی افغانستان تایید کرد که وی در 

ایالت بلوچستان پاکستان کشته شده است.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان روز یک شنبه گزارشات ادعایی مبنی بر 
این که مال منصور پیش تر به ایران سفر کرده بود 
را رد و تاکید کرد که چنین فردی تاکنون از مرز 

ایران رد نشده است.

آسوشیتدپرس: عامل سقوط هواپیمای 
مصری انفجار بوده است

یک مقام پزشکی قانونی مصر اعالم کرد که 
مانده  باقی  روی  بر  انجام شده  های  بررسی 
پرواز  حادثه  محل  از  آمده  دست  به  اجساد 
در  انفجار  وقوع  بر  مصر  هواپیمایی   804

داخل این هواپیما داللت دارد.
یک  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مقام پزشکی قانونی مصر که خواست نامش 
بدن  اجزای  هایی  تکه  که  گفت  نشود  فاش 
از  مصرکه  804هواپیمایی  پرواز  قربانیان 
اند نشان می  محل حادثه جمع آوری شده 
انفجار در داخل هواپیما  وقوع یک  دهد که 

باعث سقوط آن شده است.
که  است  گروهی  عضو  مصری  مقام  این 
مسئولیت تحقیق درباره عامل سقوط هواپیما 

را بر عهده گرفته است. 

آخرین تالشها برای اقامه حج تمتع

رئیس سازمان حج و زیارت دیروز برای مذاکره درباره حج تمتع در صدر 
هیئتی عازم عربستان می شود.

سعید اوحدی با بیان اینکه به لحاظ محدوده زمانی اجرای عملیات حج در 
محدوده قرمز زمان بندی قرار داریم، گفت: به اعتقاد ما این سفر آخرین 

منزلگاه تالش برای اقامه حج تمتع امسال است.
وی گفت: بعد از تغییراتی که اخیراً در وزارت حج عربستان شاهد بودیم 
وزیر حج عربستان در نامه ای اعالم کرد که مشکل صدور روادید زائران 
ایرانی در داخل ایران رفع شده است و سپس در نامه ای دیگر از هیات 
ایرانی دعوت کردند که در دور جدید مذاکرات در جده حضور پیدا کنند. 
نمایندگان  حضور  با  کارشناسی  جلسات  از  پس  افزود:  اوحدی 
این  در  ایرانی  هیات  که  شد  گرفته  تصمیم  مختلف،  دستگاه های 

مذاکرات حضور پیدا کند.
وی درخصوص دستور کار این مذاکرات گفت: همواره در تضمین و حفظ 
حرمت، عزت و کرامت زائران ایرانی که به اعتراف مسئوالن عربستان 
سرآمد زائران به لحاظ رعایت نظم، اخالق و ادب اسالمی هستند تاکید 
شده است و راهکارهای حفظ و تضمین حرمت و عزت زائران در تفاهم نامه 

حتما باید لحاظ شود.
اوحدی افزود: پس از سه حادثه بسیار تلخ سال گذشته، دغدغه جدی و 
نگرانی منطقی در میان زائران ما وجود دارد که راهکارهای تامین امنیت از 

طرف مسئوالن و دولت عربستان برای حج امسال چیست.
وی گفت: ما 20 پیشنهاد را به عنوان راهکارهای عملیاتی و علمی به 
وزارت حج عربستان ارائه و همچنین در نامه ای به آن ها اعالم کرده ایم 
که حل مشکل صدور روادید یکی از 11 شرط ما بوده است و انتظار 
داریم وزارت حج عربستان به صورت جدی و شفاف مواضع خودش را 

درخصوص موضوعات مطرح شده، بیان کند.
اوحدی با بیان اینکه هرگونه تعلل بیشتر از طرف عربستان به هیچ 
وجه قابل پذیرش نخواهد بود، افزود: این کشور باید در خصوص تعلل 
و کارشکنی در پذیرش زائران ایرانی در مجامع بین المللی و اسالمی 

پاسخگو باشد.

جاه طلبی هسته ای روسیه در خاورمیانه
بود.  افول  به  رو  انرژی هسته ای خاورمیانه  پیش چشم انداز  چندسال 
هسته ای  زیرساخت  در  بلندمدت  سرمایه گذاری  سیاسی،  بی ثباتی 
صلح آمیز را پرخطر می کرد، اما اکنون دست کم در خاورمیانه به نظر 

می رسد انرژی هسته ای رونق خود را بازیافته است.
به گزارش ایسنا به نقل از مجله فارن افرز، برای مثال زمانی که خیزش های 
مردمی در سال 2011 در مصر شروع شد، این کشور در حال بررسی 
مراحل نهای پیشنهاد ساخت راکتورها بود. این طرح ها بالفاصله از سوی 
دولت موقت بعدی به بایگانی سپرده شد. هم چنین گداخت نیروگاه 
هسته ای فوکوشیما داییچی ژاپن در سال 2011 اعتماد عمومی نسبت 
به ایمنی انرژی هسته ای را در سراسر جهان متزلزل کرد و تردیدهایی را 
نسبت به آینده این صنعت برانگیخت. اما اکنون دست کم در خاورمیانه به 

نظر می رسد انرژی هسته ای رونق خود را بازیافته است.
در ماه آوریل روس اتم شرکت هسته ای دولتی روسی اعالم کرد که دفتری 
را در دوبی امارات متحده عربی افتتاح کرده است. این دفتر به سرپرستی 
بسیاری از پروژه های این شرکت در مصر ایران، اردن و ترکیه کمک خواهد 
کرد. هم چنین امید می رود که حضور منطقه یی روسیه فرصت های تازه ای 

را برای صنعت هسته ای این کشور در این منطقه به وجود آورد.
دفتر جدید روس اتم در زمان کامال مناسبی افتتاح شد. خاورمیانه با 
احتساب دست کم شش کشور که فعاالنه به دنبال انرژی هسته ای هستند 
اکنون محل جدیدی برای شمار زیادی از تازه واردان هسته ای در جهان 
است. برای مثال، در سال 2011 ایران به نخستین کشور در منطقه بدل 
شد که یک راکتور هسته ای را به فعالیت درآورد. طرح های بلند مدت 
تهران شامل توسعه توان انرژی هسته ای اش از طریق هشت راکتور انرژی 

دیگر می شود.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سهم خود به ترتیب در سال 
2010 و 2009 شروع به جست وجوی انرژی هسته ای کردند. هر دوی 
این کشورها تالش دارند تا ترکیب انرژی خود را تنوع بخشند و هم چنین 
از انرژی هسته ای به عنوان نمادی در چارچوب رقابت استراتژیک خود با 

ایران استفاده کنند.
شاید   2030 سال  تا  راکتور   16 ساخت  هدف  با  سعودی  عربستان 
جاه طلب ترین برنامه های هسته ای را داشته باشد. نخستین راکتور امارات 
تا سال 2017  انتظار می رود  متحده عربی در حال ساخت است که 
تکمیل شود. هم چنین مصر طرح ساخت مجموعه ای از راکتورهای انرژی 
هسته ای در دبعا در سواحل مدیترانه را احیاء کرده است. به این موضوع 
ترکیه و اردن نیز اضافه می شوند که در حال ساخت راکتورهای انرژی 
هسته ای هستند که انتظار می رود توسط روسیه به ترتیب در سال 2020 

و 2025 عملیاتی شوند.

پاکستان سفیر آمریکا را احضار کرد
دولت پاکستان در اعتراض به حمالت هواپیماهای بدون سرنشین 
آمریکایی در حریم هوایی این کشور، سفیر واشنگتن در اسالم آباد 

را احضار کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار 
نخست وزیر  ویژه  دستیار  فاطمی،  طارق  کرد، سید  اعالم  بیانیه ای 
پاکستان در امور خارجی با دیوید هیل، سفیر آمریکا در پاکستان 

دیدار کرد.
فاطمی در دیدارش با سفیر واشنگتن در اسالم آباد به ابراز نگرانی 
پاکستان  هوایی  به حریم  آمریکایی  پهپادهای  تعرض  در خصوص 
ارضی  تمامیت  به  تعرض  اقداماتی  چنین  که  گفت  و  پرداخت 

پاکستان و نقض مقررات سازمان ملل متحد محسوب می شود.
این مقام پاکستانی همچنین تاکید کرد که چنین اقداماتی تاثیری 

منفی بر فرایند صلح میان دولت افغانستان و طالبان می گذارد.
فاطمی با اشاره به هماهنگی ها میان آمریکا و پاکستان برای مبارزه 
همکاری  حوزه  این  در  کشور  دو  این  که  کرد  تاکید  تروریسم،  با 
بسیار نزدیکی دارند و این همکاری باید در ادامه نیز به قوت خود 

باقی بماند.
پیش از این، وزارت امور خارجه ی پاکستان از حمالت هواپیماهای 

بدون سرنشین آمریکا به مواضع طالبان انتقاد کرد.
در حالی که باراک اوباما با صدور بیانیه ای کشته شدن رهبر طالبان 
در خاک پاکستان را تایید کرد، دستگاه دیپلماسی اسالم آباد اعالم 
مواضع  به  آمریکایی  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمله  که  کرد 

طالبان تعرض به تمامیت ارضی پاکستان محسوب می شود.
است  انجام  حال  در  بیشتر  بررسی های  است،  آمده  بیانیه  این  در 
اما پاکستان مایل است یک بار دیگر بر این مسأله تأکید کند که 
به  تعرضی  داد،  رخ  اخیراً  که  سرنشین  بدون  هواپیمای  حمله ی 

تمامیت ارضی این کشور بود.

خبرخبر

مجلس  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نهم در مقطع حساسی از تاریخ انقالب طلوع و 
غروب کرد که تغییر دولت، مذاکرات هسته ای و 

بحران های منطقه ای همزمان با آن بود.
علی الریجانی در پایان آخرین جلسه علنی دوره 
نهم مجلس شورای اسالمی در سخنانی، با تبریک 
اظهار  دزفول  روز  و  خرمشهر  آزادسازی  سالروز 
داشت: مجلس نهم در مقطع حساسی از انقالب 

طلوع و غروب کرد.
هسته ای،  مذاکرات  دولت،  تغییر  داد:  ادامه  وی 
و یمن و  بحران های منطقه ای در عراق، سوریه 
مشکالت اقتصادی داخلی همه در این دوره پیش 

آمد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در یک 
ارزیابی کلی، در همه این ماجراها انقالب اسالمی 
حرکت تکاملی خود را طی کرد و مجلس نهم یکی 

از ارکان نظم بخشی به این حرکت تکاملی بود.
الریجانی ادامه داد: دلمشغولی همه ما نمایندگان 
در وصف انقالب و آینده آن باقی خواهد بود و باید 

با نفسی تازه در راه آن مجاهدت کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه از دوران مشروطه تاکنون 
است،  کرده  فعالیت  در کشور  دوره مجلس   33
اظهار داشت: از این 33 دوره، 24 دوره مربوط به 
قبل از انقالب اسالمی و 9 دوره مربوط به بعد از 

انقالب بوده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: در 24 دوره 
قبل از انقالب در مقاطعی، مجالس دلسوز کشور 
به  می توان  آنها  از جمله  که  است  داشته  وجود 
دوره های صدر مشروطه، نظیر ادوار اول تا ششم 
مشروطه و دوره های سیزدهم تا هفدهم مجلس 
یعنی فاصله سال های 1320 تا 1332 اشاره کرد 
انگلیسی، دولت ملی  ـ  با کودتای آمریکایی  که 

سرنگون شد.
الریجانی تاکید کرد: غالباً مجالس در دوران پیش 
از انقالب شکل ظاهری پارلمان را برای کمک به 
دیکتاتوری سامان داده اند و ارتباط خوبی با مردم 

نداشته اند.
قوانین  ادوار،  این  از  برخی  در  اگرچه  وی گفت: 
خوبی هم تصویب شد، اما نقایصی وجود داشت 
که از جمله آنها می توان به عدم توجه به دین مبین 
اسالم، عدم توجه به منافع ملی و وادادگی در برابر 
بیگانگان از قبیل تصویب قانون کاپیتوالسیون و 
عدم ارتباط با مردم و خواسته های آنان اشاره کرد.

اظهار  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اسالمی، مجلس  انقالب  پیروزی  از  داشت: پس 
شرایط  متفاوتی یافت؛ امام  )ره( تکیه جدی بر 
جایگاه مجلس می کرد و آن را در جایگاه واالیی 

قرار داد.
زحمات  عصاره  را  مجلس  امام  گفت:  الریجانی 
طاقت فرسای یک ملت مسلمان و برآمده از اهداف 

بزرگ آنان می دانست، امام )ره( این سخنان را در 
برابر بنی صدر می گفت و رئیس قوه مجریه گستاخ 
در برابر قانون را تحقیر می کرد تا اشتباهات گذشته 

درباره مجلس تکرار نشود.
وی افزود: قانون در نزد امام راحل در حکم ناموس 
نظام بود که هیچ بدیلی برای حفظ آن نیست و 
تخلف از آن را تا سر حد مفسد فی االرض می 

دانست.
داشت:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
همچنین به گفته مقام معظم رهبری قانون آمده 
است که جلوی صداهای کلفت را بگیرد؛ امام )ره( 
نیز تاکید می کرد کسانی که با قانون مخالفند با 
اسالم مخالف هستند؛ به گفته رهبری قانون برای 
تهذیب کل جامعه است، البته دزدها و دیکتاتورها 

از قانون بدشان می آید.
الریجانی تصریح کرد: این نگاه رهبری نشان می 
دهد که قانون در جمهوری اسالمی با هیچ چیز 

قابل جابجایی نیست.
وی ادامه داد: در مجالس پس از انقالب، نمایندگان 
مجلس در همه مسائل وقت می گذاشتند و تصمیم 
گیری می کردند که قضایای عزل رئیس جمهور، 
حل و فصل گروگان های آمریکایی و بررسی برنامه 
های توسعه و مذاکرات هسته ای از جمله آنهاست.
بیان  با  ادامه،  رئیس مجلس شورای اسالمی در 
اینکه نمایندگی مجلس از پرمشغله ترین کارهای 
کشور است، تاکید کرد: دلیل این امر آن است که 
نمایندگان باید پاسخگوی مشکالت مردم باشند. 
در حالی که یک بخشدار امکانات بیشتری از یک 

نماینده مجلس در اختیار دارد.
وی گفت: با این کاستی ها، نمایندگان عالوه بر 
حوزه  نیازهای  به  باید  نظارت  و  گذاری  قانون 

انتخابیه خود نیز بپردازند.
رئیس مجلس اظهار داشت: مجالس پس از انقالب 
در مقابل گردن کشی بیگانگان خود را سپر بالی 
ملت کردند و در اکثر مسائل مهم در سطح منطقه 

ای و بین المللی که الزم بود، از حقوق ملت و امت 
اسالمی دفاع کردند.

الریجانی خاطرنشان کرد: آخرین مصوبه مجلس در 
چند روز پیش برای الزام دولت در جهت مقابله به 
مثل با دولت آمریکا اقدامی ارزشمند و انقالبی بود.

تمرکز مجلس نهم بیشتر بر لوایح دولت بود
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره به 
گوشه ای از عملکرد مجلس نهم اظهار داشت: در 
مجلس نهم 697 طرح و الیحه مطرح شد که 69 
درصد از آنها طرح و 31 درصد الیحه بود؛ همچنین 
20 درصد از این طرح ها و لوایح به صورت فوریتی 

ارائه شد که قدری زیاد است.
ارائه شده 18  های  از طرح  داد:  ادامه  الریجانی 
درصد و از لوایح 45 درصد به قانون تبدیل شد 
که نشان می دهد مجلس نسبت به لوایح دولت 

توجه کرده است.
وی همچنین با اشاره به موضوع قوانین مصوب 
مجلس نهم و نسبت آنها یادآور شد: 32 درصد 
قوانین مصوب مجلس مربوط به موافقت نامه های 
همکاری متقابل میان ایران و دولت های مختلف، 
30 درصد مربوط به حوزه صنعت و کشاورزی و 
و  اجرایی  امور  به  مربوط  درصد   11 اقتصادی، 
حمایتی از قبیل کمک به هالل احمر و کمیته 
امداد، 6.7 درصد مربوط به حوزه قضایی، 5 درصد 
مربوط به حوزه آموزشی و فرهنگی، 2.5 درصد 
مربوط به حوزه انتخابات و مسائل سیاسی و دو 
درصد مربوط به حوز دفاعی و امنیتی بوده است و 
سایر مصوبات در حوزه مدیریت عمومی و شهری 

جای گرفت است.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه حوزه اقتصاد و 
معیشت نقطه ثقل قانون گذاری در مجلس نهم 
مصوب  قوانین  از جمله  کرد:  عنوان  است،  بوده 
مجلس نهم در حوزه اجتماعی می توان به قانون 
اجرای محکومیت  نحوه  قانون  اسالمی،  مجازات 
های مالی، قانون جرم سیاسی و قانون جمعیت و 

تعالی خانواده اشاره کرد.
الریجانی با اشاره به اقدامات مجلس نهم برای قانون 
گذاری ذیل اصول هشتم، 25 و 168 قانون اساسی 
خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات مجلس نهم تنقیه 
برخی قوانین در برخی حوزه ها بوده است که باید 

به سای رحوزه ها نیز تسری یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه بعد نظارتی این دوره از 
مجلس برجسته تر بوده است، خاطرنشان کرد: در 
این 4 سال مجموعا 6 گزارش از کمیسیون اصل 
90 به مجلس ارائه شد، همچنین 27 مورد در 
صحن علنی در جهت نظارت بر امور اجرایی از وزرا 

و مسئوالن اجرایی دعوت به عمل آمد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 
دیوان  های  فعالیت  به  اشاره  با  خود  از سخنان 
واریز  میزان  کرد:  خاطرنشان  مجلس  محاسبات 
دیوان  احکام  اجرای  از  ناشی  خزانه  حساب  به 
محاسبات حدود 13 میلیارد تومان بوده است که 

اقدام ارزنده ای است.
الریجانی افزود: همچنین کاهش مدت رسیدگی 
در دادسرای دیوان محاسبات نیز از دیگر اقدامات 

پسندیده مجلس نهم بوده است.
مرکز  اقدامات  برخی  به  اشاره  با  همچنین  وی 
و  عناوین  کرد:   عنوان  مجلس  های  پژوهش 
 870 از  ها  پژوهش  مرکز  پژوهشی  موضوعات 
مورد در مجلس هشتم به بیش از 1200 مورد در 

مجلس نهم افزایش یافته است.
بیان  با  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اینکه مجلس نهم در برابر استکبار جهانی موضعی 
قاطع داشته و آن را جوهره انقالب می دانست، 
تصریح کرد: بر این اساس حمایت قاطع مجلس 
از فرمایشات مقام معظم رهبری ناشی از همین 

روحیه انقالبی بوده است.
وی با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس در زمینه 
مقابله با دزدی آمریکا و دست اندازی آن به اموال 
ایران غرور انگیز بوده است، ادامه داد: در زمینه 
بحران های تروریستی منطقه ای در سوریه، یمن 
و عراق مجلس بر موضع ایستادگی و مقاومت  و 
کمک به مردم منطقه اصرار داشته و کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز مدام 
شرایط منطقه ای و بین المللی را رصد و پیگیری 

کرده است.
الریجانی ادامه داد: تصمیم سنجیده و حکیمانه 
مجلس نهم در موضوع هسته ای، باعث آرامش در 

کشور و رفع موانع شکوفایی اقتصادی شد.
معظم  مقام  های  حمایت  از  پایان  در  وی 
رهبری، مراجع تقلید و قوای مجریه و قضاییه 
از  و  کرد  تشکر  اسالمی  شورای  مجلس  از 
خبرنگاران رسانه ها نیز به دلیل اقدامات آنها 

سپاسگزاری کرد.

الریجانی: مجلس نهم در مقطع حساسی از تاریخ انقالب طلوع و غروب کرد

معاون وزیر امور خارجه گفت: سازمان منع سالح 
های شیمیایی، مادامی که این مهم بطور کامل 
تحقق پیدا نکند، توجه به موضوعات دیگر، سازمان 

را از مسیر اصلی خود خارج خواهد کرد.
ملی  مراجع  ای  منطقه  اجالس  چهاردهمین 
میزبانی  به  شیمیایی  های  سالح  کنوانسیون 
جمهوری اسالمی ایران در تهران با حضور مقامات 
و نمایندگانی از کشورهای مختلف قاره آسیا آغاز 

بکار کرد.
سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین 
الملل وزارت امور خارجه و کسرات سواکسام، از 
مدیران بخش همکاریهای بین المللی سازمان منع 
سالح های شیمیایی سخنران مراسم افتتاحیه این 

همایش بودند.
افتتاحیه  مراسم  در  خود  سخنان  در  عراقچی، 
این اجالس با اشاره به مواضع اصولی کشورمان 
در رابطه با کنوانسیون سالح های شیمیایی و از 
جمله شرکت فعال در مذاکرات تدوین کنوانسیون 
و نیز اجرای مفاد آن، تاکید کرد که کاربرد هرگونه 
سالح شیمیایی و یا استفاده از مواد شیمیایی به 
عنوان سالح، از دیدگاه جمهوری اسالمی ایران 

همواره محکوم بوده است.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه 
کشورمان با اشاره به سابقه جنایات رژیم صدام 
در انجام حمالت شیمیایی علیه رزمندگان و غیر 

نظامیان کشورمان در طول هشت سال جنگ 
تحمیلی اظهار داشت: با توجه به جمعیت صد هزار 
نفری قربانیان سالح های شیمیایی در جمهوری 
اسالمی ایران، وزارت امور خارجه در هماهنگی با 
سایر نهادهای داخلی، احقاق حقوق این عزیزان 
را همواره در سرلوحه امور قرار داده و انتظار دارد 
سازمان منع سالح های شیمیایی نیز بطور جدی 

این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
وی افزود : ادامه کاربرد سالح های شیمیایی توسط 
گروههای تروریستی در سوریه و عراق ثابت می 
کند تا زمانی که رژیم صهیونیستی به کنوانسیون 
سالح های شیمیایی ملحق نشود و کشورهای 
دارنده سالح شیمیایی کلیه زرادخانه های خود را 
منهدم نکنند، ما با خطر کاربرد این سالح ها روبرو 
خواهیم بود، لذا سازمان منع سالح های شیمیایی 
باید تمام تالش خود را برای تحقق جهانشمولی 
کنوانسیون و انهدام سالح های شیمیایی موجود 
بکارگیرد. بدیهی است با توجه به جایگاه حیاتی 
مسئله انهدام سالح های شیمیایی و تاثیر آن بر 
هویت سازمان منع سالح های شیمیایی به عنوان 
تنها سازمان بین المللی ذیصالح برای خلع سالح 
شیمیایی، مادامی که این مهم بطور کامل تحقق 
پیدا نکند، توجه به موضوعات دیگر، سازمان را از 

مسیر اصلی خود خارج خواهد کرد.
به  اشاره  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  معاون 

اسالمی  جمهوری  همکاریهای 
های  سالح  منع  سازمان  با  ایران 
شیمیایی و از جمله برگزاری 9 دوره 
آموزشی درمان مصدومین شیمیایی 
و برگزاری دو دوره آموزش پرسنل 
مراجع ملی کنوانسیون سالح های 
شیمیایی، ابراز امیدواری کرد، همه 
این تالشها  برای آگاه سازی و بسیج 

بین المللی جهت اجرای دقیق و کامل مقررات 
کنوانسیون سالح های شیمیایی، ما را در رسیدن 
به جهان عاری از سالح های کشتار جمعی و از 

جمله سالح های شیمیایی یاری نماید.
 عراقچی تاکید کرد : جمهوری اسالمی ایران به 
نوبه خود همواره آماده است نقش فعالی در مقابله 
با دسترسی گروههای تروریستی از جمله داعش 
به سالح های شیمیایی ایفا کند و در طول دو 
سال گذشته نیز برای درمان مصدومین شیمیایی 
حوادث تروریستی سوریه و عراق کمک های الزم 

را ارائه کرده است.
کسرات سواکسام از مدیران بخش همکاریهای 
بین المللی سازمان منع سالح های شیمیایی 
نیز با تائید حمایتهای جمهوری اسالمی ایران 
تقدیر  شیمیایی،  های  سالح  منع  سازمان  از 
و قدردانی سازمان متبوع خود را از میزبانی و 
کمک های جمهوری اسالمی ایران ابراز نمود. 

وی با اشاره به نقش اجالس های منطقه ای به 
عنوان مجرای انتقال نقطه نظرات مراجع ملی 
به نهادهای تصمیم گیرنده سازمان از هیاتهای 
شرکت کننده دعوت کرد تا با مشارکت فعال در 
مباحث و مذاکرات مطرح در اجالس، سازمان 
انجام وظایف  در  را  منع سالح های شیمیایی 

خود کمک کنند.
روزه،  سه  اجالس  این  در  است  ذکر  شایان 
کنوانسیون  ملی  اجرای  مختلف  موضوعات 
سالح های شیمیایی و مسائل نو ظهور مورد 
مباحث  نتیجه  و  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث 
عضو،  دول  کنفرانس  به  ارائه  و  بررسی  برای 
در  ملی  مراجع  المللی ساالنه  بین  اجالس  به 
الهه منعکس می شود. همچنین، در حاشیه 
این اجالس دو نمایشگاه در خصوص تجهیزات 
دفاعی شیمیایی و نیز وضعیت قربانیان سالح 

های شیمیایی برگزار می شود.

عراقچی: 
سازمان منع سالح های شیمیایی از مسیر اصلی خود خارج نشود

ادامه از صفحه 1
نمایندگان مردم در قاب عکس یادگاری در 

بهارستان
را  عرصه  نیز  وخبرنگاران  عکاسان  میان  این  در 
خالی نکرده و آنان نیز روبه رو و یا پشت به صحن 
مشغول عکاسی بودند. عکاسان با عکس گرفتن از 
نمایندگانی که در حال سلفی گرفتن بودند، لحظه 
باگرفن یک  را شکار می کردند. هر عکاسی  ها 
دوربین در دست منتظر بود تا نماینده ای حرکتی 

از خود نشان دهد و صاحب شکار سوژه ها شود.
تا قبل از حضور علی الریجانی همهمه ها بیشتر بود 
و فضای مجلس با صداهای بلند طنین انداز بود، اما 
با حضور وی در جایگاه ریاست این جلسه آرام تر 

شده و نظم بر مجلس حاکم شد.
در ارائه گزارش که از سوی حسین مظفر؛ معاونت 
بیشتر  که  شد  قرائت  مجلس  قوانین  بر  نظارت 

تذکرات به شخص رئیس جمهور داده شده است.
عکس هایی که جانشینان رئیس با یکدیگر و یا با 
دیگر نمایندگان می گرفتند، جالب بود که با هر 
لحظه تذکر رئیس کمی آرامتر و بعد دوباره شلوغ 

می کردند.
لحظه ای که غالمرضا کاتب گزارش تفریغ بودجه 
را قرائت کرد حضور نمایندگان در کنار الریجانی 
بیشتر و بیشتر شد، به گونه ای که وی اعتراض 
کرد »کمی خلوت کنید االن صندلی می شکنه« . 
بهرحال برخی نمایندگان با تب لت و گوشی های 
دوربین دار با رئیس عکس های یادگاری گرفتند 
در حالی که کاتب همچنان مشغول قرائت تفریغ 

بودجه بود.

سپس سیداحمدرضا دستغیب اسامی 10 نفر از 
منظم ترین نمایندگانی که در جلسات صحن علنی 
و کمیسیون ها حضور منظم و مستمر داشتند را 
قرائت کرد.  نماینده مردم شیراز در مجلس شورای 
اسالمی بر اساس مصوبه هیات رئیسه در هر دوره 
3 ماهه 10 نفر از منظم ترین افراد که در جلسات 
صحن علنی و کمیسیون ها حضور منظم و مستمر 
داشتند را به صورت مکتوب به آن ها اعالم کرد 
و اکنون که در جلسه پایانی مجلس نهم بود آنان 
را قرائت کرد: مجتبی رحماندوست، محمدحسین 
فرهنگی، ضرغام صادقی،حسن کامران، حسینعلی 
دهکردی،  زمانیان  سیدسعید  دلیگانی،  حاجی 
عبدالرحمان رستمیان، محمدابراهیم رضایی، بهرام 
بیرانوند، نادر قاضی پور و هچنین خانم زهره طبیب 
زاده نوری از جمله منظم ترین نمایندگان بوده اند.

در این میان هر لحظه بر جمعیت در جایگاه هیات 
رئیسه افزوده می شد به گونه ای که جایگاه ناطقان 

نیز خالی از حضور نمایندگان نبود و بیشتر افراد 
جایگاه خود را ترک کرده و با یکدیگر عکس های 
یادگاری می گرفتند؛ اما همچنان چند نفری که بر 
جایگاه خود تکیه کرده بودند مشغول خواندن ویا 

گوش دادن به حرفهای کاتب بودند.
باالخره الریجانی بر جایگاه هیات رئیسه اعتراض 
کرد که آقایان خلوت کنید هوایی بخوریم که همین 

امر باعث شد برخی جایگاه را ترک کنند.
بعداز آنکه الریجانی برای آخرین بار نطق خود را 
که قریب به 25 دقیقه طول کشید، قرئت کرد در 
خصوص ابتدای آغاز به کار مجلس از مشروطه تا 
پهلوی و سپس انقالب اسالمی از سرگذشتی که 
بر مجلس گذشته سخن راند و مجلس نهم را با 
دیگر مجلس ها مقایسه کرد. سپس با لحن کنایه 
به خبرنگاران گفت: »از اینکه مزاحم آنها بودیم یا 
آنان مزاحم ما بودند« جمله خود را تمام کرد و برای 

همه آرزوی موفقیت کرد.

الوداع یاران
»الوداع  صدای  ندیمی  مانند  نمایندگان  برخی 
یاران« سر دادند و بلند می خندیدند و برخی که 
در این چهار سال با دیدن هر خبرنگاری »وقت 
نداریم« می گفتند روز گذشته وقت پیدا کرده و 
در سالن قدم می زدند تا خبرنگاران با آنان مصاحبه 
کنند. بهر حال آنچه می ماند اعمال نیک است و 
کارنامه ای که در پایان انجام کار و در خلوت خود با 
وجدانی راحت نمره ای است که به خود می دهیم 
که اگر در زمان مسوولیت خوب کار کرده باشیم 
وجدانی راحت و اگر کم کاری داشته باشیم به خود 
نمره قبولی نخواهیم داد. مجلس نهم 426 جلسه 
را ازابتدای کار تاکنون پشت سرگذاشته بود و حال 
با حضور 201 نماینده و با حضور الریجانی به کار 

خود پایان داد.
نهمین  جلسه   426 برگزاری  با  نماینده    290
مجلس را پشت سر نهاده تا بار دیگر تفکیک قوا 

و تکثر قدرت را به رخ بکشند.
کسانی که از درد مردم گفتند و با آنان بزرگ شدند 
و گریستند و یا کسانی که تنها شنیدند و کاری 
نکردند و دراین دوره مردم دست از انتخاب آنان 
کشیده تا نماینده ای توفیق خدمت داشته باشد 
که تنها به قصد خدمت به مردم آمده. حال که به 
مجلس دهم رسیدیم این چهار سال فرصت خوبی 
است تا خدمت را سرلوحه قرار داده و با تصویب 
قوانین به درد مردم رسیده و با آنان همدرد باشند.

دوری از سیاسی کاری و تنها به صالح مردم قدم 
برداشته و وقت خود را صرف خدمت به خلق ا... 

کنند. 

اشک ها و لبخندها در سکانس پایانی مجلس نهم 
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نیازهاي  ترین  اساسي  از  یکي  بقا  حفظ   : اشاره 
مختلف  ادیان  در  و  بوده  تاکنون  ابتدا  از  بشریت 
شخصیت  تکمیل  براي  اصولي  راهکاري  ازدواج 
زن و مرد و اصلی ترین عامل مقابله با هنجارهای 
اجتماعی مرتبط با این موضوع معرفي شده است. 
داراي  که  ایران  اسالمیمان؛  کشور  در  رو  این  از 
جمعیتي جوان است همواره ترویج فرهنگ ازدواج 
به موقع و آگاهانه در بین جوانان یکي از برنامه هاي 
مختلف  به طرق  ساله  هر  که  بوده  دولت ها  اصلي 

تدوین و اجرا مي شود.
به منظور کنکاش بیشتر در افزایش آمار طالق به 
اثرات  بررسی  و  اجتماعی  از معضالت  عنوان یکی 
آن بر فرد و جامعه در این گزارش قصد داریم ضمن 
برسی نکات یاد شده، جامعه آماری کشور را از این 

حیث مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
با بررسي آمار ازدواج و طالق کشور سال 93 مي 
بینیم 724 هزار و 324 مورد ازدواج به ثبت رسیده 
به طور متوسط روزي یک  است که می توان گفت 
هزار و 985 نفر با هم پیوند مقدس زناشوئي مي 
مورد طالق   569 و  هزار   163 مقابل  در  و  بندند 
ثبت شده که نشان دهنده ثبت روزانه 448 فقره 

طالق در کشور است.
رقمی  گذشته  سال  در  طالق  به  ازدواج  نسبت 
معادل 4/4 بوده است، یعنی به ازای هر 4/4 ازدواج 
یک  در  که  است  افتاده  اتفاق  طالق  مورد  یک 
نگران  بسیار  آمار  این  گفت  می توان  کلی  بررسی 
البته این آمار میانگین آمار کشوری  کننده است. 
است و این عدد در برخی از استان ها بیشتر و در 
مقابل  در  تهران  استان  در  است.  برخی هم کمتر 
که  افتاده  اتفاق  طالق  مورد  یک  ازدواج   2.6 هر 
در  بلوچستان  و  سیستان  در  و  نسبت  بیشترین 
مقابل هر 15.3 مورد ازدواج یک مورد طالق ثبت 
شده که کمترین نسبت آمار ازدواج به طالق کشور 

در سال گذشته بوده است.
بیشترین آمار ازدواج در کشور را تهرانی ها به خود 
تعداد   93 سال  در  به طوری که  داده اند،  اختصاص 
از  است.  ثبت شده  ازدواج  مورد  و 145  هزار   87
دیگر سو سمنانی ها کمترین آمار ازدواج را در سال 
پنج هزار و 381  تنها  ثبت  با  و  گذشته داشته اند 
مورد ازدواج در رتبه آخر ازدواج کشور ایستاده اند، 
البته این آمار در مقایسه جمعیت استان و تراکم 
نمی توان  و   است  تحلیل  و  تفسیر  قابل  جمعیتی 
سمنانی ها را به عدم استقبال از این سنت حسنه 

متهم نمود.
ازدواج،  سنی  ترکیب  بیشترین  گذشته  سال  در 
وصلت مردان 20 تا 24 ساله با زنان 15 تا 19 ساله 
با آمار 114 هزار و 459 مورد است که از یک سو 
با توجه به هنجارهای اجتماعی موجود نوید بخش 
اقدامی مناسب و به موقع است، اما نباید به سادگی 
از کنار موضوع مهمی هم چون عدم رسیدن ذوجین 
به بلوغ فکری، عقلی و عاطفی  که بیشترین سهم 
را در بروز واقعه طالق دارند گذشت که در ادامه به 

تفصیل به بررسی آن خواهیم پرداخت.
عواملی  از  یکی  هم  ذوجین  ازدواج  سنی  فاصله 
فکری،  تمایزهای  و  تفاوت ها  به  توجه  با  که  است 
اعتقادی، اداب و رسوم و ... می توان از آن به عنوان 
این  وقوع  برد،  نام  به طالق  منجر  عوامل  از  یکی 
ازدواج ها متأسفانه هنوز هم ادامه دارد به طوری که 
مورد   600 و  هزار  هشت  تعداد  گذشته  سال  در 
از  بیش  مردان  آن  در  که  رسیده  ثبت  به  ازدواج 
آن  در  و  بوده اند  بزرگتر  همسرانشان  از  سال   20
سو 103 مورد ازدواج ثبت شده که در آن زنان 20 

سال از مردان بزرگتر بوده اند.
در بررسی آمار طالق ثبت شده در میان این دسته 
بیشتری از  از زوج ها متأسفانه شاهد درصد نسبتاً 
افتاده  اتفاق  با آمار ازدواج  جدایی های در مقایسه 

در بین این رده سنی هستیم. 
در بررسی آمار استانی طالق، تهرانی ها  با ثبت32 
ایالم  استان  اهالی  و  بیشترین  مورد   976 و  هزار 

با 583 مورد طالق کمترین آمار طالق 
کشور را به خود اختصاص داده اند.

در سال گذشته بیشترین ترکیب سنی 
طالق، متارکه مردان 25 تا 29 ساله از 
زنان 20 تا 24 ساله با آمار 16 هزار و 
هزار   22 تعداد  است،  بوده  مورد   909
شده  ثبت  طالق های  از  مورد   860 و 
از  کمتر  که  است  زوج هایی  به  مربوط 
گذشته  آن ها  ازدواج  ثبت  از  سال  یک 
متارکه  از  دسته  این  متأسفانه  و  است 
کنندگان در مناطق شهری و روستایی 
کشور بیشترین آمار را در این بحث به 

خود اختصاص داده اند.
از دیگر سو تعداد یک هزار و 765 مورد 
کشور،  آمار طالق  دهندگان  تشکیل  از 
زندگی مشترک بین 19 تا 20 سال را 
تجربه کرده اند که این دسته از مطلقین 
کمترین درصد را در تفکیک مربوطه به 

خود اختصاص داده اند.

78 درصد طالق ها برای مسائل جنسی
مدیر مرکز سالمت خانواده با بیان اینکه 
یکي از عوامل مهم طالق مسائل جنسي 
است تصریح کرد: عدم آگاهي ها در این 
جنسي  بدکارکردهاي  موجب  زمینه 
مي شود، به طوري که براساس آمارهاي 
 50 مي دهند  نشان  پژوهش ها  رسمي 
درصد علت طالق مشکالت جنسي است 
پژوهشکده  این  آمارهاي  اساس  بر  اما 
به مسائل  باالي 78 درصد علت طالق 

جنسي مربوط مي شود.
خانواده  رواشناس  که  تهراني  نسرین 
مسائل  متاسفانه  شد:  یادآور  هست  نیز 
و  بوده  تابو  نوعي  به  کشور  در  جنسي 
هست، لذا باید ادبیاتي را تدوین و ایجاد 
مذهبي،  عقاید  به  توجه  با  که  کنیم 
سیاسي  نظام  و  اجتماعي  فرهنگي، 
همه  کردن  لحاظ  با  و  جامعه  بر  حاکم 
نیازهاي خانواده بتواند ضمن آنکه تمام 
جوابگوي  کند  لحاظ  را  فاکتورها  این 

نیازهاي زوجین هم باشد.
دارویی  مجموعه  ریزی  برنامه  و  پشتیبانی  معاون 
درمانی هالل ایران درصد طالق ها منشأ اختالالت 
و  کرد  عنوان   70 را  جنسی  نارضایتی  و  جنسی 
گفت: باید به این مسائل پرداخته شود تا به مانند 

یک تابو سبب فروپاشیدن خانواده نگردد.
بهرامی ادامه داد: واقعیت این است که در کشور ما 
ابتدا از موضوعات مختلف انتقاد کرده و آن را انکار 
می کنیم و در مقابلش گارد می گیریم و سپس به 

آنها می پردازیم.
بهرامی ادامه داد: به طور مثال مدت ها منکر مصرف 
الکل در کشور بودیم اما اکنون که مصرف باال رفته 
وزارت بهداشت کلینیک های ترک اعتیاد تأسیس 

می کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم سالمت جنسی، 
رضایتمندی، استحکام زندگی خانواده ها را در پی 

دارد باید به این موضوع اهمیت دهیم.
وی در این زمینه گفت: شرایط را طوری کرده ایم 
و  تبدیل شده  تابو  به  نیز  دینی  مسائل  برخی  که 
رضایت  مسئله  اکنون  نمی پردازد،  آنها  به  کسی 
جنسی یک معضل در جامعه ما محسوب می شود 
آن  حل  برای  اساسی  گام های  باید  مسئولین  که 
بردارند چون حل این موضوعات هم راه حل دینی 

دارد و هم علمی.
وی بر موضوع بحث آموزش مسائل جنسی تاکید 
خانواده  تنظیم  واحد  گذشته  در  ما  گفت:  و  کرد 
واحد  این  که  بهتر  چه  داشتیم  دانشگاه ها  در  را 
که  چرا  شود  جایگزین  موضوع سالمت جنسی  با 
و  راحت تر  دانشگاه ها  در  مسائل  این گونه  آموزش 

منطقی تر است.
کارشناسان علوم اجتماعی آموزش پیش از ازدواج 
بخشی  آگاهی  مسیر  در  اقدام  اساسی ترین  را 
موقع  به  و  آگاهانه  ازدواج  در خصوص  جوانان  به 
دوره های  برگزاری  است  سالی  چند  و  می دانند 
آموزشی کوتاه و بلند مدت در دانشگاه های کشور 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  و  دولت  کار  دستور  در 

فناوری قرار گرفته است.
است  شاخصه هایی  مهمترین  از  یکی  آموزش 
که  چرا  شود  گنجانده  باید  خانواده  نهاد  در  که 
و فصل مشکالت  به حل  قادر  مادرها  و  پدر  بعضاً 
از  نیستند  خود  بین  اقتصادی  و  اجتماعی  روانی، 
در  جامعه  سطح  در  که  تغییراتی  با  دیگر  سوی 
تربیتی  فاکتورهای  نیازمند  والدین  است،  جریان 
آموزش های  با  که  نیز هستند  فرزندان خود  برای 
نهادینه شده می توان به فاکتورهای تربیتی مناسب 

دست پیدا کنند.
اینکه  مشترک  زندگی  حوزه  در  دیگر  نکته 
طی  توافقی  طالق  تا  مشترک  زندگی  مدت زمان 
سه سال گذشته از پنج به سه سال رسیده است. 
جالب اینکه 62 درصد افرادی که قصد طالق دارند 
در همان ماه اول آغاز اختالف به مراکز بهزیستی 
جدی  تصمیم  از  نشان  خود  که  کرده اند  مراجعه 
در  تحقیق  است.  طالق  صیغه  شدن  جاری  برای 
مشخص  گرفته اند  طالق  امسال  که  افرادی  میان 
زن ها  74درصد  و  مردها  درصد   70 که  کرده 
یکی  نداشته اند.  طالق  سابقه  خانواده شان  در 
شود  می  توصیه  طالق  برای  که  راهکارهایی  از 
این  مهم  نکته  اما  است  ازدواج  قبل  مشاوره های 

است که آموزش مهارت های زندگی باید از دوران 
سایر  کنار  در  آموزان  دانش  و  شود  آغاز  کودکی 
باید  شوند.  آشنا  زندگی  مهارت  با  هایشان  درس 
درصدر  که  اجتماعی  آسیب  عنوان  به  را  طالق 
از  بسیاری  علت  حتی  و  دارد  قرار  آسیب ها  سایر 
غیر  در  بگیریم  است جدی  اجتماعی  آسیب های 
این صورت در سال های آینده خانواده تنها در حد 

یک نام و شعار خواهد بود. 

برگزاری کارگاه های آموزشی ازدواج سالم در 20 
استان کشور

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت گفت: در سال گذشته کارگاه های 
با  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه   20 در  آموزشی 
تا 29  توانمندسازی گروه سنی 18  ارتقای  هدف 
سال در زمینه ازدواج سالم و ارتقای توانمندی های 
کارشناسان، مدیران، سیاستگذاران و ائمه جمعه و 
جماعت به عنوان همکار در امر ازدواج سالم برگزار 

کردیم.
علوم  دانشگاه های  افزود:  مطلق  محمداسماعیل 
تهران،  ایران،  اصفهان،  آبادان،  اهواز،  پزشکی 
تبریز، ساوه، فارس، قروین، قم، کاشان،  شهرکرد، 
کرج، کردستان، خراسان شمالی، سبزوار، دزفول، 
و هرمزگان  مراغه  نیشابور،  ایرانشهر،  یاسوج،  یزد، 
در این زمینه با ما همکاری کردند و این کارگاه های 

آموزشی هنوز هم در دانشگاه ها ادامه دارد.
وی گفت: براساس نظرسنجی هایی که قبل و پس 
درصد   87 دادیم  انجام  کارگاه ها  این  برگزاری  از 
جوانان تغییر آگاهی را به طور نسبی بعد از اجرای 

کارگاه ها بیان داشتند.
وی هم چنین مبانی علمی، دینی و 
مذهبی برگزاری کارگاه های آموزشی 
گفت:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را 
با  سال   29 تا   18 جوانان  آشنایی 
فلسفه ازدواج، فواید تشکیل خانواده 
معنوی،  رشد  عاطفی،  لحاظ  از 
ایجاد  مسئولیت پذیری،  نسل،  بقای 
فلسفه  بحث  و  زوجین  در  آرامش 
وجایگاه ازدواج در اسالم نیز از جمله 
مباحث و محورهای مطرح شده در 
سالم  ازدواج  آموزشی  کارگاه های 

بوده است.
مقابل  در  و  ازدواج  آمار  کاهش 
افزایش روزافزون معضل طالق زنگ 
خطري براي کشور است و مسئوالن 
و متولیان امر باید با ارائه راهکارهاي 
در  ازدواج  امر  ترویج  به  اساسي 

جامعه کمک کنند.
دیدي  با  اجتماعي  امور  کارشناسان 
دنبال  را  موضوع  این  کننده  نگران 
رفتن  باال  دارند  عقیده  و  کنند  مي 
سن ازدواج در بین جوانان مي تواند 
تأثیرات عمیقي بر فرهنگ، اقتصاد، 
امنیت  نهایتاً  و  بزه  و  جرم  آمار 

اخالقي جامعه داشته باشد.
و  شناس  روان  علوی  محمد  دکتر 
سستي  است  معتقد  خانواده  مشاور 
عدم  خانواده،  در  اعتقادي  بنیان 
شناخت کامل طرفین از همدیگر، عدم 
شناسي،  وظیفه  و  پذیري  مسئولیت 
نرسیدن زوجین به بلوغ رواني، عاطفي 
اقتصادي،  مشکالت  اجتماعي،  و 
اجتماعي،  ناقص  رشد  یا  ناپختگي 
فاصله کم میان خواستگاري تا ازدواج، 
نابجای  دخالت  بیکاري،  و  اعتیاد 
مشکالت  نهایتاً  و  والدین  و  اطرافیان 
جنسی و عاطفی از علل اساسي رشد 

طالق است.
مشاوران  و  کارشناسان  از  یکی 
آموزه هاي  در  است  معتقد  بهزیستی 
اخالقي دین مبین اسالم از طالق با عنوان »هالک« 
یاد شده است در عین حال طالق یکي از راهکارهاي 
اساسي در مواقع ضروري است که براي جلوگیري از 
انحراف اخالقي و جلوگیري از افزایش آمار جرم و بزه 
و هم چنین حفظ امنیت رواني و جانی فرد، خانواده و 
جامعه و ... جاري ساختن صیغه طالق در بین زوجین 

و جدایي آنان مصلحت و ضرورت مي یابد.
مهدیه کریمی ادامه داد: از طرفي نباید به سادگي 
و  فرهنگي  مذهبي،  قومي،  اختالفات  کنار  از 
اعتقادي زوجین جوان گذشت، بسیاری از جوانان 
زیر یک  آرزوي زندگي مشترک  و  با هدف  عمدتاً 
خواسته هاي  و  آل ها  ایده  از  بسیاري  از  سقف 
و هشدار  توصیه  و  جامعه  و  خانواده  عرف  و  خود 
کارشناسان علوم اجتماعي چشم پوشي کرده و با 
در نظر گرفتن ظواهر، انتخاب هایشان را بر اساس 
و  آل  ایده  زندگي  یک  براي  که  مي بینند  اصولي 

پایدار مناسب نیست.
تأثیر زیان هاي طالق بر فرد و  از قبح و  اینکه  در 
جامعه بسیار نوشته اند و گفته اند شکي نیست اما 
این تنها راه مقابله با این معضل اجتماعي نبوده و 

مسئولین باید چاره اي بیندیشند.
و  دادگستري  به  مراجعه  در  بدانید  است  جالب 
درخواست  از  درصد   60 طالق  درخواست  تنظیم 
درصد   30 زنان،  اجتماعي  معضل  این  کنندگان 
مردان و 10 درصد به صورت توافقي به دادگاه ها 

مراجعه مي کنند.
امین ترابی شهروند سنندجی که دانشجوی علوم 
این  کنار  از  به سادگی  نباید  است می گوید  دینی 

واقعیت گذشت که طالق در بساری از موارد کلید و 
راه جلوگیری از بحران بیشتر در خانواده ها و وقوع 

بسیاری از جنایت هاست.
این شهروندان سنندجی آن دسته از زدواج ها را که 
نتیجه دوستی های خیابانی است را در غالب موارد 
منجر به شکست می داند و می گوید: ازدواج هایی 
که تنها با دیدن و پسندیدن طرفین در خیابان و 
دانشگاه و مهمانی ها و ... و بدون تحقیق بایسته و 
عدم  و  نگری  سطحی  بدلیل  می افتد  اتفاق  کافی 

شناخت کافی قطعاً به طالق ختم خواهد شد.
ضمن  است  بازاری  یک  که  علی  شاگرد  حسین 
غیر  خواسته های  مقابل  در  والدین  تسلیم  تقبیح 
و  آداب  اینکه  در  گویند:  می  فرزندانشان  منطقی 
با گذشتگان تفاوت های  اصول ازدواج های امروزی 
در  متاسفانه  اما  نیست،  شکی  است  کرده  زیادی 
غلط  گیری های  تصمیم  شاهد  مواقع  از  بسیاری 
انجام  در  کوتاهی  و  ازدواج  مساله  در  والدین 

تحقیقات قبل از ازدواج هستیم.
یونس حسین پناهی کارشناسان علوم اجتماعي با 
را دنبال  وقایع  این  آمار ثبت  نگران کننده  دیدي 
مي کند و معتقد است افزایش آمار طالق و از سویي 
و  جمعیت  سریع  رشد  به  توجه  با  ازدواج  کاهش 
بروز  باعث  مي تواند  کشور  جمعیت  بودن  جوان 
از  جوانان  ترس  نظیر:  هائي  معظل  و  مشکالت 
افزایش  ازدواج،  باال رفتن سن  ازدواج و در نتیجه 
تدریجي  رفتن  بین  از  جامعه،  در  جرم  و  فساد 
و  خانواده ها  عرفي  و  اخالقي  اعتقادي،  آموزه هاي 

در نتیجه جامعه شود.
از  زیادی  درصد  مي دهد  نشان  آمار  می گوید:  وی 
مراجعان طالق به دادگاه ها در نخستین سال هاي 
از  گرفته اند،  جدائي  و  طالق  به  تصمیم  ازدواج 
مشکالت اقتصادي رنج مي برند، تحصیالت کمتر از 
دیپلم دارند، از همان ابتداي ازدواج با هم اختالف 
و  نداشته اند  کافي  شناخت  همدیگر  از  و  داشته 
نهایتاً اکثر این اختالفات ریشه در مسایل عاطفی و 

جنسی داشته است.
کارشناس مشاور خانواده سازمان بهزیستي مستقر 
در دادگستري معتقدند: سستي بنیان اعتقادي در 
نرسیدن زوجین به بلوغ رواني، عاطفي و اجتماعي، 
مشکالت اقتصادي، اعتیاد، ناپختگي یا رشد ناقص 
تا  میان خواستگاري  فاصله کم  اجتماعي زوجین، 
آمار طالق  رشد  اساسي  علل  از  بیکاري  و  ازدواج 

در کشور است.
فریده امین االسالمي کارشناس و مشاوره خانواده 
اظهار  ضمن  کردستان  زنان  حوزه  فعاالن  از  و 
تأسف از افزایش میزان طالق معتقد است: اختالف 
عمیقي میان زنان امروز و نسل هاي گذشته یعني 
مادران این نسل وجود دارد که این یکي از دالیل 
نسل هاي  به  نسبت  طالق  آمار  افزایش  اصلي 

گذشته است.
دارند،  عقیده  امروز  دختران  مي گوید:  وي 
برخي  مصلحت  به  بنا  نمي بایست  مادرانشان 
هنجارها و مثاًل زورگوئي همسرانشان را به خاطر 
تحمل  خانواده  بنیان  فروپاشي  عدم  یا  تحکیم 
مادرانشان  مانند  نمي خواهند  آنها  و  مي کرده اند 
زندگي  کم  آزادي  با  و  منزوي  خور،  توسري 

مشترکشان ادامه پیدا کند.
چند  در  می توان  را  مکتوب  این  گیری  نتیجه 
جمله خالصه کرد: جوانان قبل از ازدواج به مراکز 
یعني  شایستگي  سن  تا  و  کنند  مراجعه  مشاوره 
کامل جنسي، جسمي،  بلوغ  به  زوجین  زماني که 
به  اقدام  نرسیده اند  اجتماعي  و  عاطفي  رواني، 
در  مهم  عاملی  کافی  عدم شناخت  نکنند.  ازدواج 
حدوث ازدواج های ناموفق و منجر به طالق است، 
تا  باید درباره فرد مورد نظر تحقیق کنند  جوانان 
با  را  هایشان  انتخاب  و  برسند  کافي  شناخت  به 
نظام اعتقادي، رفتاري خانواده و نظام عرفي جامعه 
و  بزرگترها  با  را  خود  معیارهاي  و  کنند  منطبق 

مشاوران خانواده مطرح نمایند.

بررسی معظل طالق در ایران؛

60 درصد از درخواست کنندگان طالق زنان هستند
کامران کرمی

بخش  سوم  رتبه  زمان  پیام  روزنامه  خبرنگار  کرمی،  کامران 
کسب  را  ایالم  مطبوعات  فرامرزی  جشنواره  نخستین  گزارش 

نمود.
و هفت  ایران  استان مرزی  پنج  با حضور  این جشنواره که  در 
استان نوار مرزی کشور عراق به مدت سه روز در استان ایالم 
به  هم  با  کشور  دو  مشترک  مرزی  نوار  خبرنگاران  شد  برگزار 

رقابت پرداختند.
شرکت کنندگان در این فستیوال رسانه ای با ارسال بالغ بر یک 
هزار و 200 اثر مطبوعاتی در قالب 15 رشته و در دو بخش آزاد 
و ویژه با هم به رقابت پرداختند که انعکاس و اطالع رسانی از 
استان های  هنجارهای  و  مشکالت  مسائل،  بررسی  و  رویدادها 
مرزی ایران و عراق از عمده ترین موضوعاتی بود که خبرنگاراندر 

آثارشان به پوشش رسانه ای و تحلیل آن پرداختند.
فرامرزی  جشنواره  نخستین  گزارش  بخش  سوم  عنوان  کسب 
المللی  بین  و  ملی  مطبوعاتی  جایزه  پنجمین  ایالم  مطبوعات 
کامران کرمی است که این خبرنگار کردستانی موفق به کسب و 

دریافت آن شده است.
در  رتبهبرتر   31 از  رتبه   14 کسب  با  کردستانی  خبرنگاران 
جوایز  از  تعداد  این  کسب  و  درخشیدند  خوش  جشنواره  این 
جشنواره های رسانه ای توسط خبرنگاران یک استان در نوع خود 

در کشور و نیز در استان کردستان بی سابقه و بی نظیر است.
مدیر مسئول، سردبیر و کارکنان روزنامه پیام زمان کسب این 
در  روزنامه  این  ساعی  خبرنگاران  سایر  و  وی  به  را  موفقیت 

سراسر کشور تبریک عرض می نماید.

کسب رتبه برتر نخستین جشنواره فرامرزی مطبوعات ایالم توسط خبرنگار روزنامه پیام زمان

بارکد32496267 
آگهی تغییرات شرکت

 مهندسی آسا تک الوند با مسئولیت محدود به شماره ثبت 380118 به شناسه 
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورت جلسه  به  ملی 10320297794 

العاده  در تاریخ 1394/10/21  تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سوگل نصرتی بشماره ملی 0061400866 با پرداخت مبلغ 81000000 ریال به 

صندوق سهم الشرکه خود را به میزان 90000000 ریال افزایش داد.
زهرا سنجری راد  بشماره ملی 0532368282 با پرداخت مبلغ 9000000 ریال 

به صندوق سهم الشرکه خود را به میزان  10000000ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ  1000000000  ریال 

افزایش پیدا کرد. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است:

سوگل نصرتی بشماره ملی 0061400866 دارای مبلغ 90000000 ریال
زهرا سنجری راد  بشماره ملی 0532368282 دارای مبلغ 10000000ریال

باثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه. انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
302090م/  الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد32498904 
آگهی تغییرات شرکت

 آراد دارو پاسارگاد  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 460376 به شناسه ملی 
14004394066 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  

در تاریخ 1394/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:

و  بیولوِژک  فرآورده  یا  دارو  هرنوع  بندی  بسته  و  تولید  ترخیص  واردات صادرات 
فرآورده های طبیعی سنتی مکمل شیرخشک و غذاهای ویژه . واردات و صادرات  
ترخیص تولید و بسته بندی و توزیع فرآورده ها و لوازم آرایش و بهداشتی . واردات 
و صادرات  ترخیص تولید و بسته بندی و توزیع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی . 

واردات و صادرات  ترخیص تولید و بسته بندی مواد اولیه دارویی 
واردات و صادرات  ترخیص تولید و بسته بندی ملزومات دارویی. واردات و صادرات  
ترخیص تولید و بسته بندی و توزیع فرآورده ها و داروهای دامی واردات و صادرات  
نمایندگی  اعطای  و  اخذ  دامی  تجهیزات  توزیع  و  بندی  بسته  و  تولید  ترخیص 
شرکت های داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی . انبار داری  و ایجاد دفاتر مستقل 
داخلی و خارجی . اخذ اعتبارات از بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی 
و خارجی . شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی )درصورت شرورت 

قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های الزم(
فعالیت(  موضوع  به  اساسنامه)الحاق  ماده  اصالح  تصمیمات  مستند  این  باثبت 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
302092م/  الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد32498482 
آگهی تغییرات شرکت

 مهندسی اریکه پرداز صنعت آریا  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 333880 به 
شناسه ملی 10103713631 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده  در تاریخ 1394/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
واحد502  پالک6  سایه  خیابان  آفریقا  خیابان  تهران  آدرس  به  شرکت  محل 

کدپستی 1967735811 انتقال یافت.
باثبت این مستند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشانی دریک واحد ثبتی( انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
302091م/  الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد32498168 
آگهی تغییرات شرکت

 سام الکترونیک دیده نگار با مسئولیت محدود به شماره ثبت 477920 به شناسه 
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورت جلسه  به  ملی 14005182290 

العاده  در تاریخ 1394/10/22  تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و 
عقود اسالمی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت 
مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره  هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 

است. 
انتخاب شده و توسط  امضاء    این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق  باثبت 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد
302093م/  الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  139460331010005569  مورخ 1394/12/11هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  آقای /خانم محمود نوری قره قیه فرزند سواد بشماره شناسنامه 1658  
مساحت 131/24   به  باب ساختمان   یک  دانگ  از مشگین شهر درشش  صادره 
متر مربع- مفروزو مجزی شده از پالک 118 فرعی از360- اصلی واقع در اراضی 
محرز  اکبری  بدیع  رمضانی  اکبر  علی  رسمی  مالک  از  خریداری  کرج  محمدآباد 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید،ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  رابه 
اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف5003
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/02/22
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/03/05

 منصور هدایتکار کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره 9086  پیرایش  آقای جعفر 
95-173/ح 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شرکت برهانی به شناسنامه شماره 328 در تاریخ 94/1/22 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به 
1-جعفر پیرایش فرزند عزیز ش.ش 9086 متولد 1339 نسبت پسر متوفی

2- غالمحسین پیرایش فرزند عزیز ش.ش 10918 متولد 1345 نسبت پسر متوفی 
3- صدیقه پیرایش فرزند عزیز ش.ش 182 متولد 1329 نسبت دختر متوفی 
4- خدیجه پیرایش فرزند عزیز ش.ش 183متولد 1329 نسبت دختر متوفی 
5- طاهره پیرایش فرزند عزیز ش.ش 8506 متولد 1332 نسبت دختر متوفی

6- منصوره پیرایش فرزند عزیز ش.ش 9277 متولد 1336 نسبت دختر متوفی
7- سکینه پیرایش فرزند عزیز ش.ش 9278 متولد 1337 نسبت دختر متوفی
8- طیبه پیرایش فرزند عزیز ش.ش 10917متولد 1343 نسبت دختر متوفی

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

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

آگهی حصر وراثت
آقای غالمرضا کاظم زاده تازه کند قشالق دارای شناسنامه شماره 444 بشرح دادخواست 
به کالسه 700200/ش پ / 67  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جالل کاظم زاده تازه کند قشالق بشناسنامه 244 در تاریخ 
82/5/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 

1-زری نیکخو ش.ش 375 صادره ارومیه متولد 1319/7/10 همسر متوفی
2-غالمرضا کاظم زاده تازه کند قشالق ش.ش 444 صادره ارومیه متولد 1358/2/8 

فرزند متوفی 
3- عوض کاظم زاده تازه کند قشالق ش.ش 375 صادره ارومیه متولد 1348/6/1 فرزند 

متوفی 
4- علیرضا کاظم زاده تازه کند قشالق ش.ش 288 صادره ارومیه متولد 1341/12/3 

فرزند متوفی
5- محمدرضا کاظم زاده تازه کند قشالق ش.ش 393 صادره ارومیه متولد 1349/12/1 

فرزند متوفی
6- لیال کاظم زاده تازه کند قشالق ش.ش 9 صادره ارومیه متولد 1360/11/18 فرزند 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی حصر وراثت
خانم معصومه قنبری لک دارای شناسنامه شماره 43374 بشرح دادخواست به کالسه 
57/950241  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان گوهر شکری بشناسنامه 6 در تاریخ 95/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
1-محمدرضا قنبری لک ش.ش 50439 فرزند اسداله نسبت فرزند

2- لیال قنبری لک ش.ش 3859 فرزند اسداله نسبت فرزند 
3- معصومه قنبری لک ش.ش 43374 فرزند اسداله نسبت فرزند 

4- رقیه قنبری لک ش.ش 172 فرزند اسداله نسبت فرزند 
5- اشرف قنبری لک ش.ش 356 فرزند اسداله نسبت فرزند 

6- منصوره قنبری لک ش.ش 383 فرزند اسداله نسبت فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی مفقودی
به  روغنی  سفید   80 مدل  روغنی  سفید   1600 پیکان  وانت  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   11518005091 موتور  شماره  به  38-463ج31  پالک  شماره 

80905302 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار
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بیهوده گردی کاربران در فضای مجازی
پژوهشگرمسائل اجتماعی گفت: نتیجه چند بررسی علمی نشان می 
دهد که حدود 90 درصد کاربران فضای مجازی در کشور از این فضا 

استفاده بیهوده می کنند.
های  شبکه  که  است  حالی  در  این  کرد:  اظهار  طباطبایی  افشین 
همچنین  و  آیند  می  شمار  به  انتشاراخبار  ازمنابع  یکی  اجتماعی 

منبع خوبی برای ارتباط گیری سریع محسوب می شوند.
وی اظهار کرد: بیشتر کاربران درکشوراز فضای گسترده مجازی تنها 
یا بیشتر  تایید شدن و  اوقات فراغت، وقت گذرانی،  برای پرکردن 
دیده شدن استفاده می کنند و توجه چندانی به منابع خبری ندارند 

و حال آنکه از فضای مجازی می توان اخبار روزدنیا را کسب کرد.
وی افزود: کاربران حتی در اوقاتی که در انتظار مترو، اتوبوس و یا 
هروسیله نقلیه دیگری هستند به جای گفتمان با همشهریان خود و 
یا مطالعه، وقت خود را به بیهوده گردی و گشتن در شبکه مجازی 

سپری می کنند. 
این پژوهشگر اجتماعی تصریح کرد: نتایج تحقیقات نشان می دهد 
اروپا،  روسیه،  همچون  کشورهایی  کاربران  بیهوده  استفاده  ضریب 
این  از  آنان  و  است  پایین  بسیار  سایبر  فضای  از  واسترالیا   آمریکا 

تکنولوژی به خوبی بهره مند می شوند.
را  مجازی  ازفضاهای  کاربران  بیهوده  استفاده  دلیل  پژوهشگر  این 
نبود مدیریت صحیح نهادهای فرهنگی و ناآشنایی کاربران بیان کرد 
و در ادامه گفت: باید با مدیریت رسانه ای صحیح و کارشناسی شده، 

مردم را در استفاده از فضاهای سایبری کمک کرد . 
طباطبایی تاکید کرد: بدون شک با ورود تکنولوژی نمی توان مقابله 
کرد ومانع استفاده مردم از فضای سایبری شد اما باید نحوه استفاده 
مردم  به  را  آن  سایبری  های  شبکه  و  مجازی  فضاهای  از  صحیح 
آموزش داد تا افراد با انتخاب آگاهانه خود برای استفاده ازاین فضاها 

اقدام کنند. 
چنین  و  کرد  قلمداد  چاقویی  مصداق  را  سایبر  فضای  طباطبایی 
و  دهد  می  نجات  را  انسانی  جان  درجایی  چاقو  داد: این  توضیح 
درجایی دیگر جان او را می گیرد.بنابراین می توان به این مساله 

نگاهی خوب و یا نگاهی تخریب کننده داشت.

فقط 10درصد خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه
مشاور توانبخشی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: فقط 
10درصد این خدمات توانبخشی پوشش بیمه دارند و 50 درصد این 

خدمات هنوز تعرفه گذاری نشده اند.
وسیعی  حیطه  توانبخشی  خدمات  افزود:  جغتایی   محمدتقی 
شناختی،روانشناسی  توانبخشی  خدمات  جمله  از  را  خدمات  از 
شناسی،بینایی  شناختی،کاردرمانی،گفتاردرمانی،شنوایی 
شامل   ... و  پروتز  و  اروتز  فنی،خدمات  سنجی،فیزیوتراپی،ارتوپدی 

می شود اما 50 درصد این خدمات هنوز تعرفه گذاری نشده اند.
وی تاکید کرد: از مجموع کل خدمات توانبخشی فقط 10درصد زیر 
پوشش حمایتی بیمه هستند بنابراین از سازمانهای بیمه گر انتظار 
داریم که به تدریج خدمات توانبخشی را که تعرفه گذاری می شوند، 

زیر پوشش قرار دهند.
جغتایی گفت: بسیاری از کودکان و بزرگساالنی که به علل مختلف 
به خدمات توانخبشی نیاز دارند از افراد کم توان و کم درآمد جامعه 

هستند و توان پرداخت هزینه های توانبخشی را ندارند.
مشاور عالی ستاد علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی ریاست 
اولین مرکز توانبخشی شناختی در  از تاسیس  جمهوری همچنین 
شناخت  و  مغز  مرکز  عنوان  با  مرکز  این  گفت:  و  داد  خبر  کشور 
است  کشور  در  شناختی  توانبخشی  پیشرفته خدمات  مرکز  اولین 
که به کودکان و بزرگساالنی که دچار یکی از انواع اختالل شناختی 

هستند، خدمات توانبخشی ارائه می کند.
در  اختالل  و  هستند  متنوع  بسیار  شناختی  اختالالت  افزود:  وی 
در  نارسایی  مغزی،  رشد  در  اختالل  توجه،  در  اختالل  یادگیری، 

خواندن و نوشتن و اختالل تکاملی از جمله این اختالالت است.

معتادان عمده جرائم خرد را انجام می دهند
 جانشین پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: عمده جرائم خرد 
توسط معتادان انجام می شود که باید فکر عاجلی برای آنها کرد و 
آنها فراهم شد،  امکانات برای نگهداری  انتظامی هر زمانی،  نیروی 
طرح جمع آوری معتادان را اجرا کرد که شاهد کاهش قابل توجه 

جرائم خرد بودیم.
 از پایگاه خبری پلیس، سردار مهدی معصوم بیگی افزود: ظرفیت 
های مردمی و دیگر دستگاه ها باید برای پیشگیری از جرم به کمک 
راهبردها  انتظامی  نیروی  و  بیایند  قضاییه  قوه  و  انتظامی  نیروی 
خدمات  موسسات  تقویت  و  ایجاد  جمله  از  خوبی  های  برنامه  و 
و  واحدهای مشاوره  توسعه  آموزش همگانی،  مراقبتی،  و  حفاظتی 
مددکاری در کالنتری ها، تعامل با دستگاه های ذیربط، ایجاد یگان 
برای  افتخاری را  های حفاظت در دستگاه ها، به کارگیری پلیس 
عملیاتی کردن دو راهبرد مزبور در دست اجرا،  تقویت و ایجاد دارد.
وی با بیان اینکه کاهش جرم منحصر به اعمال راهبردهای پلیسی 
و قضائی نیست، ادامه داد: این گروه از جرائم از آن جهت اهمیت 
پیدا می کنند که دارای کثرت و فراوانی است و احساس ناامنی را 
افزایش می دهد و مقدمه ای برای وقوع جرائم مهم است، از این رو 

غفلت از مقابله با جرائم خرد نباید وجود داشته باشد.
افزود: جرائم خرد جرائمی هستند  ناجا  جانشین پلیس پیشگیری 
که خسارت ناشی از آنها زیاد نیست و رسیدگی به آنها پیچیدگی 
قضائی و حقوقی ندارد و معموال دارای مجازات حبس کوتاه مدت 
و یا جزای نقدی اندک هستند و ارزش مال مسروقه کم و خیلی 

قابل توجه نیست.

روغن کشی در مغازه ممنوع
و  با منشأ دامی  اداره غذایی و آشامیدنی  رئیس 
دریایی سازمان غذا و دارو گفت: برخی افراد بصورت 
کنند  می  کشی  روغن  خود  مغازه  در  خودسر 
درحالیکه این واحدها برای تولید روغن به هیچوجه 

مجوز ندارند.
کشی  روغن  های  دستگاه  خرید  با  افراد  برخی 
در مغازه و در حضور مشتری از دانه های روغنی، 
روغن طبیعی استخراج می کند که هرچند اطمینان 
از اصالت روغن بویژه در روغن هایی مانند روغن 
برخی  برای  بوده،  زیاد  آن  در  تقلب  که  زیتون 
مشتریان جذاب است اما سالمت آن مورد تردید 
است و برخی از این دانه های روغنی سمی هستند. 
از سازمان غذا و دارو، هومن محمد رئوفی افزود: در 
برخی از این واحدها یا مغازه ها برای تولید روغن 
از دانه روغنی استفاده می شود که ممکن است 
ناخالص باشد. درصد ناخالصی دانه های روغنی باید 
رعایت شود چون بسیاری از دانه هایی که بصورت 
ناخالص استفاده می شوند ممکن است سم داشته 

باشد.
وی ادامه داد: همچنین توجه به کنترل میزان آفت 
کش های کشاورزی و زمان انبار داری دانه های 
روغنی بسیار حائز اهمیت است زیرا احتمال دارد 
آفت کش ها یا انبارها دارای کپک یا سموم قارچی 
بوده و دانه روغنی را آلوده کند. اینها شاخص هایی 
هستند که معموال در واحدهای تولیدی باید رعایت 
شوند و طبق مستندات و آزمایشات پس از تاییدیه 
های الزم، اجازه استفاده از روغن کشی و تولید 

محصول را صادر می کنیم.

هر نوع تبلیغ دخانیات ممنوع است
معاون اداره سالمت محیط و کار وزارت بهداشت از 
اجرای مانور بازرسی از مراکز عرضه مواد دخانی به 
مناسبت هفته مبارزه با دخانیات در سراسر کشور 

خبر داد. 
محسن فرهادی، در خصوص جزییات این مانور 
گفت: از امروز مانوری را با همکاری دانشگاه های 
اتاق  بهشتی،  شهید  ایران،  تهران،  پزشکی  علوم 
اصناف تهران، مانوری برای بازرسی از مراکز عرضه 
مواد دخانی به وسیله ماشین های پژو و سمند سفید 
رنگ با لوگوی سامانه بهداشت 190 طراحی شده  
است. هدف اصلی این طرح اطالع رسانی و آموزش 
به عموم مردم، کسبه و اصناف است. در این مانور 
واحد  و  ناحیه 19  دادسرای  تهران،  اصناف  اتاق 

اماکن نیروی انتظامی با ما همراه خواهند بود. 
وی افزود: طی این بازرسی ها به مراکز عرضه کننده 
مواد دخانی اعالم می کنیم هرنوع تبلیغ مواد دخانی 
ممنوع است. همچنین ادوات مصرف دخانیات مثل 
پیپ، قلیان و... باید طوری فروخته شوند که در 
معرض نمایش قرار نگیرند و منجر به تبلیغ نشوند. 
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
همچنین از بازرسی مراکز فاقد پروانه کسب مواد 
دخانی نیز خبر داد و گفت: به این مراکز اخطارهای 
الزم داده می شود و امیدواریم مجبور نشویم واحدی 
را پلمب کنیم. به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
به طور  امروز  مانور  اعالم کرده ایم که  نیز  کشور 
همزمان در سایر استان ها نیز انجام شود. در تدارک 
هستیم شعار هفته ملی دخانیات که »قلیان، سمی 
برای خانواده« در نظر گرفته شده است را نیز روی 

خودروهای بازرسی قرار گیرد. 

آنتی بیوتیک مغز را مختل می کند 
بر اساس تحقیقات جدید مصرف آنتی بیوتیک قوی 
در مبارزه با باکتری های روده به دلیل ارتباط بین 
مغزی، سیستم  فعالیت سلول های خونی خاص 

ایمنی و روده بر عملکرد مغز نیز تاثیر دارد. 
 اطالعات بدست آمده از آزمایش بر روی موش ها 
دارای  آنتی بیوتیک  دریافت کنندگان  داد  نشان 
سطح کمتری گلبول های سفید Ly6Chi بوده که 
در مغز، خون و حتی ستون فقرات قابل مشاهده 

است.
با  قادریم  کرد:  اظهار  تحقیق  این  ارشد  محقق 
جایگزین کردن Ly6Chi تاثیرات آنتی بیوتیک را 
معکوس  کنیم. این نتایج در مورد انسان نیز صادق 

است.
محقق دیگر این تحقیق از مرکز پزشکی مولکولی 
در برلین اظهار کرد: پروبیوتیک و ورزش موجب 
تنظیم فعالیت مغزی شده و گزینه درمانی حقیقی 

در این درمان خواهد بود.
غذا  سازمان  ریپورت،  ساینس  گزارش  براساس 
و داروی امریکا به تازگی اعالم کرده است باید از 
ورود برخی آنتی بیوتیک های مضر به بازار پیشگیری 
کرد. داروی ضد باکتری فلوروکینولون یکی از این 
گیجی،  همچون  جانبی  عوارض  که  داروهاست 
هذیان و اثراتی بر مفاصل، عضالت، سیستم عصبی 

و اعصاب دارد.
توصیه می شود بیماران مبتال به برونشیت حاد، 
از  حاد  سینوزیت  و  ادراری  دستگاه  عفونت های 

گزینه های دیگری برای درمان استفاده کنند.

کوتاه از جامعه  خبـــر

اصالحیه 
آگهي با شماره 110/117617 که در تاریخ 94/11/20 بچاپ رسیده متن وصیت نامه بشرح ذیل از قلم افتاده 

که بدینوسیله اصالح مي گردد : 
» ضمنا خواهان زهره معظمي وصیت نامه اي بشماره 78987 مورخ 75/12/22 تنظیمي در دفترخانه شماره 

63 تهران به این شعبه ارائه نموده اند«

آگهی مفقودی
به اطالع می رساند: سندمالکیت موتورسیکلت به شماره موتور 21257 وشماره شاسی882420 نام مالک 
یاسرکاظمیرمدانی فرزند تاج بخش  به شماره ملی 2080545051 مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 

است.
نکا

  اگهی مفقودی
سند کمپانی سواری پژو 405 جی ال آی مدل 84 خاکستری نوک مدادی روغنی به شماره پالک 88-452م87 به 

شماره موتور 12484026677 و شماره شاسی 16204438 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  بشناسنامه178صادره  محمد  پدرعلی  نام  امیرقمرزاده  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که250/249/95ح مرحوم 
درتاریخ94/12/10دردزفول  دزفول  بشناسنامه321صادره  قمرزاده  محمد  علی 
2-علیرضا  ازباال  1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
به  قمرزاده  متوفی(3-مریم  شناسنامه64915دزفول)پسران  به  قمرزاده 
قمرزاده  شناسنامه316دزفول5-مژگان  به  قمرزاده  شناسنامه3634دزفول4-مینا 
شناسنامه9704دزفول7-هما  به  قمرزاده  شناسنامه65101دزفول6-مهری  به 
به  کار  گندم  عباس  8-فاطمه  متوفی(  شناسنامه15دزفول)دختران  به  قمرزاده 
کالسه250/249/95ح  متوفی(والغیر.)پرونده  شناسنامه49816دزفول)زوجه 
درشورا ثبت شد.( اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور رادریک نوبت آگهی 
مینماید تاهرکس اعتراض دارد یاوصیت نامه از متوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
بجزسری  نامه  وهروصیت  صادر  واالگواهی  دارد  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه249شورای حل اختالف شهرستان دزفول

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای بهرنگ علیپور بهمنمیری دارای شناسنامه شماره 2700 به شرح درخواستی که 
نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  دادگاه  این  از   10/223/95 کالسه  به 
تاریخ  1604در  شناسنامه  شماره  به  اکبری  خیرالنساء  شادروان  که  داشته  اعالم  و 

1395/1/26 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از :
1- بهرنگ علی پور بهمنمیری فرزند امراله و خیرالنساء به ش ش 2700 متولد 1358 

صادره بابل پسر متوفی
2- امید علی پور بهمنمیری فرزند امراله و خیرالنساء زند به ش ش 651 متولد 1350 

صادره بابل پسر متوفی
3- ناهید علی پور بهمنمیری فرزند امراله و خیرالنساء زند به ش ش 315 متولد 1348 

صادره بابل دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی 

ظرف یک ماه به این دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل 

آگهی ابالغ 
خواهان آقایان هادی علی بحر و اکبر تیموری دادخواستی به طرفیت خوانده 
/ متهم حسین فطوره چی و علی رضایی و رجبعلی عابدینی به خواسته تقدیم 
نموده  آباد  دادگاه های عمومی شهرستان بخش سرخرود شهرستان محمود 
که جهت ابالغ دادنامه شماره 9409972011301255 به شعبه اول دادگاه 
والیت-  بلوار  سرخرود-  مازندران-  در  واقع  سرخرود  بخش  حقوقی  عمومی 
دادگاه عمومی بخش سرخرود ارجاع و به کالسه 9409982011300396ثبت 
المکان بودن خوانده/ گردیده که دادنامه تعیین شده است. به علت مجهول 

متهم علی رضایی و درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم و پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود

دادنامه
پرونده کالسه 9309981946101290 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان بهشهر 

تصمیم نهایی شماره
خواهان: خانم مهدیه دیندار فرزند سبزعلی به نشانی نکاء- روستای تازه آباد- منزل 

پدری سبزی دیندار
نکا-  مرکزی-  نکا-  مازندران-  نشانی  به  دوست  فرزند  چکر  چاری  آقای  خوانده: 

روستای کلبستان – کمپ خواسته: لغو حضانت از پدر و حضانت برای مادر
رای دادگاه- در خصوص دادخواست تقدیمی خانم مهدیه دیندار فرزند سبز علی به 
طرفیت آقای چاری چکر فرزند دولت به خاسته سلب حضانت فرزندان و واگذاری 
حضانت به وی، با توجه به اینکه خواهان در جلسه دادرسی مورخ 95/2/13 نسبت 
به اترداد دعوی خویش اقدام نموده است لهذا دادگاه به استناد بند ب ماده 107 
قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی خواهان می نماید. قرار 
صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان 

مازندران می باشد.
م الف: 950159 رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر

مجمع  نهمین  و  شصت  در  بهداشت  وزیر 
گروه  رییس  عنوان  به  بهداشت  جهانی 
این  در  متعهد  غیر  عدم  جنبش  کشورهای 

مجمع به ایراد سخنرانی پرداخت. 
روز  نخستین  در  هاشمی  حسن  سید  دکتر 
مجمع جهانی بهداشت که در ژنو به نمایندگی 
از طرف وزرای بهداشت کشورهای عدم تعهد، 
السعیدی، وزیر بهداشت  انتخاب دکتر محمد 
نهمین  و  شصت  رئیس  عنوان  به  را  عمان 
مجمع ساالنه سازمان جهانی بهداشت تبریک 

گفت. 
وزیر بهداشت اظهار داشت: جنبش عدم تعهد 
توانای شما،  مطمئن است که تحت مباشرت 
شصت و نهمین مجمع ساالنه سازمان جهانی 
می  آمیز  موفقیت  اختتام  به  منجر  بهداشت 

شود. 
تعهد،  عدم  جنبش  اینکه  بیان  با  هاشمی 
سازمان  قوانین  و  اصول  به  را  خود  تعهد 
جهانی بهداشت ابراز می نماید، افزود: جنبش 
بهره  که  دارد  تاکید  امر  این  بر  تعهد  عدم 
از  سالمت،  استانداردهای  باالترین  از  گیری 
نژاد،  از  فارغ  انسانی  هر  حقوق  ترین  اساسی 
یا  اجتماعی  شرایط  سیاسی،  باورهای  دین، 
است  پایبند  عقیده  این  بر  و  است  اقتصادی 
پایه و اساس دستیابی  افراد  که سالمت همه 
کامل  همکاری  به  و  بوده  امنیت  و  صلح  به 

افراد و دولت ها وابسته است. 
بر  تعهد  عدم  جنبش  گفت:  بهداشت  وزیر 
در  جهانی  بهداشت  سازمان  مرکزی  نقش 

عنوان  به  و  جهانی  بهداشت  مسائل  مدیریت 
سازمان پیشتاز بهداشت در نظام سازمان ملل 

تاکید دارد. 
بهداشت  سازمان  رییس  به  خطاب  هاشمی 
تصدیق  تعهد  عدم  جنبش  گفت:  جهانی 
می کند که پاسخ جهانی به شیوع ویروس های 
سازمان  رهبری  به  زیکا  همچنین  و  ابوال 
بازیگران  سایر  و  دولت ها  جهانی،  بهداشت 
اینکه  از  است  مثالی  هم،  همراه  به  مرتبط 
بر  می تواند  پایدار  و  هماهنگ  اقدام  چگونه 
چالش های جهانی سالمت غلبه کند و معتقد 
و  قوی تر  سالمت  نظام های  اگر  که  است 
آماده تر بودند، از بسیاری از شرایط اضطراری 

و  سالمت عمومی می توانست جلوگیری شود 
یا بهتر کنترل شود. 

کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  بهداشت  وزیر 
هماهنگ  اقدام  به  نیاز  بر  تعهد  عدم  جنبش 
و پاسخ منسجم در سطوح ملی، منطقه ای و 
جهانی به منظور رسیدگی کافی به چالش های 
بیماری  توسط  که  پایدار،  توسعه  راه  سر  بر 
تاکید  شده،  ایجاد  ملل  برای  غیرواگیر  های 
دارد و در عین تصدیق اهمیت پیشگیری، بر 
قابل  و  ارزان  داروهای  آوردن  فراهم  به  نیاز 
دسترسی برای درمان بیماری های غیرواگیر، 
به خصوص در کشورهای در حال توسعه که 
باالست،  بسیار  غیرواگیر  بیماری های  بروز 

تصریح می کند. 
بنابر اعالم وب دا، هاشمی همچنین به نگرانی 
مقاومت  شیوع  از  نگرانی  تعهد  عدم  جنبش 
بالقوه  خطرهای  و  باکتریال  آنتی  داروهای 
سالمت  جهانی  دستاوردهای  برای  آن  عظیم 
برای  جهانی  اقدام  به  فوری  نیاز  و  عمومی 

مواجهه با این خطر تاکید کرد. 
وزیر بهداشت تصریح کرد: جنبش عدم تعهد 
انجام  برای  کشورها  از  را  خود  درخواست 
استفاده  سوء  از  جلوگیری  جهت  اقدامات 
می کند،  تکرار  معنوی  مالکیت  حقوق  از 
تحمیل  دنبال  به  افراد  که  جایی  در  باالخص 
زنجیره  بر  که  هستند  اقداماتی  غیرمنطقی 
فناوری  انتقال  و  پزشکی  محصوالت  تامین 
مربوط به محصوالت سالمت تاثیر می گذارد. 

هاشمی اضافه کرد: جنبش عدم تعهد نگرانی 
قهری  اقدامات  منفی  اثرات  مورد  در  را  خود 
سرمایه  تجارت،  روابط،  زمینه  در  یکجانبه 
مضر  اثرات  و  الملل  بین  همکاری  و  گذاری 

جدی آن بر سالمت عمومی ابراز می کند. 
عدم  جنبش  شد:  یادآور  پایان  در  هاشمی 
سالمت  چالش های  به  ارجاع  با  تعهد 
جمله  از  پناهندگان  و  مهاجران  با  مرتبط 
به  دسترسی  از  اطمینان  به  پناهندگان  نیاز 
که  می کند  تصدیق  بهداشتی،  مراقبت های 
مرزهای  در  جمعیت  جابجایی  اخیر  افزایش 
توجه  نیازمند  جهان  سرتاسر  در  بین المللی 

ویژه است. 

وزیر بهداشت:

سالمت، پایه و اساس دستیابی به صلح و امنیت است

فراغت و تحصیل جوانان بیمه شد
مدیرکل طرح های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان از آغاز 

طرحی به منظور بیمه فراغت و تحصیل خبر داد. 
محسن طالیی ماهانی با اشاره به طرحی جدید با عنوان بیمه 
و  خسارات  یعنی  بیمه  داشت:  اظهار  تحصیل  بیمه  و  فراغت 
آسیب های احتمالی که به افراد تحت حمایت تعلق می گیرد 
و بر این اساس در بحث اوقات فراغت زمینه هایی وجود دارد 

که می تواند منجر به بروز آسیب هایی به افراد شود.
با  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  ملی  های  طرح  مدیرکل 
در  ایران  بیمه  همراهی  با  فراغت  بیمه  طرح  اینکه  به  اشاره 
از  زمینه  چند  در  را  هایی  بسته  گفت:  است،  پیگیری  حال 
برای  آن  جریان  در  است  ممکن  که  خساراتی  و  سفر  جمله 
افراد ایجاد شود، طراحی کرده ایم؛ موضوع دیگری که به دنبال 
نوعی  به  بیمه  این  است،  تحصیل«  »بیمه  آن هستیم  اجرای 
سرمایه گذاری برای تحصیل جوانان است و از همان بدو تولد 
فرد این امکان وجود دارد تا خانواده او را تحت پوشش بیمه 
 تحصیل قرار دهند.بیمه تحصیل نیز با همراهی بیمه ایران اجرا 

می شود.

زائران غیرمجاز محروم از بیمه
مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه 
تمامی زائران مجاز عتبات بیمه هستند، گفت: مشتاقان زیارت 

از سفرهای غیرمجاز پرهیز کنند. 
ایرانی  زائران  غیرمجاز  به سفرهای  اشاره  با  نظافتی  محسن 
که  مجازی  زائران  بر  عالوه  ماه  هر  افزود:  عالیات  عتبات  به 
عالیات  عتبات  به  حج  سازمان  زیرمجموعه  دفاتر  طریق  از 
عراق سفر می کنند تعدادی از زائران نیز از طریق کاروانهای 
غیرمجاز و به صورت گروهی به این سفر می روند که بعضا با 

مشکل مواجه می شوند.
وی با اشاره به اینکه در قوه قضاییه شعبه ای برای رسیدگی به 
پرونده های زائران غیرمجاز ایجاد شده است، گفت: در صورت 
شکایت زائرانی که در این سفرها با مشکل مواجه شده اند در 
شعبه ای خاص به این موضوع رسیدگی شده و افراد خاطی 
محاکمه می شوند و در نهایت دفتر غیرمجاز پلمپ خواهد شد. 
به گفته وی ، زائران اعزامی به عتبات عالیات تا سقف 250 
میلون تومان بیمه می شوند و امنیت آنها نیز تامین می شود 

در صورتی که این شرایط برای زائران غیرمجاز وجود ندارد.

برنامه ای برای جذب نیروهای حق التدریس نداریم
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
شدن  رسمی  و  پیمانی  برای  ای  برنامه  هیچ  کرد:  تاکید 

نیروهای حق التدریس نبوده و نداریم. 
سید محمد بطحایی درباره استخدام نیروهای حق التدریس 
گفت: هیچ برنامه ای برای استخدام و پیمانی و رسمی شدن 
برنامه  نیز  حاضر  حال  در  و  نبوده  التدریس  حق  نیروهای 

ای نداریم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
همچنین درباره به کارگیری نیروی انسانی که به زبان های 
خارجی دیگر مسلط هستند نیز گفت: بنده اطالعی ندارم که 
در آزمون سال جاری نیروی متخصص به زبان های غیر از 

زبان انگلیسی جذب می شود یا خیر.
بطحایی تصریح کرد: مهمترین مشکل ما در بحث زبان های 
گرایش  آنان  و  است  آموزان  دانش  استقبال  عدم  خارجی 

بیشتری نسبت به زبان انگلیسی دارند.
تا گرایش دانش  انجام دهیم  اقداماتی  باید  تاکید کرد:  وی 
آموزان نسبت به زبان های غیر از زبان خارجی بیشتر شود.

شده  مقرر  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
تا پایان برنامه ششم توسعه، 75 درصد بازار 

ایران از تولیدات داخلی تامین شود.
 ،94 سال  در  کرد:  ر  اظها  دیناروند  رسول 
ارزشی  نظر  از  دارویی  بازار  سهم  درصد   70
و ریالی از تولیدات داخلی و 30 درصد نیز از 
داروهای وارداتی تامین شد، اما هدف برنامه 
بازار  درصد   75 که  است  این  توسعه  ششم 
دارویی ایران از تولید داخل باشد و فقط 25 

درصد آن از داروهای وارداتی تامین شود.
برنامه ششم توسعه قرار است پس از بررسی 
شورای  مجلس  دوره  دهمین  در  تصویب  و 

اسالمی، به اجرا در آید.
و  اشاره  پزشکی  تجهیزات  بازار  به  وی 
تجهیزات  بازار  درصد   40 کرد:  خاطرنشان 
پزشکی کشور از تولیدات داخلی و 60 درصد 
و  شود  می  تامین  وارداتی  پزشکی  لوازم  از 
نسبت  این  آینده  سال  چند  در  امیدواریم 
برعکس شود یعنی حداقل به سهم 60 درصد 

تولید داخلی تجهیزات پزشکی برسیم.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: رسیدن به 75 

درصد سهم بازار داخلی در حوزه دارو و 60 
تجهیزات  حوزه  در  داخلی  بازار  سهم  درصد 
است  توسعه  برنامه ششم  دو هدف  پزشکی، 
این  به  که فکر می کنم در مورد دارو حتما 
عدد می رسیم اما درمورد تجهیزات پزشکی 

باید بیشتر کار کنیم. 
دیناروند تصریح کرد: تجهیزات پزشکی یک 
حوزه بسیار بزرگ با محصوالت متنوع است و 
به رغم اینکه شرکت های تجهیزات پزشکی 
زیادی در ایران فعال هستند و برخی از این 
شرکت ها بهترین محصوالت را در تراز بین 
المللی دارند، اما به هر حال به کار بیشتری 

در این زمینه نیاز هست.
پیش از این اعالم شده بود که بازار تجهیزات 
پزشکی در ایران بین 40 تا 50 هزار میلیارد 

ریال است.
سال  در  جهان  در  پزشکی  تجهیزات  بازار 
و  بوده  دالر  میلیارد   328 میالدی،   2011
در حال توسعه است و پیش بینی می شود 
در سال 2017 به حدود 400 میلیارد دالر 

برسد. 

تامین 75 درصد بازار دارویی کشور
از تولیدات داخلی

هزینه های  گفت:  ازدواج  حوزه  فعال  یک 
در  جوانان  اصلی  دغدغه  عروسی  مراسم 
با  متناسب  باید  زوجین  اما  است  ازدواج 

توانایی مالی خود خرج کنند. 
نمی  کسی  کرد:  اظهار  شاهمرادی  مسعود 
در  اقتصادی  مسائل  اهمیت  منکر  تواند 
شود.  ازدواج  از  جوانان  دوری  یا  گرایش 
زوج های  اتفاق  به  قریب  دغدغه  نخستین 
هزینه  کنند،  می  مراجعه  ما  به  که  جوان 

های سنگین ازدواج است.
وی ادامه داد: اگرچه برگزاری مراسم پر زرق 
عنوان  به  اما  است  هر جوانی  آرزوی  برق  و 
آسان  ازدواج  زمینه  در  سالهاست  که  کسی 
باید  جوانان  معتقدم  دارم،  فعالیت  جوانان 
ازدواج را راحت بگیرند و براساس توان مالی 

خود هزینه کنند.
کرد:  تاکید  ازدواج  حوزه  کارشناس  این 
عروسی  مراسم  در  خوب  خدمات  دریافت 
نیست  آور  سرسام  هزینه  با  مترادف  الزاما 

بین  تناسب  و  نیازها  از  شناخت خوب  بلکه 
هزینه و فایده بسیار مهم است. ازدواج گران 

به معنی ازدواج شاد و آرام نیست.
به  گران  ازدواج  اینکه  بیان  با  شاهمرادی 
معنی ازدواج شاد و آرام نیست، اضافه کرد: 
برای  ازدواج  خدمات  دهندگان  ارائه  برخی 
از  را  آن  هزینه  و  اند  کرده  برندسازی  خود 
بخش  واقع  در  و  گیرند  می  جوان  زوجین 
آنها  از سوی  دریافتی  های  هزینه  از  زیادی 

نه هزینه خدمات که هزینه برند آنهاست.
کرد:  خاطرنشان  ازدواج  حوزه  فعال  این 
مهمترین دغدغه جوانان در برگزاری مراسم 
ماندگار  و  شیرین  خاطرات  ثبت  عروسی 
بیشترین  زوجین  و  است  ازدواج  کردن 
تصویری  انتخاب خدمات  روی  را  حساسیت 

دارند.
دقت  با  باید  کرد:  توصیه  جوانان  به  وی 
توان  از  بیش  نباید  جوانان  و  کنیم  هزینه 

مالی و اقتصادی خود هزینه کنند .

هزینه های مراسم عروسی 
مشکل اصلی جوانان در ازدواج 

خط ارتباطی مردم با پیام زمان
021-88101873
ایمیل ارتباطی 

zamantehran@yahoo.com
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پیشگیری از آفتاب سوختگی و درمان های طبیعی آن!
خطر  با  بدن  پوست  آفتاب،  اشعه  زیر  و  تابستان  داغ  روزهای  در 
آفتاب  از  پرهیز  راه  بهترین  است.قاعدتا  مواجه  آفتاب سوختگی 
سوختگی استفاده از کرم های ضد آفتاب است که از پوست حفاظت 
پوستمان سوخت چه  و  فراموش کردیم  را  اگر کرم  ولی  می کنند. 

بکنیم؟ می توانیم 
– جوی دو سر

از  بسیاری  و  شده  تلقی  شفابخش  گیاهی  دیرباز  از  سر  دو  جوی 
سر  دو  جوی  حاوی  است  موجود  بازار  در  امروزه  که  کرم هایی 
هستند. گاهی توصیه می شود که افزودن یک کاسه جوی دو سر به 

آب سرد وان می تواند به التیام آفتاب سوختگی کمک کند. 
کاهش  برای  آن  بلغور  و  سر  دو  جوی  خاصیت  پیش  مدت ها  از 
برخی  در  التهابی  ضد  خاصیت  خاطر  به  و  شده  شناخته  التهاب 
حال  این  با  می رود.  بکار  اگزما  درمان  برای  مثال  تجاری  داروهای 
درمان آفتاب سوختگی با سایر کرم ها یا داروهای ضد التهاب بسیار 

ساده تر است.
– هندوانه

همه می دانیم که در روزهای گرم باید آب زیادی نوشید ولی حفظ 
آب بدن در آفتاب سوختگی هم بسیار مهم است. خوردن میوه های 
پر آب مثل هندوانه موثر است و در عین حال خواص دیگری هم 

دارد.
هندوانه مثل برخی میوه های دیگر، حاوی ماده ای به نام “لیکونپز” 
این  چند  هر  دارد  آفتاب  از  محافظت  خاصیت  حدی  تا  که  است 
برای  مجموع  در  هندوانه  خوردن  اینکه  با  است.  جزئی  خاصیت 
در  حفاظت  روند  از  جزیی  را  آن  می توان  و  است  خوب  سالمت 
درمان  را  آفتاب سوختگی  ولی  کرد  قلمداد  آفتاب سوختگی  برابر 

نمی کند.
– شیر

به  آغشته  خنک  )کمپرس(  حوله  از  استفاده  که  مدعی اند  برخی 
شیر می تواند آفتاب سوختگی را التیام دهد. گذاشتن گاز پانسمان 
آغشته به شیر روی پوست خاصیت خنک کننده و ضدالتهاب دارد 
ولی مواد موجود در شیر ممکن است مشکل ساز شوند. شیر حاوی 
پوست  آزردگی  و  سوزش  باعث  می تواند  که  است  الکتیک  اسید 

شود.
– آلوورا )صبر زرد(

این یکی از موادی است که پزشکان توصیه می کنند و به احتمال 
در  موجود  آفتاب  ضد  لوسیون های  و  کرم  در  را  آن  ترکیب  زیاد 

بازار دیده اید.
التیام  به  می تواند  و  دارد  التهاب  ضد  خاصیت  آلوورا  شک  بدون 
اقسام  و  انواع  تولید  در  گیاه  این  کند.  کمک  سوختگی  آفتاب 
پوست  برای  بود  مواظب  باید  ولی  می رود  بکار  پوستی  محصوالت 
ترک خورده یا زخم استفاده نشود چون می تواند موجب حساسیت 
)آلرژی( پوستی شود اما می تواند از شدت آفتاب سوختگی بکاهد.

در صورت آفتاب سوختگی چه باید کرد؟
توصیه های انجمن متخصصان پوست انگلیس به این قرار 

است:
1- مسکن

مسکن ها می توانند به کاهش درد و التهاب ناشی از آفتاب سوختگی 
کمک کنند.

2- خنک کردن پوست
با گذاشتن حوله یا پارچه آغشته به آب سرد روی پوست به مدت 
15 دقیقه، محل آفتاب سوختگی را خنک نگاه دارید یا دوش آب 
سرد بگیرید. اگر پوست آفتاب سوخته تاول زده بهتر است در وان 

آب سرد پوست را خنک نگاه دارید.
3- حفظ آب بدن

از  از دست رفتن رطوبت بدن  باعث  آفتاب سوختگی ممکن است 
طریق پوست شود. نوشیدن آب زیاد می تواند جلوی از دست رفتن 
بازیافت سالمت کمک می کند.  به  آب بدن را بگیرد و در مجموع 
دراین مواقع باید از نوشیدن الکل پرهیز کرد چون کاهش آب بدن 

را تشدید می کند.
4- مرطوب نگاه داشتن پوست

سرد  آب  وان  در  مدتی  کردن  سپری  یا  و  گرفتن  دوش  از  پس 
و  نرم  را  سوخته  آفتاب  پوست  عطر  بدون  لوسیون های  یا  کرم  با 
مرطوب کنید. آلوورا و لوسیون های حاوی سویا در مرطوب و نرم 
نگاه داشتن پوست موثرند. آلوورا عالوه بر نرم نگاه داشتن پوست 

خاصیت ضد التهاب هم دارد.
5- استفاده از کرم های حاوی استروئید ضعیف

کرم  مثل  ضعیف،  استروئید  حاوی  کرم های  از  استفاده 
و  درد  می تواند  48 ساعت  برای  1 درصد  یا   0.5 هیدروکورتیزون 

ورم آفتاب سوختگی را کاهش داده و روند بهبود را تسریع کند.
6- به تاول ها دست نزنید

تاول سوختگی را نترکانید چون ممکن است باعث عفونت شود یا 
جای آن باقی بماند. پس از چند روز تاول ها خود به خود فروکش 

خواهند کرد تا آن وقت سعی کنید مراقب پوست خود باشید.
منبع: ایسنا

گوناگون

و  داستان  زبانه  دو  کودک  پرورش  مورد  در 
افسانه های زیادی در مورد رشد یک کودک 
والدین  اوقات  گاهی  دارد.  وجود  زبان  دو  با 
شوند.  می  منع  کار  این  از  دیگران  طرف  از 
عقیده آنها این است که آموزش دو زبان به 
کودک به طور همزمان ممکن است باعث به 
یا  شود  کودک  کردن  صحبت  افتادن  تاخیر 
اینکه کودکان موقعیت های آینده خود را از 
دست خواهند داد. اینجا چند داستان واقعی 
و غیر واقعی مرسوم  در مورد رشد کودکان با 

دوزبان، می آوریم.
 ، زبان  یک  از  بیش  با  کودک  رشد   -1

باعث گیج شدن کودکان می شود
پرورش کودک دو زبانه ،بعضی از والدین فکر 
یاد  معرض  در  کودکشان  اگر  که  کنند  می 
گرفتن دو زبان به طور همزمان قرار گیرد ، 
کودک گیج خواهد شد و فرق بین دو زبان را 
نخواهد فهمید . » فقط چند روز بعد از تولد 
نوزاد ، تمام آنها می توانند فرق بین بسیاری 
باربارا   « را  ،این   » را درک کنند  ها  زبان  از 
زبانه  دو  مقاله رشد کودک  نویسنده   » زورر 
وقتی که  می گوید: » این موضوع مخصوصاً 
زبان ها کاماًل با هم متفاوت هستند صدق می 
کند، مثال تفاوتی مثل تفاوت زبان فرانسوی 

و عربی«.
در مورد پرورش کودک دو زبانه او همچنین 
می گوید : » در سالهای کودکی ، آنها هنوز 
در گفتن لغات دو زبان مشابه مثل انگلیسی 
و هلندی مشکل دارند اما در حدود 6 ماهگی 
 .» بود  خواهند  هم  آن  انجام  به  قادر  آنها   ،
ها  افسانه  و  ها  داستان  در  ریختگی  هم  به 
ممکن است به خاطر نتایج تحقیق های قبلی 
باشد که یک نگاه ضعیف به مطالعات دارد و 
دریافت این نتیجه ای که در باال ذکر شد را 
کودکان  یادگیری  که  باشد  داشته  دنبال  به 
با دو زبان به طور همزمان باعث گیجی آنها 

می شود .
این تحقیق انگیزه معلم و مربی ها را بر این 
خود  زبان  میراث  باید  مهاجر  افراد  که  نکته 
در  را  خود  کودکان  و  بگذارند  کناری  به  را 
به  تخصصی  طور  به  که  دهند  قرار  مسیری 
بیان   ، بپردازند  انگلیسی  زبان   یادگیری 

می دارد .
2- پرورش کودک دو زبانه باعث تاخیر 

در سخن گفتن کودکان می شود
برخی از کودکانی که پرورش کودک دو زبانه 
زمان  کردن  صحبت  به  شروع  برای  میابند 
بیشتری نیاز دارند به نسبت کودکانی که یک 
زبانه می باشند. این تاخیر البته موقتی است.  
در هر صورت طبق نظریه کارشناسان ، این را 

نمی توان یک قانون کلی ذکر کرد .

تاخیر  مورد  در  که  والدینی  به   ، متاسفانه 
نگران  خود  زبانه  دو  فرزندان  کردن  صحبت 
هستند ، گفته می شود که فقط به یک زبان 
با فرزندان خود  زبان  با یک  و  اهمیت دهند 
صحبت کنند . این کار و توصیه در گذشته به 
این خاطر بود که استعمال دو زبان ، به عنوان 
و  یادگیری  در  داشتن  مشکل  اصلی  مقصر 

صحبت کردن ، در نظر گرفته می شد.
ثابت  جدید  مطالعات   : گوید  می   »کستر« 
می کند بچه هایی که در یک زمان دو زبان 
یاد می گیرند و تاخیر در تکلم دارند از محیط 
کسب  زبان  عنوان  به  را  چیزهایی   همان 
با  فرقی  و  زبانه  تک  کودکان  که  کنند  می 

یکدیگر ندارند.
3- بچه های دو زبانه در نهایت دو زبان 

را با هم میکس می کنند
ناپذیر  اجتناب  با هم  زبان  دو  میکس کردن 
زبان  از  بعضی  در  اما   ، است  آسیب  بدون  و 
قضیه  این   ، هم  از  دور  و  غریب  بسیار  های 
به اثبات رسیده است که کودکان واقعاً نمی 
کنند.  ادا  را  زبان  یک  لغات  از  بعضی  توانند 
بیشتر کودکانی که دو زبانه هستند، معموالً 
قسمتهایی از دو زبان را در ذهن خود ذخیره 
می کنند و وقتی می خواهند از آنها استفاده 
کنند ، آن دو زبان را با هم میکس می کنند. 
است  ممکن  زبان  دو  این  از  ،یکی  در ضمن 
باشد.  داشته  کودک  روی  تری  قوی  تاثیر 
کودکانی که دایره لغات کمتری از یک زبانی 
که کمتر از آن استفاده می شود و در اقلیت 
قرار گرفته است دارند ، ممکن است از لغات 
آن زبانی که بیشتر از آن استفاده می کنند 
وقتی که نیاز به آن لغت دارند از زبان اصلی 

، عاریه بگیرند.
که  هستند  قضیه  این  موافق  کارشناسان 
در   . است  موقتی   ، زبان  دو  کردن  میکس 
گذاشته  کناری  به  ها  زبان  از  یکی  نهایت 
خواهد شد وقتی که دامنه لغات کودک در دو 
زبان بزرگ تر شود او یکی از دو زبان را بیشتر 
استفاده خواهد نمود . در حقیقت ، افراد دو 
زبانه در هر سنی ، زبان را با هم میکس می 
 ، . بهترین مثال که خیلی شایع است  کنند 
استفاده از اسپانگلیش )مخلوطی از انگلیسی 
و اسپانیولی ( با زبان التین در ایاالت متحده 
می باشد. گاهی افراد زبان را با هم  میکس 
زبانی که  آن  در  این خاطر که  به  کنند  می 
آنها  نیاز  مورد  که  لغتی   ، کنند  می  صحبت 
دانند. گاهی  نمی  و  نمی کنند  پیدا  را  باشد 
کنند  می  میکس  هم  با  را  زبان  عمداً  مردم 
به خاطر اینکه یک زبان را بهتر از زبان دیگر 

می دانند.

و  بینند  می  که  را  آنچه  کودکان  درنتیجه 
می شنوند ، برای خود مدل قرار می دهند، 
بنابراین کودک شما در محیطی زندگی می 
کند که دو زبان با هم میکس شده است، این 
یک مساله نرمال محسوب می شود و نباید از 
او انتظار داشته باشید که او این  کار را انجام 
به  انتظار خیلی غیر واقعی  این   ندهد چون 

نظر می رسد.
 ، با دو زبان  4-برای پرورش کودک تان 

بسیار دیر شده است ؟
زود  خیلی  یا   – نیست  دیر  خیلی  هرگز 
نیست، برای معرفی زبان دوم به کودک خود 

و پرورش کودک دو زبانه .
یادگیری زبان دوم برای کودکان زیر 10 سال 
سال   5 زیر  یادگیری  حتی   ، است  راحتتر 
راحت تر از 10 سالگی؛ حال این را با تالشی 
بزرگسالی  در  دوم  زبان  یادگیری  برای  که 
اتفاق می افتد ، مقایسه کنید. بهترین زمان 
، از بدو تولد تا 3  ، طبق نظریه کارشناسان 
که  زمانی  درست   ، رسد  می  نظر  به  سالگی 
می  یاد  را  خود  زندگی  لغات  اولین  کودک 
انعطاف  قابل  و  خالی  هنوز  او  ذهن  و  گیرد 

می باشد.
یادگیری  برای  دومین زمان مناسب و خوب 
زبان دوم در کودکان بین 4 تا 7 سالگی است 
توانند چند زبانه بودن را  آنها هنوز می  زیرا 
به بهترین نحو ، در یک مسیر موازی پردازش 
کنند. به عبارت دیگر ، کودکان بین 4 تا 7 
خود  زبان  سیستم  دومین  توانند  می  ساله 
را  دوم  زبان  و  بسازند  اولی  زبان  کنار  در  را 
همانند افراد بومی یادبگیرند و صحبت کنند.

هستند  سال   7 از  بزرگتر  شما  فرزندان  اگر 
آنها فکر  یادگیری زبان دوم   و شما در مورد 

سومین  نیست.  دیر  خیلی  هنوز   ، کنید  می 
از  دوم  زبان  یادگیری  برای  مناسب  زمان 
حدود 8 سالگی تا زمان بلوغ است . مطالعات 
نشان می دهد بعد از سن بلوغ ، زبان جدید 
می  ذخیره  مغز  از  جداگانه  قسمت  یک  در 
شود ، بنابراین کودکان باید ترجمه کنند یا با 
زبان بومی خود به عنوان یک مسیر به زبان 

جدید دست پیدا کنند.
آنها  و  هستند  اسفنج  مثل  ها   5-بچه 

می توانند بدون هیچ تالشی دو زبانه شوند
اگرچه برای بچه های کوچک یادگرفتن زبان 
زودتر  اینکه  شرط  به  است  تر  راحت  دوم 
قرار گیرند، ولی آن  یادگیری آن  در معرض 
قضیه  این   . افتد  نمی  اتفاق  مقدمات  بدون 
غیر واقعی به نظر می رسد اگر از فرزند خود 
یک  دیدن  با  فقط  که  باشید  داشته  انتظار 
اپیزود از تلویزیون بدون اینکه آن دیدن ادامه 

پیدا کند ، او بتواند زبان دوم را یاد گیرد.
یک  به  نباید  شما  زبان  یک  یادگرفتن  با 
سردسته تبدیل شوید . اما معرفی زبان دوم 
و دستورات  مقدمات  به  احتیاج  فرزندتان  به 
خاصی دارد و مهمترین آن پیوستگی و ادامه 
دار بودن آن است ؛ اگر چه از طریق گفتگوی 
بهترین  باشد.  رسمی  دستورات  و  روزانه 
در  بیشتر  را  کودکان  که  است  آن  عقیده 
معرض یادگیری زبان دوم از طریق راه های 
جالب و پر معنی که مربوط به زندگی واقعی 

باشد ، قرار دهید .
استراتژی و روشی را برای یادگیری زبان دوم 
کودکان به کار گیرید که آنها دوست داشته 
باشند و بهتر یاد بگیرند مثل کارهای خنده 

دار،جالب ،موزیک و بازی.

پرورش کودک دو زبانه

بار کد 32495577 
آگهی تغییرات شرکت

 تعاونی مسکن اعضا تعاونی اعتبار سرویس کاران مجاز حرارتی برودتی  با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 288648 و شناسه ملی 10103264614

العاده مورخ 1394/05/23 و مجوز  استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق  به 
شماره 94/15/279321 مورخ 94/9/8 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 

تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقایان محمدرضا جهانگیری  و  اعالم گردید  فوق منحل  تاریخ  شرکت مذکور در 
 0491210541 ملی  کد  به  مساحتی  بهزاد   0045764107 ملی  کد  به  منش 
و بهزاد بهداد کد ملی 3309749861 به سمت مدیران تصفیه انتخاب گردید . 
نشانی محل تصفیه تهران خیابان اسکندری جنوبی مقابل فروشگاه اتکا جنب بانک 

ملی پالک 261 طبقه اول غربی 1319773634 می باشد . 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  انحالل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد . 
302385/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد 32493162 
آگهی تغییرات شرکت

ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ناوسان  طرح  اندیشگران  مشاور  مهندسین   
477311 و شناسه ملی 14005152020

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1394/10/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

آقای کامیاب پرنیانچی به شماره ملی 3255292344 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره ) خارج از شرکاء (

آقای ابراهیم میرزائی به شماره ملی 2739537190 به سمت رئیس هیئت مدیره
هیئت  رئیس  نائب  سمت  به   2721684108 ملی  شماره  به  سمیع  بهمن  آقای 

مدیره
هیئت  عضو  سمت  به   0453474861 ملی  شماره  به  افشاریان   شبنم  خانم 

مدیره ) خارج از شرکاء (
هیئت  عضو  سمت  به   3962281886 ملی  شماره  به  بخشی  علی  امیر  آقای 

مدیره ) خارج از شرکاء ( برای مدت نا محدود انتخاب گردیدن . 
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
نائب رئیس هیئت  ، رئیس هیئت مدیره و  امضا مدیر عامل  با  و عقود اسالمی 

مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
تعیین  و  انتخاب   ، امضاء  حق  وضعیت  تعیین  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  مدیره  هیئت  سمت 
قابل  ثبت  سازمان  های  آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  شخصیت 

دسترس می باشد . 
302386/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد 32495682
 آگهی تغییرات شرکت

 تعاونی مسکن اعضا تعاونی اعتبار سرویسکاران مجاز حرارتی برودتی با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 288648 و شناسه ملی 10103264614

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/03/21 و مجوز شماره 
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره   94/9/14 مورخ   942/15/283806

تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1393 به تصویب رسید . 
رضا   0790728036 خسروجردی  حسین   0533225205 عسگری  رضا  آقایان 

قلی زاده آزاد 0491020058 به عنوان هیات تصفیه انتخاب گردیدند . 
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی تصفیه ، انتخاب 
مدیر / مدیران / هیئت تصفیه  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد . 
302383/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد 32496058
 آگهی تغییرات شرکت

 مسکن اعضا تعاونی اعتبار سرویسکاران مجاز حرارتی برودتی شرکت تعاونی به 
شماره ثبت 288648 و شناسه ملی 10103264614

به استناد صورت جلسه هیئت تصفیه  مورخ 1394/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 

رضا قلی زاده آزاد رئیس هیئت تصفیه تعیین گردید
رضا   ( تصفیه  هیات  نفر  سه  هر  امضا  با  بهادار  ائراق  و  اسناد  ها  داد  قرار  کلیه 
قلی زاده آزاد 0491020058 رئیس اجرایی هیئت تصفیه حسین خسروجردی 
هیئت  عضو   0533225205 عسگری  رضا  تصفیه  هیت  عضو   0790728036
تصفیه ( همراه با مهر مربوط معتبر باشد و نیز اوراق عادی تعاونی با امضاء رئیس 

اجرائی و مهر تعانی معتبر می باشد .  
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیر / مدیران / هیئت تصفیه ، تعیین 
دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 

302384/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد32495995
 آگهی تغییرات  شرکت 

 تجارت دارو پارسیان ایده آل شرکت  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 473758 
عادی  عمومی  مجمع  استناد صورت جلسه  به  ملی 14005001128  شناسه  به 

بطور فوق العاده  در تاریخ 1394/11/03 و تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید و سعید رضا بقال اصل به شماره ملی 

0063101025 به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد .
و   4 طبقه   24 پالک  آذین  گل  خیابان  آفریقا  بلوار  تهران  تصفیه  محل  نشانی 

کدپستی 1915713975 تعیین گردید.
انتخاب شده و توسط متقاضی در سوابق  انحالل    باثبت این مستند تصمیمات 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد
302088 م / الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران

متن آگهی
به  پاپی  کشوری  سمانه  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  میرزائی  علی  خواهان 
انتقال رسمی یک دستگاه خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  خواسته 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 49 خانواده دو شورای حل اختالف 
آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی  در خرم  واقع  آباد  شهرستان خرم 
ثبت   9509986696500094 کالسه  به  و  ارجاع  یخ(  کارخانه  جنب  )خیابان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/4/10 و ساعت 09:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده سمانه کشوری پاپی  و درخواست خواهان علی 
میرزائی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده سمانه کشوری پاپی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه 49 خانواده شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – شیرین اکبری 

ابالغ دادنامه 
خواهان : سامان میرزاوندی چگنی فرزند رضا علی با وکالت کیانوش جمشیدیان 
حیدربه نشانی : خرم آباد میدان شهدا نبش پل سمت چپ ساختمان باران طبقه 
دوم – خوانده : صبا هادیخانی فرزند یحیی به نشانی مجهول المکان – خواسته 

: مطالبه طلب 
در خصوص دعوی خواهان بنام سامان میرزاوندی چگنی فرزند رضا علی با وکالت 
به  یحیی  فرزند  هادیخانی  صبا  خوانده  طرفیت  به  حیدر  جمشیدیان  کیانوش 
خواسته مطالبه طلب نظر به دالیل و گردشکار دادنامه مستندا به مواد 198- 519 
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 11 قانون شورای حل اختالف حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت سه میلیون و دویست و شصت و چهار هزار تومان به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت هجده هزار و پانصد تومان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
وفق تعرفه قانونی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف 20 روز قابل 

اعتراض در محاکم عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
دبیر شعبه 49 خانواده شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – شیرین اکبری .

آگهی مفقودی
 1387 مدل  آی  ایکس  تی  جی  تیپ  سواری  پراید  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   2593929 موتور  شماره  و  82-246ل14  پالک  شماره  و 
S1412287837334 بنام ولی ا... سیفی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مالک متعهد میگردد هر گونه بزه و سوء استفاده را به عهده خواهد گرفت.
بابلسر

9 جایگزین مناسب برای سدیم
یکسان  سالمتی  نظر  از  سدیم  منابع  همه 
نیستند بنابراین یکی از اقداماتی که می توانید 
را  این است که منبع سدیم تان  انجام دهید، 
برای  بسیاری  راه های  همچنین  دهید.  تغییر 
اضافه کردن طعم و تنوع به غذاهایتان وجود 
دارد، آن هم بدون استفاده از هیچ نوع نمکی!

1- نمک دریا
نمک دریایی ارگانیک، تصفیه نشده و درشت، 
دارای مزایای سالمتی است و می تواند بخش 
متعادلی از یک رژیم غذایی کم سدیم باشد. 
فرآوری  و  واقع خام  سالم ترین نمک دریا در 
مواد  حاوی  هم  هنوز  بنابراین  و  است  نشده 
معدنی با ارزش بسیاری است که در پردازش 
نمک سفید معمولی از دست می روند. این نوع 
نمک در واقع می تواند به قلب و فشار خون و 
همچنین سایر سیستم های بدن کمک کند. 
ممکن است عجیب به نظر برسد اما این نوع 
نمک، بسیار راحت حل می شود و طعمی عالی 
دارد. رنگ آن می تواند صورتی یا مایل به قرمز 

باشد.
2- لیمو

آب لیمو یا پوست لیموی رنده شده تقریبا به 
هر غذایی طعم و مزه می دهد. مصرف لیمو در 
هر رژیم غذایی خوب است زیرا کالری کمی 
دارد و می تواند برای احتباس آب مفید باشد. 
اگر از پوست لیمو استفاده می کنید، مطمئن 

شوید که لیموی ارگانیک می خرید.
3- فلفل

فلفل سیاه تصفیه نشده می تواند به هر غذایی، 
با  هنگامیکه  سیاه  فلفل  بدهد.  طعم  و  عطر 
العاده ای  لیمو ترکیب شود طعم فوق  پوست 
لیمو  ادویه  توانید  می  شما  می کند.  ایجاد 
فلفل را از اکثر فروشگاه های مواد غذایی تهیه 
کنید. فقط مطمئن شوید که هیچ گونه ماده 

شیمیایی یا سدیمی به آن اضافه نشده باشد.
4- جلبک دریایی خشک شده

تکه های جلبک دریایی ارگانیک می توانند یک 
این حال  با  کنند.  اضافه  غذاها  به  شور  طعم 
جلبک دریایی برای سالمت بدن بسیار مفید 
شدت  به  رژیمی  برنامه های  اکثر  در  و  است 

توصیه می شود.
5- سیر

از سالم ترین مواد غذایی است که  سیر یکی 
را  آن  می توانید  دارد. شما  وجود  در طبیعت 
را  آن  خودتان  بخرید،  شده  خرد  صورت  به 
ریز کنید یا آن را در غذاساز مخلوط کنید تا 
این  بدهد.  و طعم  یا سوپ تان عطر  به سس 
ماده ی غذایی نیز، با لیمو ترکیب واقعا خوبی 

تشکیل می دهد.
6- پیاز

پیازها به شما همان طعمی را می دهند که از 
نمک دریافت می کنید. ورقه های پیاز خشک 
در صورتی که هیچ گونه نمک افزوده یا مونو 
باشد،  نشده  اضافه  آن ها  به  گلوتامات  سدیم 

انتخاب خوبی هستند.
7- جایگزین های سس سویا

سس  طعم  چشیدن  برای  مختلفی  راه های 
سدیم(  بدون  و  سویا  )بدون  شور  سویای 
یا  ارگانیک  سبزیجات  استاک  دارد.  وجود 
مالس،  فلفل،  با  شده  مخلوط  مرغ  استاک 
خوبی  به  کنجد،  دانه  روغن  و  سیب  سرکه 
خودتان  اگر  می کنند.  ایجاد  را  مزه  همان 
استاک درست کنید، مطمئن می شوید که کم 
سدیم است. همچنین محصوالت آمینو مایع 
درفروشگاه های مواد غذایی سالم وجود دارند 
که از سویا و پروتئین گیاهی ساخته شده اند. 
در حالیکه آن ها مقداری سدیم دارند اما مقدار 
سدیم آن ها بسیار کمتر از سدیم موجود در 

سس سویاست و مزایای سالمتی نیز دارند.
8- رزماری

این گیاه، طعمی قوی دارد و بسیار ارزان است. 
برای به دست آوردن مزه ای عالی، به خصوص 
غذاهای  بسیاری  و  مرغ  سوپ،  اسپاگتی،  با 
دیگر می توانید رزماری خشک را ریز ریز کنید 

یا آن را در هاون بکوبید.
9- ریحان

است  قوی  طعمی  با  دیگری  گیاه  ریحان، 
که تقریبا به هر چیزی طعم خوبی می دهد. 
استفاده  خشک  ریحان  تکه های  از  می توانید 
کنید یا ریحان شیرین ارگانیک بخرید و به آن 
مقداری آجیل کاج اضافه کنید تا یک سس 
پستوی بدون سدیم و کم چرب داشته باشید.

سالمت و تغذیه

اغلب شهروندان پس از ورود به دانشگاه و 
آغاز یک فعالیت شغلی، زمان نسبتا زیادی 

را به صورت نشسته می گذرانند؛
به این ترتیب با کاهش فعالیت بدنی، کالری 
بیشتری به جای تبدیل به انرژی به صورت 
این  نتیجه  در  و  شود  می  ذخیره  چربی 
یابد  می  کاهش  بدن  توده عضالنی  رخداد 
و پس از 30 سالگی در هر دهه از زندگی 
بین سه تا پنج درصد از توده عضالنی بدن 

کاسته می شود.
استرس  با  همواره  امروزی  مدرن  زندگی 
بدن  توانایی  استرس  است؛  همراه  زیادی 
کاهش  موادغذایی  جذب  و  هضم  در   را 
می دهد و عامل پرخوری یا تغذیه نامناسب 

بسیاری از افراد به شمار می رود.
در  فرد  مسئولیت  میزان  سن،  افزایش  با 
اجتماع و خانواده افزایش می یابد و در پی 
آن میزان استرس وی نیز بیشتر می شود؛ 
این افزایش استرس می تواند آثار مخربی بر 

سالمت فردی داشته باشد؛ ازجمله این که 
می تواند موجب چاقی، اختالل در یادگیری 
و یادآوری، ضعف سیستم دفاعی، فشارخون 

باال، کلسترول و بیماری های قلبی شود.

افزایش سن همچنین با تغییرات هورمونی 
شدیدی همراه است و میزان ترشح بسیاری 
رشد،  هورمون  جمله  از  ها  هورمون  از 
استروژن، پروژسترون و دو هورمون تیروئید 

اساس  بر  یابد؛  می  کاهش  باال،  سنین  در 
ها  هورمون  طبیعی  کاهش  این  مطالعات، 
تا سن  از سن 30 سالگی آغاز می شود و 
65 سالگی به میزانی کمتر از حداقل میزان 

طبیعی در افراد جوان و سالم می رسد.
جمله  از  سالخوردگی  عوارض  از  بسیاری 
کاهش توده عضالنی، افزایش چربی شکم، 
اختالل خواب و افسردگی، در واقع حاصل 

کاهش هورمون رشد هستند.
برای مقابله با افزایش وزن در اثر پیری، باید 
داد،  افزایش  را  خود  روزانه  فعالیت  میزان 
کالری  میزان  با  سالم  غذایی  رژیم  یک  از 
مناسب و مواد معدنی استفاده و به میزان 

کافی استراحت کرد.
سنین  در  سالمتی  حفظ  که  این  وجود  با 
پیری دشوارتر است، با استفاده از ابزارهای 
مناسب و تالش کافی می توان به این هدف 

مهم دست یافت.

رابطه افزایش سن و چاقی
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بار کد 32496998 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   363536 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  سفر  دید  کن   
10320148403

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/07/15  و مجوز 
38854 مورخ 94/8/3 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

مبلغ  پرداخت  با   3620850941 ملی  شماره  به  دانشمند  مسعود  آقای 
300000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 600000000 

ریال افزایش داد . 
آقای اوستا دانشمند به شماره ملی 0065666861 با پرداخت مبلغ 125000000 
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 250000000 ریال افزایش 

داد . 
ریال   850000000 به  ریال   4250000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید . اسامی شرکاء به 

شرح فوق می باشد . 
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
302381/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد 32497583 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   363536 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  سفر  دید  کن   
10320148403

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره  مورخ 1394/07/15 و مجوز 38854 مورخ 
94/8/3 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد :  

کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قرار داد ها و 
عقود اسالمی با امضای نایب رئیس هیات مدیره آقای اوستا دانشمند و مدیر عامل 

خانم فاطمه فیاضی به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .  
توسط  انتخاب شده  امضاء   دارندگان حق  تعیین  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
302382/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد32495055 
آگهی تغییرات  شرکت

  آلین آرایه سازان سکنج   با مسئولیت محدود به شماره ثبت 446319 به شناسه 
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  استناد صورت  به  ملی 14003762265 

العاده  در تاریخ 1394/10/30 و تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید و آقای علی ستارزاده  به شماره ملی 

0081016591 به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد .
خیابان  جنوبی  جمالزاده  خیابان  آذربایجان  خیابان  تهران  تصفیه  محل  نشانی 

چنگیزی پالک16 کدپستی 1318775131 تعیین گردید.
انتخاب شده و توسط متقاضی در سوابق  انحالل    باثبت این مستند تصمیمات 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد
302094 م / الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بار کد 32500002
 آگهی تغییرات شرکت

 مهندسی عمران سیویل افالک با مسئولیت محدود به شماره ثبت 462114 و 
شناسه ملی 14004478071

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1394/10/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

آقای سید قدی دمشناس به شماره ملی 2679094484 به عنوان مدیر عامل و 
نائب رئیس هیات مدیره ) خارج از شرکا ( ، آقای حسن عباسی اندبیلی به شماره 
ایرج  آریاالی  و   ) از شرکاء  ) خارج  مدیره  هیات  عنوان  به  ملی 1639415009 
دادروان به شماره ملی 2970588560 به عنوان رئیس هیات مدیره برای مدت نا 

محدود انتخاب گردیدند . 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرار 
با مهر شرکت  با امضاء رئیس هیات مدیره منفردا همراه  داد ها و عقود اسالمی 

معتبر می باشد . 
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره ، تعیین وضعیت 
الکترونیک شخصیت حقوقی  در سوابق  متقاضی  توسط  انتخاب شده  امضاء  حق 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
302379/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد 32493989 
آگهی انحالل موسسه

 علمی پژوهشی داماس تیم شماره ثبت 21707 و شناسه ملی 10103457989
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/11/06 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد : 
موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و بابک پوالوند به شماره ملی 
تصفیه  محل  نشانی   . گردید  انتخاب  تصفیه  مدیر  سمت  به   0081095023
پستی  کد  به  و  استقالل  ساختمان  استقالل  میدان  شرقی  شمال  ضلع  تهران   :

1144754117 می باشد .
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  انحالل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد . 
302378/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد 32494365 
آگهی تغییرات شرکت

و   469787 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایرانیان  آناهیتا  تجارت  هومن   
شناسه ملی 14004798882

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/10/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 

شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و هومن هادیان به شماره ملی 
0065769422 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . 

نشانی محل تصفیه واقع در تهران سهروردی شمالی هویزه شرقی پالک 46 واحد 
2 کد پستی 1559933714 می باشد .  

سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  انحالل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد . 
302380/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

آگهی مفقودی

به  متالیک  زیتونی  رنگ  مدل 1390   SL  131 پراید  سواری  خودرو  مادر  سند 
شماره شهربانی ایران 72-476ق58 و به شماره موتور 4473210 و شماره شاسی 

S1412290050229 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

اگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری سایپا SX 131 مدل 91 سفید روغنی به شماره پالک 
72-181م99 به شماره شاسی S3412291433336 و شماره موتور 4565519 

مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

متن آگهی 
نظر  تجدید  دادگاه  یازدهم  شعبه   9209986721200067 کالسه  پرونده 
دادگستری کل استان لرستان تصمیم نهایی شماره تجدید نظر خواه :آقای علیرضا 
نورمحمدی فرزند صید ریحان با وکالت آقای مهدی حسنوند فرزند علی عباس به 
نشانی لرستان – الشتر خ امام طبقه دو پاساژخاتم تجدید نظر خوانده ها : 1-خانم 
صید  فرزند  نورمحمدی  فاطمه  2-خانم  ریحان  صید  فرزند  نورمحمدی  حسنیه 
ریحان 3-خانم شهره بانو نورمحمدی فرزند داربلوط 4-آقای احد نورمحمدی فرزند 
صیدریحان با وکالت آقای احسان آزادی فرزند قنبر بگ به نشانی لرستان – الشتر 

خیابان شهید رحیمی فروشگاه فرش آزادی – اتهام :ثبت ملک غیر 
رای دادگاه : راجع به درخواست تجدید نظر خواهی آقای علیرضا نورمحمدی نسبت 
به دادنامه شماره 1775/94 مورخ 1394/11/1 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 الشتر 
که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام ثبت ملک غیر موضوع شکایت تجدید 
نظرخواندگان احد- منصوره –حسنیه – فاطمه نورمحمدی به تحمل دو سال حبس 
تعزیری و رد سه دانگ ساختمان و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان جزای 
به  توجه  با  پرونده  محتویات  بررسی  با  است  گردیده  محکوم  دولت  نفع  به  نقدی 
این که بر رای صادره از حیث انطباق عمل ارتکابی و تعیین کیفر با قانون مجازات 
اسالمی ایراد وارد است چه آنکه متهم تجدید نظرخواه با جعل قولنامه عادی مورخ 
1381/10/20 از عنوان سه دانگ به شش دانگ و ارائه آن به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل وقوع ملک اقدام به ثبت شش دانگ ملک و دریافت سند مالکیت به نام خود 
نموده است که در مورد بزه جعل سند عادی به موجب قرار شماره 637/93 شعبه 
دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب الشتر به سبب شمول مرور زمان قرار موقوفی 
تعقیب صادر شده است که دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی باشد لکن 
انجام شده  اقدامی که مرتکب )متهم تجدید نظر خواه (آقای علیرضا نورمحمدی 
است استفاده از سند مجعول و منطبق با ماده 536 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
و مجازات های بازدارنده ( و مستندا به بند الف ماده 455 و ماده 457 قانون آئین 
دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 536 قانون مجازات اسالمی 1375 دادنامه 
تجدید نظر خواسته را با تغییر عنوان مجرمانه از ثبت ملک غیر به استفاده از سند 
مجعول و مجازات وی از دو سال حبس و رد سه دانگ ساختمان و پرداخت جزای 
نقدی به نفع دولت صرفا به تحمل یک سال حبس تعزیری با رعایت ماده 457 قانون 
اخیر الذکر اصالح می نماید و النهایه نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و موثری 
که موجبات نقص و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و ابراز و اقامه 
نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته با اصالح به عمل آمده تایید می 

گردد این رای قطعی است. 
مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر لرستان- علی چراغی .

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   9409986610201141 کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم اباد تصمیم نهایی شماره 9509976610200261 – 
خواهان : خانم مریم ابدالی ذهابی فرزند علی محمد با وکالت خانم پروین حیدری 
فرزند ماشاء ا... و آقای سیروس رحمانی سرابی فرزند علی مردان همگی به نشانی 
 – قائم  امام چهارراه دوم صندوق  آباد خیابان  – شهرستان خرم  لرستان  استان 
خوانده : آقای رضا عارفی خواه به نشانی لرستان – شهرستان خرم آباد علوی جنب 
کفش ملی روبه روی بانک ملت عکاسی تندیس کد پستی :68186 – خواسته : 

طالق به درخواست زوجه 
ذهابی  ابدالی  مریم  خانم  تقدیمی خواهان  دادخواست  در خصوص   : دادگاه  رای 
فرزند علی محمد با وکالت آقای سیروس رحمانی سرابی و خانم پروین حیدری 
بطرفیت خوانده آقای رضا عارفی خواه فرزند محمد تقی حیدر بخواسته طالق به 
اجرای صیغه  سازش جهت  امکان  عدم  گواهی  )تقاضای صدور  زوجه  درخواست 
طالق به استناد بند 1 و 2 شرایط ضمن عقد نکاح و محکومیت زوج به پرداخت 
خسارات وارده ناشی از دادرسی و الزام زوج به طالق ( دادگاه با عناین به جامع 
اوراق و محتویات پرونده اوال وجود علقه زوجیت به سبب عقد دائمی بین طرفین 
به داللت تصویر مصدق سند ازدواج شماره ترتیب 19506 تنظیمی از دفتر رسمی 
شماره یک خوزه ثبتی خرم آباد و اظهارات خواهان در محضر دادگاه محرز و مسلم 
و  زوجین  بین  سازش  دادگاه جهت حصول  نصایح  و  تالش  و  مساعی  است.ثانیا 
انصراف زوجه از طالق موثر واقع نشده و مشارالیها کماکان اصرار بر طالق و جدایی 
داشته . لذا دادگاه در اجرای ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و آیه 
فابعثوا حکما  بینهما  )وان خفتم شقاق  فرماید  نساء که می  مبارکه  از سوره   35
من اهله و حکما من اهلها ( موضوع را به داوری ارجاع ارجاع نموده که داوران 
منتخب نیز گزارش کتبی خود را مبنی بر عدم امکان سازش بین آنان تقدیم و 
تسلیم دادگاه نموده اند علیهذا من حیث المجموع دادگاه خواسته خواهان را وارد 
اینکه شارع مقدس  و  االسالم  قاعده فقهی الضرر و ال ضرار فی  به  بنا  و  دانسته 
تکلیف به ما الیطاق نمی فرماید مستند به مواد 1120- 1131 از قانون مدنی و 
مواد 33- 29- 28- 27 – 26- 24 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 
198 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به 
الزام خوانده )زوج( به طالق خواهان )زوجه( صادر و اعالم می نماید و ایشان را 
مجاز میدارد تا با حضور در یکی از دفاتر رسمی طالق و با رعایت مراضات حاصله 
نسبت به اجرای صیغه طالق و جدایی و ثبت آن اقدام نمایند دادگاه در خصوص 
دادنامه  برابر  مهریه  گیرد1-در خصوص  می  تصمیم  نحو  این  این  وی  مالی  امور 
و  تعیین  دادگاه  همین  نهم  شعبه  از  اصداری   9009976610900124 شماره 
تکلیف گردیده و دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد 2-در خصوص نفقه زوجه برابر 
تعیین  اختالف  حل  شورای  از  اصداری   9209976696600064 شماره  دادنامه 
تکلیف گردیده لکن این دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد 3-در خصوص جهیزیه 
زوجه آن را بذل می نماید.4-زوجه اجرت المثل ایام زوجیت خود را بذل نموده و 
دادگاه با توجه به عدم حضور خوانده در هیچ یک از جلسات و عدم ارسال الیحه 
بنا به قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع از ناحیه زوج قبول بذل مینماید 5- زوجین 
دارای فرزند مشترک به نام هستی عارفی متولد 1386/4/26می باشند فرزند دختر 
زیر نه سال حضانت آن با زوجه باشد و زوج حق مالقات آنها را در هفته یک روز در 
هر جمعه از ساعت هشت صبح تا 17 عصر دارد و حق خارج کردن طفل را از محل 
سکونت ندارد 6-زوجه حسب نظریه پزشکی قانونی به شماره 66/661/17/1395 
مورخه 1395/1/28 باردار نیست .طالق صادره از نوع خلع و بائن مدخوله بوده 
جمله  از  مورد  حسب  طالق  صیغه  اجرای  صحت  شرایط  وجود  رعایت  و  احراز 
مراعات مفاد مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 از قانون مدنی برعهده مجری 
خانواده  قانون حمایت  از  ماده 33  ذیل  تبصره  و حسب  بود  صیغه طالق خوهد 
در صورت امتناع زوج از حضور در دفتر خانه جهت اجرای صیغه طالق سر دفتر 
محترم بعنوان نماینده جهت اجرای صیغه طالق تعیین میگردد رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و سپی 
ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد و از 
تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابالغ رای فرجامی بمدت 6 ماه اعتبار دارد. 
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – سید احمد موسوی .

آگهی حصر وراثت
خانم لیال اردالن دارای شناسنامه شماره 172 بشرح دادخواست به کالسه 57/950240  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدرضا قنبری لک بشناسنامه 50439 در تاریخ 95/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
1-لیال اردالن ش.ش 172 فرزند نادر نسبت همسر

2-ثنا قنبری لک ش.ش 2742875603 فرزند محمدرضا نسبت فرزند  
3- ثمین قنبری لک ش.ش 2741235902 فرزند محمدرضا نسبت فرزند  
4- سمانه قنبری لک ش.ش 2741053741 فرزند محمدرضا نسبت فرزند  

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

رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیهصادر خواهد شد.

آگهی حصر وراثت

آقای چشمعلی عبدلی چناقلو دارای شناسنامه شماره 488 بشرح دادخواست به 
نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  شورا  این  از   67/ پ  700233/ش  کالسه 
تاریخ  در   9 بشناسنامه  علی  آقا  پور  کوکب  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
مرحوم/مرحومه  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   94/11/21

منحصراست به 
فرزند   1344/1/3 متولد  ارومیه  صادره   488 چناقلو ش.ش  عبدلی  1-چشمعلی 

متوفیه
فرزند   1337/3/1 متولد  ارومیه  صادره   837 چناقلو ش.ش  عبدلی  سیروس   -2

متوفیه 
فرزند   1353/6/30 متولد  ارومیه  صادره   600 ش.ش  چناقلو  عبدلی  پرویز   -3

متوفیه 
4- زری عبدلی چناقلو ش.ش 487 صادره ارومیه متولد 1342/4/2 فرزند متوفیه 
5- پریدخت عبدلی چناقلو ش.ش 4899 صادره ارومیه متولد 1346/4/2 فرزند 

متوفیه 
فرزند   1338/5/10 متولد  ارومیه  صادره   838 ش.ش  چناقلو  عبدلی  پروین   -6

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

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

دستور رییس جمهور برای رفع نیازهای 
اعتباری المپیک

سخنگوی دولت تاکید کرد که برای رفع مشکالت مالی تیم های اعزامی 
و کاروان ورزشی ایران در المپیک 2016 ریو به صورت فوق العاده به این 
موضوع پرداخته خواهد شود. او از دستور رییس جمهور برای رفع نیازهای 

اعتباری المپیک خبر داد.
محمدباقر نوبخت با حضور در جمع خبرنگاران ایسنا و برگزاری نشست 
این رسانه به سواالت مختلف خبرنگاران  خبری سخنگوی دولت در 
خبرگزاری دانشجویان ایران پاسخ داد و در ادامه از بخش های مختلف 

این خبرگزاری بازدید کرد.
نوبخت در پاسخ به سوال ایسنا در مورد نگرانی هایی مربوط به مشکالت 
مالی فدراسیون های ورزشی در راه آمادگی برای حضوری موفق و پربار در 
المپیک 2016 گفت: این موضوع برای دولت نیز از اهمیت باالیی برخوردار 
است، بنابراین رئیس جمهور به سازمان مدیریت دستور داده که نیازهای 

اعتباری رخداد بزرگ المپیک را فراهم کند.
وی ادامه داد: در سازمان مدیریت از مسئوالن همه فدراسیون ها دعوت 

کردیم تا با آنها رایزنی های الزم را درباره این مهم با آنها داشته باشیم.
سخنگوی دولت در مورد تأمین اعتبار برای المپیک، تاکید کرد: دو ماهه 
اول سال بر پایه دو دوازدهم تمام تخصیص ها در نظر گرفته شد و از این 
به بعد هم تأمین اعتبارات مورد نیاز المپیک را در حد وسع خواهیم داشت 

و به صورت فوق العاده به این موضوع خواهیم پرداخت.
نوبخت هم چنین در پاسخ به اینکه »تحلیل گران حتما نتایج المپیک 
2012 لندن که منجر به کسب 12 مدال رنگارنگ برای کشورمان شد را 
با نتایج احتمالی المپیک 2016 مقایسه خواهند کرد و بر این اساس دولت 
باید درباره مشکالت مالی به موقع عمل کند« گفت: ان شا ا... در المپیک 
ریو نیز نتایج خوبی حاصل خواهد شد. دولت نیز کمک خواهد کرد که 

مشکالت رفع شود.

توافق هافبک صبا با پر سپولیس

هافبک فصل گذشته تیم فو تبا ل صبا با باشگاه پر سپولیس به توافق رسید.
به گزارش ایسنا، فرشید باقری فصل گذشته در پست هافبک دفاعی 
برای تیم فو تبا ل صبای قم بازی می کرد پس از مذاکره با مسئوالن باشگاه 

پر سپولیس با این باشگاه به توافق رسید تا قراردادش را به امضا برساند.
باقری پیش از این مدنظر باشگاه های ذوب آهن و استقالل تهران بود.

شهرام محمودی: مصدومیتم برطرف شد

ملی پوش والیبال ایران با اشاره به اینکه مشکل مصدومیت ندارد، گفت: 
قطعاً در صورت صالحدید کادر فنی می توانم به تیم ملی کمک کنم.

به گزارش ایسنا، شهرام محمودی در آستانه دیدار دوستانه ایران و لهستان 
اظهار کرد: خوشبختانه مصدومیتم را پشت سر گذاشتم و زیر نظر پزشک 
تیم تمرینات را از سر گرفته ام. شرایط خوبی دارم و امیدوارم در صورت 

صالحدید کادر فنی بتوانم به تیم ملی کمک کنم.
وی افزود: االن مقطع حساسی است و همه ما باید از جان و دل برای 
تیم ملی تالش کنیم. فقط به کسب سهمیه المپیک فکر می کنم. 
امیدوارم دست پر به کشور بازگردیم و نتیجه ماه ها تالش شبانه 

روزی خود را ببینیم.

پیشنهاد قطری ها به ستاره 
هلندی بایرن مونیخ

ستاره هلندی بایرن مونیخ از لیگ ستارگان قطر 
پیشنهاد دارد و این احتمال زیاد است که در فصل 

جابجایی تابستانی راهی یک تیم قطری شود.
الرای قطر، یکی از  از  به گزارش ایسنا و به نقل 
بازیکنانی که به احتمال خیلی زیاد در پایان فصل 

از بایرن مونیخ جدا خواهد شد، آرین روبن است.
زیادی  محبوبیت  از  بایرن  هواداران  بین  در  روبن 
برخودار است. او در فصل جاری بازی های زیادی را به 
خاطر آسیب دیدگی از دست داد. این بازیکن هلندی 
سال های پایانی فوتبال خود را پشت سر می گذارد 

و به نظر می رسد به دنبال ترک بایرن مونیخ است.
جدی ترین مشتری آرین روبن، بشیکتاش ترکیه 
است که سخت به دنبال جذب این بازیکن تکنیکی 

است. او از لیگ چین و آمریکا هم پیشنهاد دارد.
روزنامه الرای قطر نوشت که ستاره هلندی بایرن 
مونیخ از لیگ ستارگان قطر هم پیشنهاد دارد و این 
احتمال زیاد است که او راهی یک تیم قطری شود.

چراغ سبز مالدینی برای بازگشت به میالن

ستاره پیشین میالن تاکید کرد دوست دارد به این 
تیم برگردد و هر کمکی برای بازگشت روسونری به 

روزهای اوج انجام خواهد داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از مدیاست، میالن از 
روزهای اوج خود فاصله گرفته است و بعد از جدایی 
ماسیمیلیانو آلگری نتوانسته است عملکرد خوبی از 

خود به جای بگذارد.
روسونری در رقابت های سری A با قرار گرفتن در 
جایگاه دهم جدول رده بندی به کار خود ادامه داد. 
تنها امید هواداران این تیم قهرمانی در جام حذفی 
ایتالیا بود که این هم میسر نشد چراکه در فینال با 
یک گل برابر یووه تن به شکست داد تا روزهای تلخ 
این تیم ادامه داشته باشد. سران باشگاه میالن در 
چند سال اخیر تغییرات زیادی در نیمکت تیمشان 
داشتند. یکی از کسانی که هواداران روسونری عالقه 
زیادی دارند تا او را روی نیمکت خود ببیند، پائولو 
مالدینی است. ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا و 
باشگاه میالن اعتراف کرد این تیم در شرایط خوبی 
به سر نمی برد اما خود او بسیار دوست دارد که بار 

دیگر در میالن فعالیت کند.
او گفت: به خوبی می دانم تیم در شرایط خوبی 
به سر نمی برد. برای کسانی چون من بهتر است 
سکوت اختیار کنم تا آرامش تیم بر هم نزنم اما نمی 
توانم جلسه اخیرم با سیلویو برلوسکونی را تکذیب 
کنم. او از من خواست تا به تیم محبوبم کمک کنم 
و من هم در جواب باید بگویم دوست دارم به میالن 
کمک کنم و اگر شرایط مهیا باشد، حتما این کار را 

انجام خواهم داد.

خبرخبر

چهارشنبه  ایران،  آهن  ذوب  فوتبال  تیم 
لیگ  نهایی  هشتم  یک  برگشت  دیدار  در 
قهرمانان آسیا به مصاف العین امارات می رود.

قهرمانان  لیگ  نهایی  هشتم  یک  مرحله 
می یابد  ادامه  خرداد   5 چهارشنبه  آسیا، 
ذوب  ایرانی ها،  برای  دیدار  مهم ترین  در  و 
آهن در اصفهان میزبان العین امارات است.

دو تیم در حالی خود را برای دیدار برگشت 
در  رفت  دیدار  نتیجه  که  می کنند  آماده 
دوبی تساوی یک بر یک بود. نتیجه ای که 
است  ایران  پرامید  نماینده  سود  به  قطعا 
چون ضمن این که در خانه حریف نباخته، 

موفق شده دروازه  این تیم را نیز باز کند.
یک  مرحله  به  صعود  برای  آهن  ذوب 
به  تنها  قهرمانان آسیا،  لیگ  نهایی  چهارم 
دارد  نیاز  اختالف یک گل  با  پیروزی  یک 
که با توجه به توانایی های شاگردان یحیی 
مرحله  در  عملکردشان  و  گل محمدی 

گروهی چندان دور از ذهن هم نیست.
ساعت  چهارشنبه  العین،  و  آهن  ذوب 
20:45 در فوالدشهر به مصاف هم می روند. 
پیش از این دیدار، سیدنی اف سی استرالیا 
از شاندونگ لیوننگ چین پذیرایی می کند. 
یک  بر  یک  هم  تیم  دو  این  رفت  دیدار 

مساوی شده بود.
به  خانه  در  جنوبی  کره  سئول  سی  اف 
مصاف اوراوردز ژاپن می رود. نماینده ژاپن 
پیروزی  به  صفر  بر  یک  رفت  دیدار  در 

رسیده است.
می رود.  لخویا  دیدار  به  هم  قطر  الجیش 
در بازی رفت، الجیش 4 بر صفر به برتری 

دست یافته بود.

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

ذوب شادی در »چشم« اماراتی ها

از  انجمن تیر و کمان جانبازان و معلولین  مجید کهتری، رئیس 
برگزاری سیزدهمین مرحله تمرینات تیم ملی، متصل به اعزام به 

تورنمنت بین المللی جمهوری چک خبر داد.
وی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و 
معلولین پیرامون این خبر گفت: اردوی سیزدهم تیم ملی در حالی 
آغاز می شود که با اتمام آن تیم ملی برای کسب یک سهمیه باقی 

مانده خود به تورنمنت جمهوری چک اعزا خواهد شد.
کهتری خاطر نشان کرد: در اردوی گذشته کمانداران تیم ملی در 
مسابقات اوپن فدراسیون تیر و کمان و همپای کمانداران غیر معلول 
شرکت کردند. این مسابقات با حضور 200 شرکت کننده برگزار شد 
و در بخش ریکرو آقایان غالمرضا رحیمی توانست به عنوان نخست 
دست یابد، هادی نوری در کامپوند چهارم شد و سمیه عباسپور نیز در 
کامپوند بانوان به فینال راه یافت و تنها با اختالف یک امتیاز نشان نقره 

را از آن  خود کرد و کهنسال نیز در ریکرو بانوان نهم شد.
وی گفت: حضور در این مسابقات به پیشنهاد سرمربی تیم ملی انجام 
شد و به جهت مشخص شدن ایرادات و نقاط ضعف کمانداران، بسیار 
حائز اهمیت بود. پس از این مسابقات عملکرد هر کماندار به صورت 
دقیق توسط کادر فنی به ثبت رسید و به صورت مجزا در خصوص 
ایرادات با آنها صحبت شد. رئیس انجمن تیر و کمان افزود: در اردوی 
سیزدهم که متصل به اعزام نیز هست، تمرینات بدن سازی به کمترین 
میزان خود می رسد و بیشتر بر اصالح تکنیک ها و همین طور 
هماهنگی های تیمی تمرکز داریم و بر اساس کلیات برنامه مشخص 

شده توسط کادر فنی حرکت می شود.
کهتری پیرامون شانس ایران برای کسب سهمیه از مسابقات چک 
گفت: هر سه نماینده ما در کامپوند بانوان شانس کسب مدال دارند 
اما تنها یک سهمیه از این ماده به ما تعلق خواهد گرفت. همانطور که 
پیش از این نیز گفتم، در مورد کالس W1 هم یک شانس داریم و اگر 
در برنامه کالس بندی مسابقات چک، کالس پزشکی زهرا حسینی 

W1 شناسایی شود، وی می تواند با شرکت در مسابقات این ماده و 
کسب عنوان اول سهمیه بازی های پارالمپیک را بدست آورد. البته 
همه چیز در این خصوص منوط به برگزاری مسابقات است و باید دید 

در کالس بندی چه تصمیمی گرفته می شود.
سیزدهمین مرحله تمرینات تیم ملی تیر و کمان به سرمربی گری 
آلگ نیکوالویچ از 6 تا 19 خرداد ماه در مجموعه ورزشی آروین شهر 
تهران برپاست و مونیکا سیمونز، سعید اصغری گنجی و جبرائیل 
عبادی به عنوان مربیان تیم ملی بر تمرینات کمانداران نظارت دارند.

ابراهیم رنجبر کیوج، مجید کاکوش، محدثه کهنسال، سیده زهرا 
نوری  هادی  )خوزستان(،  رحیمی  غالمرضا  )تهران(،  حسینی 
)اصفهان(، سمیه عباسپور، زهرا نعمتی )کرمان(، اصغر فتاحی فرادنبه 
)چهارمحال و بختیاری(، فرزانه عسگری ) آذربایجان شرقی( کمانداران 
دعوت شده به  این تمرینات هستند و سرپرستی اردو نیز بر عهده 

مهسا محمد زاده است.
با پایان یافتن این اردو، تیم ملی تیر و کمان جانبازان و معلولین 22 

خرداد ماه عازم تورنمنت بین المللی جمهوری چک خواهد شد.

دونده 100 و المپیکی ایران برای کسب 
سهمیه 200 متر المپیک در سه مسابقه 

بین المللی شرکت می کند.
رضا قاسمی دونده 100 متر و المپیکی 
بین  رقابت های  در  حضور  برای  ایران 
المللی دوشنبه به آلمان رفت. قاسمی که 
به همراه حامد احمدپور مربی خود عازم 
کلن شد در سه مسابقه شرکت می کند.

ترکیه و  ارزروم  آلمان،  رقابت های کلن 
کازانف قزاقستان سه مسابقه ای است که 

قاسمی در آن حاضر است.
هدف او از حضور در این رقابت ها کسب 

سهمیه 200 متر المپیک است.
خرداد،  هفتم  آلمان  های  رقابت 
جام  و  خرداد   20 ترکیه  رقابت های 

کازانف 22 خرداد برگزار می شود.

قاسمی به دنبال سهمیه 
دوی ۲۰۰ متر المپیک

درخشش کمانداران جانباز و معلول در مسابقات فدراسیون تیر و کمان 

 آمادگی برای حضور در تورنمنت بین المللی چک
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شرکت تعاوني مسکن مهر شماره شصت و شش مسجد الزهرا )س( فردیس 
شهرک سپاه به شماره ثبت 4270

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم
بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاوني دعوت میشود تا در مجمع 
عمومي عادي نوبت دوم که راس ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 95/3/18 
در محل دفتر شرکت تعاوني واقع در مارلیک میدان گلها خیابان ولیعصر 

پالک 40 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
عملکرد  خصوص  در  تصفیه  هیئت  گزارش  استماع  جلسه:1(  دستور 

تعاوني و گزارش هاي مالي
2( تصمیم گیري در خصوص صورتهاي مالي سال 92 و 93 و 94

3( اعالم ختم تصفیه مطابق قانون تجارت
هیات تصفیه شرکت تعاوني

آگهي مناقصه
شهرداري صفادشت در نظر 
6 جلسه  بند  باستناد  دارد 
به  نسبت  اسالمي  محترم  شوراي   50
احداث فاز دوم تاالر پذیرایي از طریق 
مناقصه اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد 
جهت  پیمان  صالحیت  احراز  شرایط 
دریافت برگه مناقصه و کسب اطالعات 

بیشتر به واحد عمران مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 50/000/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک: 95/3/26
شهردار صفادشت- محمد علي کریمي

بارکد32493676 
تاسیس شرکت 

با مسئولیت محدود پدیده فن آوران یلدا   در تاریخ 1394/11/11 به شماره ثبت 
486435 ب شناسه ملی 14005581451 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد
موضوع شرکت : خرید و فروش واردات و صادرات و پخش کلیه تجهیزات دستگاه 
های  دستگاه  و  خانگی  لوازم  تصویری  و  و صوتی  همراه  تلفن  جانبی  لوازم  و  ها 
اشخاص  با  قرارداد  عقد  بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  و  الکتریکی  و  الکترونیکی 
حقیقی و حقوقی وشرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و 
تسهیالت از بانک ها به صورت ارزی و ریالی ، اخذ و عطای نمایندگی  و ایجاد 
شعب در داخل و خارج از کشور و شرکت در نمایشگاه سمینارها و همایشها  و 
اخذ  از  پس  فعالیت  موضوع  انجام  نیاز  درصورت  خارجی  و  داخلی  ها  کنفرانس 

مجوز های الزم .
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

کسری  کوچه  یغما  خیابان  حافظ  خیابان  جمهوری  تهران   : شرکت  اصلی  مرکز 
پالک30 واحد3  کدپستی 1138836184

سرمایه شرکت مبلغ 10000000 ریال می باشد 
اولین مدیران شرکت:

مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  قهجاورستانی  میرزازاده  سینا  آقای 
و   الشرکه  سهم  ریال   5000000 مبلغ  دارنده   0014177005 ملی  شماره  به 
ملی  شماره  به  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت  بزرگ  میرزا  اصغر  عیل  سید  آقای 
نامحدود  برای مدت  الشرکه  0011709685 دارنده مبلغ 5000000 ریال سهم 

انتخاب شدند .
دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 
بروات قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری  با امضاء مدیر عامل  و رئیس 

هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه 

)ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه قعالیت نمی باشد(.
302089 م / الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 932433231
آگهی تغییرات تعاونی

 شماره دویست ودو یاران پرورش مرغ یاران استان تهران به شماره ثبت 38902 
و شناسه ملی 10100843139

شماره  طی   94/9/15 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
942/15/316941 مورخ 94/10/22 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 

تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد
م  ک  به  طیبی  زارع  مهدی  و   0044327692 م  ک  به  زاده  ناظم  حسین 
سمت  به   0045483469 م  ک  به  کروند  پناهی  جواد  محمد   0602190975

هیئت مدیره تصفیه برای مدت 1 سال دیگر تمدید شد
کلیه قراردادها اسناد و اوراق بهادار با امضا هر سه نفر هیئت تصفیه همراه با مهر 
مربوط معتبر باشد و نیز اوراق عادی تعاونی با امضا رئیس اجرایی و مهر تعاونی 

معتبرند
با ثبت این مستند تصمیمات  انتخاب مدیران مدیران هیئت تصفیه  انتخاب شده 
پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضی  توسط 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
303087/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور –اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 932428973
 آگهی تغییرات شرکت

 رهپویان ارتباطات سبز با مسئولیت محدود به شماره ثبت 453623 و شناسه ملی 
14004026301

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/10/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد 

موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اسانامه اصالح 
گردید

انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه 
ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای 
رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون 
صنعتی و کارت های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی 
و همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمنیه شبکه های رایانه ای 
و امنیت شبکه و شبکههای مخابراتی و شبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای 
اطالع رسانی نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای 
و دستگاه های جانبی رایانه ای و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی 
تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و ارزیابی 
و امکان سنجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و 
شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجس و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب 
در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت 

با ثبت این مستند تصمیمات  اصالح ماده اساسنامه  انتخاب شده توسط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس میباشد
303088/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور –اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 932432750

 آگهی تغییرات موسسه
 سپند تدبیر نیکان به شماره ثبت 27616 و شناسه ملی 10320564987

العاده مورخ 94/10/10 و مجوز شماره  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
94/125199 مورخ 94/10/22 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد 
مرتضی زنجانی به ش م 0066951348 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق 

موسسه خارج گردید
سرمایه موسسه از مبلغ 4400000 ریال به مبلغ 2400000 ریال کاهش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد

محمد عارف پور ک م 0043086578 دارنده مبلغ 400000 ریال 
مهدی گوهری ک م 0452583985 دارای مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه 

با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک   انتخاب شده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
303084/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور –اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران

اگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پژو 206 مدل 82 مشکی متالیک به شماره پالک 82-
562ل17 به شماره موتور 10FSF94185197 و شماره شاسی 0082608053 

مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

متن آگهی 
خواهان / شاکی عاطفه صفار شاهرودی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مهدی 
رحمانی به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی  شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خرم 
آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع 
و به کالسه 9509986610100151 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/4/9 و 
ساعت 09:00تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی .

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی:عباسعلی رجبی -  نام پدر: قربان – شغل : آزاد  
نشانی محل اقامت:قائمشهر- خ کوچکسرا- سه راه بسیج -مجتمع حاجی بابک- طبقه 

دوم 
 : پدر  نام   - ابوکالئی  اسدی  خانوادگی:فهیمه  نام  و  علیه:نام  محکوم  مشخصات 

داود - نشانی محل اقامت: مجهول المکان
بموجب رای شماره 402 تاریخ 94/6/22 شعبه دوم  شورای حل اختالف قائمشهر 

و رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است
محکوم علیه محکوم است به :حکم پرداخت مبلغ 45/500/000 ریال بابت اصل 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و   دادرسی  هزینه  ریال   190/000 مبلغ  خواسته 
زمان  تا  ریال    20/000/000   93/7/28 و    25/500/000   93/6/20 سررسید 
وصول و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی  خواهان و پرداخت مبلغ 

2/275/000 ریال بابت نیم عشر دولتی است.
توسعه  سوم  برنامه  قانون   189 ماده  اجرائی  نامه  آئین   19 ماده  استناد  به   
اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی محکوم علیه مکلف است:پس از ابالغ این برگ اجرائیه 
طرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترکیبی برای پرداخت محکوم به و 
یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد م الف :95/0236
دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف قائمشهر

 نوبت اول

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز: 
انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل 

جدید ضروری است
اظهار کرد: سوم  سید موسی حسینی کاشانی 
فراموش نشدنی درحافظه  یادآور روزی  خرداد 

تاریخی ایران است .
که  است  روزی  خرداد  سوم  داد:  ادامه  وی 
رزمندگان کشور توانستند با خود باوری و اتکا 
حق  و  ایستاده  دشمن  مقابل  ایمان  نیروی  به 

خود را بگیرند.
بسیجیان  کرد:  خاطرنشان  کاشانی  حسینی 
حتی  که  دادند  نشان  خرداد  سوم  درروز 
از خاک وطنشان به  حاضر نیستند یک وجب 
دست دشمن بیفتد و برای صیانت از سرزمین 
با دست خالی مقابل  مادریشان حتی حاضرند 

دشمن بایستند وجان خود را فدا کنند.
ملت  دادکه  نشان  خرداد  سوم  داد:  ادامه  وی 
هرغیر  می توانند  اتحاد  و  ایستادگی  با  ایران 
ممکنی را ممکن سازند و به اهداف خود دست 

یابند.
آزادی  شک  بدون  داد:  توضیح  مسئول  این 
خرمشهر در سوم خرداد سال 1361 وضعیت 
نظامی جنگ   - را در صحنه سیاسی  جدیدی 

رقم زد و نگاه جهان را به ایران تغییر داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز دربخش 
انتقال  به ضرورت  از صحبت های خود  دیگری 
اشاره  جوان  نسل  به  مقدس  دفاع  ارزش های 
کرد و گفت: هرگز از یاد نبریم که استقالل و 
آزادی امروز ایران حاصل جانفشانی شهیدان و 
ایثارگرانی است که درس آزادگی را در مکتب 

امام حسین )ع( فرا گرفتند.
ارزش های  انتقال  بر  تاکید  با  کاشانی  حسینی 
انتقال  گفت:  جوان  نسل  به  مقدس  دفاع 
ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان ضروری 
افراد  این  دست  به  کشور  آینده  چراکه  است؛ 

است.
برنامه ریزی  با  باید  یادآورشد:  پایان  در  وی 
و  ارزش ها  مختلف  طرح های  اجرای  و  مدون 

آرمان های دفاع مقدس حفظ شود.

درخشش صنعت آب و برق هرمزگان در 
چهارمین دوره مسابقات شنای وزارت نیرو

هرمزگان  آبفاي  از  زاده«  احمدي  »روشنک 
موفق به کسب یک مدال نقره و یک مدال برنِز 
وزارت  چهارمین دوره مسابقات سراسری شنای 
سراسری  مسابقات  دوره  چهارمین  در  شد.  نیرو 
احمدي  »روشنک  نیرو،  وزارت  خواهران  شنای 
یک  کسب  به  موفق  هرمزگان  آبفاي  از  زاده« 
مدال نقره و یک مدال برنِز این دوره از مسابقات 
از شرکت توزیع  شد. همچنین »فاطمه دیالمه« 
این مسابقات  نیز دو مدال طالی  برق هرمزگان 
عمومي  روابط  گزارش  به  کرد.  خود  آن  از  را 
به  که  مسابقات  از  دوره  این  در  استان،  آبفاي 
میزبانی رشت و با حضور 22 تیم و 60 ورزشکار 
از شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو برگزار شد، 
»روشنک احمدي زاده« از آبفاي هرمزگان موفق 
کرال  شناي  سوم  و  دوم  هاي  مقام  کسب  به  
سینه و قورباغه شد. همچنین فاطمه دیالمه نیز 
به  را  قورباغه  و  سینه  کرال  شناي  دو  اول  مقام 

خود اختصاص داد.   
توسط  مسابقات  از  دوره  این  گزارش؛  این  بنابر 
اختتامیه  مراسم  و  گیالن  استان  ورزش  هیات 
زنان  امور  با حضور »قیومي« مشاور وزیر در  نیز 
وخانواده، حسین زاده دبیر شورای مرکزی ورزش 
وزارت نیرو و جمعي از مدیران صنعت آب و برق 

این استان برگزار شد.

برگزاری دومین یادواره 130 شهید خانواده 
شرکت  آبفا  اصفهان

 مدیرعامل آبفا در دومین یادواره 130 شهید خانواده شرکت آبفا استان 
اصفهان گفت : در روز والدت حضرت علی اکبر)ع( که روز جوان نامگذاری 

شده است. 
دومین یادواره 130 شهید خانواده شرکت آبفا استان اصفهان برگزار شد 
چرا که برطبق اعالم مراکز ذیصالح حدود 90 درصد شهدا 8 سال دفاع 
مقدس جوان بوده اند جوانانی که جانشان را در طبق اخالص گذاشتند تا 
اکنون ما با آرامش و آسایش زندگی کنیم. مهندس امینی افزود : ما باید 
رهروان واقعی شهدا باشیم و با الگوبرداری از منش، عقاید و دیدگاههای 
شهدا رفتار کنیم تا با پاسداری از خون شهدا دین خودمان را به این 
ایثارگران 8 سال دفاع مقدس ادا کرده باشیم . وی تجلیل از مقام شهدا را 
بسیار ضروری دانست و اعالم کرد : تجلیل از مقام شامخ شهدا در این بازه 
زمانی بسیار حائز اهمیت است . چراکه هم اکنون در بسیاری از کشورهای 
همسایه و چه بساکشورهای اروپایی امنیت کافی وجود ندارد اما به برکت 
خون شهدا و رشادت های آنان ایران هم اکنون در صلح و آرامش قرار دارد 

و امنیت الزم در کشور پابرجاست. 
وی گفت: فعاالن در صنعت آبفا افتخار می کنند توفیق سقایی مردم 
ایران را برعهده دارند و کارکنان شرکت آبفا در صدد هستند با تمسک به 
آقا ابوالفضل العباس )ع( وظایفی که برعهده دارند به خوبی انجام دهند. 
در ادامه برگزاری دومین یادواره 130 شهید خانواده شرکت آبفا استان 
اصفهان مادر شهید محمد معماریان با ذکر خاطراتی از این شهید بزرگوار 
به بخشی از وصیت نامه شهید اشاره کرد و خاطرنشان ساخت : شهید 
محمد معماریان توصیه به اقامه نماز در اول وقت و توصیه به حجاب 
خانمها داشت تا در آخرت شرمنده حضرت زهرا )س( نباشیم . همچنین 
از مادر خواسته بودند که به هیچ عنوان پس از مرگ وی در جمع به گریه 
و زاری نپردازند زیرا حضرت زینب)س( در واقعه کربال 18 تن از عزیزان 
خود را فدا کرد اما استوار در مقابل دشمنان ایستادگی کرد و از حق و 

حقوق آنان دفاع نمود . 
در ادامه سردار خراسانی فرمانده سابق بسیج سازندگی کشور با ذکر 
خاطراتی در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت : خیلی از جوانان 
امروزی ناراحت از این هستند که چرا در دوران دفاع مقدس حضور ندارند 
در حالیکه هم اکنون در سوریه 300 هزار جوان مشغول جنگیدن با 
استکبار هستند . جوانان بدانند که دشمن از جایی که تصور نمی کنند 
ضربه خواهد خورد . وی گفت : اسرائیل نقشه تصرف نیل تا فرات را در 
سرداشت اما نمی دانست که هم اکنون شیعیان در عراق حاکم هستند 
هدایت لبنان بدون حزب ا... امکان پذیر نیست و در بین همه مردم لبنان 

شیعیان قدرتمند هستند .
 پس تصورات اسرائیل واهی و پوچ است. وی خطاب به برخی از افرادی که 
با انقالب زاویه گرفتند اعالم کرد : برخی از افراد انقالبی هم اکنون با اهداف 
انقالب زاویه گرفتند که در مقابل واکنش این افراد والیت فقیه اعالم کرد : 
نگران انقالب نباشید مواظب خودتان باشید پس جوانان بدانید چشم انداز 

انقالب روشن است .
 این یادواره که با حضور 130 خانواده شهدای شرکت آبفا اصفهان ، 
ایثارگران و کارکنان و مدیران برگزار شده بود در پایان از مقام شامخ ده 
شهید شرکت تجلیل به عمل آمد و لوح تقدیر به خانواده محترم شهدا 

اهدا گردید.

بهسازي راه روستایي  در شرق گلستان

رئیس اداره راه و شهرسازي شهرستان علي آباد کتول از اتمام عملیات 
روکش آسفالت راه روستایي »شیرنگ علیا« با اعتبار هفت میلیارد و 500 

میلیون ریال از محل منابع ملي خبر داد.
به گزارش اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان، مهندس« اسماعیل 
گرزین« در گفت و گویي خبري گفت: این عملیات در طول پنج کیلومتر 

و عرض 6.5 متر و در سال جاري اجرا شده است.
گرزین با بیان اینکه محور مذکور به جهت فراهم ساختن ارتباط هشت 
روستاي شیرنگ علیا، شیرنگ سفلي، نصرکان، آزادتپه، قره بالغ، آشور 
باي،کوزلي و احمد آباد با شهر فاضل آباد از اهمیت و ترافیک بسیار باالیي 
برخوردار است، ادامه داد: بهسازي محور جزو مطالبات و درخواست هاي 

چندساله مردم منطقه و مسووالن بوده است.
وي اظهارکرد: بهسازي و روکش آسفالت بعلت آسیب دیدگي بیش از 
اندازه سطح قبلي محور و  جلوگیري از خسارات بیشتر، تسهیل شرایط 

آمد و شد بهره برداران و ترافیک عبوري انجام شده است.
رئیس اداره راه و شهرسازي علي آباد کتول یادآورشد: این محور در سال 
77 زیرسازي و آسفالت شده و با گذشت 18 سال از عمر آن، بهسازي و 

روکش آسفالت آن، ضروري بوده است.

همایش تورگردانان کشور  با حضور راهنمایان 
گردشگری و مسئوالن دفاتر خدماتی 12 استان 

کشور در هتل امیرکبیر اراک برگزار شد.
راهنمایان  داشت:  اظهار  حسینی  سیدمحمد 
البرز،  اصفهان،  تهران،  های  استان  گردشگری 
فارس، ایالم، زنجان، لرستان و همدان در قالب 
از شهرک صنعتی کاوه و مسجد  این همایش 
جامع ساوه و اماکن تاریخی، جاذبه های فرهنگی 
و  تاریخی  بازار  میقان،  تاالب  شامل  طبیعی  و 

شرکت آلومینیوم اراک دیدن کردند. 
و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیرکل 
این  برگزاری  از  استان گفت:هدف  گردشگری  
همایش راجذب بیشتر گردشگر ،افزایش اقامت 
و رونق گردشگری در این استان ارتقاء صنعت 
گردشگری و جذب سرمایه گذار به منظور رونق 

تاسیسات گردشگری است.
برگزاری تورهای گردشگری رایگان در ایام عید 
استان  گردشگری  راهنمایان  توسط  اراک  در 
یکی از فعالیت های حوزه گردشگری استان به 
شمار می رود که در این مورد همکاری خوبی با 

شهرداری به وجود آمده است.
در سطح  استان  گردشگری  تورهای  همچنین 
مدارس به طور رایگان آغاز شده است و تعامل با 

دانشگاه های استان در این  باره نیز جزء برنامه های  
حوزه گردشگری محسوب می شود.

موزه آب اراک با حضور معاون استاندار، مدیرکل 
میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان 
، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان و جمعی 
استان مرکزی در موزه مفاخر  ارشد  از مدیران 
اراک  گشایش یافت. سیدمحمدحسینی اظهار 
کرد: قنات های ایران به عنوان یکی از شاخص 
های واجد ثبت جهانی شناسایی شده و از 32 
هزار رشته قنات ایران 11 قنات به ثبت جهانی 
رسیده که تیرماه امسال نیز قنات ابراهیم آباد اراک 

در فهرست آثار جهانی به ثبت می رسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان 
مرکزی ،عزیز فیلی اظهار کرد: شکل گیری موزه 
همکاری  با  که  است  جالبی  ایده  اراک  در  آب 
میراث فرهنگی و آب و فاضالب شکل گرفته و 
شایسته است این حرکت در سایر استان ها نیز 
عملیاتی شود. در موزه آب اراک، 48 ابزار مقنی 
گری، ظرف مخصوص وضو و اشیای مقسم آب 
کشاورزی و استخراج آب زیرزمینی از دوره صفویه 

) 480 سال گذشته( به نمایش درآمده است.
 آئین نکوداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی سراینده 
شاهنامه، همزمان با آغاز هفته میراث فرهنگی در 

زورخانه متقین اراک برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی  استان اظهار داشت: در 
آستانه هفته میراث فرهنگی و روز جوان یکی 
از برنامه های پیش بینی شده نکوداشت مقام 
فردوسی بود که این برنامه با همکاری اداره کل 
میراث فرهنگی، اداره کل ورزش و جوانان و هیأت 

ورزش پهلوانی استان مرکزی برگزار شده است.
سید محمد حسینی با اشاره به اینکه امروز زبان 
فارسی به همت افرادی همچون فردوسی زنده 
مانده است، اظهار داشت: از آنجا که مقام حکیم 
ابوالقاسم فردوسی برای ایرانیان ارزشمند است 

ضرورت دارد هر ساله نکوداشت حکیم فردوسی 
برگزار شود تا دوستداران وی با جایگاه ارزشمند 

این سخنور بیش از پیش آشنا شوند.
 ، فردی  هنرهای  برنامه  آئین،  این  حاشیه  در 
اجرا  و شاهنامه خوانی  نقالی   ، باستانی  ورزش 
آور، خادمین  نام  ورزشکاران  از  پایان  در  و  شد 
میراث فرهنگی، قهرمانان کشتی پهلوانی و ورزش 

زورخانه ای استان، با اهدای لوح تقدیر شد.
هفته میراث فرهنگی از 28 اردیبهشت ماه لغایت 
نام  فرهنگی  اندازهای  شعار چشم  با  خرداد   3

گذاری شده است.

همزمان با هفته میراث فرهنگی صورت گرفت؛

همایش گردشگری تورگردانان کشور به میزبانی اراک
خبر کوتاه از شهرستانها

مردم شهرستان  منتخب  زمان:  اکبرزاده- خبرنگار  علی  مریم 
های شهریار، قدس و مالرد با اشاره به معضل فراگیر بی کاری 
در کشور، ایجاد حلقه های اشتغال را از جمله برنامه هایی ذکر 

کرد که می تواند باعث برون رفت از این بحران گردد.
و  مطبوعات  خبرنگاران  با  نشست  طی  محمودی  محمد 
رسانه، در پاسخ به سوال روزنامه زمان مبنی بر راه حل های 
پیشنهادی وی در خصوص رفع مشکل بیکاری شهرستان های 
حوزه انتخابیه، ضمن تاکید براین نکته که ادامه بیکاری عارض 

برمنطقه می تواند طی سال های آتی بحران جدی به 
همراه داشته باشد، اظهار داشت: در این راستا ایجاد 
دست  و  نظران  صاحب  حضور  با  اشتغال  های  حلقه 
اندرکاران با تجربه امر برای سه شهرستان در دستور 
کار قرار گرفته است تا ضمن بررسی دقیق پتانسیل 
مناسب  اقدامات  عملی،  کارهای  راه  و  موجود  های 

جهت افزایش میزان اشتغال صورت گیرد.
وی خاطرنشان ساخت: این حلقه ها، به منزله بنگاه 
نیستند  کاریابی  های 
ارائه  عنوان  به  بلکه 

به  راه های مختلف منجر  دهنده 
ایجاد شغل در منطقه عمل کرده 
و به تبع آن زمینه را برای جذب 
ساخت.  خواهند  کارفراهم  نیروی 
او با یادآوری این مطلب که بحث 
های  برنامه  جمله  از  اشتغال 
کشور  اقتصادی  سیاسی-  توسعه 
نیز محسوب می شود، اضافه کرد: 
نیز  درمجلس  اساس،  برهمین 
کارگری  فراکسیون  ایجاد  پیگیر 
خواهیم بود تا از این فرصت برای 

استفاده بهتر از قوانین موجود درحوزه اشتغال بهره گیریم.
مالرد،  و  قدس  شهریار،  های  شهرستان  مردم  منتخب 
داده  قرار  تاکید  مورد  نیز  را  خبرنگاران  اقتصادی  مشکالت 
با اعضای هیئت مدیره  و گفت: به زودی جلسه ای مشترک 
درسه  شاغل  تهران  استان  های  شهرستان  مطبوعات  خانه 
این  های  خواسته  طرح  ضمن  تا  داشت  خواهیم  شهرستان 
نیز  را  مشکالت  رفع  کارهای  راه  فرهنگی،  فرهیخته  قشر 

بررسی و پیگیری کنیم.
راه حل برخی مشکالت خبرنگاران  این که  بیان  با  محمودی 
پیگیری  قابل  و  داشته  وجود  کشور  و  المللی  بین  قوانین  در 
هستند، نسبت به دفاع ازحقوق به حق اصحاب خبر درمجلس، 

قول مساعد داد.

منتخب مردم شهرستان های شهریار، قدس و مالرد خبرداد:

ایجاد حلقه های اشتغال برای رونق بازار کار 
راهکارهای رفع مشکالت خبرنگاران بررسی می شود

شهردار اندیشه گفت: احداث باغ پرندگان در 
زمینی به وسعت ۱۷ هکتار با مشارکت بخش 
فرهنگی-  اقدامات  اولویت  در  خصوصی 

تفریحی شهرداری قرار دارد.
علی شوندی با اشاره به تالش مدیریت شهری 
اندیشه برای ارتقای هر چه بیشتر زیرساخت 
های تفریحی ، اظهار داشت: برای تحقق این 
مهم، مشارکت بخش خصوصی برای مدیریت 
شهری از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا 
تحقق این سیاست، عالوه بر تقویت امکانات 

نیز موثر  پایدار  آمدهای  تأمین در  شهری، در 
خواهد بود.

طرح  اولیه  مطالعات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بوده و سرمایه گذار آن  انجام  مذکور درحال 
گفت:  است،  کرده  اعالم  را  آمادگی خود  نیز 
درصورت عدم رفع موانع موجود، این پروژه 
 6 درفاز  و  هکتار  سه  وسعت  به  زمینی  در 
اسناد  مشکالت  رفع  با  اما  شود  می  عملیاتی 
اجرایی  خود  اصلی  قالب  در  طرح  مالکیت، 

خواهد شد.

شهردار اندیشه خبرداد:

احداث باغ پرندگان با مشارکت بخش خصوصی
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آگهي مناقصه عمومي
سازمان مدیریت پسماند شهرداري کرج 

سازمان مدیریت پسماند در نظر دارد عملیات های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا 
از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید. 

شرایط : 
1- تاخیرات بوجود آمده در پروژه ها طبق ماده 50 شرایط عمومی پیمان بررسی می شود.

2- بهاي پیشنهادي مي بایست به لحاظ مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
3- مهلت تحویل اسناد 10 روز کاري تا پایان وقت اداري مورخ 95/3/18 مي باشد.

4- میزان سپرده شرکت در مناقصه باید به شماره حساب 1006863376 بانک شهر  به صورت نقدي واریز و یا به صورت ضمانت 
نامه معتبر بانکي در وجه سازمان مدیریت پسماند ارائه گردد. 

5- میزان تضمین حسن انجام معامله 10 درصد  مبلغ کل قرارداد خواهد بود که پس از اتمام قرارداد با ارائه مفاصا حساب و طبق 
شرایط عمومی پیمان به پیمانکار مسترد مي گردد.

6- مدت زمان بررسي پیشنهادات شرکت کنندگان 7 روز کاري مي باشد.
7- جلسه کمیسیون عالي معامالت در مورخ 95/3/22 در محل سازمان برگزار مي گردد. 

8- شرایط شرکت در مناقصه: داشتن شخصیت حقوقي، اساسنامه، سوابق و مستندات مرتبط طبق اسناد مناقصه، صالحیت اداره کار 
و امور اجتماعی، کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده و توانایی تهیه و تسلیم انواع ضمانت های مورد نیاز. 

9- هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
10- محل فروش و تحویل اسناد : شرکت کنندگان مي توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه فیش واریزي به مبلغ 500/000 
ریال به شماره حساب 1006863350 بانک شهر و با در دست داشتن معرفي نامه رسمي شرکت به آدرس : کرج بلوار دانش آموز 

بلوار عالمه جعفری جنب بازار روز الله سازمان مدیریت پسماند، واحد امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.  
11- مناقصه گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.

روابط عمومي سازمان مدیریت  پسماند شهرداري کرج  

ردیف

1

2

عنوان پروژه

امحاء حیوانات موذی ) موش ( در سطح 
شهر مناطق شهر کرج

راهبری ایستگاههای انتقال پسماند خلج آباد 
- آدرس - حصارک باال

مبلغ پایه پروژه )ریال (

1/570/000/000

9/000/000/000

مبلغ سپرده ) ریال (

78/500/000

450/000/000

مدت قرارداد

یکسال شمسی

یکسال شمسی

بارکد32485573 
آگهی تغییرات شرکت 

ستاره پزشکی ایماء  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 247092 به شناسه ملی 
10102877249 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  

در تاریخ 1394/10/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آدرس شرکت به تهران-نیاوران)شهیدباهنر(-بعداز چهارراه کامرانیه- جنب پاساژ 

نارون- پالک80-طبقه3-واحد11 کدپستی1954966151 انتقال یافت.
باثبت این مستند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشانی دریک واحد ثبتی( انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
302086م/  الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد32496476 
آگهی تغییرات شرکت

 رخ فام گستر آسیا  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 484081 به شناسه ملی 
14005471883 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  

در تاریخ 1394/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آدرس شرکت به تهران بزرگراه رسالت خیابان شهید کرد کوچه ناظریان پالک1 

واحد5 کدپستی1675855117 انتقال یافت.
باثبت این مستند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشانی دریک واحد ثبتی( انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
302087م/  الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران

همکاری  نشست  دومین  در  بهادری-اصفهان: 
و  ایران  فاضالب  و  آب  صنعت  مشترک  های 
اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل  ژاپن 
صنعت  همکاری  گذشته  سال   3 در   : گفت 
ژاپن  خاورمیانه  مرکز  با  کشور  فاضالب  و  آب 
بسیار گسترش یافته است به طوریکه طی این 
سالها حدود 240 نفر از کارشناسان صنعت آب 
در  نوین  های  آموزش  تحت  کشور  فاضالب  و 
بدون  آب  کاهش  همچون  موضوعاتی  با  رابطه 
درآمد ، فرایند تصفیه بهتر و دقیق تر فاضالب 
و آب مدیریت بحران و کنترل کیفی خدمات از 

سوی کارشناسان ژاپن قرار گرفتند.
برجام  از  پس  فضای  به  امینی  هاشم  مهندس 
دوسال  در   : ساخت  خاطرنشان  و  کرد  اشاره 
کشور  فاضالب  و  آب  صنعت  فعاالن  گذشته 
برعلیه  شده  وضع  های  تحریم  نگران  ژاپن 
آنها  گسترده  فعالیت  از  مانع  که  بودند  ایران 
فعاالن  از  بسیاری  اکنون  هم  اما  بود  شده 
از  خرسند  بسیار  ژاپن  فاضالب  و  آب  صنعت 
و  هستند  ژاپن  و  ایران  میان  دوجانبه  فعالیت 
دوجانبه  تعامل  مقاومتی  اقتصاد  برمبنای  باید 
و  ایران  فاضالب  و  آب  گران  صنعت  میان 
اشاره  با  گیرد.وی  صورت  پیش  از  بیش  ژاپن 
اصفهان  در  ژاپنی  برتر  شرکت   10 حضور  به 
گفت : ما امروز میزبان 10 شرکت صنعتی مهم 
در  ها  ژاپنی  که  درحالیست  این  هستیم  ژاپن 
قالب  در  قراردادهایی  انعقاد  با  اخیر  سالهای 
ارائه  به  مشغول  فاینانس  BOO–BOTو  
خدمات و سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها 
ژاپن  و  ایران  تعامل  سابقه  درحالیکه   . هستند 
رسد  می  نظر  به  بنابراین  دارد.  دیرینه  سابقه 
سخت  های  ویژگی  به  که  ژاپنی  گران  صنعت 
ایران  در  کارها  انجام  در  تعهد  و  دقت  کوشی، 
معروف هستند انفعال و احتیاط در همکاری و 
تعامل با صنعت گران ایرانی را کنار بگذارند و 
آسیای  کشورهای  از  برخی  از  برداری  الگو  با 
از  بیش  ایران  با  را  خود  تعامل  شرقی  جنوب 
هیأت  رئیس  دهند.  قرار  کار  دستور  در  پیش 
اصفهان  استان  آبفا  و مدیرعامل شرکت  مدیره 
پرداخت  کارکنان  به  روز  علم  آموزش  تأثیر  به 
و افزود : بعد از اینکه برخی از کارکنان شرکت 
ژاپن  در کشور  هایی  آموزش  تحت  استان  آبفا 
شبکه  سازی  هوشمند  به  منجر  گرفتند  قرار 
آب  میزان  طوریکه  به  گردید  اصفهان  آب 
رسید  درصد   17 به  اصفهان  در  درآمد  بدون 
کشور  در  درآمد  بدون  آب  میزان  کمترین  که 
نظر  در  اصفهان  استان  آبفا  همچنین   . است 
دارد این رقم را به کمترین حد ممکن برساند.

فروش  شیشه  مهندس  نشست  این  ادامه  در 
با اشاره به  مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
 : ایران و ژاپن گفت  تدوین سند سندای میان 
براساس سند سندای میان ایران و ژاپن تعامل 
برای استفاده از تجهیزات و تأسیسات مقاوم در 

برابر حوادث غیرمترقبه مانند زلزله و سیل بوده 
براین اساس از شرکتهای ژاپنی انتظار می رود 
تکنولوژی و دانش بکارگیری مقابله در کمترین 
صنعت  اختیار  در  را  حوادث  با  ممکن  زمان 

گران ایران و به ویژه اصفهانی ها قرار دهند .
وی افزود : در سالهای اخیر شرکت آبفا استان 
غیرمترقبه  حوادث  و  بحران  با  مواجه  اصفهان 
مانند سیالبی شدن رودخانه و ورود مواد نفتی 
و گازوئیل به آب تصفیه خانه باباشیخعلی شدند 
آالینده  سریع  زدودن  تکنولوژی  اگر  مسلماً  و 
در  حوادث  مهار  باشد  داشته  وجود  آب  به  ها 
کمترین زمان ممکن صورت می گیرد که باید 
ژاپن  و  ایران  میان  دانش  تبادل  زمینه  این  در 
صورت گیرد.در ابتدای این نشست خانم اخوان 
 ، صنایع   ، بازرگانی  اتاق  هیأتنمایندگان  عضو 
معادن و کشاورزی اصفهان گفت : اصفهان یکی 
محسوب  کشور  صنعتی  شهرهای  بزرگترین  از 
می شود که در حال حاضر در صنعت نساجی 
، پتروشیمی و فوالد در کشور پیشرو می باشد.

وی افزود : باتوجه به سفر هیأت بلندپایه ژاپن 
به اصفهان باید بسترهای بهره مندی از دانش 
نوین در صنعت آبفا مهیا شود چرا که هم اکنون 
یکی از مشکالت اساسی اصفهان کم آبی است 
. بنابراین باید با بکارگیری از دانش و علم روز 
که  هرچند  یابد  رواج  جامعه  در  بهینه  مصرف 
مزیت  از  یکی  مستعد  و  کرده  تحصیل  جوانان 
های مهم کشور محسوب می شود.عضو هیأت 
و  معادن   ، صنایع   ، بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
دانش  سازی  بومی   : گفت  اصفهان  کشاورزی 
آب  صنعت  زمینه  در  دنیا  روز  تکنولوژی  فنی 
از اهداف برگزاری این نشست  و فاضالب یکی 
مدیریت  ناکازاکی  دکتر  نشست  این  .در  است 
منابع آب ژاپن گفت: از اینکه به شهر تاریخی 
خوشحال  بسیار  کردم  سفر  اصفهان  زیبای  و 

تمدن  از  ها  ژاپنی  مانند  ایران  مردم   . هستم 
اقلیم  غنی برخوردار هستند کشور ژاپن دارای 
آب و هوایی متنوعی است و با این که در برخی 
از مناطق ژاپن بارندگی به میزان کافی صورت 
نمی گیرد در حال حاضر 97 درصد کشور ژاپن 
در   . دارند  قرار  آبرسانی  پوشش سیستم  تحت 
بدون  اخیر تالش جهت کاهش آب  چند سال 
آب  میزان  اکنون  هم  و  گرفته  صورت  درآمد 
بدون درآمد در ژاپن به 6 درصد رسیده است 
با  مردم  به  رسانی  آب  شود  می  تالش  نیز  و 
حداقل مصرف انرژی صورت گیرد تا انرژی برای 
تمرکز  و  دانش  توسعه  با  و  شود  ذخیره  آینده 
ارتقا  مشترکین  به  را  خود  خدمات  آموزش  بر 
دهیم . همچنین در بازدید هیأت 17 نفر ژاپنی 
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تأسیسات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
بهارستان، تصفیه  همانند تصفیه خانه فاضالب 
تأمین،  فرمان  اتاق  و  باباشیخعلی  آب  خانه 
توزیع آب شهرهای تحت پوشش سامانه بزرگ 
تکنولوژی  ارائه  چگونگی  های  زمینه  آبرسانی 
در رابطه با صنعت آب و فاضالب به آبفا استان 
اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و دراین بازدید 
ارائه  آمادگی  که  کردند  اعالم  ژاپنی  هیأت 
فیلتر، کنتور آب، سیستم  زمینه  تکنولوژی در 
نیز  و  زلزله  دربرابر  لوله های چدنی  متری  تله 
ارائه مواد شیمیایی تصفیه آب و احداث مخزن 

آب را دارند .

ژاپنی  هیأت  بازدید  در  بهارستان  مدیرعامل 
تشریح  به  بهارستان  فاضالب  خانه  تصفیه  از 
 ، مکانیکی  گیر  آشغال  واحد  در  تصفیه  فرایند 
نشینی  ته  های  گیر، حوض  چربی  و  گیر  دانه 
اولیه، حوض های هوادهی، گندزدایی پساب و 

آب گیری لجن پرداخت.
سیستم  فرمان  اتاق  از  ژاپنی  هیأت  ادامه  در 
سپس   . کردند  دیدن  بزرگ  اصفهان  آبرسانی 
میان  شرب  آب  توزیع  چگونگی  درخصوص 
طرح  پوشش  تحت  روستای   300 و  شهر   56
مدیر  اکبری  مهندس  بزرگ  اصفهان  آبرسانی 
اکنون  : هم  اصفهان گفت  استان  آبفا  آبرسانی 
از طریق اتاق فرمان و سیستم تله متری ، تمام 
تأسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ اعم از خطوط 
انتقال، شیرخانه ها، مخازن، والف ها، انشعابات 
اصلی توسط سیستم تله متری کنترل می شود 
به طوریکه با تنظیم دبی و فشار آب در خطوط 
 . گیرد  می  انجام  متعادل  صورت  به  انتقال 
از  شیمیایی  پارامترهای  شد  عنوان  همچنین 
قبیل کدورت و کلر باقی مانده در آب از طریق 

اتاق فرمان مورد ارزیابی قرار می گیرد .
آبفا  شرکت  آبرسانی  مدیر  اکبری  مهندس 
از  برخی  سؤاالت  پاسخ  در  اصفهان  استان 
مقابله  چگونگی  پیرامون  ژاپن  بازدیدکنندگان 
عنوان  آمده  پیش  حوادث  و  آبی  کم  بحران  با 
کرد: با استفاده از تکنولوژی فشار و دبی آب به 
کنترل  سامانه  این  طریق  از  روزی  شبانه  طور 
می شود و با استفاده از ابزارهای کنترلی منابع 
آب موجود تحت کنترل قرار می گیرد به گونه 
ای که آب عادالنه میان مشترکین 56 شهر و 
اطالعاتی  با  نیز  و  توزیع می شود  روستا   300
داریم  آبرسانی  تأسیسات  و  آب  منابع  از  که 
تاکنون حوادث پیش آمده در کوتاهترین زمان 
تخصص  درحالیست  این  شدند   مهار  ممکن 

نیروهای انسانی هم در کاهش مدت زمان مهار 
حوادث بی تأثیر نمی باشد.

خانه  تصفیه  از  ژاپن  هیأت  دیدار  در  همچنین 
تصفیه  رئیس  گرجی  مهندس  باباشیخعلی  آب 
تصفیه   : گفت  اصفهان  باباشیخعلی  آب  خانه 
خانه  تصفیه  بزرگترین  باباشیخعلی  آب  خانه 
این  دهی  آب  طوریکه  به  است  خاورمیانه  آب 
تصفیه خانه 12 هزار و 500 لیتر در ثانیه است 

 .
پروسه  توضیح  به  باتوجه  بازدید  این  در  وی 
تصفیه  اکنون  هم   : گفت  آب  تصفیه  فرایند 
آنکه فرآیند تصفیه  برای  باباشیخعلی  خانه آب 
آب را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهد نیاز 
سیستم  ها،  پمپ  طوریکه  به  دارد  تجهیز  به 
آشغال  های  سیستم  شیرآالت،  کنترلی،  های 
روز  تکنولوژی  از  و  شوند  تعویض  باید  گیر 
همچنین   . شود  استفاده  زمینه  این  در  دنیا 
از  برخی  ارائه  در  توانند  می  ژاپنی  شرکتهای 
آب  به  تصفیه  منظور  به  که  شیمیایی  مواد 
تزریق می شوند همکاری الزم را با آبفا استان 

اصفهان داشته باشند .
ازن  کمپرسورهای   : افزود  گرجی  مهندس 
مانده  باقی  ازن   PH کلر،  آنالیزهای  زنی، 
کلی  طور  به  و  هیدروکربن  سنسورهای   ،
نیاز  آب  کیفی  کنترل  به  مربوط  تجهیزات 
در  توان  می  که  دارند  تعویض  و  تجهیز  به 
مند  بهره  ژاپن  کشور  تکنولوژی  از  رابطه  این 
و  قدیمی  گیری  اندازه  فلومترهای  نیز  و  شد 
از  باید  رسد  می  نظر  به  که  است  مغناطیسی 

تکنولوژی نوین در این خصوص استفاده کرد.
شرکتهای  نمایندگان  نشست  این  ادامه  در 
ارائه  به   ،  HITACHI ، MITSUBISHI
خدماتی که می توانند به صنعت گران در ایران 
نماینده  طوریکه  به  پرداختند  بدهند  اصفهان  و 
طراحی  پیرامون  آمادگی  اعالم   HITACHI
تأسیسات آب و فاضالب و نیز احداث تصفیه خانه 
بر  و  نمود  نقاط کشور  اقصی  در  فاضالب  و  آب 
توانایی بازچرخانی و تولید پساب با کیفیت مطلوب 
اشاره کرد به طوریکه هم اکنون بازچرخانی آب در 
کشورهای اردن، فلسطین، مصر و مالزی را انجام 
می دهندو با تولید فیلترهای MBR تصفیه آب 
در   . گیرد  می  صورت  کمتری  انرژی  صرف  با 
ادامه نماینده شرکت MITSUBISHI به ارائه 
خدماتی که با بکارگیری آن می توان به کاهش 
میزان هدررفت آب امیدواربود و نیز فیلترهایی که 
با نصب آن در خطوط انتقال تصفیه فاضالب به 
صورت اتوماتیک انجام می گیرد اشاره کردکه به 
کارگیری این تکنولوژی صرفه اقتصادی بسیاری 
این  دارد.در  همراه  به  فاضالب  تصفیه  امر  در 
نشست ده نفر از نمایندگان شرکتهای حاضر در 
هیأت ژاپنی به توانایی و نوع خدمات قابل ارائه با 
گذاران  سرمایه  و  تولیدکنندگان  در جمع  ایران 

اصفهان پرداختند . 

آمادگی شرکتهای ژاپنی برای ارائه تکنولوژی روز دنیا به صنعت آب و فاضالب در استان اصفهان
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ضرورت  اجراي سیاست هاي غیر تورمي
é مریم بهنام راد

بیماری  یک  درگیر  ایران  اقتصاد 
تورمی  رکود  نام  به  اقتصادی  مزمن 
مسئوالن  میان  این  در  و  است  بوده 
تصمیم  کشور  ودولتمردان  اقتصادی 
اصلی  هدف  به عنوان  تورم  مهار  به 
به  تورم  درمان  از  پس  تا  گرفتند 

توجه  با  بپردازند.  است،  یافته  تعمیق  دانسته  که  رکود  درمان 
سیاست های  اتخاذ  کوتاه مدت،  در  تورم  مهار  راه حل  اینکه  به 
انقباضي است که منجر به تعمیق رکود می شود، لذا پیش بینی 
چندان  کار  تورم  نسبی  مهار  از  پس  کشور  در  شدید  رکود 

دشواری نبود. 
و  غیرتورمی  تدابیر  اتخاذ  با  تا  است  بوده  آن  بر  تالش  هرچند 
دست کاری طرف عرضه، با رکود نیز به موازات تورم مبارزه شود، 
از  و  داد  بلندمدت جواب خواهد  در  رکود  با  کارها  راه  این  که 
قدرت سیاست های پولی و مالی برخوردار نیست.از این رو نتیجه 
آنکه اتخاذ سیاست های پولی انقباضی شدید در 3 سال گذشته 
موجب کاهش شدید تقاضا در کشور در اکثر بازار هایي اقتصادي 
ادامه رکود  به   از مشکالتي که  کشورگردیده است. یکي دیگر 
در اقتصاد کشور دامن مي زند، کمبود نقدینگي در تولید  است.  
از سوي دیگر باال بودن نرخ سود بانکی در کشور به عنوان یک 
به  منابع  مهاجرت  به  صنعت   و  تولید  بازار  برای  رقیب جدی 
کمک  ها  بازار  این  در  تقاضا  کاهش  و  کاذب  پول  بازار  سمت 
می کند. ضمن آنکه نرخ باالی سود تسهیالت به دشواری تأمین 
تعمیق  بیش ازپیش موجب  و  انجامیده  تولیدی  واحدهای  مالی 
با  اخیر،  این  سال هاي  رکود می شود. در همین راستا درطي 
اتخاذ سیاست های انقباضی پولی از یک سو و کاهش منابع دولت 
و نیز الزام دولت به پایبندی به انضباط مالی و عدم استقراض 
از بانک مرکزی از سوی دیگر ،در کنار افزایش فزاینده معوقات 
داری،  شرکت  و  بانکی  غیر  امور  به  بانک ها  پرداختن  و  بانکی 
دهی  تسهیالت  توان  کاهش  درنتیجه  و  منابع  کاهش  موجب 
وصول  توان  یک سو  از  کشور  بانک های  چراکه  گردید.  بانک ها 
منابع خرج شده در سال های گذشته را ندارند و از سوی دیگر 
نمی کنند. عدم تسهیالت دهی  پیدا  افزایش سرمایه  نیز مجال 
و  تولیدشده  در چرخه  نقدینگی  بروز مشکالت  موجب  بانک ها 
مسیر  در  مشکالت  از  دیگر  است.یکي  بخشیده  قوت  را  رکود 
توسعه اقتصاد و ادامه رکود ،موضوع هدف گذاري تامین منابع 
مالي براي اقتصاد کشور تنها با بهره بري از یک مسیر مي باشد. 
کشور  مالي  منابع  تامین  هدف  بزرگترین  از  یکي  نفت  فروش 

توسط دولتمردان محسوب مي شود.
رشد  و  تولید  واکنش  که  است  داده  نشان  ایران  اقتصاد  تجربه 
نامتقارن است؛  نوسان درآمدهای نفت،  به  ایران نسبت  اقتصاد 
به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات 
شدیدتری بر تولید و رشد اقتصادی می گذارد. به صورت مشابهی، 
نیز سرپا  اقتصاد کشور  باال است،  هنگامی که درآمدهای نفتی 
است؛ اما به محض کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با 
یک شوک منفی مواجه می شود و نرخ رشد اقتصادی با کاهش 
اجراي  به  نیاز  که  راستاست  همین  می شود.در  روبه رو  شدید 
نظام  تا  باشد  کارهایي  راه  از  یکي  تواند  مي  مقاومتي  اقتصاد 

اقتصادي بدون اتکا به نفت از بحران رکود خارج شود.
 

اقتصاد کالن

نرخ تورم در اردیبهشت ماه به 10/4 درصد رسید

بانک مرکزی اعالم کرد: نرخ تورم در پایان اردیبهشت ماه امسال با 
0.8 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 10.4 درصد رسید.خالصه 
نتایج به دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در 
مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح زیر 
است.شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران 
در اردیبهشت  ماه 1395 به عدد 238.1 رسید که نسبت به ماه 
یافت.نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به  افزایش  قبل 0.9 درصد 
اردیبهشت  ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت  ماه 
1394  معادل 10.4 درصد است.شاخص مذکور در اردیبهشت  ماه 
1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 7.3 درصد افزایش 
داشته است. نرخ تورم میانگین در اردیبهشت نسبت به ماه قبل 
0.8 درصد و تورم نقطه به نقطه یک دهم درصد کاهش یافته است.

بانك

برگزاری قرعه کشی جشنواره پذیرندگان بانک سپه

قرعه کشی اولین جشنواره باشگاه پذیرندگان بانک سپه در روز 
سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه، با حضور هیأت نظارت 
بر قرعه کشی و جمعی از مدیران این بانک، برگزار شد.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، محسن دارایی مشاور مدیرعامل 
و رئیس اداره کل بازاریابی در اولین مراسم قرعه کشی جشنواره 
باشگاه پذیرندگان بانک سپه گفت: باشگاه پذیرندگان به عنوان 
با  مستقیم  تعامل  و  دوسویه  ارتباط  ایجاد  ابزارهای  از  یکی 
مشتریان و در راستای اجرای اقدام راهبردی طراحی و استقرار 
بیان  با  است.وی  شده  اندازی  راه  سپه  بانک  مشتریان  باشگاه 
اینکه این باشگاه مصادف با والدت پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر 
صادق )ع( توسط مدیرعامل و دیگر اعضای هیأت مدیره بانک 
رسماً رونمایی شد؛ گفت: بازه زمانی این جشنواره هشتم دی ماه 

94 تا سی و یکم فروردین ماه سال جاری بوده است..
 

برگزاری مجمع عمومي سالیانه شرکت صرافي اقتصادنوین

مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت خدمات ارزي 
سالیانه  عادي  عمومي  شدمجمع  برگزار  اقتصادنوین  صرافي  و 
با  اقتصادنوین  صرافي  و  ارزي  خدمات  شرکت  سهام  صاحبان 
حضور 100 درصد نمایندگان سهامداران در محل شرکت برگزار 
و طي آن صورت هاي مالي این شرکت براي سال مالي منتهي 
به 29 اسفند ماه 94 به تصویب رسید.به گزارش روابط عمومي 
بانک اقتصادنوین در این جلسه که با حضور بهرام فتحعلي رئیس 
مدیرعامل  سعیدفر  احمد  شد،  برگزار  بانک  این  مدیره  هیات 
شرکت خدمات ارزي و صرافي اقتصادنوین با اشاره به رویدادهاي 
بین المللي اثرگذار بر اقتصاد ایران در سال 1394 گفت: صرافي 
اقتصادنوین به مدد تدابیر، سخت کوشي و زحمات هیات مدیره، 
مدیران اجرایي، کارشناسان و کارکنان خود و نیز حمایت هاي 
اقتصادنوین،  بانک  بزرگ  خانواده  علي الخصوص  سهامداران 
توانست به موفقیت هاي درخور تحسین در حوزه تکمیل زنجیره 

خدمات بانک و کسب رضایت مشتریان دست یابد. 

يادداشت

اقتصادی و دارایی،  امور  وزیر  گروه اقتصاد: 
از  برای خروج  دولت  راهبرد  و  پنج سیاست 
رفع  گفت:  و  کرد  اعالم  را  اعتباری  تنگنای 
انجماد دارایی های نظام بانکی در دستور کار 

است.  
بیست و ششمین همایش  علی طیب نیا در 
ساالنه »سیاست های مالی و ارزی« در تهران، 
در  بانک ها  منابع  درصد   42 حداقل  گفت: 
جریان اعتباردهی از بانک ها خارج شده و در 
درصدی  ظرفیت 58  از  بانک ها  حاضر  حال 
برای تامین مالی استفاده می کنند. بخشی از 
این منابع نیز ظرف تجدید تسهیالت می شود 
و در این شرایط ورود تنگنای اعتباری و زمینه 
امور  دارد.وزیر  وجود  منابع  عرضه  کاهش 
اقتصاد و دارایی گفت: تورم، افزایش نرخ ارز، 
گرایش به جای فروش اقساطی و محدودیت 
استفاده از ابزار اعتبار اسنادی و افزایش تقاضا 
منجر شده است.وی ادامه داد: بازار اعتبارات 
بنگاه های  نظر  مورد  گزینه  اولین  عنوان  به 

در  جدید  تسهیالت  دریافت  برای  تولیدی 
اولویت قرار گرفته اند. بدون شک حجم باالی 
بدهی دولت به بخش های حقیقی و حقوقی ها 
از عوامل تاثیرگذار در شرایط موجود است.وزیر 
اقتصاد با بیان اینکه هم بنگاه های اقتصادی و 
هم بانک ها در شرایط کنونی به شدت نیازمند 
گفت:  هستند،  بانک ها  از  مطالبات  دریافت 
در این چارچوب خروج از تنگنای اعتباری و 
پرداخت بدهی دولت، دو عامل مهم در سال 
به  بهبود  و  و شتاب بخشی  تقویت  برای   95
عضو  می شود.این  محسوب  اقتصادی  رونق 
به  توجه  کرد:  تصریح  یازدهم  دولت  کابینه 
اولویت  متوسط،  و  کارهای کوچک  و  کسب 
رونق  فراگیری  و  برای گسترش  دولت  دیگر 
تدوین  حال  عین  در  بود.  خواهد  اقتصادی 
خروج  برای  مناسب  سیاست های  اجرای  و 
قرار  دولت  توجه  مورد  اعتباری  تنگنای  از 
مهمترین  از  برخی  بیان  در  است.وی  گرفته 
سیاست ها و اقدامات دولت، گفت: اولین اقدام، 
تداوم انضباط پولی و مالی و تالش برای مهار 
تورم در دولت یازدهم است و دولت از طریق 
و  بیشتر  مالی  تأمین  در مسیر  تورم  کاهش 
بانکی  نظام  معضالت  برای  رکورد  از  خروج 
کوشید و در عین حال با پرهیز از تامین مالی 
بخش دولتی، بخشی از سلطه مالی موجود در 

اقتصاد ایران را کاهش داد.وزیر اقتصاد گفت: 
ثمره این اقدامات کاهش جدی نرخ تورم از 
بیش از 40 درصد در سال 92 به حدود 11 
درصد در ابتدای سال 95 بوده است و به زودی 
نرخ تورم تک رقمی را شاهد خواهیم بود.وی 
مالی  کامل  استقالل  چند  هر  کرد:  تصریح 
ساختار  اصالح  نیازمند  بانکی  نظام  از  دولت 
امیدواریم سلطه  اما  تامین مالی دولت است 
مالی در سال های آینده به طور چشمگیری 
کاهش یابد.وزیر اقتصاد، دومین سیاست دولت 
را رفع انجماد دارایی های نظام بانکی ذکر کرد 
راستا سیاست هایی طراحی  این  در  و گفت: 
شده که باید به صورت جدی دنبال شود به 
رفع  قانون  و 17  مواد 16  اجرای  طوری که 
موانع تولید می تواند زمینه خروج بانک ها از 
بخش های  در  سرمایه گذاری  و  بنگاهداری 
بنگاهداری را فراهم می کند.طیب نیا، سیاست 
سوم را پرداخت بدهی های دولت به بانک ها 
و افزایش سرمایه  بانک های دولتی ذکر کرد 

بدهی  پرداخت  دارد  تالش  دولت  گفت:  و 
را  بانکی  سیستم  در  گذشته  از  باقیمانده 
در اولویت قرار دهد و سرمایه بانک ها را نیز 
کاهش  را  چهارم  اولویت  دهد.وی،  افزایش 
سپرده قانونی بانک ها ذکر کرد و گفت: شورای 
پول و اعتبار در سال گذشته تصمیم گرفت که 
بر اساس میزان انضباط پذیری بانک ها، میزان 
نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد، بر این اساس 
5100 میلیارد تومان از منابع بانک ها نزد بانک 
تومان  میلیارد   2000 و  شد  تودیع  مرکزی 
آن به تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
اختصاص یافت و 3100 میلیارد تومان آن نیز 
به بانک ها برگشت داده شد.وزیر امور اقتصاد و 
دارایی، یکی از سیاست های اصولی دولت را 
کاهش نرخ سود بانکی بر اساس سیاست های 
اقتصادی و متناسب با کاهش تورم ذکر کرد و 
گفت: نرخ سود بازار بین بانکی به کمتر از 18 
درصد کاهش یافته و این سیاست اصولی یعنی 
کاهش نرخ سود بانکی ادامه خواهد یافت.وی، 
راهبرد پنجم دولت را بهبود محیط کسب و کار 
ذکر کرد و در ادامه گفت: یکی از چالش های 
اقتصاد ایران، بدهی های دولت است که برنامه 
محوری برای آن دارد که شامل شناسایی و 
احصاء بدهی، کنترل و ایجاد بدهی های جدید 

و ساماندهی  بدهی های معوق دولت است.

é  کنترل بانکی  مدیران  دریافتی 
می شود

بازنگری  انجام  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
عمومی درباره حقوق دریافتی مدیران بانکی 
خبر داد و گفت: دریافتی مدیران بانکی تحت 
ا... سیف در حاشیه بیست  کنترل است.ولی 
و ششمین همایش ساالنه سیاست های پولی 
سیاست  درباره  خبرنگاران  جمع  در  ارزی  و 
مرکزی  بانک  بانکی گفت:  نرخ سود  کاهش 
تا رسیدن به نرخ تورم سیاست کاهش نرخ 
سود را دنبال می کند. نرخی که برای بانک 
مرکزی قابل قبول است، نزدیک به نرخ تورم 
االن  افزود:  مرکزی  بانک  کل  است.رئیس 
دارد،  زیادی  فاصله  تورم  با  نرخ  این  هنوز 
ضمن اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی 
از اهداف اصلی بانک مرکزی است و همچنان 
ادامه دارد.وی در ارتباط با دستور معاون اول 
رئیس جمهور به رئیس سازمان مدیریت برای 
بازنگری و ساماندهی حقوق دریافتی مدیران 
دولتی گفت: بانک مرکزی ضوابط خاص خود 
را دارد و اصوالْ مکانیزم های   پرداخت پرسنلی 
رقمی  اگر  و  می گذرد  خاصی  فیلترهای  از 

اضافه پرداخت شود، حتماْ تحت کنترل است 
و چنین چیزی وجود ندارد؛ منتهی در جهت 
اتفاق  است  ممکن  که  حرکتی  در  همراهی 
کند. نمی  منفرد عمل  مرکزی  بانک  بیفتد، 

سیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه میزان 
است؟  چقدر  مرکزی  بانک  مدیران  دریافتی 
بانک  مدیران  دریافتی  حداکثری  از  گفت: 
مرکزی اطالع دقیقی ندارم.وی درباره میزان 
دریافتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفت: اگر 

بگویم نمی دانم باور می کنید؟
é توسعه بازارهای مالی در دستور کار

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه صنعت 
بیمه سهمی در تامین مالی کشور ندارد، گفت: 
سهم بیمه عمر در کشور ما بین 5 تا 6 درصد 
است.عبدالناصر همتی در بیست و ششمین 
همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی در 
تهران گفت: باید به سمتی برویم که نقل  و 
مدیریت  و  کارآمدی  مبنای  بر  منابع  انتقال 
ریسک باشد.رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید 
بر اینکه توسعه بازارهای مالی در ابتدای راه 
است، افزود: در کشور ما بازارهای مالی تنها 
ابزارهای  و  وثایق  و  بیمه  پول،  بازارهای  به 
که  می شود  خالصه  مالی  بازار  از  محدودی 
این امر بیانگر آن است که در ابتدای کار در 
مرحله توسعه و کاربردی قرار گیریم.رئیس کل 
وضعیت  در  اینکه  بابیان  ایران  مرکزی  بیمه 
موجود ایجاد شورای ثبات برای این مجموعه 
بر  قرار  واقع  در  اظهارداشت:  است  ضروری 
این است کسانی که به دنبال ریسک بیشتر 
هستند بازده باالتری دریافت کنند و کسانی 
بازدهی  پذیرا هستند  را  کمتری  ریسک  که 

کمتری داشته باشند.همتی تصریح کرد:  در 
حال حاضر در بازار مالی ما کسانی که ریسک 
کمتری می پذیرند، بازدهی بیشتری دارند و در 
مقابل افراد با ریسک بیشتری بازدهی کمتری 
دارند که این امر از اتفاقات بسیار نادر است 
که در مجموعه اقتصادی قابل  قبول نبوده و  
یک عقبگرد در توسعه بازار مالی است و در 
این شرایط بحث مدیریت ریسک و کارآمدی 

بازارها قابلیت عملیاتی نخواهند داشت.

طیب نیا اعالم کرد: رفع انجماد دارایی بانك ها
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برای  چین  گفت:  صنعت  وزیر  معاون 
باقیماندن به عنوان شریک نخست تجاری 
ایران باید موانع بانکی را از پیش رو بردارد، 
افزایش کیفیت کاالهای خود بکوشد  در 
کند.ولی اله  سرمایه گذاری  ایران  در  و 
مناسبات  به  توجه  با  گفت:  افخمی راد 
اقتصادی بین ایران و چین و اجرای ده ها 
ایران  پروژه توسط شرکت های چینی در 
و شناخت تجار ایرانی و چینی از یکدیگر، 
ایران  تجاری  اول  شریک  همچنان  چین 
در  که  را  خود  دوستان  ما  البته  است. 
روزهای سخت در کنار ما بودند فراموش 
خوب  روزهای  در  امیدوارم  و  نمی کنیم 
هرچه بیشتر با هم ارتباط و همکاری داشته 
باشیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزود: برای حفظ این موقعیت سه کار عمده 
کارگزاری  روابط  توسعه  و  ایجاد  همچون 
بانکی به منظور کاهش هزینه های نقل و 
و  ارتقای کیفیت محصوالت  پول،  انتقال 
خدمات چینی و سرمایه گذاری مشترک و 
همکاری بانکی باید انجام داد. در این میان، 
ایران و چین می توانند برای توسعه صادرات 
در زنجیره تولید کاال همکاری کنند. ما این 

آمادگی را داریم که بخشی از توان تولید 
شرکت های ایرانی را به منظور صادرات به 
دیگر کشورها برای تولید برندهای چینی 
دیگر  همکاری  این  با  دهیم.  اختصاص 
نیاز  بازار  توسعه  برای  شرکت های چینی 
به سرمایه گذاری مجدد و تحمل ریسک 
ندارند.وی تصریح کرد: استقبال شرکت های 
وجود  نشان دهنده  نشست  این  از  ایرانی 
ظرفیت زیاد همکاری است. ما شرکت های 
قدرتمند و صاحب تکنیک زیادی داریم. 
دارند  را  قابلیت  این  ایرانی  شرکت های 
که با ادغام در زنجیره ارزش شرکت های 
محصوالت  رقابت پذیری  توان  به  چینی 
کنند. کمک  چینی  شرکت های  تولیدی 

در  ما  تهران  بر  عالوه  گفت:  افخمی راد 
استان های مختلف ظرفیت های اقتصادی 
و تجاری بسیار خوبی داریم. امروز ایران و 
چین همکاری های فی مابین را نه فقط در 
حوزه های تجاری  بلکه در حوزه های تولید 
صنعتی، نفت وگاز، پتروشیمی، معدن، راه، 
راه آهن، پروژه های زیربنایی، همکاری های 
حوزه های  از  بسیاری  و  فرهنگی  علمی، 

دیگر توسعه می دهند.

در  ماندن  برای  جی  ال  و  سامسونگ   
از  بازار  این  سهم  گرفتن  و  ایران  بازار 
در حال جنگ هستند. ایرانی  تولیدات 

مجمع  دبیرکل  غزنوی،  حمیدرضا 
کارآفرینان بیان داشت: در سال 94، به 
طور میانگین چیزی در حدود 37 درصد 
کاهش تولید در لوازم خانگی داشتیم، و 
دلیل این کاهش تولید نیز بیش از هر 
چیز به رکود موجود در بازار برمی گردد، 
و  دارد  وجود  نیز  دیگری  دلیل  البته 
بازار  سهم  بیشتر  که  است  این  هم  آن 
گرفته اند. دست  در  خارجی ها  را  ایران 

وی ادامه داد: در حقیقت می توان گفت 
خرید  سهم  خانگی  لوازم  بازار  در  که 
لوازم خانگی ایرانی توسط مردم به دلیل 
یافته  کاهش  خارجی  برندهای  هجوم 
است.غزنوی تأکید کرد: تأخیر در رابطه 
با توزیع کارت های اعتبارِی خرید لوازم 
خانگی داخلی نیز در 6 ماهه دوم سال 
94 بسیار در بازار لوازم خانگی تأثیرگذار 
ببینند  تا  بود، زیرا مردم منتظر ماندند 
شد  خواهد  چه  موضوع  این  سرانجام 
حتی  تا  شد  باعث  نیز  انتظار  همین  و 

تعویق  به  نیز  را  خود  عادی  خریدهای 
بازار  که  این  به  اشاره  با  بیندازند.وی 
برندهای  برای  ایران  در  خانگی  لوازم 
به  دنیا  بزرگ  بازار  اولین  بزرگ جهانی 
بیان  آنالین  نسیم  به  می آید  حساب 
داشت: حجم این بازار آن چنان باالست 
که تمامی برندهای معتبر دنیا می دانند 
با ورود به آن می توانند سود کالنی را به 
دست آورند و بنابراین مشتاق زیادی را 

خواهد داشت.

کاهش 40 درصدی تولید لوازم خانگی
اولتیماتوم تازه ایران به چینی ها

3 شرط ماندگاری چین در بازار ایران

رئیـس اتـاق بازرگانـی ایران با اشـاره 
بـه تفاهـم مقدماتـی بـا بانـک جهانی 
بـرای اختصـاص 1.5 تا 2 میلیـارد دالر 
و  کوچـک  بنگاه هـای  بـه  تسـهیات 
متوسـط ایران گفـت: قرار بر این شـد 
کـه بـا سـفر مسـئوالن بانـک جهانی 
به ایـران بتوانیـم از ظرفیت هـای آنها 

کنیم. اسـتفاده 

همایـش  حاشـیه  در  جالل پـور  محسـن 
تجـاری ایـران و هند در اتـاق بازرگانی ایران 
اظهـار کـرد: جلسـه ای بـا کارشناسـان بانک 
جهانـی در اتـاق بازرگانـی ایـران داشـتیم تا 
نهـاد  ایـن  ظرفیت هـای  طریـق  از  بتوانیـم 
بـرای بنگاه های متوسـط و کوچک اقتصادی 
تسـهیالت بگیریـم.وی افزود: در این جلسـه 
گزارشـی از وضعیـت بنگاه هـای تولیـدی در 

ایـران بـه کارشناسـان بانـک جهانـی ارائـه 
و قـرار شـد قبـل از سـفر مسـئوالن بانـک 
انجـام  هماهنگی هایـی  ایـران  بـه  جهانـی 
شـود تـا بتوانیـم از ظرفیت هـای ایـن بانـک 
اسـتفاده کنیم.رئیـس اتـاق بازرگانـی گفت: 
در صـورت اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود 
امـکان دریافت 1.5 تا 2 میلیـارد دالر وام از 
بانـک جهانی بـرای این بنگاه ها وجـود دارد.

 بانک جهانی به بخش 

خصوصی  وام۲ میلیارد 

دالری می پردازد

مقاوم سازی نظام بانکی
رئیس پژوهشـکده پولـی و بانکی بـا تاکید بر پیاده سـازی سیاسـت های اقتصاد 
مقاومتـی در نظـام بانکـی، گفت: کاهش نرخ سـود همچنـان در اولویـت بانک ها 
اسـت.علی دیواندری در بیسـت و ششـمین همایش سیاسـت های پولـی و ارزی 
در تهـران گفـت:  تاش هـای بانک مرکزی در ثبات بخشـی بـه بـازار ارز در کنار 
گشـایش های ایجادشـده در عرصه سیاسـت های خارجی نیز توانسـت نوسـانات 
بـازار ارز را تحـت کنتـرل در آورده و ثبات نسـبی را به ایـن بـازار بازگرداند.وی 
تصریـح کـرد: بـا وجـود توفیقات بـه   دسـت آمده در حـوزه کاهش نرخ تـورم و 
برقـراری در بـازار ارز اقتصـاد کشـور بـا چالش دسـتیابی بـه نرخ رشـد پایدار 
غیرتورمـی مواجه اسـت. نظر بـه اینکه بیـش از 9۰ درصد از تأمیـن مالی اقتصاد 
کشـور از طریـق نظـام بانکی صـورت می گیـرد عملکرد درسـت و مناسـب آن 
می توانـد در تحقق رشـد پایدار در چارچوب سیاسـت های کلـی اقتصاد مقاومتی 
مؤثـر واقع شـود.به گفتـه دیوانـدری، با توجه بـه نامگذاری سـال جـاری به نام 
»اقتصـاد مقاومتـی، اقـدام و عمـل« از سـوی مقام معظـم رهبری، مقاوم سـازی 
و اصـاح نظـام بانکی کشـور، بـه  عنـوان یکـی از مهم تریـن اهرم های توسـعه 
اقتصـادی کشـور باید در صدر برنامه های شـبکه بانکی کشـور قـرار گیرد.رئیس 
پژوهشـکده پولـی و بانکـی ادامـه داد:  بانک مرکزی در کنار سـایر دسـتگاه های 
ذیربـط در راسـتای پیاده سـازی سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی و دسـتیابی به 
رشـد پایـدار غیرتورمـی اقدامـات مؤثـری را در عرصـه داخلـی و بین المللـی 
انجـام داده اسـت. با توجه بـه تحوالت اقتصـادی، به ویـژه کاهش تـورم، یکی از 
برنامه هـا و سیاسـت گذاری های کان بانـک مرکزی در سـال گذشـته و امسـال، 

تـاش در جهـت کاهش نـرخ سـود بانکی بوده اسـت.

نـرخ سـود بـازار بین بانکـی بـه کمتـر از 1۸ درصد کاهـش یافتـه و این 
سیاسـت اصولـی یعنـی کاهش نـرخ سـود بانکی ادامـه خواهـد یافت

بایـد بـه سـمتی برویـم که نقـل  و انتقـال منابـع بر مبنـای کارآمـدی و 
مدیریـت ریسـک باشـد. در حـال حاضـر در بـازار مالـی ما کسـانی که 

ریسـک کمتـری می پذیرنـد، بازدهـی بیشـتری دارنـد

تکمیل زیرساخت ها در توسعه 
معادن نقش اساسی دارند

زیرساخت ها  تکمیل  گفت:  صنعت  وزیر  معاون 
این  اگر  و  داشته  اساسی  نقش  معادن  توسعه  در 
زیرساخت ها فراهم نشود، نمی توانیم به توسعه معادن 
برسیم.جعفر سرقینی گفت: بسیاری از معادن دنیا به 
خاطر عدم دسترسی به زیرساخت ها هرگز راه اندازی 
نشده اند و این موضوع برای معادن کوچک مقیاس 
که توانایی مالی کمتری دارند مهم است اما به طور 
عمده چون معادن در نقاط دور افتاده قرار گرفته ما 
ناگزیر از رساندن زیرساخت ها به این مناطق هستیم 
چراکه هیچ معدنی را ما در اطراف شهرها نداریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: معادن 
بزرگ برای تأمین زیرساخت ها و زیربناها مشکلی 
نداشته و خودشان در این امر مهم سرمایه گذاری 
کالن نموده و راه، جاده و بقیه زیرساخت ها را به 
سرعت فراهم می کنند. اما وظیفه حاکمیتی دولت 
تأمین  منظور  به  مقیاس  کوچک  معادن  برای 

زیرساخت ها می باشد.

سکه وارز

سکه یک میلیون و ۷ هزار و 300 تومان

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید 
سه شنبه در بازار یک میلیون و 7 هزار و 300 تومان، 
طرح قدیم یک میلیون و 7 هزار تومان، نیم سکه 
520 هزار تومان، ربع سکه 277 هزار تومان و سکه 
گرمی 189 هزار تومان اعالم شد.همچنین نرخ هر 
گرم طالی زرد 18 عیار در بازار داخلی 102 هزار و 
790 تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 
1243 دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز 
نرخ هر دالر آزاد را برای فروش 3464 تومان، هر 
یورو را 3898 تومان، هر پوند را 5015 تومان، لیر 
ترکیه 1175 تومان و درهم امارات را 945 تومان 

اعالم کردند.
 

حمل ونقل

افزایش ترانزیت در بندر چابهار
مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای با اشاره به افزایش ترانزیت هند به 
افغانستان از طریق بندر چابهار، گفت: تخفیفات و 
می شود. داده  افغانستانی  رانندگان  به  تسهیالتی 

محمدجواد عطرچیان با اشاره به امضای توافقنامه 
برای  افغانستان  و  هند  ایران،  میان  جانبه  سه 
گسترش ترانزیت، به مهر گفت: به منظور توسعه 
بندر چابهار و افزایش ترانزیت این موافقتنامه به امضا 
رسید که از این طریق کاالها از دو بندر کشور هند به 
بندر چابهار منتقل شده و سپس از مرزهای زمینی 
به افغانستان فرستاده می شود.وی با بیان اینکه این 
موافقتامه موجب گسترش ترانزیت در منطقه خواهد 
شد، افزود: از آنجایی که کشور افغانستان در خشکی 
محصور است، به این وسیله می تواند به آب های آزاد 
از سوی دیگر تجارت میان هند و  متصل شود و 

افغانستان رونق می گیرد
 

کشاورزي

 ثبات قیمت لبنیات در ماه رمضان
رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات از ثبات قیمت 
محصوالت لبنی در ماه رمضان خبر داد و گفت: در 
خصوص قیمت شیر، کاهش قیمت به دلیل ارائه 
تخفیف نخواهیم داشت. اما در خصوص برخی مواد 
همچون ماست و پنیر، تخفیفاتی از سوی برخی 
خواهیم  مطرح  کارخانه های  ویژه  به  کارخانه ها 
داشت.علی رجبی برزآبادی در خصوص افزایش یا 
کاهش قیمت مواد لبنی با توجه به نزدیک شدن 
به ماه مبارک رمضان به ایسنا گفت: قیمت  مواد 
لبنی ثابت می ماند و افزایشی در خصوص قیمت 
این مواد در ماه رمضان نداریم؛ هرچند که ممکن 
داشته  قیمت  کاهش  نیز  فرآورده ها  برخی  است 
باشند و برخی کارخانه ها تخفیفاتی در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: مطمئنا در خصوص قیمت شیر کاهش 
قیمت به دلیل ارائه تخفیف نخواهیم داشت. اما در 
خصوص برخی مواد همچون پنیر و ماست ممکن 
است تخفیفاتی از سوی برخی کارخانه ها به ویژه 

کارخانه های مطرح ارائه شود.

ایران و چین هفت سند همکاری
 امضاء کردند

مقامات اقتصادی ایران و چین روز سه شنبه در 
نشست  و  تجاری  همکاری های  همایش  پایان 
در  همکاری  سند  هفت  دوکشور  بازرگانان 

زمینه های مختلف امضاء کردند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
توسعه تجارت، در همین ارتباط اسناد همکاری 
سازمان توسعه تجارت ایران با شورای تشویق 
تجارت بین الملل چین و استان ججیانگ امضا 
تالش های خود  دو طرف  آن  براساس  که   شد 
را  سرمایه گذاری  و  تجاری  روابط  ارتقای  برای 

سازماندهی می کنند.
در ادامه این همایش، اتاق بازرگانی ایران و چین 
و اتاق بازرگانی استان ججیانگ اسناد همکاری 
امضاء کردند و در ادامه اسناد همکاری میان دو 
در  چینی  همتایان  با  ایرانی  خصوصی  شرکت 
خصوص تولید المپ های ال.ای.دی و همچنین 

تولید وسایل کمک آموزشی امضاء شد.
نشست  و  تجاری  همکاری های  همایش  در 
هیات  همراهی  با  که  چین  و  ایران  بازرگانان 
محل  فارس  خلیج  سالن  در  ججیانگ  استان 
شد،  برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه  دائمی 
ولی ا... افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت، 
دائمی کنگره  معاون کمیته  ژیانگ  رانگ  یوان 
خلق چین در استان ججیانگ، وانگ ژین ژن 
معاون رئیس شورای تشویق تجارت بین الملل 
پانگ سین سفیر چین در   ،)CCPIT( چین 
و  بازرگانی  اتاق  رییس  عسگراوالدی  تهران، 
نمایندگان شرکت های  و  چین  و  ایران  صنایع 

خصوصی ایران و چین حضور داشتند.

معدن
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اوقات شرعی

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی 
ابراهیم  ساخته  پست  ارتفاع  فیلم  از 
 – –محصول سال 1380  حاتمی کیا 
نویسندگان: ابراهیم حاتمی کیا، اصغر 

فرهادی
قاسم)حمید فرخ نژاد):خوب گوشاتونو 
وا کنید…. این قصه یه مرد بدبختیه 
که میخواد با زنشو بچه اش کوچ بکنه. 
مثل  درست  اجباری؛  کوچ  یه  اونم 

به حال  ولی خوش  پدربزرگامون.  فهمین؟ عین  اجدادمون. می 
برن، مث حاال  میتونستن  دلشون می خواست  اونا هرجا  اونا… 
نبود که همه جا یه دیوار کشیدن. پول می خوان، ویزا میخوان، 
هزار تا کوفت و زهرمار می خوان … و این مرد بدبخت فقط یه 

سرمایه داره… و اونم جونشه. زیباترین خوی زن ، آزرم و شرم اوست. 
حکیماردبزرگ

سخن حکیمانه

یادها و خاطره ها در زمان

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
آتشی بود درین خانه که کاشانه بسوخت

سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع
دوش بر من ز سر ِمهر چو پروانه بسوخت

امروز با حافظ

رازهای »استیو جابز شدن« به ایران رسید
جابز  »استیو  کتاب 
پرفروش ترین  شدن« 
سال  در  آمریکا  کتاب 
در   201۶ و   201۵
ایران ترجمه و منتشر 

شد.
مهر،  گزارش  به 
انتشاران میلکان کتاب 
شدن«  جابز  »استیو 
و  اشلندر  برنت  نوشته 
ریک تتزلی و با موضوع راویت ناگفته هایی از 
زندگی استیو جایز مدیر شرکت اپل را روانه 

بازار کتاب کرد.
کتاب  اپل  شرکت  ارشد  مدیران  گفته   به 
دقیق ترین  و  بهترین  شدن«  جابز  »استیو 
کتابی است که پیرامون زندگی جابز منتشر 
شده است. پیش از این از کتاب نوشته شده 
توسط والتر ایزاکسون به عنوان بهترین کتاب 
بیوگرافی جابز یاد می شد اما تیم کوک رئیس 
بهترین کتاب  را  این کتاب  اپل  هیئت مدیره  
توصیه  مردم  به  و  می داند  جابز  استو  درباره  
کرده اگر می خواهند جابز را بشناسند و روند 
این  سراغ  کنند،  لمس  بهتر  را  اپل  اختراع 

کتاب تازه بروند.
زاویهای  از  شدن«  جابز  »استیو  کتاب 
که  جابز  استیو  انسانی  جنبه  به  شخصی تر 
کمتر به آن پرداخته شده است نگاه انداخته 
از  بهشدت  جابز  خانواده   و  اپل  مسئولین  و 

محتوای این کتاب راضی هستند.
ناگفته هایی  شامل  شدن  جابز  استیو  کتاب 
است که برای اولین بار درباره استیو جابز از 

زبان نزدیکان وی نقل شده است.
داستان های  و  قانع کننده  روایات  کتاب  این 
جابز  استیو  زندگی  از  ناشنیده ای  و  ناگفته 
استیو جابز،  و در آن خانواده  آورده است  را 
در  فناوری  دنیای  فعلی  و  سابق  مدیران 
رهبر  درباره  دیزنی  و  پیکسار  کمپانی  اپل، 
سخن  بیستویکم  قرن  در  فناوری  بالمنازعه 
بیش  کتاب  نویسنده   اشلندر  برنت  گفته اند. 
از 2۵ سال دوست و رفیق استیو جابز بوده و 
مصاحبه های زیادی با وی داشته است و در 
این کتاب بسیاری از مطالبی که استیو جابز 
بهصورت خارج از ضبط در مصاحبه های خود 
تا واقعیت های  بار آورده  اولین  گفته را برای 
زندگی استیو جابز برای همگان روشن شود.

ایمان  ترجمه  با  را  کتاب  این  میلکان  نشر 
منتشر  تومان  هزار   24 قیمت  با  و  حبیبی 

کرده است.
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در بازار کتاب

ملت  روابط  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
و  دیرینه  بسیار  را  هند  و  ایران  دولت  و 
عمیق  خواند و گفت میلیون ها نسخه خطی 
کتابخانه های  در  موجود  ایرانی  و  فارسی 
مشترک  نمادهای  و  آثار  جمله  از  هند 

فرهنگ ایران و هند است.
علی جنتی این موضوع را در آیین افتتاحیه 
عنوان  با  هند  و  ایران  بین المللی  همایش 
و  گذشته  به  نگاهی  بزرگ؛  فرهنگ  »دو 
چشم انداز آینده« که با حضور نارندرا مودی 
ترکمان  ابراهیمی  ابوذر  و  نخست وزیر هند 
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

برگزار شد بیان کرد.
با  و هند  ایران  دیرینه  روابط  افزود:  جنتی 
که  فرهنگی  مشترکات  مجموعه  به  توجه 
از  یکی  می دهد،  پیوند  هم  به  را  ملت  دو 
عمیق ترین روابطی است که در بین دو ملت 

در جهان وجود دارد، گفت: 
داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
ادیبان  از  برجسته ای  بسیار  شخصیت های 

فرهنگ  مشترک  پیوند  که  شاعرانی  و 
و  دهلوی  بیدل  مانند  هستند  کشور  دو 
امیرخسرو دهلوی، که به زبان فارسی سخن 
از  نشانه هایی  سراییده اند،  شعر  و  گفته اند 
عمق روابط فرهنگی دو کشور ایران و هند 

است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی همچنین 
دربار  در  حافظ  دیوان  خطی  نسخه  وجود 
سالطین گورکانی و حاشیه  نویسی آنها بر 
میالدی   2009 سال  در  که  را  نسخه  این 
چاپ و در هند و ایران منتشر شد از دیگر 
کشور  دو  فرهنگی  نشانه های  پیوستگی 

دانست.
جنتی در ادامه اظهار کرد: بسیاری از آثار 
هندی در ایران ترجمه و منتشر شده اند و 
ملت  و  هند  با  خوبی  آشنایی  ایران  مردم 
کرده اند؛  پیدا  آن  سنت های  و  هند  بزرگ 
همچنانکه آثار فارسی در هند ترجمه شده 
و معرف فرهنگ و تمدن دیرینه ایران است.
جنتی با اشاره به امضای موافقتنامه فرهنگی 

بین دو کشور ایران و هند در سال 19۵۶ 
همکاری های  زمان  آن  از  گفت:  میالدی، 
فرهنگی خوبی بین دو کشور وجود داشته 
فرهنگی  مبادالت  برنامه  که  امروز  و  است 
ایران و هند برای چند سال آینده به امضا 
دو  فرهنگی  روابط  گسترش  سبب  رسید، 

کشور خواهد شد.
وی حضور نخست وزیر هند در ایران و انجام 
مذاکرات در کنار رییس جمهوری ایران را 
عنوان  و هند  ایران  روابط  در  نقطه عطفی 

عامل  سفر،  این  که  کرد  امیدواری  ابراز  و 
جهش در روابط مختلف فرهنگی، سیاسی 

و اقتصادی دو کشور باشد.
عضوکابینه دولت یازدهم در پایان سخنانش 
تأکید کرد: تالش ما، معرفی هند به ملت ایران 
است و با تکیه بر میراث مشترک فرهنگی، برای 

نزدیکی دو ملت، کوشش خواهیم کرد.
خطی  نسخه  از  همچنین  مراسم  این  در 
دمنه«،  و  »کلیله  کتاب  فارسی  ترجمه 

رونمایی شد.

سنگ تمام جنتی برای روابط ایران و هند

»علی البدل« به خانه »خان ها« رسید!

 سریال »علی البدل« به کارگردانی سیروس مقدم و به 
تهیه کنندگی الهام غفوری این روزها در لوکیشن حمام 

روستا تصویربرداری می شود.
در  تلویزیونی  مجموعه  این  کننده  تهیه  غفوری  الهام 
گفت و گو با بانی فیلم گفت: این روزهای گرم در حمام 
گروه  فردا  از  و  کنند  می  کار  همدان  حوالی  روستایی 
از چند  به میدان روستای ورکانه خواهند رفت و پس 
»خان  خانه  به  کار  روستا  میدان  در  تصویربرداری  روز 
ها« خواهد کشید. وی افزود: کماکان بازیگر نقش دختر 
سریال مشخص نشده و ما با حساسیت پیگیر بازیگری 
هستیم که بتواند از پس ایفای این نقش خاص برآید. 
لوکیشنی  در  است  قرار  که  تلویزیونی  مجموعه  این 
شود،  روایت  متفاوت  فضایی  در  سازی  دکور  با  خاص 
متفاوت  روایتی  دارد که می تواند  و طنز  قصه ای مفرح 
)سرپرست  تنابنده  محسن  قلم  به  تلویزیونی  طنز  از 
نویسندگان(، خشایار الوند و مشاور، حسن وارسته باشد.
این سریال تماماً در حوالی همدان تولید خواهد شد و 
روایت قصه در ناکجا آبادی اتفاق می افتد. در خالصه 
هستم.  البدل«  »علی  من  آمده:  سریال  این  داستان 
فرعی، رزرو و جانشین عضو اصلی؛ حرف نزنم می گویند 
اللی حرف بزنم می گویند حق رای نداری. خالصه هم 

هستم، هم نیستم.

صدا و سیما دستاوردهای دولت را بی کم و 
کاست بازگو کند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: امیدارم در دوران 
شدن  تر  پررنگ  شاهد  سیما  و  صدا  ریاست  جدید 
کاست  و  کم  بی  یازدهم،  دولت  دستاوردهای  بازگویی 

باشیم.
محمد فرهادی   اظهار داشت: یکی از انتظارات جامعه 
این  سیما  و  صدا  سازمان  جدید  ریاست  از  دانشگاهی 
رسانه  این  در  گیرد؛  کارهایی که صورت می  که  است 

مطرح شود.
وی گفت: البته باید از جانب دیگر هم همکاری باشد؛ این 
امر بدین معناست که باید گزارش های عملکردهایشان 

را بیان کنند.
در  باید  معتقدم  افزود:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
صدا و سیما آن چه که انجام شده بیان شود نه اینکه 
خدایی نکرده یا قلب شود و یا اینکه کم در این زمینه 

اطالع رسانی شود.
دوران  از  انتقادتان  مهمترین  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
ریاست سرافراز در سازمان صدا و سیما چیست، تصریح 
کرد: وزارت علوم در دوران آقای سرافراز زیاد در رسانه 
ملی حضور نداشت که البته ایراد این امر هم به خودمان 

بر می گشت؛ چرا که کمتر حضور داشتیم.

»شهرزاد2« کی کلید می خورد؟

شده  انجام  برنامه ریزی  با  گفت:  »شهرزاد«  تهیه کننده 
فصل دوم سریال»شهرزاد« از اواسط و یا پایان تیر ماه 

آغاز می شود.
این  موفقیت  عوامل  از  گفت:  تسنیم  به  امامی  محمد 
سریال  این  فیلمنامه  به  اول  درجه  در  می توان  سریال 
ما  بود.  شده  بازنویسی  و  نگارش  بارها  که  کرد  اشاره 
استاندارد  به یک  و  ذائقه مخاطب مطالعه کردیم  روی 

نسبی رسیدیم.
تمام  »شهرزاد«  سریال  متن،  بر  عالوه  افزود:  وی 
پارامترهای موفقیت را داشته است و محتوا، فیلمنامه، 
بازیگران، کارگردان، گروه تولید و تهیه از دیگر عوامل 

موفقیت این سریال محسوب می شود.
امامی با بیان اینکه جامعه ما نسبت به مجموعه نمایش 
خانگی بی اعتماد شده بود، گفت: ما با ساخت سریال 
بار دیگر به مردم و  را  اعتماد  این  توانستیم  »شهرزاد« 

مخاطبان بازگردانیم.
داد:  توضیح  سریال  این  دوم  فاز  ساخت  درباره  وی 
»شهرزاد« در سه فصل به تولید می رسد که فصل دوم 

آن 22 قسمت دارد.
حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  »شهرزاد«  تهیه کننده 
فیلمنامه این سریال توسط حسن فتحی و نغمه ثمینی 
سریال  این  اول  قسمت   14 و  است  نگارش  حال  در 

نگارش شده است.

استقبال از اکران »بادیگارد« در ونکوور
»بادیگارد«  فیلم  سوم  نمایش 
با  کانادا  ونکوور  شهر  در 
مواجه شد  مخاطبان  استقبال 
غیرایرانی  تماشاگران  این بار  و 
نیز در سالن ون سیتی حضور 

یافتند.
اجرایی  مدیر  هادوی  ژمان 
که  پرسبس  آریا  شرکت 
چند  اکران  و  پخش  وظیفه 
فیلم ایرانی در خارج از کشور 
استقبال  از  دارد  برعهده  را 

خوب از نمایش سوم فیلم »بادیگارد« در شهر ونکوور کانادا و در 
سالن ون سیتی vancity در تاریخ 18 ماه می خبر داد. به گفته 
وی، تمام بلیت ها به فروش رفت و تعداد زیادی نیز مقابل سینما 
صف کشیده بودند که اگر خریداران بلیت آنالین به سالن نیامدند 
تماشاگران  از  نیمی  از  بیش  افزود:  آنها جایگزین شوند. هادوی 
برقرار  ارتباط  فیلم  با  بسیار  که  بودند  ایرانیان  غیر  نمایش  این 
نمایش ها در سالن ون سیتی،  اینگونه  بر خالف سنت  کردند و 
دقایقی را به دست زدن و تشویق پرداختند. گزارش های تصویری 
از این نمایش در وبسایت فبلم »بادیگارد« موجود است. با این 
نمایش و استقبال قابل توجه از آن، سالن سینمای ون سیتی نیز 
اصلی  و  ثابت  تیاتربه جمع سالن های  بر سالن سنتنیال  عالوه 
نمایش فیلم های ایرانی اضافه شد. به گفته پژمان هادوی، نمایش 

گسترده فیلم ها در مونترال نیز از نیمه خرداد آغاز خواهد شد.

»انارهای نارس« به زوریخ رسید
راهی  مصطفوی  مجیدرضا  ساخته  نخستین  نارس«  »انارهای 

جشنواره فیلم های ایرانی زوریخ کشور سوئیس شد.
به گزارش مهر، فیلم »انارهای نارس« بعد از حضور در جشنواره 
های مختلف، این بار راهی جشنواره فیلم های ایرانی زوریخ کشور 
کارگردانی  و  کنندگی  تهیه  به  نارس«  »انارهای  شد.  سوئیس 
در  فجر  فیلم  دومین جشنواره  و  در سی  مصطفوی  رضا  مجید 
بخش نگاه نو و مسابقه سودای سیمرغ حضور داشت و در گروه 

سینمایی »هنر و تجربه« اکران شد.
»انارهای نارس« در بخش نمایش ویژه در تاریخ 29 می مصادف 
با یکشنبه 9 خرداد و 1 ژوئن یعنی چهارشنبه 12خرداد در شهر 
زوریخ اکران می شود. محمد اطبایی پخش جهانی این فیلم را 
برعهده دارد. آنا نعمتی، پژمان بازغی، قطب الدین صادقی، مهران 
رجبی، شبنم معززی، ساقی زینتی، رابعه مدنی از جمله بازیگران 

این فیلم هستند.

آن سوی آب ها

پیام تشکر محسن ضرغام فرماندار شهرستان قدس
از این که عنایات حضرت حق و توفیق خدمت حاصل است خدای را سپاسگزارم. بدین وسیله مراتب 
مودت و محبت دوستان و همکاران با ارسال پیام تبریک نسبت به انتصاب اینجانب صمیمانه بیان داشتید 
به رسم ادب و ارادت متقابل ، تشکر می نمایم. به امید اینکه در پرتو عنایت خاصه حضرت دوست ، اهداف 
متعالی سازمان با همفکری، همسویی، تعامل، تفاهم و تبادل آرا و نظرات و تجربیات سازنده و ارزنده 

محقق گردد. به امید موفقیت هرچه افزونتر همه عزیزان در تمام عرصه های زندگی.
محسنضرغامسرپرستفرمانداریقدس

از  بس«  »آتش  سینمایی  فـیـلم  بـازیـگـر 
تـا  کـاهـانـی  عبدالرضا  بــا  همکاری  علت 

ماندگـاری اش در سینمای ایران گفت.
ماندگاری  علت  خصوص  در  مهنازافشار 
باشگاه  به  سینما  در  گزیده کاری اش  و 
گزیده کاری  گفت:  جوان  خبرنگاران 
مدنظر  باید  بازیگری  هر  که  است  شرایطی 
قرار دهد و از اهمیت باالیی برخوردار است. 
که  بگویم  سینما  در  ماندگاری ام  مورد  در 
شاید خیلی ها نخواستند این اتفاق رخ دهد، 
اما مردم همیشه پشت من بودند و لطفشان 
بسیار  این جهت  از  شامل حالم شده است. 

خوشحالم و از همه آنان ممنونم.

فیلم  با  همکاری  علت  مورد  در  بازیگر  این 
کرد:  بیان  تینا«  نازنین،  بهار،  »ارادتمند 
نکردم،  برقرار  ارتباط  فیلمنامه  با  ابتدا  در 
حساسیتم  شد،  باعث  کاهانی  خود  اما 
گفت  می توان  اصل  در  که  شود  کمرنگ تر 
من  همکاری  اصلی  دلیل  کاهانی  عبدالرضا 

با این فیلم شد.
بازیگر »برف روی کاج ها« درباره نقشش در 
فیلم کاهانی و کیفیت این اثر اظهار داشت: 
باشم.  کرده  ایفا  را  متفاوتی  نقش  امیدوارم 
نظری  اثر  این  بودن  بد  یا  خوب  مورد  در 
متفاوت ترین  از  یکی  فیلم  این  اما  ندارم، 

فیلم های کاهانی است.

مهنازافشار:

گزیده کاری بازیگر اهمیت زیادی دارد
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تامین منابع مالی مهم ترین چالش وزارت نیرو
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: چالش اصلی وزارت 
نیرو در صنعت آب و برق دیگر تکنیکی و فنی نیست، بلکه تامین منابع 

مالی و تا حدودی انتقال دانش فنی است.
به گزارش ایسنا، علیرضا دائمی در همایش حمایت از کار، سرمایه، دانش 
ایرانی در صنعت آب و برق با رویکرد اقتصاد، با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: برنامه های صنعت 
آب و برق طی سال های آینده و همچنین در برنامه ششم توسعه نباید از 

خطوط کلی این سیاستها جدا باشد.
دانش بنیانی،  بودن،  مردمی  بنیانی،  عدالت  محور  پنج  داد:  ادامه  وی 
درون زایی و برون گرایی در سیاست های اقتصادی مقاومتی مورد تاکید 

است که باید در برنامه های صنعت آب و برق دیده شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو اظهار کرد: در حال حاضر 
انتقال دانش فنی و انجام پروژه های مشترک نکات مورد تاکید وزارت نیرو 

در ارتباط با شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی است.
دائمی ادامه داد: بیشترین محل تامین مالی طرح های آب و برق از محل 
بودجه عمومی است که این منابع باید حالت اهرمی داشته باشد، تسهیالتی 
سرمایه گذاری  باشند،  طرح ها  شتاب دهنده  باید  مشارکت  اوراق  مانند 
داخلی نیز باید به رونق اقتصادی منجر شود و در نهایت سرمایه گذاری 

خارجی باید حکم پیشران را برای صنعت آب و برق داشته باشد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه در این مقطع 
زمانی سرمایه گذاری خارجی هم فرصت است و هم تهدید، ادامه داد: ما 
سیاست گذار و تنظیم کننده برنامه های کلی صنعت آب و برق هستیم و 
باید بتوانیم با هدایت این منابع مالی، تامین مالی و ایجاد فرصت در صنعت 
را تضمین کنیم. وی ادامه داد: هم اکنون 122 هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای تکمیل طرح های تملک دارایی طرح های آب و برق بدون احتساب 
طرح های نیروگاهی و بخش خصوصی مورد نیاز است، در حالی که هر 
سال فقط 26 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی و سرمایه گذاری 

در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.

استخراج نفت با انرژی خورشیدی
 یکی از بزرگترین نیروگاههای خورشیدی جهان در عمان در حال ساخت 

است تا آب مورد استفاده در تولید نفت را به جوش بیاورد.
نیروگاه  وال استریت ژورنال،  از  نقل  به  ایسنا  علمی  گزارش سرویس  به 
مرآة)آینه( توسط شرکت گالس پوینت)Glasspoint( برای تولید نفت 
تولید یک  به  قادر  نهایت ساالنه  در عمان در حال ساخت است و در 
گیگاوات نیرو خواهد بود که جایگزین یک روش کمتر کارآمد تولید گاز 

طبیعی که در حال حاضر مورد استفاده است، خواهد شد.
یک  روی  بر  که  است  منحنی  آینه های  از  ردیفی  شامل  مرآة  پروژه 
نیروگاههای  برخالف  شد.  خواهند  متمرکز  آب  حاوی  جوشاننده  لوله 
خورشیدی متمرکز رایج که از گرما برای تولید بخار و راندن یک توربین 
برای تولید برق استفاده می کنند، بخار تولید شده توسط تاسیسات مرآة 
در نزدیکی میادین نفتی برای شل کردن نفت سنگین استفاده خواهد شد 

تا بتوان آن را آسانتر به سطح پمپاژ کرد.
از آنجایی که بیشتر نفت قابل دسترسی در حال حاضر به بیرون پمپاژ شده 
است، شرکت ها به فرآیندهای پیچیده تر و پرهزینه تر موسوم به »بهبود 
بازیافت نفت« برای دستیابی به نفت سنگین دور از دسترس متوسل 

شده اند که اکنون اغلب منابع نفتی باقیمانده جهان را تشکیل می دهند.

قیمت نفت به مرز 48 دالر رسید
قیمت هر بشکه نفت پس از کاهش 37 سنتی در 
جلسه قبل، دیروز  42سنت کاهش یافت و به 47 

دالر و 93 سنت رسید.
در حالی که ارزش دالر تقویت شده، قیمت نفت در 
معامالت کم حجم دیروز کاهش یافت، اما احتمال 
جلوی  آمریکا  بنزین  و  خام  نفت  ذخایر  کاهش 

کاهش بیشتر قیمت ها را گرفت.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
پس از کاهش 37 سنتی در جلسه قبل، دیروز  
به 47 دالر و 93  یافت و  نیز 42 سنت کاهش 
سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز که روز 
دوشنبه 33 سنت کاهش یافته بود، دیروز با 32 
سنت کاهش به 47 دالر و 76 سنت رسید. هر دو 
شاخص نفتی هفته گذشته را با کاهش قیمت برای 

چهارمین هفته متوالی سپری کرده اند.
احتمال  همچنان  گذاران  سرمایه  که  حالی  در 
افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک را باال می دانند، 
شاخص دالر در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی، روز 

سه شنبه افزایش یافت.
گرانتر شدن کاالهای  ارزش دالر موجب  تقویت 
ارزش گذاری شده به ارز آمریکا برای دارندگان سایر 

ارزها می شود.
انتشار گزارش  پیش بینی تحلیلگران در آستانه 
هفتگی از میزان ذخایر نفت آمریکا نشان می دهد 
که احتماال حجم ذخایر نفت خام فروشی آمریکا در 
هفته منتهی به 20 می با حدود 2.5 میلیون بشکه 

کاهش به 538.8 میلیون بشکه رسیده است.

رشد 113 درصدی واردات نفت کره 
از ایران

واردات نفت کره جنوبی از ایران در 4 ماهه نخست 
سال جاری میالدی با رشد 113 درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به 29.963 

میلیون بشکه رسید.
بر اساس این گزارش، آمارهای شرکت ملی نفت 
کره نشان داد که واردات نفت این کشور از ایران در 
ماه آوریل امسال نسبت به آوریل 2015، رشد 88 
درصدی داشته و به 7.114 میلیون بشکه رسیده 

است.
واردات نفت کره از ایران در آوریل سال میالدی 

گذشته 3.781 میلیون بشکه اعالم شده بود.
کره  نفت  واردات  میزان  گزارش،  این  اساس  بر 
جنوبی از ایران در چهار ماهه نخست سال جاری 
این  که  بوده  بشکه  میلیون   29.963 میالدی 
رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 113 
درصدی داشته است. کره جنوبی در مدت مشابه 
سال قبل 14.033 میلیون بشکه نفت از ایران وارد 

کرده بود.

خبر نفت در جهان

آگهی مناقصه شهرداری عنبران
مرحله دوم- نوبت دوم 95-547

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

1-موضوع مناقصه: تکمیل ساختمان آتش نشانی شهرداری عنبران
2- محل انجام مناقصه: شهر عنبران خیابان امام )ره(

3- مبلغ برآورد اولیه: 5/800/000/000 ریال
4- قیمتهای پیشنهادی بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1395 و بدون تعدیل و مابه التفاوت خواهد بود.

5- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
6- 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.
7- 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.
8- به پیشنهاد مشروط، مخدوش و فاقد سپرده یا چک ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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

11- هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
12- 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 
عبداللهی شهردار عنبرانمراجعه فرمایید.

متن آگهي احضار متهم
مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست

در پرونده کالسه 25 ب 950102 این شعبه داریوش شهبازي به اتهام عدم رعایت 
نظامات کار منجر به صدمه بدني غیر عمدي به میزان 20 درصد تحت تعقیب قرار 
گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 174 
قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري به نامبرده ابالغ 
مي گردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار این آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي 
مقررات  مطابق  عدم حضور،  صورت  در  است  بدیهي  گردد.  حاضر  شعبه  این  در 

رسیدگي  غیابي بعمل خواهد آمد.  41188 م/الف
بازپرس شعبه 25 دادسراي عمومي و انقالب کرج- احمد نوروزي

اگهی مزایده 
نظر به اینکه به موجب اجرائیه شماره های 920791 و 920823 اصداری از شعبه 
اول دادگستری قرچک موضوع رای های صادر شده از آن شعبه محکوم علیه اقای 
پیروز قاضیانی به پرداخت مبلغ 938/398/004 ریال در حق محکوم له بانک مهر 
اقتصاد و مبلغ 46/919/900 بابت نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسالمی 
ایران محکوم گردیده است توجها محکوم له در راستای استیفای محکوم به پالک 
ثبتی 24/5681 به مساحت سیصد متر مربع در دفتر77 صفحه 351 به نام مرتضی 

پیروز قاضیانی می باشد
چهار دیواری ضلع جنوبی و فاقد هرگونه احداث بنا در ان میباشد و در شهرداری 
 29/10/90 مورخ   90017685 ساخت  پروانه  و   26834 کالسه  تحت  قرچک 
ریال  قرار هر متر مربع 5/000/000  از  مزایده  پایه  تشکیل گردیده است قیمت 
امول  لهذا  است  گردیده  کارشناسی  ریال   1/500/000/000 معادل  به  جمعا 
الی 9:00 صبح  رای ساعت 8:30  مورخ 95/3/27  پنج شنبه  روز  برای  موصوف 
در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی قرچک به معرض مزایده و 
فروش قرار میگیرد عالقه مندان میتوانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به 
دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی قرچک مراجعه و با هماهنگی 
اجرای احکام از اموال موصوف دیدن نماید مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع 
شده و به کسی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید واگذار میگردد ایضا 10 درصد 
از وجه مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ میگردد و به درخواستهایی که پس 

از مهلت مقرر تقدیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی قرچک 

بارکد 932434129
 آگهی تغییرات شرکت

 پودات صنعت پیشرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت 446360 و شناسه ملی 
14003764267

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/10/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد 

تجاری  اداری  ساختمان  فاطمی  میدان  فاطمی  خ  تهران  –شهر  شرکت  نشانی 
پرنیان ط سوم اداری واحد 51 ک پ 1431654614 تغییر یافت و ماده مربوطه 

به شرح فوق اصالح گردید
با ثبت این مستند تصمیمات  تغییر محل  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس میباشد
303085/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور –اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 932433649 
آگهی تغییرات تعاونی

 شماره دویست و دو یاران پرورش مرغ یاران استان تهران به شماره ثبت 38902 
و شناسه ملی 10100843139

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 94/10/12 طی شماره 942/15/316941 
مورخ 94/10/22 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد
–تعیین  این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیر مدیران هیئت تصفیه  با ثبت 
دارندگان حق امضا   انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
303086/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور –اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 932429558 
آگهی تغییرات شرکت 

و  ثبت 237317  به شماره  محدود  مسئولیت  با  سامان  تولید صنعت  تاسیساتی 
شناسه ملی 10102782086

 94/11/3 مورخ  العاده  فوق  بطور   عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد 

سهراب آقا بابائی سامانی به ک م 4622930706 به سمت عضو هیئت مدیره
بهنام آقا باباسامنی به ک م 4623136361 به سمت رئیس هیئت مدیره

محمد آقا بابائی سامانی به ک م 4623630439 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود 
اسالمی و نامه های اداری با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه 

با مهر شرکت معتبر است
تعیین سمت  و  انتخاب  امضا  تعیین وضعیت حق  تصمیمات  این مستند  ثبت  با 
هیئت مدیره   انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
303081/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور –اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 932431016 
آگهی تغییرات شرکت

 تالشگران راه ساز معدن با مسئولیت محدود به شماره ثبت 311801 و شناسه 
ملی 10103506559

 94/7/20 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد 

اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند
حسین کارگر به ش م 0055759221 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و 
سید علی آقا میری ک م 0385182481 به سمت رئیس هیات مدیره حق امضا 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات عقود اسالمی 

و قراردادها با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
انتخاب و تعیین سمت  با ثبت این مستند تصمیمات  تعیین وضعیت حق امضا 
هیئت مدیره  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
303083/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور –اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 932431329
 آگهی تغییرات شرکت

 تالشگران راه ساز معدن با مسئولیت محدود به شماره ثبت 311801 و شناسه 
ملی 10103506559

العاده مورخ 94/7/20 تصمیمات ذیل  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
اتخاذ شد 

ریال   1000000 مبلغ  پرداخت  با   0385182481 م  ک  میری  آقا  علی  سید 
مبلغ  از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در  گرفت  قرار  شرکا  ردیف  در  شرکت  بصندوق 
افزایش یافت و ماده مربوطه در  50000000 ریال به مبلغ 501000000 ریال 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل 

می باشد
سهم  ریال   250000000 مبلغ  دارای   0055759221 م  ش  به  کارگر  حسین 

الشرکه 
محمد تقی رحیم نیا ک م 4323358946 دارای مبلغ 250000000 ریال سهم 

الشرکه 
سهم  ریال   1000000 مبلغ  دارای   0385182481 م  ک  میری  آقا  علی  سید 

الشرکه 
با ثبت این مستند تصمیمات  افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید  انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
303082/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور –اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری تهران

آگهی مفقودی
به  متالیک  زیتونی  رنگ  مدل 1390   SL  131 پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شماره شهربانی ایران 72-476ق58 و به شماره موتور 4473210 و شماره شاسی 

S1412290050229 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی سمند سواری ال ایکس به شماره شهربانی 82-835د21 و 
 NAAC91CCXAF772451 شماره موتور 12488271506 و شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. مالک کنعهد میگردد مسئولیت ناشی 

از ضمانت کشف هر گونه خساراتی را بعهده خواهد گرفت.
محمود آباد

متن آگهی
صدیقه  خانم  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه شماره  ابالغ می گردد چون وفق  باشد  المکان می  ملکشاهی که مجهول 
9409976694700150 صادره از شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان خرم 
ملکشاهی  صدیقه  علیه  محکوم   9409986694700102 شماره  پرونده  در  آباد 
محکوم است به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
هجده هزار تومان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چک )1394/6/11( لغایت وصول آن در حق محکوم له آقای 
سامان میرزاوندی چگنی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
دبیر شعبه 33 خانواده یک شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور.

متن اگهی 
خواهان آقای جواد سلیمانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مسعود مصطفی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  به خواسته مطالبه وجه چک ماده 9  زاده 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 
به کالسه 9509986690500028 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1395/4/14
خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه 5 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد – فروزان اسدی. 

متن آگهی
خواهان سامان میرزاوندی چگنی با وکالت آقای کیانوش جمشیدیان دادخواستی 
مطالبه  به خواسته  هادیخانی  ملکشاهی 2-صبا  :1-صدیقه  به طرفیت خواندگان 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 33 خانواده یک شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد 
خیابان مطهری خیابان گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ( ارجاع و به کالسه 
دادنامه  صدور  به  منجر  که  گردیده  رسیدگی  و  ثبت   9409986694700103
به محکومیت  دادنامه حکم  است طبق  به شماره 9409976694700165 شده 
خوانده ردیف اول صدیقه ملکشاهی به پرداخت پنج میلیون تومان به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت نوزده هزار و پانصد تومان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )1394/7/7( 
لغایت وصول آن در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید و در خصوص خواسته 
توجه  به عدم  عنایت  با  خواهان در خصوص خوانده ردیف دوم )صبا هادیخانی( 
دعوای خواهان نسبت به وی مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و طرف 20 روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین نرجع سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض 
در محاکم عمومی حقوقی خرم آباد می باشد  به علت مجهول المکان بودن خوانده 
گان  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده گان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به شعبه 33 شورای حل اختالف خرم آباد مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

را رونوشت دادنامه را دریافت نمایند. 
دبیر شعبه 33 خانواده یک شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور . 

گفت:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
هیچ گونه مصوبه ای از طرف دولت برای افزایش نرخ 
آب و برق از ابتدای سال 1395 صادر نشده است.

کار،  از  حمایت  همایش  در  فالحتیان  هوشنگ 
با  برق  و  آب  در صنعت  ایرانی  دانش  و  سرمایه 
سوتفاهم   کرد:  اظهار  مقاومتی  اقتصاد  رویکرد 
افزایش قیمت برق به دلیل این است که در مفاد 
بودجه سال 1395 که از سوی مجلس ابالغ شده 
به منظور  ریال  ازای هر کیلووات ساعت 30  به 
توسعه برق روستایی و تجدید پذیر از مشترکان 
دریافت شود. وی ادامه داد: این همان عددی است 
که در بودجه سال 1394 نیز ذکر شده بود، لذا باید 
گفت که تاکنون هیچ گونه افزایشی در تعرفه های 
برق اعمال نشده و در واقع هیچ مصوبه ای در این 

ارتباط از سوی دولت صادر نشده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به 
تعرفه های برق مصرفی اظهار کرد: در حال حاضر 
در کل کشور حدود 50 درصد از قیمت تمام شده 
برق را بدون احتساب سوخت مصرفی در نیروگاه ها 
حاصل می شود، یعنی به ازای هرکیلووات ساعت 
برقی که در اختیار مشترکان قرار می گیرد، با لحاظ 
این موضوع که سوخت مصرفی نیروگاه ها به نوعی 

مجانی در اختیار نیروگاه ها قرار می گیرد، صنعت 
برق 50 تومان ضرر می کند.

فالحتیان ادامه داد: روز به روز بدهی های صنعت 
برق کشور به تولید کنندگان برق، عوامل توزیع، 
پیمانکاران و تولید کنندگان تجهیزات برقی اضافه 
می شود و از آنجایی که دولت نیز در جریان این 
موضوع قرار گرفته به جد وزارت نیرو و دولت پیگیر 
این موضوع هستیم تا برای حل این مساله تدبیر 

اساسی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: آنچه که به مشترکان برق مربوط 
می شود این است که تاکنون هیچ گونه افزایشی 
در تعرفه های فروش انشعاب و برق از ابتدای سال 

1395 رخ نداده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان این که 
در حال حاضر منابع و مصارف صنعت برق به شدت 
نامتعادل است، اظهار کرد: هزینه هایی که ما برای 
تولید، انتقال و توزیع برق داریم به مراتب بیشتر از 
چیزی است که دریافت می کنیم، لذا باید برای این 

مساله تدبیر اساسی صورت بگیرد.
الزم  مساله  این  حل  برای  داد:  ادامه  فالحتیان 
است که یا مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی 
فروش برق از یک مکان تامین و وجه صنعت برق 

این که  یا  و  پرداخت شود  برق  تولید کنندگان  و 
تعرفه ها مورد اصالح قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: طبیعتا باید به این فکر باشیم که 
منابع مالی مضاف بر آنچه که در بودجه سال 1395 
بوده وجود ندارد، لذا راه دیگری که باقی می ماند 
این است که بتوانیم تعرفه ها را اصالح کنیم. معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان این که تاکنون 
این مساله انجام نشده لذا تالش ما در وزارت نیرو 
این است که فعالیت خود را به خوبی انجام دهیم 
گفت: با توجه به این که دولت مسوول اداره کل 
وزارتخانه ها است، امید می رود که در زمینه ی بحث 

اقتصاد برق عنایت الزم صورت بگیرد.
سایر  از  ایران  مطالبات  خصوص  در  فالحتیان 
کشورها گفت: در طول سال های گذشته در صنعت 

برق کشور ایران رتبه اول صادرات خدمات فنی و 
مهندسی را داشته ، یعنی 90 درصد درآمد عرضه 

ما ناشی از خدمات فنی و مهندسی بوده است.
نظر  به  پساتحریم  شرایط  در  کرد:  تصریح  وی 
برای شرکت های  بازارهای جدیدی  که  می رسد 
کشور های  در  تولید کنندگان  نیروگاه ها  و  برقی 
منطقه و حتی کشورهای دوردست ایجاد شده، 
لذا امید می رود که از این فرصت به نحو احسن 

استفاده شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص 
قرار دادهایی که در حال مذاکره است، بیان کرد: 
به  قرار داد ها  این  این است که در طی  ما  هدف 
فناوری های جدیدی دست پیدا کنیم و کیفیت 

تولیدات داخلی را افزایش دهیم.

تکذیب گرانی قیمت برق

شرکت پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد: از 
ابتدای خرداد پیام »خطا- بیمه« برای مالکان 
و  شده  صادر  بیمه  فاقد  گازوئیلی  خودروهای 
روز  چند  تا  خودروها  این  گازوئیل  کارت های 

آینده ابطال می شود.
مالکان  برای  ماه،  خرداد  به  ورود  با  همزمان 
خودروهای سنگین و گازوئیل سوز فاقد بیمه 
شخص ثالث هشدار پایانی درباره قطع سهمیه 
جایگاه ها  در  گیری  سوخت  زمان  در  سوخت 

صادر شد.
ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
اعالم کرد: مالکان خودروهای سنگین فاقد بیمه 
شخص ثالث از 6 اردیبهشت ماه با ورود کارت 
به سامانه هوشمند برای دریافت سوخت، پیام 
»هشدار- بیمه« دریافت کردند و بر این اساس 
تا خردادماه  بیمه خود  رفع مشکل  به  موظف 

بودند.
همچنین، در مرحله دوم که از )یکم خردادماه( 
آغاز شد، صاحبان خودروهای سنگین فاقد بیمه 
شخص ثالث با ورود کارت به سامانه هوشمند 
برای دریافت سوخت، پیام »خطا- بیمه« دریافت 

کردند.

این پیام به این معناست که از زمان اجرای کامل 
این طرح که پیش بینی می شود از نیمه خردادماه 
باشد تا زمان رفع مشکل بیمه، کارت سوخت این 
خودروها غیرفعال شده و امکان سوخت گیری در 
هیچ یک از جایگاه های کشور را نخواهند داشت.

تاکنون 95 هزار خودرو سنگین فاقد بیمه شخص 
ثالث در کشور شناسایی شده اند که بر اساس 
برنامه  ریزی و هماهنگی انجام گرفته با نهادهای 
مربوطه، از خرداد ماه سال جاری سهمیه سوخت 
خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث قطع 

خواهد شد.
مدیرعامل  همین حال سیدناصر سجادی  در 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اخیرا  با 
بیان اینکه براساس مذاکراتی که با شرکت های 
بیمه و بیمه مرکزی انجام شده است، تخصیص 
گازوئیل سوز  به خودروهای  گازوئیل  سهمیه 
قطع  سال جاری  در  ثالث  شخص  بیمه  فاقد 
خواهد شد، گفته است: در صورتی که در زمان 
به تمدید  اقدام  مالکان خودروها  تعیین شده 
بیمه شخص ثالث خودروی گازوئیل سوز خود 
قطع  خودروها  این  سوخت  سهمیه  نکنند، 

خواهد شد. 

تا چند روز آینده؛

فروش گازوئیل به خودروهای فاقد بیمه ممنوع می شود
شرکت GS کره جنوبی پس از غیبتی حدود 
چهار ساله با امضای دو تفاهم نامه همکاری 
آماده بازگشت به طرح های در دست اجرای 

پارس جنوبی شد.
 1.2 قرارداد  لغو  از  پس  مهر،  گزارش  به 
ایران  نفت  ملی  بین شرکت  یورویی  میلیارد 
و شرکت GS کره جنوبی به منظور اجرای 
طرح شیرین سازی گاز فازهای 6 تا 8 پارس 
جنوبی در سال 1389، این شرکت کره ای با 
امضای دو تفاهم نامه همکاری آماده بازگشت 

به پارس جنوبی شده است.
شرکت  بازار  توسعه  مدیر  جاللی  حمیدرضا 
به  اشاره  با  ایران  مدیریت طرح های صنعتی 
شرکت  با  همکاری  نامه  تفاهم  دو  امضای 
ها  نامه  تفاهم  این  گفت:  کره جنوبی،   GS
تامین  و  اندازی  راه  مدیریتی،  حوزه های  در 
منابع مالی با شرکت کره ای امضا شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در صورت 
فعالیت های  نهایی  قرارداد  امضای  و  توافق 
فاز 14  توسعه  در  کره جنوبی   GS شرکت 
کرد:  تصریح  آغاز خواهد شد،  پارس جنوبی 
جنوبی  پارس   14 فاز  پیشرفت  اکنون  هم 

منابع  چنانچه  که  بوده  درصد   65 حدود 
بهره  امکان  تامین شود  فاز  این  اجرای  مالی 
برداری از اولین ردیف شیرین سازی گاز این 
فراهم  آینده  پایان سال  تا  پارس جنوبی  فاز 

می شود.
بر اساس این گزارش، فعالیت های GS کره 
جنوبی از حدود یک دهه گذشته در صنعت 
نفت آغاز شده که مشارکت در اجرای طرح 
از  جنوبی  پارس   10 و   9 فازهای  توسعه 
در  آسیایی  شرکت  این  فعالیتهای  مهمترین 

ایران بوده است.
پیش  قرارداد   ،1387 سال  در  این  بر  عالوه 
راه اندازی و راه اندازی فازهای 9 و 10 پارس 
و  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  بین  جنوبی 
شده  امضا  جنوبی  کره  اس«  »جی.  شرکت 

بود.
تولید  پارس جنوبی  فاز 14  توسعه  از  هدف 
مترمکعب  هزار   500 و  میلیون   56 روزانه 
گازی،  میعانات  بشکه  هزار   75 و  ترش  گاز 
400 تن گوگرد و تولید ساالنه بیش از یک 
اتان  میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن 

برای تامین خوراک صنایع پتروشیمی است.

بازگشت کره ای ها به پارس جنوبی؛

جزئیات توافق جدید گازی ایران و GS کره جنوبی


