
نخبگان با دستگاه های 
اطالعاتی در ارتباط باشند

جایزه 3 درصدی برای صادرات کاالهای با ارزش افزوده

کرد:  اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام  قائم 
تا 3.5 درصد  از صادرات غیرنفتی  در بسته حمایت 
با کاالهای مختلف، جایزه صادراتی تعیین  متناسب 
شده است که سه درصد به کاالهای با ارزش افزوده 
بیشتر اختصاص می یابد و نیم درصد برای کاالهایی که 

ارزش افزوده کمتری دارند، در نظر گرفته شده است.
مجتبی خسروتاج درباره حرکت بخش خصوصی به 
سمت صادرات کاال اظهار کرد: بخش خصوصی باید 
خود را در جریان بازار جهانی قرار دهد. صادرات تنها 
با ورود به بازار جهانی فراهم می شود و صادر کنندگان 

نباید فکر کنند که اگر بدون تحرک بنشینند کاالهای خود را می توانند صادر کنند. همواره رسم بازار این است 
که فروشندگان، خریداران را دوره می کنند.وی ادامه داد: حتی باید بدانیم که هیات هایی که از کشورهای مختلف 
به کشور دیگری اعزام می شوند نگاه کالن شان فروش کاالست تا خرید آن؛ بنابراین نگاه آنها کسب بازار است و 

این هوشیاری و توجه بخش خصوصی است که در مذاکره نقش خود را به خوبی ایفا کند.         
   اد      امه د      ر همین صفحه
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شمخانی: 

نفوذ، مهلک ترین شکل خصومت دشمنان است 
قدرت موشکی یکی از عناصر قدرت بازدارنده ایران
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رئیس جمهور قانون جرم 
سیاسی را ابالغ کرد

در نشست تخصصی طالق مطرح شد؛

طالق در بستر 
فقر رخ نمی دهد

حضور زنان در مجلس دهم
 سهم خواهی از سیاست 

é خانی نژاد

جاماندگان از 
یارانه نقدی 
منتظر باشند

اقتصاد

مجلس

خــبر

اجتماعی

رهبر معظم انقالب: 

مجلس باید 
انقالبی و در 
مقابل استکبار 
ایستادگی کند
اقتصاد، موضوع اصلی کشور

3 5
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آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب وفاضالب استان لرستان در نظر دارد 2000 متر لوله GRP سایز 600 میلیمتر   را برابر 

مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه از تولید کنندگان و تأمین کنندگان مجاز و دارنده استاندار 
الزم خریداری نماید لذا متقاضیان می توانند جهت  اخذ اسناد مناقصه و کسب اطالعات الزم به سایت 

www.abfalorestan.ir  مراجعه و با تلفن  33227606-066 تماس حاصل نمایند .

توضیحات : 1-   حضور نماینده مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع است .
2- هزینه حمل و باربری  از مبدا تا مقصد به عهده برنده مناقصه می باشد .

3- پاکت الف می بایست  حاوی ضمانت شرکت در مناقصه – اساسنامه ، آگهی آخرین تغییرات و مجوز قانونی باشد. 
٤-پاکت ب  می بایست حاوی پیشنهاد قیمت با ذکر عدد و حروف باشد. 

5- محل تحویل لوله های موضوع مناقصه شهرستان خرم آباد می باشد
6- مدت تحویل لوله ها ظرف دو ماه از تاریخ عقد قرارداد می باشد

مشترکین  گرامی شرکت آب و فاضالب استان لرستان
 با شماره گیری تلفن 1522و ورود کردن شناسه ی  قبض و شناسه ی پرداخت می توانند آب بهای خود را به راحتی 

پرداخت نمایند.
روابط عمومی و آموزش همگانی  شرکت آب و فاضالب استان لرستان

 نوبت دوم

شرکت آب وفاضالب 
استان لرستان

ردیف

1

2

3

4
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شرایط مناقصه

ضمانت شرکت در مناقصه 

برآورد اولیه 

محل و مدت اخذ اسناد 

محل و زمان تحویل اسناد 

زمان بازگشایی پاکات 

ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ 500/000/000   ریال 

 10/000/000/000  ریال 

 ظرف یک  هفته از تاریخ  درج آگهی نوبت دوم
)  www.abfalorestan.ir سایت ( 

 ظرف یک  هفته از تاریخ  انقضا مهلت اخذ اسناد و به  دبیرخانه ستاد شرکت واقع در 
خرم آباد ، بلوار ولیعصر ، شصت متری ستاد در شرکت آبفای استان تحویل گردد 

24 ساعت پس از انقضاء مهلت تحویل اسناد

آگهی تجدید 
مناقصه عمومی 

دارد  نظر  در  نور  شهرداری 
طریق  از  را  ساحلی  خیابان  بتنی  سد  احداث 
مناقصه عمومی برگزار نماید لذا کلیه اشخاص 
و شرکتهای واجد صالحیت می توانند حداکثر 
انتشار آگهی جهت  از  ظرف مدت 7 روز پس 
دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی شهرداری 
آگهی  درج  و  هزینه  نمایند ضمنا  مراجعه  نور 

بعهده برنده مناقصه می باشد 
سید صابر سجادی شهردار نور 

جناب آقای مهندس رضا رحیمی
آقای  جناب  بخش  مسرت  و  بجا  انتصاب 
منصور مجیدی را به سمت رئیس اداره صنعت 
و  عالی  حضرت  به  را  جوانرود  شهرستان 
و  گوییم  می  تبریک  شهرستان  شریف  مردم 
بابت انتخاب شایسته ایشان که فردی الیق و 
مسئول می باشند تقدیر و تشکر می نماییم و 
انشاا... که انتخاب شما منشاء خیر و برکت این 

شهرستان باشند.
از طرف مولود ولدی 

جناب آقای تیمور یوسفی
جناب  بخش  مسرت  و  شایسته  انتصاب 
عالی را به سمت مدیر بیمارستان حضرت 
از  نشان  که  را  جوانرود  شهرستان  رسول 
و  شما  به  باشد  می  شما  توانایی  و  لیاقت 
مردم شریف جوانرود تبریک عرض نموده 
این  برکت  و  خیر  منشاء  که  است  امید  و 

شهرستان باشید.
از طرف مولود ولدی 

 اد      امه از همین صفحه
بازار  در  باید  صادرات  توسعه  برای  خصوصی  بخش  و  بازرگانی  اتاق 
جهانی فعال شوند.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
این که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای توسعه صادرات باید در 
بازار جهانی فعال شوند، اظهار کرد: باید از هر فرصتی برای پیوستن به 
بازار جهانی استفاده شود و کشورهایی که بالقوه خریدار محصوالت ما 
هستند مدنظر قرار گرفته و هدف گذاری شوند تا با برنامه ریزی درست 

از بهترین فرصت ها استفاده کنیم.
خسروتاج با بیان این که یکی از مشکالت ما در فرآیند کار با اروپا بحث 
صدور ویزاست، عنوان کرد: به طور مثال حل مشکل این بخش به وزارت 
امور خارجه بر می گردد تا بحث صدور روادید به طور عمده مورد توافق 
قرار گیرد و مشکالت پیش آمده در ارتباط با آن حل شود. عالوه بر این 
باید بخش اقتصادی سفارتخانه ها برای ارتباط با بازرگانان فعال شود 
و در سفرهایی همچون سفری که وزیر امور خارجه به همراه هیات 

اقتصادی به سوئد اعزام شود مدنظر قرار گیرد.
اد      امه د      ر صفحه 11

جایزه 3 درصدی برای صادرات 
کاالهای با ارزش افزوده

وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر ضرورت اطالع رسانی 
اعالم  مسکن  حوزه  در  بانکی  تسهیالت  ارایه  درباره 
دفاتر  در  پایگاهی  ایجاد  به  نیاز  اقدام  این  در  شاید  کرد: 
از  باشیم که مردم  بانک مسکن داشته  برای  تسهیل گری 
و  دریافت کرده  را  نیاز خود  مورد  اطالعات  همین طریق 

دیگر برای این کار به بانک مراجعه نکنند.
عباس آخوندی در هفدهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی 
شهری پایدار که در وزارت راه وشهرسازی برگزار شد اعالم 
کرد: متاسفانه در حال حاضر مدیران و کاربران اطالعات 
کمی در خصوص تسهیالت بانکی در حوزه مسکن دارند 

که باید اطالع رسانی کافی را در این زمینه داشته باشیم.

وی در ادامه با تاکید بر برگزاری جلسات و گفتگوهای چهره 
با حضور مسئوالن هر بخش در حوزه مسکن و  به چهره 
همچنین مدیران در سطح کشور بیان کرد: باید این جلسات 
به صورت مرتب با حضور استانداران، معاونان، مدیران کل 
خصوص  در  و  شود  برگزار  بانک ها  منطقه ای  مسئولین  و 
بحث های جزئی در این زمینه و انواع فعالیت های مشتری ها و 

نوع مسیری که باید طی کنند، توضیحاتی ارائه شود.
آخوندی با اشاره به این مطلب که بانک مسکن باید بحث 
اطالع رسانی عمومی را به جد پیگیری کند اضافه کرد: باید 
در این مسیر برگزاری جلسات در ستادها را سازمان دهی 
کنید؛  ابالغ  ذیربط  بخش های  تمامی  به  را  مسئله  این  و 

به گونه ای که مدیران بانک های مسکن در استان هایشان 
در جلسات حضور یابند و درباره تمامی نکات مطالبی را 

عنوان کنند.
وزیر راه وشهرسازی در این باره افزود: به عقیده من تبلیغات 

عمومی خوبی در صدا وسیما و عرصه های مختلف تاکنون 
این  در  نقش  مهم ترین  که  اطالع رسانی  و  نشده  طراحی 

حوزه را ایفا می کند به خوبی اجرا نشده است. 
اد      امه د      ر صفحه 2

وزیر راه و شهرسازی:

اطالع رسانی درباره تسهیالت مسکن مناسب نیست

5

 دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی مهــم تریــن مولفــه قــدرت جمهــوری اســالمی ایــران را درونــی بــودن آن دانســت و گفــت: نفــوذ مهلــک تریــن شــکل خصومــت 
دشــمنان انقــالب اســالمی اســت کــه ایــن مولفــه مهــم را مــورد هــدف قــرار داده اســت.
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کالم  نور

نخستین واکنش رسمی 
به هک سایت مرکز آمار

رئیس مرکز آمار ایران اطمینان داد که هکر سایت 
داده های  از  یک  هیچ  به  مرکز،  این  اطالع رسانی 

آماری آن دست پیدا نکرده است.
عادل آذر در گفتگو با مهر درباره حمله سایبری ۱۱ 
روز قبل به سایت مرکز آمار ایران که برای ساعاتی 
آن را دسترس خارج کرد، گفت: آنچه که مورد این 
حمله سایبری قرار گرفت، سایت اطالع رسانی مرکز 
آمار ایران بود و اتصاالت دیتابیس و شبکه اطالعاتی 

ما به هیچ وجه مورد حمله قرار نگرفته است.
وی افزود: کاری که آنها توانستند انجام دهند، این 
بود که در فرصتی که ما داشتیم زیرساخت های 
کارمان را آماده می کردیم و در واقع در بازه کوتاهی 
که مراقبت ها روی سایت اطالع رسانی ما کم شده 
نیم  مدت  برای  را  سایت  اول همین  بود، صفحه 
ساعت، مورد حمله قرار داده بودند و تصویری از یک 

پیام را آنجا قرار داده بودند.
آذر در پاسخ به این پرسش که آیا در همین فاصله 
آنها توانسته بودند به اطالعات آماری از این سایت که 
مربوط به شهروندان بوده است، دست پیدا کنند؟، 
تاکید کرد: به هیچ وجه. شبکه اصلی اطالعات آماری 
ما یک شبکه کامالً امن و با الیه های امنیتی بسیار 
باالست و اساساً در سطح دسترسی اینترنتی نیست 
که کسی بخواهد با آن ارتباط پیدا بکند اما اینکه این 
هکر در کجا این حمله را صورت داده و اینکه آیا 
سازماندهی شده بوده است یا خیر، در دست بررسی 

مراجع »آی. سی. تی« مربوطه قرار دارد.
رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به پرسش دیگری 
مبنی بر اینکه آیا این ادعا که در فضای مجازی 
گروه  به  مذکور،  اینترنتی  حمله  و  شد  مطرح 
تروریستی داعش نسبت داده شد، صحت دارد یا 
خیر؟ افزود: در پیام مربوطه، کلمه »داعس« درج 
مربوطه  مراجع  از سوی  که  هم  بعداً  و  بود  شده 
بررسی شده بود، مشخص شد که حمله این هکر 
هیج ارتباطی با گروه داعش نداشته است. البته در 
آن پیام آمده بود که »من از مکه هستم«. البته من 
پشت این مسئله را که این اتفاق چگونه افتاده و آیا 
سازماندهی شده بوده یا تشکیالتی و یا به صورت 
البته خیلی هم برای  فردی بوده است، نمی دانم. 
نیست، چون همانطور که گفتم موضوع  ما مهم 
از طرف سیستم های مخابراتی و آی. سی. تی در 

دست پیگیری است.
به  را  اطمینان  این  من  کرد:  تاکید  دیگر  با  آذر 
تنها سایت  همه شهروندان کشورمان می دهم که 
اطالع رسانی مرکز آمار و آن هم صفحه نخست این 
سایت، هدف این حمله سایبری قرار گرفته و نیم ساعت 
بعد هم به حالت قبل بازگشت و مجدداً سیستم به 
طور کامل در کنترل ما قرار گرفت و هیچگونه خطری 
داده های مرکز آمار ایران را تهدید نکرد، چون هانطور 
که گفتم آنجا دارای الیه های امنیتی بسیار باالیی است 
و اساساً روی شبکه های اینترنتی نیست که کسی 

بخواهد چنین ارتباطی با آن قرار کند.

دفاع پدافند هوایی
 از نقاط حساس کشور

نقاط  تعداد  گفت:  هوایی  پدافند  قرارگاه  فرمانده 
حساس در کشور ما مشخص است و پدافند هوایی 

از ۳۷۰۰ نقطه حساس و حیاتی دفاع می کند.
به گزارش مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده 
جمع  در  االنبیا)ص(  خاتم  هوایی  پدافند  قرارگاه 
کارکنان ستاد این قرارگاه اظهار داشت: تعداد نقاط 
حساس در کشور ما مشخص است و پدافند هوایی 
از ۳۷۰۰ نقطه حساس و حیاتی دفاع می کند و این 
۳۷۰۰ نقطه در داخل و فرای مرزهای کشور تحت 

پوشش پدافند هوایی قرار دارند.
االنبیا)ص(  خاتم  هوایی  پدافند  قرارگاه  فرمانده 
گفت: دکترین دفاعی پدافند هوایی مبتنی بر تهدید 
۳۶۰درجه ای است و کلیه سامانه های توپخانه ای، 
راداری، موشکی، شنود الکترونیکی و دیده بانی ما باید 
از یکدیگر مطلع باشند و به صورت یکپارچه عمل 

کنند تا یک دفاع منسجم و شبکه ای داشته باشیم.
اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  اسماعیلی  امیر 
نیروی انسانی در پدافند هوایی تاکید کرد: اگر ما 
داشته  هم  را  پدافندی  سامانه های  پیچیده ترین 
باشیم ولی نیروی انسانی متخصص و متعهد نداشته 
باشیم کاری از پیش نخواهیم برد و مهم ترین اصل 

ما در پدافند نیروی انسانی است.

خبر

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
Web: zamandai ly. i r
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رئیس جمهور قانون جرم سیاسی را ابالغ کرد

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، قانون جرم سیاسی را برای اجرا به 
وزارت کشور و وزارت دادگستری ابالغ کرد.

به گزارش ایسنا، قانون جرم سیاسی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 
بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی 
تصویب و در تاریخ 29/ 2/ ۱۳95 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:
قانون جرم سیاسی

ماده۱- هر یک از جرائم مصرح در ماده)2( این قانون چنانچه با انگیزه 
یا سیاست های  نهادهای سیاسی  و  مدیریت  علیه  امور کشور  اصالح 
داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن 

به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.
ماده2- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده)۱( این قانون 

جرم سیاسی محسوب می شوند.
الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  وزرا،  رئیس جمهور،  معاونان  نظام، 
نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو 
جمهوری اسالمی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده )5۱۷( قانون 

مجازات اسالمی بخش تعزیرات
پ- جرائم مندرج در بندهای)د( و )ه( ماده)۱۶( قانون فعالیت احزاب، 
یا  اسالمی  انجمن های  و  صنفی  و  سیاسی  انجمن های  جمعیت ها، 

اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷
ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، 
مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا به استثنای 

مجریان و ناظران انتخابات
ث- نشر اکاذیب

ماده۳- مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی 
محسوب نمی شود:

الف- جرائم مستوجب حدود،  قصاص و دیات
ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم ربایی و گروگان گیری
ت- بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سالح، موادمخدر 

و روانگردان
چ- رشا و ارتشاء، اختالس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، 

اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح- جاسوسی و افشای اسرار

خ- تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د- اختالل در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده 

برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخالق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله 

سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
به هیأت  ماده4- نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط 

منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳92/۱2/4 است.
با دادسرا یا دادگاهی است که  اتهام  ماده5- تشخیص سیاسی بودن 
پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در 
دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی 
بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد 
اظهارنظر می نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون 

آیین دادرسی کیفری است.
ماده۶- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال 

می شود:
الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که 
مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند 

لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج- حق مالقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 
بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی 

 تصویب شد و در تاریخ 29/ 2/ ۱۳95 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رویش جوانه های القاعده در رسانه ها
با وجود گذشت پنج سال از مرگ ›اسامه بن الدن‹ سرکرده القاعده در 
پاکستان، در روزها، هفته ها و چند ماه اخیر، مقاالت و گزارش های 
مختلف مبنی بر تحرکات عناصر وابسته به این سازمان تروریستی در 
پاکستان و یا کشته شدن برخی عوامل وابسته به القاعده در پاکستان، از 

سوی رسانه های پاکستانی و غیرپاکستانی منتشر شده است.
این گونه گزارش ها، به ویژه پس از رویدادهای اخیر از جمله کشته شدن 
›مال اختر منصور‹ سرکرده طالبان افغانستان در خاک پاکستان، بیش از 

پیش در رسانه ها دیده می شود.
در تازه ترین این اخبار، برخی رسانه های غربی به نقل از برخی مقامات 
و مسئوالن امنیتی در شهر کراچی پاکستان بدون اشاره به نام آنها نوشته 
اند که القاعده بار دیگر درحال تجدید قوا و یارگیری در داخل خاک 
پاکستان و افغانستان است و درحال تدارک دیدن برنامه ها و نقشه هایی 
برای انجام حمالت تروریستی عمده در این کشورها است و در پاکستان، 
گویا شهر شلوغ کراچی و مناطق جنوبی این کشور را مساعدترین مکان 

برای آغاز دوباره تحرکات خود یافته است.
تحرکات جدید القاعده، از سوی گروهی تحت رهبری ›ایمن الظواهری‹ 
سرکرده کنونی القاعده فعال در حوزه شبه قاره هند آغاز شده است. 
این گروه پیش از این، مناطق شمال غرب پاکستان را به عنوان پایگاه 
فعالیت های خود برگزیده بود اما به حمالت ضدتروریستی گسترده در 
این مناطق از سوی ارتش پاکستان و حمالت پهپادهای آمریکایی، به 
مناطق جنوبی پاکستان نقل مکان کرده و به دنبال یارگیری و ائتالف 
از جمله گروه  تروریستی  و  نظامی  از گروه های شبه  برخی دیگر  با 

تروریستی ›لشگر جهنگوی‹ است.
بعد از سقوط رژیم طالبان افغانستان در سال 2۰۰۱، بسیاری از عناصر 
القاعده به مناطق شمال غربی پاکستان سرازیر شدند و همچنین سعی 
نفر  میلیون  از 2۰  بیش  با  کراچی  شهر  درکالن  نفوذ  ضمن  کردند 

جمعیت، از این جمعیت انبوه برای خود استتار خود استفاده کنند.
اما تشکیل القاعده شبه قاره هند در سال 2۰۱4، بار دیگر این امکان را 
برای این سازمان تروریستی فراهم کرده تا با نفوذ در مدارس دینی به 
ویژه در کراچی و دیگر مناطق جنوب پاکستان، برای خود یارگیری کند.
یک مسئول بخش مبارزه با تروریسم در شهر کراچی که خواسته نامش 
نشود، گفت است: در حال حاضر هسته مرکزی القاعده و مغزهای متفکر 
و برنامه ریزان این سازمان قصد ندارند در خط مقدم فعالیت های این 
سازمان تروریستی حضور پیدا کنند بلکه سرگرم فعالیت های پشت 
پرده و خط دهی به عناصر وابسته به القاعده و جذب پرتعداد نیروهای 

محلی مشغول هستند.
اگرچه مقامات پاکستان تقریبا اطمینان دارند که القاعده امروز هرگز 
نمی تواند مثل القاعده سال 2۰۰۱ دست به حمالت تروریستی بزرگ در 
سطح جهانی بزند، اما بطور جدی نگران هستند که این گروه به احتمال 
زیاد درحال برنامه ریزی برای انجام حمالت تروریستی بزرگ در داخل 

پاکستان یا دیگر کشورهای منطقه جنوب یا غرب آسیا است.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و 
نمایندگان مجلس دهم تاکید کردند: مجلس 
شورای اسالمی باید ضمن دمیدن روح آرامش 
قانونگذاری  در  و  باشد  »انقالبی«  کشور،  در 
و  خصمانه  مواضع  به  و  کند  عمل  انقالبی 
مغرضانه امریکا، واکنش نشان دهد و در مقابل 

سیاست های استکبار ایستادگی کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام مظعم 
رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای صبح یکشنبه 
در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس دهم بر لزوم 
حفظ اقتدار، هیبت و جایگاه در رأس امور بودن 
مجلس شورای اسالمی، به الزامات قانونگذاری 
برشمردن  با  و  کردند  اشاره  مجلس  در  خوب 
عرصه های  در  مجلس  کاری  های  اولویت 
اقتصاد مقاومتی، فرهنگ و سیاستهای داخلی، 

منطقه ای و بین المللی، تاکید کردند.
ابتدای سخنان خود  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
با تبریک به نمایندگان مجلس دهم به دلیل 
کسب توفیق خدمتگزاری در قوه مقننه، جایگاه 
این قوه را واال و رفیع دانستند و افزودند: وظیفه 
قانونگذاری مجلس، بسیار مهم و در واقع ریل 

گذاری برای حرکت دولت است.
اینکه  بر  تأکید  با  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
موضوع  با  تعارضی  مجلس،  نظارتی  وظیفه 
همکاری با دولت ندارد، خاطرنشان کردند: این 
همکاری به معنای گذشتن مجلس از حق خود 
نیست و نمایندگان باید با استفاده از اختیارات 
قانونی خود همچون تحقیق و تفحص، اجرای 

صحیح قانون را پیگیری کنند.
مجلس  نمایندگان  سوگند  به  اشاره  با  ایشان 
انقالب  دستاوردهای  و  اسالم  مبانی  در حفظ 
در رأس امور باشد  باید واقعاً  افزودند: مجلس 
و حفظ جایگاه و هیبت واقعی مجلس بر عهده 

نمایندگان است.
یکی  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
مجلس  واالی  جایگاه  حفظ  های  ضمانت  از 
خویش  بر  مجلس  نظارت  اسالمی،  شورای 
الزامات  و  خوب  قانونگذاری  موضوع  به  است، 
»با  باید  قانون  گفتند:  و  کردند  اشاره  آن 
کیفیت«، »متقن«، »همه جانبه نگر«، »واضح«، 
»بدون تعارض با قوانین دیگر«، »ضد فساد«، 
»برگرفته  باالدستی«،  سیاستهای  با  »منطبق 
از دیدگاههای کارشناسی بدنه دولت و خارج 
از دولت« و »دربر دارنده مصالح ملی به جای 

مصالح محلی« باشد.
حضرت آیت ا... خامنه ای به الیحه برنامه ششم 
به عنوان یکی از دستورکارهای فوق العاده مهم 
افزودند: شرایط  و  اشاره کردند  مجلس جدید 
برنامه  بنابراین  است،  ای  ویژه  شرایط  کشور، 
ششم باید با دقت و بدون هیچ اغماض و کوتاهی 

مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
ایشان همچنین با اشاره به حضور تعداد قابل 
نمایندگان جدید، در مجلس دهم  از  توجهی 
خاطرنشان کردند: من این موضوع را یک فرصت 
تازه نفس در  نمایندگان  زیرا حضور  دانم  می 
کنار برخی نمایندگان با تجربه، زمینه ساز یک 
مجلس با نشاط و با انگیزه است که از تجربیات 

نمایندگان با تجربه استفاده خواهد کرد.
موضوع  به  سپس  اسالمی  انقالب  رهبر 
با  اولویت های کاری مجلس دهم پرداختند و 

اصلی  موضوع  یک  »اقتصاد«،  اینکه  بر  تأکید 
است، افزودند: نمایندگان مجلس، در خصوص 
تأثیرگذار  اقتصاد مقاومتی بسیار  عملی شدن 
هستند زیرا می توانند مسیر اقدامات اقتصادی 
دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار دهند و 

همچنین این موضوع را از دولت مطالبه کنند.
تالش  به  اشاره  با  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
دشمن برای استفاده از حربه اقتصاد به منظور 
چه  اگر  گفتند:  اسالمی،  نظام  به  زدن  ضربه 
برخی ناشی گری ها انجام شد و برخی مواضع 
و صحبت های منفعالنه، دشمن را در استفاده 
از حربه تحریم، تشجیع کرد اما باید مشکالت 
اقتصادی به ویژه رکود و اشتغال حل شوند و 

ِصرِف صحبت، فایده ندارد.
از طریق  اشتغال  و  رکود  موضوع  ایشان، حل 
اصلی  های  اولویت  از  را  داخلی  تولید  رونق 
و  برشمردند  اقتصاد  بخش  در  مهم  بسیار  و 
خاطرنشان کردند: خجلت و شرمندگی نظام از 
بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان 
بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید 
برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.
رهبر انقالب اسالمی مقابله با قاچاق را یکی 
دیگر از اولویت های کاری مجلس در موضوع 
همچون  قاچاق  گفتند:  و  دانستند  اقتصاد 
خنجری به پشت نظام است که مقابله با آن 
هم آسان نیست اما دولت باید با این پدیده 
شوم برخورد کند و مجلس نیز پشتوانه این 
در  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت  باشد.  برخورد 
ادامه به موضوع فرهنگ به عنوان یکی دیگر 
اشاره  دهم  مجلس  کاری  های  اولویت  از 
کردند و گفتند: مسئله اقتصاد، اولویت فوری 
و کنونی کشور است اما فرهنگ در بلندمدت 

از اقتصاد نیز مهمتر است.
نوعی  فرهنگ  موضوع  در  افزودند:  ایشان 
ولنگاری و بی اهتمامی در دستگاههای فرهنگی 
به چشم می خورد، زیرا در تولید کاالی فرهنگی 
مفید و جلوگیری از تولید کاالی فرهنگی مضّر، 

کوتاهی هایی انجام می شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: در برخی 
استفاده  از  پرهیز  بر  که  تأکیدهایی  مواقع 
برخی  همچون  غیرفرهنگی  مضّر  کاالهای 
مواد غذایی می شود، بیشتر از هشدار درباره 
که  حالی  در  است،  مضّر  فرهنگی  کاالهای 
تأثیرات سوء این کاالها بر مردم خطرناک تر و 

گسترده تر است.

در  مواقع  برخی  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
مضر،  فرهنگی  کاالهای  ورود  یا  تولید  مقابل 
موضع گیری و اقدامی نمی شود، زیرا این ترس 
وجود دارد که متهم به جلوگیری از جریان آزاد 

اطالعات شوند.
اقدامات  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
کنترل  برای  امریکا  و  اروپا  در  سختگیرانه 
اطالعات گفتند: ما در حالی از اتهام های بی 
اساس آنها در خصوص جلوگیری از جریان آزاد 
اطالعات هراس داریم که کنترل های ما یک 

دهم سخت گیریهای آنها نیست.
توصیه بعدی رهبر انقالب اسالمی به نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، »انقالبی بودن، انقالبی 

ماندن و انقالبی عمل کردن« بود.
شورای  مجلس  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
انقالب  از  برآمده  و  انقالبی  نهادی  را  اسالمی 
خواندند و خطاب به نمایندگان تأکید کردند: 
در قانون گذاری و در عمل به وظایف نمایندگی، 
و در نطقها و موضع گیریهای خود، انقالبی عمل 

کنید.
ایشان، موضع گیریهای عمومی مجلس در قبال 
مسائل کالن را مهم برشمردند و با تجلیل از 
کارنامه خوب مجلس نهم در این زمینه افزودند: 
با جریانهای  باید در مواجهه و مقابله  مجلس 
موضع  اسالمی،  انقالب  علیه  سیاسی  معارِض 

قاطع و شفاف داشته باشد.
کاماًل  رفتار  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
جمهوری  با  امریکا  کنگره  و  دولت  خصمانه 
اسالمی ایران، گفتند: در مقابل گستاخی های 
دشمنان باید به میدان آمد و با پاسخ محکم، 
دهان آنها را بست، زیرا دشمن در عرصه سیاسی 
بر اساس عکس العمل ها محاسبه می کند و اگر 
اهل  و  منفعل  مقابل  طرف  کند  احساس 
عقب نشینی است، کوتاه نمی آید و زیاده خواهی 

می کند.
ا... خامنه ای در همین زمینه به  حضرت آیت 
خاطرنشان  و  اشاره  هسته ای  مذاکرات  قضیه 
و  کنگره  دولت،  از  اعم  امریکایی ها  کردند: 
مدام  آینده،  جمهوری  ریاست  کاندیداهای 
و  مواضع  و  می کنند  تهدید  و  زیاده خواهی 
همچون  فعلی  مقطع  در  آنها  تهدیدهای 
دوره قبل از توافق است و نباید در مقابل این 

گستاخی ها ساکت ماند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه به تشریح نقشه 
داخلی دشمن در فعال کردن گسلهای داخلی 

پرداختند و افزودند: دشمن در تالش است تا 
گسل های قومی، عقیدتی و جناحی را فعال و 
تبدیل به زلزله کند، بنابراین نمایندگان مجلس 
باید تالش کنند تا این طراحی دشمن به نتیجه 

نرسد.
نماینده  گفتند:  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
مجلس می تواند طبق بینش و نگاه سیاسی خود 
رأی بدهد و در موافقت یا مخالفت با موضوعی، 
نباید  هیچ وجه  به  اما  کند  انتقاد  یا  اظهارنظر 
همچون برخی مقاطع در دوره های قبلی مجلس 
و  یقه گیری  زبانی،  اختالف، کشمکش  به  کار 

تشنج کشیده شود.
رهبر انقالب، ایجاد تشنج در مجلس را موجب 
سرریز شدن آن به جامعه و بروز تنش و آثار 
در  گفتند:  و  دانستند  جامعه  در  منفی  روانی 
این  و  باشد  حکمفرما  آرامش  باید  مجلس 

آرامش، قطعاً به جامعه نیز منتقل خواهد شد.
تشریح  به  سپس  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
و  پرداختند  منطقه  در سطح  طراحی دشمن 
خاطرنشان کردند: دشمن برای منطقه مهم و 
حساس غرب آسیا نقشه های مشخصی دارد و 
تالش می کند سیاستهای جمهوری اسالمی را 

که مانع تحقق نقشه های اوست، خنثی کند.
منطقه  ویژگی های  برخی  به  اشاره  در  ایشان 
غرب آسیا افزودند: »حضور اسالم و مسلمانان«، 
»رژیم  و  آبراهها«  و  نفتی  عظیم  »منابع 
صهیونیستی« این منطقه را برای دشمن بسیار 
مهم کرده است و نقشه آنها برای این منطقه نیز 
همان چیزی است که چند سال قبل از آن به 
عنوان تشکیل »خاورمیانه جدید« و »خاورمیانه 

بزرگ« یاد کردند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به محقق نشدن 
نقشه های امریکا در منطقه از جمله در عراق، 
ایستادگی  لبنان و فلسطین، به دلیل  سوریه، 
جمهوری اسالمی، تأکید کردند: باید در مقابل 
چهره  و  ایستاد  سلطه جویانه  سیاستهای  این 

استکبار را افشا کرد.
از مواضع  پرهیز  با هشدار در خصوص  ایشان 
و رفتارهای مورد پسند دشمن، تأکید کردند: 
حقایق و واقعیتهای استکبار و نظام سلطه را در 
مواضع و نطقهای خود بیان کنید و مراقب باشید 
حرف و عمل شما به امریکا و رژیم صهیونیستی 

کمک نکند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان خاطرنشان کردند: 
دشمن در سه سطح بین المللی، منطقه ای و 
نظام اسالمی دارد  برای  داخلی طراحی هایی 
که در سطح بین المللی ادامه اتهام زنی ها، در 
سطح منطقه ای از میان برداشتن موانع تحقق 
نقشه های خود و در سطح داخلی فعال کردن 
گسل ها است، بنابراین همه قوا و مسئوالن به 
ویژه نمایندگان مجلس شورای اسالمی باید در 

قبال این طراحی ها هوشیار باشند.
با اشاره به در  رهبر انقالب اسالمی همچنین 
پیش بودن ماه ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان 
را فرصتی برای دعا، خودسازی و عمل صالح 
خواندند و افزودند: فرصت نمایندگی مجلس نیز 
که در اختیار شما عزیزان قرار گرفته، فرصت 
این فرصت  باید  و موقعیتی زودگذر است که 
را قدر بدانید و در انجام وظایف قانونی خود از 

خداوند کمک بخواهید.

رهبر معظم انقالب: 

مجلس باید انقالبی و در مقابل استکبار ایستادگی کند
اقتصاد، موضوع اصلی کشور

اد      امه از صفحه1
سخنان و تصمیمات ما در این جلسات در 
بسته باید به اطالع مردم و متقاضیان برسد. 
ما باید اطالع رسانی متمرکز و وسیع در این 

حوزه داشته باشیم.
وی در ادامه پرداختن به حوزه پس انداز را 
در این بخش با اهمیتی قابل توجه خواند 
و گفت: ما با سیستم یارانه ها که به منابع 
دولتی وابسته است مشکلی نداریم، نکته  
در حال  است که  آن  زمینه  این  در  مهم 
صورت  در  و  ندارد  منابعی  دولت  حاضر 
طرح و ایجاد مدل های وابسته به دولت بار 
دیگر با مدل های ناپایداری روبه رو خواهیم 
آن  این حوزه  در  ما  لذا بحث عمده  شد؛ 
است که در سایر نقاط شهر برای کسانی 
کنند  دریافت  تسهیالتی  می خواهند  که 
در  مثال  طور  به  کنیم.  فراهم  شرایطی 
این حوزه تسهیالتی برای زوجین و خانه 
بافت های  در  تنها  که  شده  مقرر  اولی ها 
فرسوده برای آن استثنایی قائل شدیم، به 
گونه ای که در این مناطق نیازی به خانه 
متقاضیان  همین که  نیست،  بودن  اولی 
تصمیم به نوسازی واحدهای خود داشته 

باشند کافی است.
را  اقدام  این  یازدهم  دولت  کابینه  عضو 
امتیازی بزرگ تلقی کرد و ادامه داد: ما باید 
با بهره گیری از اطالع رسانی مناسب به سمت 
بحث پس انداز برویم چراکه سود بازپرداخت 
در این سیستم کم و بالغ بر ۱۳ درصد است 
دیگر  مقداری  درصد  این  باشد  قرار  اگر  و 
به  نزدیک  حقیقت  در  کند  پیدا  کاهش 
سیستم قرض الحسنه می شود، ما باید در این 
مسیر ضمن توجیه تمامی دفاتر تسهیل گری 

اطالعات کامل را در اختیار مردم بگذاریم.
آخوندی در این خصوص اضافه کرد: شاید 
در این اقدام نیاز به ایجاد پایگاهی در دفاتر 
تسهیل گری برای بانک مسکن داشته باشیم 
که مردم از همین طریق اطالعات مورد نیاز 
خود را دریافت کرده و دیگر برای این کار به 

بانک مراجعه نکنند.
تجربه  به  اشاره  با  وشهرسازی  راه  وزیر 
بحث یارانه در این زمینه اظهار کرد: ما در 
تعهدات  تومان  میلیارد  هزار  حاضر  حال 
در  روستایی  مناطق  حوزه  در  نشده  انجام 
بحث یارانه ها داریم که من همیشه نگران 
آن هستم که اگر این مبلغ اجرایی نشود، 
بتوانیم  اگر  ما  کند.  پیدا  افزایش  هزینه ها 
کنیم  تشویق  پس انداز  سمت  به  را  مردم 
در جهت مدل پایدارتری حرکت کرده ایم. 
به عقیده من ما باید بار دیگر این فرایند را 
از منظر متقاضی و سهولت دسترسی آن به 
تسهیالت بازنگری و بازخوانی کنیم تا اگر 
به  و  رفع کرده  دارد  مشکلی در آن وجود 

حل آن بپردازیم.
از  را  فرآیند  یک  اگر شما  کرد:  اضافه  وی 
دید متقاضی نگاه کنید در آنجا می توانید 
نواقصی  اگر  و  را شناسایی کرده  مشکالت 
مشترکا  آن  روی  باشد  داشته  وجود 
تصمیم گیری کنید. ما امروز می توانیم تمامی 
ستادها در استان ها را مکلف کنیم در هر 
شهری هستند یک پروژه را ظرف ۳ ماه به 
صورت نمونه اجرا کنند. این پروژه می تواند 
به صورت صندوق پس انداز محله ای یا یک 
پروژه در حد 5۰ یا ۱۰۰ واحدی باشد که 
رقم آن خیلی مهم نخواهد بود در حقیقت 
انجام  محلی  مشارکت  یک  اقدام  این  در 
می شود که بانک مسکن این فرآیند را طی 

خواهد کرد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در این باره 
بیان کرد: در واقع در این اقدام همه استان ها 
ظرف ۳ ماه یک پروژه نمونه را اجرا می کنند 
که این پروژه از وضعیت مرکزی خارج شده 
و در شهرستان ها نیز ورود پیدا می کند، در 
طی این فرآیند تعداد واحدها مهم نیست 
بلکه مشارکت شهردار، استاندار، بانک محل، 
مدیران کل و مردم اهمیت دارد که از این 
این  به  مربوط  فعالیت های  بتوانند  طریق 

بخش را انجام دهند.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اعالم 
اینکه طرح ملی انتقال حساب های دولتی به 
این بانک در دست انجام است، از مسئولیت 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این باره 

خبر داد.
بهزاد قیاسوند با تاکید بر ایجاد شفافیت با 
انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، در 
اولین همایش انتقال حساب های دولتی به 
این بانک گفت: انتقال حساب دستگاه های 
مرکزی  بانک  به  بانکی  شبکه   از  اجرایی 
در  دولت  درآمدهای  مستقیم  وصول  و 
حساب های درآمدی خزانه داری کل کشور 
ایجاد شفافیت در  توسط بانک مرکزی به 
گردش مالی دولت و پرهیز از رسوب وجوه 
تخصیص  در  تسریع  و  بانک ها  نزد  دولتی 

بودجه دستگاه های اجرایی منجر می شود.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اهداف 
وصول  برای  بسترسازی  را  حاضر  طرح 
بودجه ای  ردیف های  با  متناسب  درآمد 
مکانیزم  با  واحد  حساب  یک  واسطه  به 
امکان رصد و گزارش گیري  واریز،  شناسه  
سطوح  تمام  براي  مالي  تراکنش هاي 
دسترسي )از جمله خزانه داری کل(، تجمیع 
حساب هاي پرداخت دستگاه هاي اجرایي و 
امکان سنجي استفاده از یک حساب براي 
تمامی  پرداخت هاي دستگاه هاي اجرایي در 
بودجه ریزي عملیاتي، بسترسازی  راستاي 
صورت  به  وجوه  انتقال  و  نقل  برای 
الکترونیکي و کنترل و مدیریت نقدینگي 

وجوه عمومي برشمرد.
قیاسوند ادامه داد: همچنین استقرار سامانه  
بانکداري متمرکز )نسیم( در بانک مرکزي، 
حساب های  کلیه   ساماندهی  و  انتقال 
تعیین  مرکزی،  بانک  نزد  خزانه داری کل 
الگوریتم شناسه  واریز به منظور جایگزیني با 
حساب هاي متعدد رابط درآمدي، آماده سازی 
زیرساخت هاي الزم به منظور انجام استعالم 

ارتباط برخط میان  های مربوطه، برقراری 
کاربران مجاز خزانه داري کل کشور و خزانه ی 
معین استان ها با سامانه  بانکداری متمرکز 
بانک مرکزی، انجام هماهنگي هاي اولیه با 
۱۰ دستگاه معرفي شده توسط وزارت امور 
درآمدی مؤسسه   و وصول وجوه  اقتصادي 
تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی، وزارت 
امور خارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی 
)دو ردیف درآمدی( و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی )یک ردیف درآمدی(، از 
مسیر  در  رسیده  انجام  به  اقدامات  جمله 

پیشبرد این طرح هستند.
به  دولتی  حساب های  انتقال  ملی  طرح 
بانک مرکزی که با توجه به ابعاد گسترده 
طرحی  نظر،  مورد  حساب های  متعدد  و 
حاکمیتی به شمار می آید، به استناد اصل 
قانون   ۱2 و   ۱۰ مواد  اساسی،  قانون   5۳
پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی، 
22 قانون عملیات بانکي بدون ربا )بهره(، 5 
آئین نامه اجرایي فصل پنجم قانون عملیات 
به مفاد  با توجه  )بهره( و  ربا  بانکي بدون 
ماده  94 قانون برنامه  پنجم توسعه  کشور و 
دستورالعمل مربوطه که در تاریخ 9۱.۷.25 
رسیده،  اعتبار  و  پول  شوراي  تصویب  به 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  توسط 
دارایی در  و  اقتصادی  امور  وزارت  و  ایران 

دست اقدام و پیاده سازی است.

اجرای طرح ملی انتقال حساب های دولتی اطالع رسانی درباره تسهیالت مسکن مناسب نیست
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وزیر امور خارجه ارمنستان با ظریف 
دیدار کرد

وزیر امور خارجه ارمنستان  با جواد ظریف در تهران 
دیدار و گفتگو کرد.

ادوارد نعلبندیان وزیر خارجه ارمنستان دیروز در 
ظریف  محمدجواد  با  ایران  خارجه  وزارت  محل 
همتای ایرانی خود در خصوص راه های گسترش 
نظر  تبادل  و  بحث  به  ایروان  و  تهران  مناسبات 

پرداختند.
این دومین سفر نعلبندیان به تهران طی 2 سال 
به  ماه 1393  اردیبهشت  گذشته است، وی 15 

تهران سفر داشت.
وزیر امور خارجه ارمنستان در آن سفر حامل پیام 
رئیس جمهور این کشور برای حسن روحانی بود 
و در دیدار با رئیس جمهور کشورمان پیام سرژ 

سرکیسیان را به همتای ایرانی ابالغ کرد.

راهبرد ایران نابودی داعش 
و دیگر گروهک های تروریستی

اسالمی  جمهوری  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
)نزاجا( گفت: گروه های تروریستی مانند داعش، 
زاییده تفکر اسالم ستیزی هستند و راهبرد جمهوری 

اسالمی، انهدام آنها در آن سوی مرزهاست.
دیروز  پوردستان  احمدرضا  امیر  ایرنا،  گزارش  به 
در آیین گشایش فاز اول پادگان جدید تیپ 121 
تکاور نیروی زمینی ارتش در تبریز افزود: گروه های 
تروریستی با حمایت استکبار جهانی و آمریکا راه 

فتنه انگیزی را در پیش گرفته اند. 
وی با بیان این که هدف آمریکا از حمله به عراق، 
بود، گفت: حضور  اسالمی  انقالب  به  ضربه زدن 
و  آماده  مسلح  نیروهای  آگاه،  و  هوشیار  رهبری 
مردمی پشتیبان و همراه، آمریکا را از فکر حمله 
نظامی به ایران منصرف کرد و آنها امروز راهبرد 
جدید خود را که مذهب علیه مذهب است، انتخاب 

کرده اند. 
امیر پوردستان با بیان این که استکبار جهانی عالقه 
مند است جمهوری اسالمی را درگیر این طرح کند، 
افزود: در چنین شرایطی ما وقت برای از دست دادن 
نداریم و هر کس در هر سنگری که هست باید 
تمام توان و انرژی خود را برای مقابله با توطئه های 

دشمن به کار گیرد. 
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
با بیان این که اصلی ترین وظیفه نیروهای مسلح، 
حفظ وحدت، پرهیز از بخشی نگری و تبعیت محض 
از فرماندهی کل قواست، افزود: در کنار این باید در 
همه حوزه ها تهدیدات را رصد کرده و متناسب با 
آن ظرفیت های دفاعی ایجاد کنیم، زیرا که امروز 

فرصتی برای غافلگیری نداریم. 
وی همچنین با اشاره به سیاست های نیروی زمینی 
ارتش در جابه جایی پادگان ها، گفت: این موضوع 
جزء مباحث محوری نزاجاست و تالش می کنیم 
آمایش پادگان های نیروی زمینی مطابق با خواست 

ستاد کل نیروهای مسلح باشد. 
امیر پوردستان از حمایت های استانداری و مدیریت 
استان آذربایجان شرقی در جابه جایی پادگان تیپ 
ارتش قدردانی کرد و  نیروی زمینی  تکاور   121
گفت: فازهای بعدی این پادگان نیز در محل جدید 

خود به سرعت در حال اجراست. 

نگاه محتاطانه شرکت الکهید آمریکا به 
بازار بالگرد ایران

بزرگ ترین شرکت تولید کننده تسلیحاتی آمریکا 
اعالم کرد:  مطالعات امکان فروش بالگردهای تجاری 
به ایران را آغاز کرده اما ممکن است این داد و ستد 
محدود باشد و این شرکت هنوز به راهنمایی دولت 

آمریکا نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت الکهید مارتین 
بزرگ ترین تولید کننده تسلیحاتی آمریکا و یکی از 
شرکت های اصلی هوا فضای آمریکا و شرکت مادر 
شرکت سیکورسکی )Sikorsky( در کنار شرکت 
بویینگ برای اولین بار از زمانی که در پی انقالب 
اسالمی 1979 تحریم های آمریکا علیه ایران وضع 
شد، به دنبال فروش تجهیزات به این کشور هستند.
هواپیمای  سازنده  شرکت های  حاضر  حال  در 
اروپایی پس از رفع تحریم ها در 16 ژانویه از ایران 

سفارش دریافت می کنند.
بازاریابی  و  فروش  رییس  معاون  پریوایت،  ناتالی 
شرکت  این  کرد  اعالم  سیکورسکی  شرکت 
از  خود  مشتریان  از  را  متعددی  درخواست های 
جمله متصدیان و شرکت های لیزینگ که عالقمند 
هستند،  ایران  در  احتمالی  بالگردی  فعالیت  به 

دریافت کرده است.
او ادامه داد:  بالگردهای تجاری S-76 و دور برد 
گزینه  ایران  برای  S-92 سیکورسکی می توانند 
مناسبی باشند. اما ایران فعالیت های حفاری زیادی 
ندارد که موجب درخواست  از سواحل  در خارج 

بالگرد در بخش نفت و گاز شود.
پریوایت در گفت وگو با رویترز در نمایشگاه هوایی 
دولت  سیاست های  می خواهم  من  گفت:  برلین 
آمریکا درباره  آن چه می تواند انجام شود و آن چه 
که نمی توانیم انجام دهیم را بدانم و حتی بیش از 
آن که ما شروع به تکمیل تحلیل های مان کنیم 

همه چیز با توجه به دولت آمریکا روشن شود.
اظهارات پریوایت حاکی از آن است که برای اولین بار 
فروش  دنبال  به  که  کرد  تایید  الکهید  شرکت 
احتمالی تجهیزات به ایران است. این شرکت عمدتا 
یک پیمان کار دولتی و دفاعی است اما با خرید 
شرکت بالگردسازی سیکورسکی از شرکت یونایتد 

تکنولوژیز در سال گذشته وارد بازار تجاری شد.
وی اضافه کرد:  سیکورسکی در حال مطالعه این 
است که کدامیک از محصوالتش می تواند به ایران 
فروخته شود اما این شرکت در چارچوب مقررات 
و مسایل مرتبط با تبعیت از دولت آمریکا فعالیت 
شرکت  اجرایی  مدیر  مولنبرگ،  دنیس  می کند. 
بویینگ نیز روز پنج شنبه اعالم کرد: تقاضای ایران 
برای خطوط هوایی واقعی است و دورنمای یک 

سفارش عمده نزدیک تر می شود.
شرکت هواپیمای ایرباس در ماه ژانویه موافقت کرد 
تا به ایران 118 هواپیما به ارزش حدود 27 میلیارد 
دالر بفروشد و این شرکت از درخواست ایران برای 

خرید بالگرد خبر می دهد.

وزیر اطالعات : 
نخبگان با دستگاه های اطالعاتی در ارتباط باشند

وی گفت: نخبگان و فرهیختگان جامعه باید در عرصه اطالعات نهایت 
همکاری ها را داشته باشند.

  حجت االسالم سیدمحمود علوی در نخستین همایش ملی تحلیل های 
اطالعاتی که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: رهبر انقالب بر مردم پایه بودن کار دستگاه های 
اطالعاتی تاکید دارند. همواره دستگاه های اطالعاتی در همین زمینه اقدام 

کرده اند.
وی ادامه داد: بستر حضور و نقش مردم را باید دستگاه های اطالعاتی 
فراهم کنند. نقش مردم فقط به ارائه سلسله گزارش خالصه نمی شود 

بلکه نخبگان هم در این زمینه باید حضور یابند.
حجت االسالم علوی با تاکید بر اینکه نخبگان و فرهیختگان جامعه که از 
بلوغ و نبوغ کافی برخوردارند باید در عرصه اطالعات نهایت همکاری ها 
را داشته باشند تا کار اطالعاتی دانش بنیان با همکاری آنان شکل بگیرد 
گفت:  امروز اولین همایش درباره روش های علمی تحلیل اطالعات برگزار 

شد که با استقبال خوبی صورت پذیرفت.
وی با بیان اینکه 3۰ مرکز مختلف در این همایش حضور یافتند تصریح 
کرد: بیش از 21۰ مقاله به دبیرخانه همایش فرستاده شده و 15۰ مقاله 

نیز پذیرفته شده است.
وزیر اطالعات ادامه داد: اهمیت روش های علمی تحلیل های اطالعاتی 
وقتی محقق می شود که از علوم مختلف بهره ببریم و در تضارب آرا 

راهکارهای مناسب و کم هزینه برای مقابله با بحران ها را ارائه کنیم.
وی افزود: از زمانی که وزارت اطالعات کار خود را آغاز کرد امام راحل )ره( 
آن را اطالعات 36 میلیونی اعالم کرد، یعنی همه مردم در عرصه اطالعات 

اثرگذار بودند امروز ما می گوییم که اطالعات 8۰ میلیونی.

تداوم انقالب درگرو انقالبی ماندن  
نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: تداوم انقالب 
اسالمی در گرو انقالبی ماندن قوای سه گانه، مجلس خبرگان، حوزه های 

علمیه و مردم است.
آیت اهلل سید احمد خاتمی در آیین بزرگداشت قیام 15 خرداد در مسجد 
جامع جیرفت گفت : هر زمان که انقالبی عمل کردیم، پیشرفت کردیم و 

هر زمانی عکس آن عمل کردیم، عقب ماندیم.
وی در ادامه افزود : انقالبی یعنی در خط والیت حرکت کردن و انقالبی 
منهای والیت، انقالبی نیست لذا تضعیف و تخریب معنا ندارد و باید از 

انقالبی ها حمایت کرد.
وی با اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقالب اسالمی در 14 خرداد و تاکید 
ایشان بر انقالبی بودن اظهار کرد: دشمنان واکنش نشان دادند که امام 
خامنه ای مثل امام خمینی )ره( همچنان انقالبی است و در مقابل استکبار 

ایستادگی می کند.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: مقام معظم رهبری در 
ماه های اخیر و دیدار با اعضای مجلس خبرگان و حوزویان تهران در 

زمینه انقالبی بودن تاکید زیادی کردند که نشان از اهمیت موضوع دارد.
وی تصریح کرد: انقالبی عمل کردن یک وظیفه است و ایران اسالمی 

هیچگاه از ارزش های خود دست برنمی دارد.
وی گفت: زمانی که رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های عید فطر 
شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهد به معنای انقالبی ماندن نهضت انقالب 

است.
خاتمی افزود: برخی در مساله برجام دنبال فروغ نفرت آمریکا بین مردم 

ایران بودند تا شعار مرگ بر آمریکا را کمرنگ کنند.
وی در ادامه بیان کرد: کسانی که حزب اللهی ها را تندرو می خوانند در 
گروه کمرنگ شده های انقالب هستند و نباید این مساله را عنوان کنند 

چرا که اگر امروز جنگی شود همین ها از میهن دفاع می کنند.
امام جمعه موقت تهران گفت: ما با افتخار از همه نیروهای مسلح بویژه 
سپاه پاسداران حمایت می کنیم و این نهاد در هشت سال جنگ تحمیلی 

و فتنه 88 انقالب را حفظ کرد.
وی با اشاره به اینکه رهبری سه ویژگی مومن، متعبد و انقالبی را برای امام 
خمینی )ره( بیان کردند افزود: امام شخصیتی مومن بود که خدا را با تمام 

وجود باور داشت و در راه انقالب از هیچ چیز نترسید.
نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: ویژگی متعبد 
یعنی کسی که چهارچوب زندگی اش را خدا تعیین می کند و امام راحل 

تا آخر عمرش اینگونه بود.
وی با اشاره به انتقاد امام خمینی )ره( از عرفان های غیر دینی گفت: از راه 
دین هم می توان به عرفان رسید لذا با انجام واجبات و مستحبات و ترک 

محرمات می توان به عرفان رسید.
آیت اهلل خاتمی با بیان اینکه پنجاه و سه سال از واقعه 15 خرداد می گذرد 
گفت: در این واقعه 15 هزار تن شهید شدند و آنجا بود که بذر انقالب 

کاشته شد و سال 1357 این انقالب به بار نشست.
وی خاطرنشان کرد: انقالب اسالمی ایران برگرفته از نهضت سال 1342 

بود و این انقالب به حمایت از جایگاه والیت ایجاد شد.

اجرای حکم اعدام مرد ژله ای در شیراز
  حکم اعدام مرد ژله ای به اتهام فساد فی االرض و ایجاد نا امنی به 
همراه فرد دیگری به جرم تجاوز به عنف روز یکشنبه در مالء عام در 

شیراز اجرا شد.
› امین - د‹22ساله معروف به مرد ژله ای ضمن ورود به عنف به منازل 

شهروندان شیراز برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد می کرد.
به گفته مسئوالن قضایی استان فارس این تبهکار در هفتم شهریورماه 
سال 94 دستگیر و با توجه به حساسیت موضوع، پرونده اش به صورت 

ویژه رسیدگی شد. 
براساس این گزارش مرد ژله ای در دادگاه انقالب شیراز پس از سپری 
شدن تشریفات قانونی و تایید حکم در شعبه 11 دیوانعالی کشور به اعدام 

در مالءعام محکوم شد . 
همچنین یک متجاوز دیگر به نام ›مجتبی - گ‹ 28ساله به اتهام ارتکاب 
زنای به عنف پیش از اقدام به قتل به اعدام در مالعام محکوم شده بود که 

بطور همزمان با مرد ژله ای به دار مجازات آویخته شد.

ارتباط دور کمر با شایعترین سرطان مردان
تحقیقات بر روی 14۰ هزار مرد ساکن در 8 کشور اروپایی نشان می 
دهد که اندازه دور کمر با احتمال ابتال به سرطان پروستات مرتبط است.

به گزارش بی بی سی، این مطالعه که توسط محققان دانشگاه آکسفورد 
صورت گرفته نشان می دهد، افزایش 4 اینچ )حدود 1۰ سانتی متر( دور 
کمر، احتمال ابتال به سرطان پروستات را 13 درصد افزایش می دهد. 
محققان بر این باورند مردانی که اندازه دور کمرشان بیشتر از 37 اینچ )94 

سانتی متر( است، بیشتر در معرض ابتال به سرطان پروستات قرار دارند.
این تحقیقات نشان می دهد شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر از 
مهمترین فاکتورهای ابتال به سرطان پروستات تهاجمی است. شاخص 
توده بدنی )BMI( مهمترین فاکتور در تعیین وزن طبیعی، اضافه وزن و 
چاقی است. شاخص توده بدنی با تقسیم وزن )به کیلوگرم( بر توان دوم قد 
)به متر( به دست می آید. شاخص توده بدنی کمتر از 18.5، نشان دهنده 

کم وزنی غیر طبیعی است. 
اگر عدد بدست آمده بین 18.5 تا 24.9 باشد، یعنی وزن فرد طبیعی 
است. عدد بزرگتر و مساوی 25، نشاندهنده اضافه وزن است. عدد 3۰ به 
باال نشاندهنده چاقی است، که به ترتیب به چاقی درجه یک )بین 3۰ تا 
34.9(، چاقی درجه دو )بین 35 تا 39.9( و چاقی درجه سه )4۰ به باال( 
تقسیم بندی می شود. آگاهی از شاخص توده بدنی برای هر فرد ضروری 
است.  در ادامه این مطالعه آمده است که اندازه دور کمر بیشتر از 94 
سانتی متر در مردان احتمال به سرطان پروستات و بیماری های دیگر 
را افزایش می دهد، این عدد در زنان 8۰ سانتی متر است و احتمال بروز 

انواع سرطان و بیماری های قلبی را افزایش می دهد.

خبرخبر

 دبیر شورای عالی امنیت ملی مهم ترین مولفه 
قدرت جمهوری اسالمی ایران را درونی بودن 
شکل  ترین  مهلک  نفوذ  گفت:  و  دانست  آن 
خصومت دشمنان انقالب اسالمی است که این 

مولفه مهم را مورد هدف قرار داده است.
علی شمخانی در اولین همایش ملی روش های 
تحلیل اطالعات که دیروز در سالن همایش های 
امنیت  اظهار داشت:  برگزار شد،  و سیما  صدا 
باالی ایران در مقایسه با منطقه و حتی غرب 

نتیجه دوستان اطالعاتی است.
فکر  اطالعات  به  می خواهم  وقتی  افزود:  وی 
من  ذهن  در  عملیات  اطالعات  شهدای  کنم 
نقش می بندد؛ نماد شهدای اطالعات عملیات 

در ذهن من شهید حسن باقری است.
داد:  ادامه  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
جنگ  عملیات های  مهمترین  در  فرماندهان 
نقش اطالعاتی تاثیرگذاری داشتند و موثرترین 
تنها  گرفت؛  شکل  جنگ  در  اطالعات  الگوی 
جایی که فلسفه حفاظت اطالعات از حقیقتش 
منحرف نشد، صحنه های جنگ و دفاع مقدس 

بود.
در   8 والفجر  عملیات  به  اشاره  با  شمخانی 
این  در  کرد:  تصریح  مقدس  دفاع  دوران 
زیاد  بسیار  ایرانی  نیروهای  غواصی  عملیات، 
بود و این به دلیل پایه گذاری اطالعات بود. ما 
در طول جنگ در مقابله با منافقان نیز تکامل 
تداوم  پیشرفت ها  آن  اگر  و  داشتیم  اطالعاتی 
به  کرد،  پیدا  هم  تداوم  البته  که  پیدا می کرد 

قطعا  تکفیری ها؛  با  مقابله  عرصه  در  خصوص 
امروز در وضعیت دیگری قرار داشتیم.

وی، قدرت را یک پدیده چندبعدی برشمرد و 
افزود: مساوی دیدن قدرت با قدرت نظامی و 
مقایسه قدرت نظامی با تجهیزات یک خطای 

فاحش است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی، قدرت درونی را 
مقدم بر ابزار تولید قدرت عنوان کرد و گفت: 
دنیا  جای  هیچ  در  خمینی  بی نام  انقالب  این 
انقالب  راه درست روی  و  نیست  شناخته شده 
بی خط خامنه ای ممکن نیست؛ من از این دو 
مهلک ترین  نفوذ  که  می فهمم  را  این  بزرگوار 
زیرا  است،  انقالب  دشمنان  خصومت  شکل 

مؤلفه درونی قدرت را مورد هدف قرار می دهند.
اطالعات  قدرت  اهمیت  به  اشاره  با  شمخانی 
دارای  و  تنیده  هم  در  اطالعاتی  قدرت  گفت: 

الیه های مختلفی است.
وی با طرح این سئوال که آیا قدرت اطالعاتی 
مقاومت  و  پاسخگویی  برای  محوری  می تواند 
ایران  اسالمی  جمهوری  چگونه  و  کند  ایجاد 
تبدیل شود،  اطالعاتی  قدرت  به یک  می تواند 
و  ابعاد  اشکال،  اطالعاتی  قدرت  کرد:  تصریح 
اطالعاتی  عملیات  از  دارد؛  مختلفی  الیه های 

ویژه گرفته تا جنگ اطالعات  محور سنتی.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه سخنانش 
با طرح این سؤال که چطور جمهوری اسالمی 

تبدیل شود،  اطالعاتی  قدرت  به یک  می تواند 
عناصر  از  یکی  موشکی  قدرت  کرد:  تصریح 
قدرت بازدارنده جمهوری اسالمی ایران است و 

داخلی ها و خارجی ها به آن اذعان دارند.
شمخانی ادامه داد: همچنین قدرت ایدئولوژیک 
ایران، مقاومت و اسالم سیاسی را ایجاد کرده 
مقابله  راه  و  مکتب  محور  عنوان  به  که  است 
ملت های  و  منطقه  کشورهای  به  استبداد  با 

مسلمان ارائه شده است.
در  اطالعاتی  قدرت  نقش  تحلیل  در  وی 
اذعان  اطالعاتی  قدرت های  توانمندسازی 
داشت: قدرت سایبری، قابلیت توانمندسازی و 
مقابله  در  نظام  عناصر  و  مؤلفه ها  ایمن سازی 
نفوذ  یعنی  خصومت  شکل  مهلک ترین  با 
راهبردی، قابلیت اشراف اطالعاتی و نظارتی و 
کنترل اَشکال توطئه های قدرت های استکباری 
و منحرف سازی نهضت بیداری اسالمی، چهار 
مؤلفه مهم در توانمندسازی قدرت درونی نظام 
کشورمان  موشکی  و  سخت  قدرت  کنار  در 

است.
پایان  در  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
باید  را  اطالعاتی  قدرت  ایجاد  داشت:  اظهار 
در دستور کار نظام قرار دهیم و برای همین 
کلیت  محکم  اراده  و  جهادی  تالش  نیازمند 
سخت تر  قدرت  این  ایجاد  هستیم.  نظام 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  و  موشکی  قدرت  از 
شناسایی  حوزه  این  خالءهای  باید  و  نیست 

و برطرف شود.

شمخانی: نفوذ، مهلک ترین شکل خصومت دشمنان انقالب اسالمی است 
قدرت موشکی یکی از عناصر قدرت بازدارنده ایران

را  آمریکا  کشورمان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
گفت:  و  خواند  دولتی  تروریسم  بزرگ  حامی 
رژیم  خواست  کننده  منعکس  گزارش  این 
صهیونیستی بعنوان بزرگترین نماد اشغالگری، 
بشردوستانه  حقوق  نقض  دولتی،  تروریسم 

است.
حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه 
سالیانه  گزارش  به  واکنش  در  کشورمان 
تروریسم وزارت خارجه آمریکا که در آن ایران 
را به حمایت از تروریسم متهم کرده، بیانیه ای 

به شرح زیر صادر کرد.
1. در شرائطی که بسیاری از جهانیان و برخی 
بزرگترین  غرب،  و  آمریکا  سیاستمداران  از 
حامیان تروریسم را اگر نه دولت آمریکا؛ الاقل 
دانند، گزارش  نزدیک آن کشور می  متحدان 
جدید سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره 
تروریسم، با توجیه دوباره اتهام دروغین حمایت 
از تروریسم به جمهوری اسالمی ایران، حقیقت 
و  گرفته  تمسخر  به  را  آشکار  های  واقعیت  و 
به بهترین سند برای بی اعتباری گزارش های 

وزارت امور خارجه آمریکا تبدیل شده است.
2. مبارزات مشروع و قانونی ملل تحت اشغال 
از  رهایی  و  آزادی  و  استقالل  به  نیل  جهت 
بخشی  و  نیست  تروریسم  مصادیق  از  اشغال، 
این  بر  ایران که  علیه  این گزارش  اتهامات  از 
مبنا استوار شده، مردود بوده و منعکس کننده 
بزرگترین  بعنوان  صهیونیستی  رژیم  خواست 
نماد اشغالگری، تروریسم دولتی، نقض حقوق 
بشردوستانه و حقوق بشر و اعمال سیاست های 

مبتنی بر کشتار و سرکوب و نفی موجودیت 
ملت فلسطین می باشد.

تروریسم  حامی  بزرگترین  بعنوان  آمریکا   .3
رژیم  از  شرط  و  قید  بی  حمایت  با  دولتی، 
حقوق  از  محرومیت  ها  دهه  صهیونیستی 
اساسی و زندگی در وحشت دائمی را به مردم 
تحمیل  فلسطین  اشغال  تحت  و  نظامی  غیر 
رشد  از  عملی  حمایت  با  اینک  و  است  کرده 
بر  بستن  چشم  و  تروریسم  و  گرایی  افراط 
حمایت های مالی و سیاسی گسترده عربستان 
این  گسترش  از  متحدانش  دیگر  و  سعودی 
پدیده شوم در سراسر جهان، میلیون ها نفر از 
ملت های مسلمان از یمن تا لیبی را در رنج، 
وحشت و بی خانمانی و تجربه زندگی فالکت 
بار فرو برده و موجب آن شده است که در پیامد 
آثار مخرب چنین سیاستی، تعداد قابل توجهی 
نیز جان  از شهروندان دیگر کشورهای جهان 
اثر عملیاتهای تروریستی از دست  خود را در 

دهند.
 4. برخورد دوگانه، ریاکارانه و تبلیغاتی ایاالت 
متحده آمریکا با تروریسم یکی از عوامل اصلی 
رشد تروریسم در منطقه و جهان بوده است. 
و  تروریسم  از  متحده  ایاالت  ابزاری  استفاده 
که  جنایاتی  به  نسبت  آور  شرم  پوشی  چشم 
نظامی  غیر  مردم  علیه  تروریستی  های  گروه 
شدن  دار  ریشه  موجب  شوند  می  مرتکب 
تروریسم و دشواری رویارویی با آن در سراسر 

جهان شده است.
و حمایت های  نظامی  های  بدون دخالت   .5

ویرانگر ایاالت متحده از گروه های تروریستی 
یمن،  و  لیبی  سوریه،  افغانستان،  عراق،  در 
امروز متحمل هزینه های  المللی  بین  جامعه 
سنگین رویارویی با تهدیدات جهانی این گروه 
شرائطی  چنین  در  بود.  نمی  تروریستی  های 
ایاالت متحده نمی تواند با شانه خالی کردن از 
بار مسئولیت خود، سایر ملت ها و دولتها را به 

حمایت از تروریسم متهم کند.
نفی  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاست   .6
تروریسم و افراط گرایی و رویارویی همه جانبه 
با آن شفاف و آشکار است. ایران خود یکی از 
و  بوده  تروریستی  اقدامات  قربانیان  بزرگترین 
در نتیجه آن هفده هزار نفر از اتباع خود را از 
دست داده است. اماکن دیپلماتیک و فرهنگی 
ایران در خارج از کشور و دیپلمات های ایران 
وابسته  تروریستی  گروههای  توسط  بارها  نیز 
قرار  به کشورهای مورد حمایت آمریکا هدف 

گرفته شده اند.
در  خود  مصداقیت  اثبات  برای  آمریکا   .7
رویارویی با تروریسم بجای صدور گزارش های 

خاک  متضمن  تنها  که  دست  این  از  خیالی 
پاشیدن به صورت حقیقت و تحریف واقعیت 
های آشکار است باید با پایان دادن به برخورد 
سیاسی و گزینشی با موضوع تروریسم به مقابله 
جدی و همه جانبه با مصادیق واقعی حمایت 
و گسترش تروریسم در منطقه و جهان روی 

آورد.
8. جمهوری اسالمی ایران در عمل ثابت نموده 
است که جدی ترین و موثرترین نیروی مقابله 
با تروریسم است و در حالی که متحدان ایاالت 
متحده آمریکا در منطقه با روش های مختلف 
از داعش و دیگر گروه های تروریستی حمایت 
می کنند، این جمهوری اسالمی ایران است که 
و  عراق  در  تروریسم  با  مبارزه  مقدم  در صف 
سوریه حضور دارد. بر همین اساس جمهوری 
اسالمی ایران در چارچوب سیاست اصولی خود 
و  همراهی  برای  آمادگی  بر  گذشته  همچون 
و سازمان  و ملت ها  با دیگر دولتها  همکاری 
و  واقعی  رویارویی  در مسیر  المللی  بین  های 

همه جانبه با تروریسم تاکید می کند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان 
به  ای  هسته  موضوع  در  ها  آمریکایی  اینکه 
تعهدات خود عمل نکردند، گفت: با افزایش اقتدار 
و تقویت جبهه مقاومت باید پاسخ زیاده خواهی 

های آمریکا را داد.
مقام  سخنان  به  اشاره  با  جوانی،  یداهلل  سردار 
معظم رهبری در خصوص بدعهدی ها و غیر قابل 
اعتماد بودن آمریکا در مراسم بیست و هفتمین 
سالروز ارتحال حضرت امام)ره( اظهار داشت: مقام 
معظم رهبری در سالهای گذشته همواره بر این 
نکته تاکید داشته اند که ما اهل مذاکره هستیم 

و با همه مذاکره می کنیم اما نه با دولت آمریکا.
وی افزود: یکی از دالیلی که مقام معظم رهبری 
تاکید داشتند ما با دولت آمریکا مذاکره نمی کنیم 
ایاالت  دولت  و منش  روحیات  به خصوصیات، 
متحده آمریکا باز می گردد. بر اساس تجربه دهه 
های گذشته مشخص شده است که آمریکایی ها 
به هیچ عنوان به تعهدات خود پایبند نیستند و 

بسیار بد قول و بدحساب هستند.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه، آمریکایی 
سادگی  به  آنها  گفت:  و  خواند  بدعهد  را  ها 
عهدشکنی می کنند و این خصوصیت به خلق 

و خوی استکباری آنها باز می گردد.
سردار جوانی با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد 
این بودیم که برخی از شخصیت های سیاسی 
داخل کشور، گروه ها و جریاناتی دم از مذاکره 
با آمریکا می زدند، تصریح کرد: این افراد و گروه 
ها معتقد بودند که ما می توانیم موضوعات مورد 
اختالف و از جمله بحث هسته ای را با آمریکا حل 
و فصل کنیم. وی با اشاره به اینکه مقام معظم 
رهبری نسبت به موضوع هسته ای که یک استثنا 
است و سیاست جمهوری اسالمی مبنی بر حل 
و فصل بحث هسته ای از طریق گفتگو و مذاکره 
بود، با تاکید بر سیاست نرمش قهرمانانه موافقت 
بگیرد،  صورت  مذاکره  آمریکا  با  که  فرمودند 
خاطرنشان کرد: ایشان از همان ابتدا تاکید می 
کردند که مذاکره کنندگان جمهوری اسالمی باید 
هوشمندانه با این موضوع برخورد کرده و دقت و 

مراقبت الزم را داشته باشند.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره 
مسیر  در  رهبری  معظم  مقام  های  دغدغه  به 
مذاکرات گفت: دغدغه های ایشان از این قرار بود 
که طرف مقابل، کشوری نیست که به تعهدات 

خود عمل کند؛ زمانی که توافق هسته ای حاصل 
شد دیدم که برخی در داخل کشور خوشحال 
شدند و گفتند که باالخره تابوی مذاکره با آمریکا 
شکسته شد و ما می توانیم مسائل دیگر را از این 

مسیر دنبال کنیم.
سردار جوانی تصریح کرد: مقام معظم رهبری 
اند که ما در هیچ موضوع  همواره تاکید کرده 
کرد  نخواهیم  مذاکره  ها  آمریکایی  با  دیگری 
زیرا اختالفات ما با آنها ریشه دار است و موضوع 
مذاکره صرفا در بحث هسته ای است؛ گذر زمان 
نشان داد که آمریکایی هاحتی در موضوع هسته 
ای نیز به تعهدات خود عمل نکرده و به آنچه باید 

انجام می دادند عمل نکردند.
وی مذاکره با آمریکا را تجربه پیش روی ملت 
عنوان کرد و افزود: مقام معظم رهبری کسانی را 
که در گذشته خوشبین بودند و به آمریکا اعتماد 
داشتند به این مسئله فرا خواندند که مشاهده 
کنید با توجه به اینکه ما از برخی از مسائل تنازل 
کرده و از برخی از خطوط قرمز کوتاه آمده و به 
تعهدات خود نیز عمل کردیم، اما آمریکایی ها 

حاضر به انجام تعهدات خود نیستند.
ادامه  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  عالی  مشاور 
جمهوری  به  آوردن  فشار  با  ها  آمریکایی  داد: 
اسالمی ایران در تالشند تا موضوعات دیگر را نیز 
به مذاکره بگذارند و منافع خود را دنبال کنند. 
در داخل نیز کسانی هستند که با طرح برجام 
های 2، 3 و 4 این موضوع را مطرح می کنند 
که همانطور که ما در بحث هسته ای توانستیم 
می  نیز  دیگر  موضوعات  در  برسیم،  توافق  به 
توانیم به توافق برسیم. تاکید مقام معظم رهبری 
بر روی بدعهدی آمریکایی ها و نقض پیمانها به 
این نکته باز می گردد که اگر ما به فرض محال 
در موضوعات دیگر مثل حقوق بشر و موشکی 
موقعیت خود  از  و  مذاکره  ها  آمریکایی  با  نیز 
تنازل کنیم، آمریکایی ها دست از خصومت خود 

برنخواهند داشت.
را،  رهبری  معظم  مقام  بیانات  جوانی  سردار 
راهبردی عنوان کرد و افزود:  تامل بر این سخنان 
بصیرت عمومی را در جامعه باال خواهد برد و 
نشان می دهد که خوش خیالی که در برخی از 
افراد وجود دارد، بی بنیان و سست است. نباید به 
دشمن کینه توزی مثل آمریکا اعتماد کرده و به 

عهد و پیمانی که با او می بندیم حساب کنیم.

 تقویت محورمقاومت پاسخ زیاده خواهیها
حمله  دادن  نسبت  در  ملل  سازمان  اقدام 
به  »قندوز«  مرز  بدون  پزشکان  بیمارستان 
نیروهای ائتالف بین المللی،نشان از نفوذ آشکار 
آمریکا در نهادهای بین المللی و نقش اساسی این 

کشور بر تصیم گیری آنان دارد.
درگزارشی که  سازمان ملل منتشر کرده است، 
»بان کی مون« دبیر کل این سازمان با انتقاد 
شدید از ائتالف نظامی تحت رهبری عربستان 
در یمن، آن را مسئول کشتن کودکان دانست 
و اعالم کرد: این ائتالف در لیست سیاه نیروهایی 
نادیده  در جریان جنگ  را  که حقوق کودکان 
گزارش  این  در  است.  گرفته  قرار  می گیرند، 
اما ضمن اشاره به حمله هوایی به بیمارستانی 
استقرار  افغانستان که محل  در شهر »قندوز« 
پزشکان بدون مرز بود، این حمله به »نیروهای 
بین المللی« نسبت داده شده و به همین علت نام 

آمریکا به این لیست سیاه اضافه نشده است.
به  آمریکا  هوایی  حمله  که  ذکراست  به  الزم 
آن  طی  که  است  قندوزحادثه ای  بیمارستان 
قندوز  شهر  در  مرز  بدون  پزشکان  بیمارستان 
افغانستان توسط »الکهید ای سی-13۰« نیروی 
 1394 مهر  یازدهم  روز  بامداد  آمریکا  هوایی 
بمباران شد. در این حمله دستکم سی نفر از 

مردم غیرنظامی کشته و سی نفر مجروح شدند.
سازمان پزشکان بدون مرز پس از این حادثه اعالم 
کرد که پیش تر کلیه هشدارها راجع به موقعیت 
مکانی بیمارستان به نیروهای ائتالف داده  شده  
بود و این حمله عمدی و نقض قوانین بین الملل 
بوده است. این سازمان پس از حادثه کادر خود 
را از شهر قندوز خارج نکرد. »مینی نیکوالی« 
به  اشاره  با  مرز  بدون  پزشکان  سازمان  رئیس 
اینکه این حمله تنفرانگیز و نقض صریح قوانین 
بشردوستانه بین المللی است، گفت: ما خواهان 
و  هستیم  ائتالف  نیروهای  شفاف  توضیحات 
نمی توانیم بپذیریم که از دست رفتن وحشتناک 
جان افراد اقدامی ناخواسته قلمداد شود و به آن 
توجه نشود. اما »جان کمبپل« فرمانده نیروهای 
نظامیان  افغانستان، حمله  در  ناتو  و  آمریکایی 
آمریکا به بیمارستان پزشکان بدون مرز قندوز را 
به گردن نظامیان افغان انداخت و گفت که این 
حمله به درخواست نیروهای افغانستان صورت 
افغان به آنان  گرفته است. وی گفت: نظامیان 
اطالع دادند که چون از این بیمارستان به سوی 

نیروهای افغان تیراندازی شده است، آنان خواستار 
پشتیبانی هوایی نیروهای آمریکایی اند.

»برایان تریبوس« سخنگوی نیروهای آمریکایی 
در افغانستان، اما در یک تناقض آشکار با اظهارات 
کمبپل، تصریح کرد که جنگنده های آمریکایی 
تشخیص  به  که  افرادی  علیه  قندوز  شهر  در 
نظامیان آمریکا، تهدید محسوب می شدند، حمله 
غنی«  اشرف  »محمد  است.  داده  انجام  هوایی 
رییس جمهوری افغانستان، بدون نام بردن از مقام 
های آمریکایی به این اظهارات واکنش نشان داد 
و گفت که »در حادثه بیمارستان پزشکان بدون 

مرز، سربازان افغان مرتکب تخطی نشده اند.«
 »مولینی« نماینده سازمان پزشکان بدون مرز در 
افغانستان، ادعاهای مطرح شده درباره »استفاده 
از این بیمارستان به عنوان پایگاهی برای حمله 
های مسلحانه« را »بی پایه و اساس«، دانست و 
گفت: »در زمان بمباران، هیچ پیکارجویی در این 
بیمارستان مخفی نشده بود.« گروه طالبان نیز با 
انتشار بیانیه ای این ادعا را که نیروهای این گروه 
در بیمارستان قندوز پناه گرفته بودند و یا زخمی 
های آنان در این بیمارستان تحت مداوا بوده اند، 
رد کرده و گفته است: »وضعیت نظامی در قندوز 
این اجازه را به نیروهای ما نمی داد که زخمی 

های خود را به بیمارستان قندوز ببریم.«
طی  مرز  بدون  پزشکان  سازمان  همچنین   
بیانیه ای، حمله هوایی به بیمارستان این سازمان 
در شهر قندوز را محکوم و آنرا نقض صریح قوانین 

بشردوستانه بین المللی دانست.
در این بیانیه آمده است: تمامی شواهد دال بر این 
موضوع است که بمباران از طرف نیروهای ائتالف 

بین المللی آمریکا صورت گرفته است.
در ادامه این بیانیه، سازمان پزشکان بدون مرز 
در  ائتالف  کامل  و  شفاف  توضیحات  خواهان 
خصوص بمباران های صبح شنبه در قندوز است.

با وجود اینکه پس از این حمله بان کی مون دبیر 
کل سازمان ملل متحد حمله نظامیان آمریکا به 
بیمارستان پزشکان بدون مرز قندوز را به شدت 
محکوم کرد و »زید رعد الحسین«، کمیسر عالی 
حقوق بشر سازمان ملل، آن را »غیرقابل توجیه و 
جنایت کارانه« دانست و گفت که چنانچه دادگاه 
آن  در  بوده،  این حمله عمدی  تشخیص دهد 
صورت حمله هوایی امریکا به بیمارستان قندوز 

یک جنایت جنگی است.

سایه سنگین واشنگتن بر تصمیمات سازمان ملل

جابری انصاری: 

گزارش آمریکا علیه ایران منعکس کننده خواست 
صهیونیست ها است
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33702855
آگهی تغییرات موسسه

 نظم سازان آسایش به شماره ثبت 25828 و شناسه ملی 1۰32۰278587 
به استناد صورتجلسه  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/11/12 
و مجوز شماره 45/9/4649۰۰8۰ مورخ 94/11/27 مرکز انتظام پلیس پیشگیری 

ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اسماعیل مهرابادی خالدی به کدملی 12392585۰1

آقای سیدعلی زنجانی به کدملی ۰۰5۰33971۰
آقای علی دهقانی به کدملی 443312۰146

آقای محمد احسانی به کدملی ۰۰4۰731596
آقای عباس عسکری به کدملی ۰491461161 به سمت اعضا هیئت مدیره برای 

مدت 2 سال انتخاب گردیدند 
در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  مدیران  انتخاب  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
پایگاه آگهی های سازمان  و در  ثبت  الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  سوابق 

قابل دسترس می باشد
314006/م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسسات غیر 
تجاری تهران

33704338
آگهی تغییرات شرکت 

فرشاد تایر هلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 4۰5496 و شناسه ملی 
 1۰32۰56۰449

به استناد صورتجلسه  مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/11/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای امیررضا رضائی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود 
را به مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد.

آقای فرشاد رضائی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود 
را به مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد.

خانم مهشاد رضائی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود 
را به مبلغ 3۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد 

آقای علیرضا نقاد با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را 
به مبلغ 3۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد

مبلغ  به  1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال  مبلغ  از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در 
فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  15۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال 

اصالح گردید
اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد:

امیررضا رضائی کدملی ۰۰37138928 دارای مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال  آقای 
سهم الشرکه.

4۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال  مبلغ  دارای   ۰۰1453۰449 کدملی  رضائی  فرشاد  آقای 
سهم الشرکه.

ریال  مبلغ 3۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  دارای  خانم مهشاد رضائی کدملی ۰۰19564538 
سهم الشرکه

آقای علیرضا نقاد کدملی ۰۰16811658 دارای مبلغ 3۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه

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

در پایگاه آگهی های سازمان قابل دسترس می باشد
314008/م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسسات غیر 
تجاری تهران

33702959
آگهی تغییرات موسسه

 نظم سازان آسایش به شماره ثبت 25828 و شناسه ملی 1۰32۰278587 
شماره  مجوز  و   1394/11/12 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
45/9/4649۰۰8۰ مورخ 94/11/27 مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
آقای اسماعیل مهرابادی خالدی به کدملی  12392585۰1 به سمت عضو هیئت 

مدیره
آقای سیدعلی زنجانی به کدملی   ۰۰5۰33971۰به سمت عضو هیئت مدیره

آقای علی دهقانی به کدملی  443312۰146به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره
آقای محمد احسانی به کدملی ۰۰4۰731596به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 

مدیره
آقای عباس عسکری به کدملی ۰491461161 به سمت عضوهیئت مدیره انتخاب 

گردیدند
امضا  با  برات  سفته  چک  قبیل  از  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضای 
عادی  اوراق  نیز  و  موسسه  مهر  با  همراه  متفقا  مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل 
واداری و قراردادها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر است. 

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا،تعیین سمت مدیران،تعیین 
الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  امضا  وضعیت حق 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان قابل دسترس می باشد
314007/م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسسات غیر 
تجاری تهران

33719358
آگهی تغییرات شرکت

 گلپاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 92421 و شناسه ملی 1۰1۰1367397 
به استناد صورتجلسه  مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/1۰/29 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
محمودرضا کازرانی به کد ملی ۰۰34897۰62 با پرداخت مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال 
به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 8۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش 

داد.
  ساسان سرتیپی به کد ملی ۰۰4۰255395 با پرداخت مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به 

صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 8۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد.
عبدالحسین تیموری به کد ملی ۰۰39122972 با پرداخت مبلغ2۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال 
به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد 
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید
لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد:

محمودرضا کازرانی به کد ملی ۰۰34897۰62 دارای مبلغ 8۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه.

ساسان سرتیپی به کد ملی ۰۰4۰255395 دارای مبلغ 8۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم 
الشرکه.

عبدالحسین تیموری به کد ملی ۰۰39122972 دارای مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه

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 قابل دسترس می باشد
314009/م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها
 و موسسسات غیر تجاری تهران

اگهی مفقودی 
برگ سبز سواری پژو 16۰۰ آر دی مدل 1383 به شماره شهربانی 82-861ص63 
و شماره موتور 11782۰17642 و شماره شاسی 82144487 به نام اصغر غفاری 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

َابالغ وقت
941372

امالک  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  افتخاری  جاوید  خواهان/شاکی 
به  زاده  حسنعلی  وعلی  ارشاد  رحمانی  داود  شهریارو  وامالک  اسناد  ثبت 
دادگاه  تقدیم  التزام  وجه  ومطالبه  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته 
دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  شهریار  شهرستان  عمومی  های 
عمومی حقوقی شهرستان شهریار واقع در شهرستان شهریار ارجاع و به کالسه 
94۰998264۰3۰1329 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/5/2 وساعت 
رحمانی  داود  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   1۰/3۰
 73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  زاده  علی حسنعلی  ارشادو 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  
نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.م.الف:16629
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-محسن زاده خانقاه 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9200038

واقع  تفکیکی  پنجک  قطعه  مترمربع  دویست  بمساحت  خانه  باب  یک  ششدانگ 
درحصارطهماسب شهریار به پالک شماره 897 فرعی از 24 اصلی شهریار محدود 
و  بیست  شرقا:بطول  یازدهم  بقطعه  متردیواریست  هشت  حدود:شماال:بطول  به 
متردیواریست  هشت  جنوبا:بطول  احداثی  متری  ده  کوچه  به  متردیواریست  پنج 
به خیابان شانزده متری احداثی غربا :بطول بیست و پنج متر دیواریست مشترک 
دفترامالک   319 صفحه   6۰797 ثبت  ذیل  که  تفکیک  مورد  چهارم  قطعه  به 
وبموجب  است  گردیده  وصادروتسلیم  ثبت  زهرائی  محمد  عفت  بنام   349 جلد 
انتقال یافته وبرابر سند  سند رهنی 67142 دفتر 3۰ شهریار به شوذب کاظمی 
شماره  وبرابر  گرفته  قرار  پارسیان  بانک  دررهن  تهران   789 دفتر   7966 رهنی 
تعهد  ایفای  عدم  بعلت  که  میباشد  بازداشت  تهران   1۰2 شعبه   691/87/1۰2
مورخ  نظریه  وبرابر  است  شده   92۰۰۰38 شماره  تحت  صدوراجرائیه  منجربه 
94/8/4 کارشناس رسمی دادگستری درمرحله تجدیدنظر توصیف اجمالی مورد 
محله حصارطهماسب  درصفادشت  است  واقع  فوق  ملک   : از  است  عبارت  وثیقه 
بنای  ارزیابی  مورد  که  پالک 1۰  یک  نرگس  نبش  یک  بوستان  مطهری  خیابان 
بااسکلت  مذکوربصورت یک ساختمان مسکونی چهارطبقه  برروی پالک  احداثی 
بتنی وبدون نما می باشد طبقه همکف پارکینگ وبصورت نیمه کاره بوده وطبقه 
 5 وجمعا  دوواحدمسکونی  هرطبقه  وسوم  دوم  وطبقات  مسکونی  واحد  یک  اول 
مترمربع   12۰ مساحت  به  حدودا  اول  طبقه  است  شده  احداث  مسکونی  واحد 
پوشش  باشد  می  بهداشتی  وسرویس  آشپزخانه  پذیرایی  خواب  دواطاق  بصورت 
ها  پنجره  کابینت چوبی  بری  ودیوارنیزیک مترسرامیک سقف گچ  کف سرامیک 
فلزی درب اطاق ها وواحد چوبی می باشد واحدهای طبقات فوقانی بصورت مشابه 
دارای یک اطاق خواب پذیرایی آشپزخانه وسرویس بهداشتی میباشد طبقات دوم 
ها  وسرویس  آشپزخانه  ودیوار  وکف  بوده  مربع  متر   135 حدودا  هرطبقه  وسوم 
سرامیک شده وسیستم سرمایش کولرآبی وگرمایش بخاری گازی میباشد انشعاب 
برق و گازواحدها مجزا وانشعاب آب مشترک است درروز بازدید فقط طبقه اول 
دراختیارمالک قرارداشت وبمبلغ 3/61۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سه میلیارد و ششصد ده 
میلیون ریال( ارزیابی شده است وجهت وصول طلب بانک وحقوق دولتی کالسه 
فوق الذکر درروز دوشنبه مورخ 95/4/28 ازساعت 9 الی 12 ظهر درمحل اداره 
ازطریق مزایده حضوری  اداری  به نشانی شهریار شهرک  ثبت شهریار واحداجراء 
بفروش میرسد ومزایده ازمبلغ 3/61۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سه میلیارد و ششصد ده 
میلیون ریال( شروع وبه باالترین قیمت که خریدارداشته باشد باشد فروخته خواهد 
شد شرکت درجلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است چنانچه 
روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده 
باارائه  توانند  درهمان ساعت ومکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران می 
چک تضمین شده بانک ملی ایران بمبلغ پایه مزایده جهت شرکت درمزایدهدروقت 
مقرردرجلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا بدهی های مربوط به آب برق وگاز اعم از 
حق انشعاب واشتراک ومصرف ونیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که 
رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند 
انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارائی و شهرداری و ... خواهد بود مزایده 

تاتاریخ 95/7/13 بیمه می باشد.م.الف: 166۰5
تاریخ انتشارآگهی مزایده: 1395/3/17  مسئول اجرای ثبت شهریار

آگهی مزایده اموال منقول
شرکت سازه افرازان لرستان به شماره ثبت 5669 و آقای بهرام قنبری فرزند فضل 
اله به شماره شناسنامه 987 صادره از خرم آباد به موجب پرونده اجرائی کالسه 
94۰۰319 له بانک ایران زمین شعبه مرکزی ششدانگ پالک 21 فرعی از 1892 
اصلی واقع در بخش یک خرم اباد به مساحت 19۰ متر مربع ذیل ثبت 27266 
بنام آقای بهرام قنبری منتقل  الواسطه  صفحه 191 دفتر جلد 211 صادر و مع 
شده است به ادرس خرم آباد خیابان دکتر حسابی کوچه آرش 3 و محدود است 
به شماال : بطول 1۰ متر به قطعه 22 شرقا : بطول 19 متر به قطعه ده جنوبا : 
بطول 1۰ متر بکوچه غربا : بطول 19 متر به قطعه 12 طبق سند رهنی 6639 
مورخه 1393/4/3۰ دفتر خانه 44 خرم آباد در قبال مبلغ 3/931/767/193 ریال 
)سه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون و هفتصد و شصت و هفت هزار و صدو 
نود و سه ریال ( در رهن بانک ایران زمین –شعبه مرکزی قرار گرفته و طبق نظر 
ارزیابی   ) ریال  میلیارد  )پنج  ریال   5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  رسمی  کارشناس 
شده و پالک فوق دارای 182/81 متر مربع اعیانی در یک طبقه همکف مسکونی 
126/36 متر مربع و زیر زمینی 56/45 متر مربع با قدمت حدودا 15 سال و دارای 
انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک می باشد 
پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1395/4/15 در اداره ثبت اسناد 
و امالک خرم آباد واقع در خرم آباد – 6۰ متری مدیریت بلوار شهید فرشاد شفیع 
از طریق مزایده به  آرا  پور خیابان 24 متری شهید چمران خیابان شهید جهان 
فروش می رسد مزایده از مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پنج میلیارد ریال ( شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب – برق – گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
و  مالیاتی  بدهی های  نیز  و  باشد  آنها  دارای  مزایده  مورد  مصرف در صورتی که 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
ضمنامورد مزایده برابر نامه وارده به شماره 36۰۰۰597 مورخه 1395/2/28 فاقد 

بیمه میباشد. م الف 272۰ 
مسئول اجرای اسناد رسمی شهرستان خرم آباد – مجید طاری

کاهش حجم استفاده از منابع بانکی با تسهیل 
سرمایه گذاری خارجی

بر ضرورت تسهیل  تاکید  با  نهم،  نماینده مردم اسفراین در مجلس 
شرایط سرمایه گذاری در کشور، گفت: با تسهیل شرایط سرمایه گذاری 

خارجی حجم استفاده از منابع بانکی کشور کاهش می یابد.
هادی قوامی با تاکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی جز با همگرایی 
و تعامل قوا ممکن نیست، گفت: ما در بحث اقتصاد مقاومتی نیاز به 

سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صنعتی داریم.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه سرمایه 
گذاری دو بعد داخلی و خارجی دارد، افزود: منابع سرمایه گذاری های 
داخلی از نظام بانکی و بورس به دست می آید که متاسفانه عمده منابع 
ما یعنی بیش از 9۰ درصد آن از سوی نظام بانکی، 8 درصد بورس و 

تنها 2 درصد آن از سرمایه گذاری های خارجی تامین می شود.
تنوع سازی برای بهبود شرایط اقتصادی ضروری است

وی با تاکید بر اینکه تنوع سازی برای بهبود شرایط اقتصادی ضروری 
است، تصریح کرد: ما باید به سمت سرمایه گذاری خارجی حرکت کنیم 

تا به این ترتیب رشد و توسعه صنایع تولیدی را شاهد باشیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: سرمایه گذاری خارجی اعم 
از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، سرمایه گذاری غیرمستقیم 
و همچنین سرمایه گذاری ترتیبات قراردادی باید برای تحقق اقتصاد 

مقاومتی در دستور کار قرار بگیرد.
ایجاد فضای آرام در کشور برای جذب سرمایه  اینکه  بیان  با  قوامی 
گذاری های خارجی ضروری است، گفت: با جذب سرمایه های خارجی 
امید به آینده بیشتر شده و شاخص فضای کسب و کار بهبود می یابد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: هر چقدر 
ما موانع پیش روی سرمایه گذاران را در بخش های مختلف برداشته و 
جریان را روان تر کنیم زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی بیشتر فراهم شده 

و می تواند به بهبود شرایط کمک کند.

تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد نفت
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت تسریع 
در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به ویژه فساد نفتی، گفت: 

عقبگرد کشور با تکرار فساد نفتی غیرقابل انکار است.
اسداهلل قره خانی با تاکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های 
مفاسد اقتصادی به ویژه فساد نفتی، گفت: متاسفانه در موضوع فساد 
نفتی سلب اعتماد گسترده ای صورت گرفته و آسیب جدی به حوزه 

نفتی کشور وارد شده است.
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
نظام مند کردن فعالیت های وزارت نفت می تواند از بروز و تکرار فساد 
نفتی جلوگیری کند، افزود: شفاف سازی تمامی معامالت در وزارت نفت 

می تواند از بروز دوباره مفاسد نفتی جلوگیری کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بروز مفاسد اقتصادی 
به هدر رفت کالن منابع کشور منجر می شود، تصریح کرد: در بحث 

فساد نفتی منابع مالی به یغما برده شد.
 کاهش اعتماد ملی در فساد های نفتی 

وی با اشاره به از دست رفتن اعتماد ملی در موضوع فساد نفتی، افزود: 
برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی به ویژپ فساد نفتی می تواند روند 

تحقق اقتصاد مقاومتی را سرعت ببخشد.
قره خانی با بیان اینکه ضربات فساد نفتی تا مدت ها از بدنه وزارت نفت 
جبران شدنی نیست، گفت: بروز چنین فسادهایی عقب گرد به سیر 

تحول وزارت خانه ها در کشور و در نهایت کل نظام خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه مجلس در آینده در موضوع مفاسد اقتصادی ورود 
جدی خواهد داشت، تصریح کرد: سیر تصمیم گیری ها و فرایند اجرایی 
معامالت نفتی با اعمال نظر نظارتی دستگاه های مسئول به طور حتم 

نظمی به خود خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه بی توجهی به بروز چنین مفاسدی در بدنه اقتصاد 
ضربه های سنگینی بر پیکره نظام وارد می کند، گفت: نباید اجازه غارت 

بیت المال به افراد داده شود.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دهم، یادآور شد: نظام مند 
کردن فعالیت ها در وزارت نفت می تواند به شفاف سازی عملکردها در 

این وزارتخانه منجر شود.

ضرورت جذب سرمایه های خارجی برای 
خروج از رکود

نماینده مردم تهران در مجلس دهم، با اشاره به 
توفیق دولت در کنترل تورم، افزود: جذب سرمایه 
های خارجی با هدف رشد تولید ملی و خروج از 

رکود الزم است.
عبدالرضا هاشم زایی با بیان اینکه اولویت مجلس 
دهم بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، گفت: 
از  بهبود شرایط کشور حمایت  برای  راه  بهترین 

تولیدات داخل برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
اسالمشهر  تهران، ری، شمیرانات،  مردم  نماینده 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به 
توفیق دولت در کنترل تورم، افزود: تجربه مثبت 
کاهش  مسیر  در  باید  تورم  کنترل  در  دولت 
نرخ رکود نیز تکرار شود تا به این ترتیب شرایط 

اقتصادی کشور ساماندهی شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه 
الزمه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی تزریق 
نقدینگی به تولید است، تصریح کرد: با توجه به 
اینکه تاکنون نقدینگی داخلی از سوی بانک ها 
جذب  برای  بستر  است  الزم  اکنون  شده  تامین 

سرمایه های خارجی فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به بدهی بانک ها و 
زمینه جذب  باید  نفت  قیمت  کاهش محسوس 
سرمایه گذاری خارجی را در کشور فراهم کنیم، 
افزود: تعامل بیشتر ما با کشورهای مختلف دنیا می 

تواند در بحث اقتصادی ما مثمر ثمر باشد.
هاشم زایی با بیان اینکه در خالل جذب سرمایه 
های خارجی باید اخذ تکنولوژی و فناوری های 
نوین نیز صورت بگیرد، گفت: در حال حاضر واردات 
در کشور ما  باید به تکنولوژی و علم روز محصور 
شود. وی ادامه داد: اولویت دولت و مجلس اکنون 
تحقق اقتصاد مقاومتی با لحاظ فاکتورهای پیش 

بینی شده از سوی رهبر معظم انقالب است.

ریل گذاری برای بهبود اقتصادی کشور 
در مجلس دهم

نماینده مردم اصفهان در مجلس، خروج از رکود را 
اولویت مجلس دهم خواند و گفت: رکود مهم ترین 
معضل کنونی کشور بوده که اقتصاد را با چالش 

های متعددی رو به رو کرده است.
مشکالت  رفع  اینکه  بیان  با  فوالدگر  حمیدرضا 
کنونی کشور باید اولویت مجلس دهم باشد، گفت: 
رکود مهم ترین معضل کنونی کشور بوده که اقتصاد 

را با چالش های متعددی رو به رو کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه کمک به دستگاه های مختلف برای 
خروج از رکود باید اولویت مسئوالن باشد، افزود: 
مجلس  سوی  از  اوضاع  بهبود  برای  گذاری  ریل 
صورت گرفته اکنون زمان ورود جدی دولت به رفع 
مشکالت و همچنین نظارت دستگاه های مسئول 

برای اجرای دقیق مصوبات است.
وی ادامه داد: مجلس در دوره های قبل تالش عمده 
ای برای بهبود شرایط کشور داشته که می تواند در 
این زمینه به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار 
اشاره کرد اما باید بدانیم که تصویب صرف قوانین 
راهگشای کار نبوده و برای ایجاد تحول اقتصادی 
نظارتی  و همچنین  ویژه  تدابیری  اتخاذ  نیازمند 
دقیق هستیم.فوالدگر با بیان اینکه خروج از رکود 
با اجرای صحیح قوانین مصوب مجلس ممکن می 
شود، تصریح کرد: حمایت از تولید داخل یکی از 
مولفه هایی است که می تواند رونق اقتصادی را 

برای کشور ممکن کند.

خبر در خبر است.  زنان  دار حضور  رکورد  مجلس دهم 
راه  مجلس  به  زن   17+1 دوم  و  اول  مرحله 
مجلس  به  شده  وارد  زنان  تعداد  آمار  یافتند. 
در دوره های قبل هم جالب توجه است و نشان 
برای  زیادی  شانس  اصوال  زنان  که  می دهد 
حضور مجلس در ایران را ندارند. در دوره اول 
تا سوم مجلس 4 زن، در دوره چهارم 9 زن، 
در دوره پنجم 14 زن، در دوره ششم 13 زن، 
دردوره هفتم 13 زن، در دوره هشتم 8 زن و 
در دوره نهم 9 زن به عنوان نمایندگان مردم 

در مجلس حضورداشتند. 
دموکراسی تلخی و شیرینی های خود را دارد. 
برخی  است.  سخت  ای  عده  برای  آن  هضم 
مدعی رفتاری دمکراتیک هستند، اما خروجی 
رفتارشان عکس آن را نشان می دهد. اگر چه 
متفاوت  یکدیگر  با  کشورها  سیاسی  ساختار 
اجرای  ارکان  از  یکی  حزب  وجود  اما  است، 
دمکراسی است. قدرت سیاسی گزینه ای است 
که زنان و مردان ایرانی برای بدست آوردن آن 

در انتخابات تالش کرده اند.
با نبود فعالیت های حزبی در کشورمان، حضور 
چالش  به  را  مردان  قدرت  جامعه،  در  زنان 
کشیده و رفتاری که مردان در برابر این حضور 
از خود نشان می دهند، نشان دهنده رفتاری 
دمکراتیک یا غیر آن در کوچکترین نهاد جامعه 

یعنی همان »خانواده« است.
برخی این چالش را نفی کرده و برخی دیگر به 
نوعی با آن کنار آمده اند. فرقی نمی کند از چه 
طیف و گروهی باشید، ممکن است در جامعه 
چهره ای دمکراتیک داشته باشید، اما در بطن 
اما  باشید.  دیکتاتور  و  مستبد  فردی  خانواده 
آنچه مهم است تکیه زنان بر توانمندیها و ویژه 
بحث  با  که  است  تاریخ  در طول  گیهای خود 
های ملی، مذهبی و سنتی بسیاری همراه بوده 
است که با نگاهی به پیشینه تاریخی می توان 

این حضور را لمس کرد.
الیه  الیه  در  ایرانی  جامعه  مردساالری  نگاه 
قدرت  در  زنان  حضور  خود  پنهان  چندان  نه 
برای  سازد.  می  همراه  چالش  با  را  سیاسی 
خروج از این معضل آنچه راه گشای کار است 

وجود احزاب سیاسی است.
حضور زنان در مجلس دهم نشان داد، در هیچ 
جامعه ای امکان ایجاد یک تغییر اجتماعی آنی 
یک شبه  تصمیم گیری های  و  نیست  ممکن 
و  امکانات  به  خیانت  تنها  نه  نسنجیده  و 
ظرفیت های ایجاد شده به شمار می رود، بلکه 
دارد.  معکوس  نتیجه ی  می تواند  مورادی  در 
حزب  در  تغییر  خواهان  زنان  چنانچه  اگر  اما 

یا گروهی شناخته شده دارای ارکان مشخص 
فعالیت نمایند، می توان از درون حزب افرادی 

را مشخص و به مردم معرفی کرد.
با نگاهی به کارنامه جنبش ها و جریان های 
انقالب اسالمی  پیروزی  از  زنان پیش  سیاسی 
گیری  دهد.شکل  می  نشان  را  موضوع  این 
جنبش های سیاسی زنان در طول تاریخ نقش  
آنان در اعتراض به افزایش قیمت نان، جنبش 
صنعت  شدن  ملی  مشروطه،  جنبش  تنباکو، 
نفت و... که به عنوان نیروهای موثر سیاسی در 
وقوع انقالب اسالمی به اوج خود رسید و آشکار 
شد. در آن برهه از زمان زنان با میل خود در 
صحنه ها حاضر شده و در شکل گیری جنبش 
با  اما  ایفا کردند.  موثری  نقش  اجتماعی  های 
سنتی-  نیروهای  گیری  شکل  و  انقالب  وقوع 
خصوصی  به  را  عمومی  عرصه  زنان  مذهبی 
واگذار کرده و میل چندانی به حضور در گروه 

ها و احزاب نداشتند.
تنها در چند مورد بخصوص در جنگ تحمیلی 
8 ساله همپای مردان جنگیدند و بار اسارت و 
آوارگی از شهر و دیار و یا مرگ فرزندان خود 

را بدوش کشیدند. 
به  زنان  وبیش  کم  مدت  این  طی  چند  هر 
عرصه  اما  دادند،  ادامه  خود  های  فعالیت 
و   نبود  آنان  جوالنگاه  برای  مجالی  سیاست 
سهم زنان از مناصب عالی تنها در مشاور امور 
زنان ریاست جمهوری و یا تعدادی اندکی در 

مجلس خالصه شد.
حال که به مجلس دهم رسیدیم با حضور زنان 
و تکیه بر کرسی مجلس مطالبات زنان جهت 

همین  به  و  کرده  پیدا  تری  مشخص  گیری 
و  تدبیر  »دولت  آمدن  کار  روی  با  هم  دلیل 
در حوزه  اجتماعی   _ سیاسی  تحوالت  امید« 
زنان بطور ملموس تری خود را نشان می دهد. 
رفتن  باال  با  که  سیاسی  مشارکت  این  شاید 
تحصیالت و تقاضای کار در جامعه همراه بوده 
رنگ و چهره ای دیگر به خود بگیرد و خواستار 
آن  در  زنان  منفعت  که  قوانینی  در  تغییرات 

دیده نشده خود را پیدا کند.
کماکان  که  دیدگاهی  و  حقوقی  موانع  برخی 
یا  و  مانده  باقی  خود  جای  بر  زنان  به  نسبت 
زنان  که حضور  هایی  واژه  و  تعاریف  در  ابهام 
را در عرصه سیاست به چالش کشیده و همین 
عقالنیت  دارای  که  زنانی  تا  شده  باعث  امر 
سیاسی و آگاهی به امور سیاست دارند عرصه 

را خالی کنند. 
اسالمی  شورای  مجلس  قبل  های  دوره  در 
بسیار  مردان  به  نسبت  زنان  حضور  چند  هر 
کمرنگ تر بوده، اما در جریان تصویب قوانین 
در  قانونی  های  طرح  پیشنهاد  و  زنان  نفع  به 
اما  اند  بوده  فعال  زنان،  احقاق حقوق  راستای 
آنجا که نوبت به مذاکرات راجع به مسائل کلی 
حتی  اند.  داشته  حضور  کمتر  بوده  کشور  تر 
لحاظ کمی در مجلس  به  زنان  تعداد  افزایش 
دهم نیز در مقایسه با فضایی که مردانه است 
می تواند بر تصویب برخی قوانین که یک جانبه 

نگریسته می شود، تاثیر گذار باشد.
اگر زنان مجلس بدور از فرهنگ پدر ساالرانه 
انتقال  را  جامعه  زنان  های  خواسته  و  نیازها 
دهند و مطالبات آنان را طلب کنند بدون تحت 

تاثیر قرار گرفتن بر این ساختار می توانند تا 
حدودی عرصه را برای زنان خواهان تغییر باز 

کنند.
کشوری  هر  در  آزادی  و  دموکراسی  چند  هر 
تعیین  کشور  آن  زمان  شرایط  سنجیدن  با 
نادیده  را  زنان  نقش  توان  نمی  اما  می شود. 
گرفت و حضور آنان را در سیاست با نگاه های 

سنتی- مذهبی به حاشیه هدایت کرد.
اگر همین جمع اندک زنان در مجلس مطابق 
جامعه  زنان  عقالنی  های  خواسته  و  نیازها  با 
خواسته های آنان را مطالبه کنند و تاثیر گذار 
های  عرصه  در  داشت  امید  توان  می  باشند، 
بعدی رقابت انتخاباتی زنان بیشتر و موفق تری 

را جذب این نهاد دمکراسی کرد.
عرصه های  تمامی  در  قدرت  عادالنه ی  تقسیم 
اجتماعی و سیاسی بین زنان و مردان نه تنها 
حق  بلکه  است،  دموکراسی  پیش برد  ضامن 
طبیعی شهروندان از هر دو جنس است که در 

عرصه سیاست تاثیر گذار می باشند.
برخی با  انتقاد و مطرح کردن این مسئله  که 
نگه داری  کودک،  و  خانواده  حفظ  مسئولیت 
در  زنان  با حضور  خانواده   اعضای  و  فرزندان 
باید  اما  کشند  می  چالش  به  سیاست  عرصه 
و  خانه  در  کار  عادالنه ی  تقسیم  عدم  گفت 
جامعه، یکی از اصلی ترین عوامل عدم مساوات 
بین زنان و مردان است؛ که با تغییر نگرش و 
ماسبات تقسیم کار عادالنه در خانه و جامعه 

را بنیان نهاد. 
تاریخ نشان داده که حرف آخر را قانون گذاران 
در  حاضر  زنان  می زنند.  سیاست گذاران  و 
مجلس می بایست با اعتماد به خود و رای که 
مردم به آنها داده اند، برای کسب حقوق حقه ی 
اشراف  با  و  کرده  کسب  سیاسی  آگاهی  خود 
به امور مجلس و قوانین آن در تصمیم گیری 
کنند.  ایفا  موثری  نقش  اساسی  و  مهم  های 
نگاه  که  برخی  همفکری  با  و  مردان  کنار  در 
جنسیتی را در منافع عمومی دخیل نمی دانند 
برای تصویب و نظارت قانونی نقش مهمی ایفا 
کرده و حضور پررنگی در تصویب و اثربخشی 

در طرح ها و لوایج داشته باشند.
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نماینده مردم ماکو در مجلس عملکرد ستاد 
کرد  ارزیابی  مثبت  را  ارومیه  دریاچه  احیای 
روش  اصالح  محلی،  مردم  مشارکت  وگفت: 
زاب  رودخانه  از  آب  انتقال  و  آبیاری  های 
ارومیه  دریاچه  احیای  برای  موثر  اقدامات  از 

است.
رئیس  هشدار  درباره  شریف پور  اهلل  عین 
ارومیه  دریاچه  وفناوری  علمی  گروه  ستاد 
دریاچه  شدن  خشک  احتمال  خصوص  در 
اساس  بر  گفت:  مهرماه،  و  شهریور  در 
احیای  کارگروه  از سوی  ارائه شده  گزارشات 
به  جمهور  رئیس  سفر  در  ارومیه  دریاچه 
دریاچه  خوشبختانه  غربی  آذربایجان  استان 
خوبی  پیشرفت  قبل  سال های  با  مقایسه  در 

با  اظهارات  این  چون  بنابراین  است  داشته 
گزارشات ارائه شده همخوانی ندارد قابل قبول 

و مورد تایید نیست.
نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت و شوط 
ستاد  عملکرد  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
احیای دریاچه ارومیه را مثبت ارزیابی کرد و 
افزود: با توجه به گزارشات ارائه شده از سوی 
آینده  در  امیدواریم  دریاچه  احیای  کارگروه 
اقدامات  زیرا  نباشیم  دریاچه  خشکی  شاهد 

موثر و مناسب در حال انجام است.
ادامه  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
منجر  موثر  اقدامات  این  خوشبختانه  داد: 
در  محلی  جوامع  و  مردم  خوب  مشارکت  به 
نحوی  به  می شود  دریاچه  احیای  برنامه های 

که امید است با انجام اقدامات موثر در زمینه 
نوین  روش های  اجرای  و  آب  صرفه جویی 
به  دریاچه  احیای  روند  کشاورزی  در  آبیاری 

سرعت طی شود.
شریف پور ادامه داد: از سوی دیگر انتقال آب 
از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه مطرح است 
که در همین راستا پیمانکاران در حال فعالیت 
قسمت  زاب  آب  انتقال  با  امیدواریم  هستند؛ 

اعظمی از دریاچه را بتوان احیا کرد.
در  شوط  و  پلدشت  ماکو،چالدران،  نماینده 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه خشکی 
زیست  های  آسیب  و  ارومیه خطرات  دریاچه 
محیطی زیادی را برای کشور به همراه خواهد 
داشت، تصریح کرد: در صورت خشکی دریاچه 

نمک  به جای طوفان های شن، طوفان های 
را خواهیم داشت و نه تنها این معضل استان 
های آذربایجان غربی، شرقی، کردستان، زنجان 
بلکه شمال و شمال  فرا می گیرد  را  اردبیل  و 
غربی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد 
بنابراین می طلبد که در راستای احیای  داد؛ 

دریاچه  ارومیه گام های اساسی برداشت.
احیای  ستاد  فناوری  و  علمی  گروه  رئیس 
با  گفت:  اخیر،  روزهای  طی  ارومیه  دریاچه 
و  ارومیه  دریاچه  آب  تبخیر  میزان  به  توجه 
همچنین افزایش دما، پیش بینی می کنیم در 
شهریور و مهر امسال قسمت هایی از دریاچه 
جنوبی  و  شمالی  قسمت  و  خشک  ارومیه 

دریاچه از هم جدا شود.

بهبود وضعیت دریاچه ارومیه در مقایسه با سال های گذشته
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تشکیل ستاد بحران
 برای کنترل آسیب های فضای مجازی 

دادستان کل کشور گفت: همانطور که برای آسیب های دیگر ستاد بحران 
تشکیل می شود باید برای آسیب های ناشی از فضای مجازی مخصوصا 

برای جوانان نیز ستاد بحران تشکیل شود.
حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم بزرگداشت 
شهدای قیام یوم اهلل 15 خرداد 42 با بیان اینکه کندی روند اینترنت ملی 
و سستی برخی مسئوالن باعث تشدید آسیب های ناشی از فضای مجازی 
شده است افزود: حوادث زیادی از جمله حادثه اخیر ورامین و افزایش آمار 
طالق و بزه های اجتماعی ناشی از تاثیرپذیری افراد از این فضا شکل می 

گیرد.
وی با بیان اینکه دشمن برای انحراف جامعه اسالمی و جوانان متعهد کشور 
برنامه ریزی گسترده و هوشمندانه ای کرده است افزود: مسئوالن کشور باید 
فضای استفاده جوانان و خانواده ها از این فضا را ایمن کرده و مقابل سوء 

استفاده مفسدان اخالقی بایستند.
منتظری با بیان اینکه شبکه های اجتماعی تلفن همراه و برخی نرم افزارهای 
ارتباطی آن بالی جان خانواده ها شده است افزود: دشمن امروز از طریق 

فضای مجازی ارزشهای دینی فردی و خانوادگی را هدف قرار داده است.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب سالهاست که این خطر را احساس کرده 
و مساله شبیخون فرهنگی را عنوان کرده است و امروز شاهد هستیم که 

فضای مجازی چه بر سر فکر و سعادت جوانان کشور آورده است.
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی افراد سودجو 
با اهداف طراحی شده از سوی دشمنان اقدام به ترویج ادیان و مذاهب 
انحرافی و دروغین می کنند افزود: این افراد با ارزشها و معارف دینی آحاد 
جامعه درافتاده و با ترویج این انحرافات به دنبال تخطئه فکری و عقیدتی 

جامعه اسالمی هستند.
وی انگلیس، آمریکا و اسرائیل را بزرگترین دشمنان ملت ایران خواند و 
گفت: دشمن همواره با استفاده از راه های جدید و اتاق فکری که برای 
این امر تشکیل داده به دنبال نفوذ بر ملت ایران و در اختیار گرفتن شئون 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنان است.
منتظری با بیان اینکه مردم باید آگاهانه راه های نفوذ را شناسایی کنند و 
دشمن شناسی و بصیرت خود را افزایش دهند افزود: رهبری معظم سالها 
پیش این نفوذ مخوف دشمنان را که در قالب های نرم طراحی شده است 

شناسایی کرده و نسبت به آن هشدارهای الزم را دادند.

افزایش قیمت خودرو برابرست
 با افزایش نارضایتي و رکود 

بودن  پاسخگو  لزوم  بر  تأکید  با  اسالمي  شوراي  مجلس  نماینده  یک 
خودروسازان به نیازهاي مصرف کنندگان داخلي گفت: عدم ارتقاي کیفیت 
خودروهاي تولیدي در سال هاي اخیر، باعث نارضایتي مشتریان داخلي 
شد و خودروسازان براي حضور مؤثر در بازار باید نسبت به ارتقاي کیفیت 

تولیدات خود، اقدامات جدي انجام دهند.
به گزارش پیام  زمان به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداري تهران، دکتر غالمرضا کاتب افزود: خودروسازان، عالوه بر ارتقاي 
کیفیت و به روز کردن فن آوري در تولید، باید نسبت به ارائه خدمات پس 
از فروش اقدام نموده و در عین حال، به »اقتصاد مقاومتي« نیز توجه جدی 
داشته باشند.وي با اشاره به این که در وضعیت فعلي بازار و رکود اقتصاد 
کشور، هر گونه افزایش قیمت خودرو، افزایش نارضایتي متقاضیان را به 
دنبال خواهد داشت و باعث افزایش رکود در صنعت خودرو خواهد شد، 
اظهار کرد: بازار خودرو براي خروج از رکود، باید در زمینه قیمت گذاري با 

حذف موانع موجود به بازاري رقابت پذیر تبدیل شود.
کاتب با بیان این که باید به سمت آزادسازي قیمت خودرو حرکت کنیم، 
تصریح کرد: در صورتي که فضا براي حضور سرمایه گذاران خارجي باز شود 
و نقش تولید کنندگان در بازار داخلی افزایش یآبد، آن زمان مي توانیم 

شاهد ایجاد بازار رقابتي باشیم.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شوراي اسالمي 
در پایان با تأکید بر این که خودروسازان باید مانع از ضرر و زیان در فرآیند 
تولید شوند، خاطرنشان کرد: شرکت هاي خودروساز باید به واسطه مدیریت 
صحیح و افزایش بهره وري، هزینه تولید در صنعت خودرو را کاهش دهند.

ممنوعیت ورود 28 برند خارجی سیگار

مدیرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کشور، گفت: 11۰4 میلیون نخ از سال 
92 تا 94 موجود است که به ترتیب منهدم خواهد شد، همچنین چند باند 
بزرگ در روزهای اخیر که سیگار قاچاق را به صورت انبوه به کشور وارد 

کرده  اند، کشف و ضبط شده است.
عباس نخعی در دهمین جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات، 
گفت: طرح کد رهگیری بر روی سیگار امسال کلید خورد و استفاده از 
سامانه انبارداری نیز در دستور کار قرار گرفت. متأسفانه ترانزیت این مواد از 
کشور ما انجام می شود به خصوص قاچاق این مواد که از کشورهای همسایه 

مجدد به کشور ما برگشت داده می شود.
وی ادامه داد: برای اولین بار طرح یکنواختی پاکت های سیگار تصویب شد و 
سیگارهایی که از سال 88، به بعد در انبارها نگهداری شده که 2.4 میلیارد 

نخ بوده، با همکاری شهرداری در سال گذشته منهدم شد.
نخعی گفت: برای سیگارهای سال 92 به بعد هم این برنامه را اجرا می کنیم 
در سال 92 حدود 244 میلیون نخ، در سال 93 حدود 38۰ میلیون نخ و 
در سال گذشته 48۰ میلیون نخ موجود است و انهدام مقادیر زیادی تنباکو 

نیز در برنامه وجود دارد.
 مدیرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کشور، با اشاره به اینکه بسیاری از 
برندهای سیگار قاچاق می شوند، گفت: ترانزیت بیش از 28 برند از این تعداد 
برند از کشور ممنوع خواهد شد. اما نفوذ از طریق ترفندهای شرکت ها وجود 
دارد که گرایش به سمت برخی برندها کاهش تولید را ایجاد کرده است. و 

باید این ها مورد مطالعه قرار گیرند.
وی ادامه داد: اگر قرار است اقدام به کاهش مصرف مواد دخانی شود باید این 
نوع تبلیغات به سمت صفر برود و به دکه فروش ها و خرده فروش ها توجه 
ویژه شود اما بدون ساماندهی این بخش کنترل مصرف امکانپذیر نیست. 
روستاها و شهرهای پرخطر باید شناسایی شوند و این برنامه های کنترلی 
باید از این مناطق آغاز شوند چون میزان مصرف قاچاق مشخص نیست تا 

بتوانیم آن را کنترل کنیم.
نخعی گفت: چند باند بزرگ قاچاق سیگار در روزهای اخیر که سیگار به 

صورت انبوه وارد کشور کرده اند کشف و ضبط شده است.

توزیع بیش از 620 هزار واحد خون در کشور 

خون  واحد  هزار  از 62۰  بیش  گفت:  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
پایان  تا  ابتدای فروردین  از  و فرآورده های آن شامل پالکت و پالسما 
اردیبهشت )1395( به مراکز درمانی کشور ارسال و در بین مراکز درمانی و 
بیمارستان ها توزیع شد.بشیر حاجی بیگی اظهار کرد:ود : در این مدت33۰ 
هزار واحد گلبول قرمز فشرده شده، حدود 116 هزار واحد پالسما و نزدیک 

به 175 هزار واحد پالکت در مراکز درمانی توزیع شده است.
مدیر کل روابط عمومی سازمان انتقال خون گفت: در اردیبهشت ماه امسال 
بیش از 18 درصد از خون های اهدایی در کشور توسط مردم تهران تامین 
شده است.حاجی بیگی ادامه داد: استان های کهگیلویه و بویر احمد، قم و 
البرز و تهران در اردیبهشت 1395 بیشترین میزان رشد اهدای خون را 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته )1394( داشته اند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین در دو ماهه امسال 457 هزار و 58۰ تن 
 برای اهدای خون به مراکز انتقال خون کشور مراجعه کردند که از این شمار

374 هزار و 996 تن موفق به اهدای خون شده اند.

حوزه زنان از نبود برخی
 تعادل ها رنج می برد

جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
رنج  ها  تعادل  عدم  انواع  از  زنان  گفت: حوزه 
از یک وضعیت  این حوزه هنوز  برد و در  می 

نیستیم. برخوردار  متوازن 
نشست  دومین  در  موالوردی  شهیندخت 
استان  فرهیخته  بانوان  جمعیت  روسای 
مجموعه  افزود:  اسالمی  تبلیغات  ادارات  های 
بررسی ها نشان می دهد به رغم برنامه های 
توسعه ای هنوز کشور از یک توسعه متوازن، 
تمام  و  نیست  برخوردار  پایدار  و  جانبه  همه 
یافته  توسعه  اندازه  یک  به  کشور  مناطق 
نیست و در برنامه های توسعه ای این توازن 
این  اینکه  بیان  با  است.وی  نیامده  وجود  به 
قابل تعمیم است،  نیز  زنان  وضعیت در حوزه 
از وضعیت  را  زنان  توان  البته نمی  ادامه داد: 
منظور  همین  به  کرد  مستنثی  جامعه  کلی 
نقشه  و  زنان  اطلس  تدوین  برنامه مهم  ما دو 

آسیب های اجتماعی را به نتیجه رساندیم.
توسعه  برنامه  پنج  اینکه  بیان  با  موالوردی 
از  قبل  دیگر  برنامه  پنج  و  انقالب  از  پس 
هنوز  اما  شده،  اجرایی  کشور  در  انقالب 
شود،  می  مشاهده  کشور  در  نامتوازن  توسعه 
نقشه  براساس  منظور  همین  به  کرد:  اضافه 
اینکه  به  توجه  با  و  اجتماعی  های  آسیب 
مشترکی  های  آسیب  از  مختلف  های  استان 
رنج می برند، برنامه ریزی ها باید این واقعیت 
را مورد توجه قرار دهد که ما نمی توانیم یک 
نسخه برای تمام استان ها در مرکز بپیچیم.

جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
تمام  در  دهد  می  نشان  ها  بررسی  افزود: 
دستگاههای  اجتماعی  های  آسیب  محورهای 
و  ندارد  الزم  اثربخشی  اما  دارد  ورود  متولی 
که  دارد،  صعودی  سیر  نیز  ها  آسیب  روند 
بانوان  بیشتر  مشارکت  به  نیاز  زمینه  این  در 

است.
وی ادامه داد: در این راستا قرار است با هدف 
رویکرد  با  و  ای  شبکه  های  همکاری  ترویج 
رئیس  حضور  با  نشستی  مقاومتی  اقتصاد 

برگزار شود. جمهوری 
وی به موضوع آموزش و بهداشت و پیشرفت 
گفت:  و  کرد  اشاره  ها  عرصه  این  در  زنان 
های  شاخص  در  ما  گذشته  سال  چند  تا 
اکنون  اما  بودیم  الگو  آموزش  و  بهداشت 
روز  به  با  کشورها  برخی  و  نیست  اینگونه 
این  بیشتری در  کردن عملکردشان، پیشرفت 
این  در  به سمت عقب گرد  ما  و  دارند  زمینه 
اولویت  حوزه  پنج  به  هستیم.وی  حوزه  دو 
دار، خانواده، سالمت، تامین اجتماعی، آسیب 
های اجتماعی و اشتغال در حوزه زنان اشاره 
کرد و افزود: ما اولویت ها را آماده کرده ایم تا 
براساس  را  برنامه ششم  برای  اجکام موردنیاز 
تا به نوعی تعادل و توازن  آن پیشنهاد دهیم 
در تمام جنبه های زندگی بانوان ایجاد کنیم.
جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
گفت: همچنین ما پیشنهاد داریم که موضوع 
سیاست  با  آن  رابطه  و  جنسیتی  عدالت 
گیرد  قرار  بررسی  مورد  عمومی  های  گذاری 
استراتژیک  مرکز  در  ای  جلسه  در  امروز  که 
شد.وی  خواهد  بررسی  جمهوری  ریاست 
تمامی  در  ایران  اسالمی  جمهوری  داد:  ادامه 
را  جنسیتی  عدالت  المللی  بین  های  اجالس 
مطرح کرده است و از سال 95 یا یک حرکت 
های  برنامه  و  ها  شاخص  ها،  ویژگی  جدی 
چون  کنیم  می  شناسایی  را  جنسیتی  عدالت 
و  کار  بازار  خانواده،  در  عدالت جنسیتی  باید 

مدیریت به صورت ویژه معرفی شود.

به قهوه  تبدیل قلیان سرایی 
بانکی  تسهیالت  با  خانه 

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و 
جوانان استان کرمان گفت: طی مذاکرات انجام 
شده با یکی از بانک ها، صاحبان قلیان سراهایی 
که عالقه مند تبدیل به شربت خانه یا قهوه خانه 
با  وام  تا  می کنیم  معرفی  بانک  به  را  هستند 

سود 2درصد دریافت کنند. 
سازمان های  کرد:  اظهار  اسدی  اهلل  روح 
قلیان سراها  به  محله  به  محله  مردم نهاد 
قلیان  می خواهند  آنان  از  و  می کنند  مراجعه 
شوند.  تبدیل  شربت خانه  و  قهوه خانه  به  سرا 
آموزشی  دوره  قلیان سراها  این  صاحبان  برای 

نحوه درست کردن قهوه برگزار می کنیم. 
قلیان ها  کمپین  اجرای  به  اشاره  با  وی 
دو  گفت:  کرمان  استان  در  کنیم  گلدان  را 
از  یکی  در  نفره ای   8۰۰ جشن  قبل  هفته 
پارک های کرمان که افراد به طور علنی قلیان 
افراد  برخی  کردیم.  برگزار  می کنند،  مصرف 
به  را  آن ها  ما  و  را می آوردند  قلیان های خود 
اینترنت  همراه  به  و  می کردیم  تبدیل  گلدان 

رایگان به آنان تحویل می دادیم. 
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش 
افزود: قصد داریم در  استان کرمان  و جوانان 
سال جاری به صورت مشارکتی با دستگاه های 
عضو ستاد ساماندهی استان کرمان به اجرای 
هم افزایی  با  چراکه  بپردازیم  خود  برنامه های 
برای  را  بهتری  برنامه های  امکانات  و  بودجه 
همه  به  را  این  کنیم.  اجرا  می توانیم  جوانان 
جوان  هفته  برنامه  کردیم.  اعالم  شهرستان ها 

را همین گونه برگزار کردیم. 
نشاط  داریم  قصد  گفت:   ادامه  در  وی 
دستیابی  برای  که  دهیم  افزایش  را  اجتماعی 

به این هدف نیاز به همه دستگاه ها داریم. 
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش 
برگزاری  به  اشاره  با  کرمان  استان  جوانان  و 
دوره آموزشی سواد رسانه ای گفت: این دوره 
شامل 6 ساعت آموزش حضوری و 4۰ ساعت 
نفر   36۰ است  قرار  می شود.  آنالین  آموزش 
دوره،  طی  از  پس  هرکدام  و  کنند  شرکت 

1۰۰ نفر دیگر را آموزش دهند. 

خبر خبر

وزیر بهداشت، اعتیاد و مصرف قلیان و سیگار 
را مصیبت مهم خانواده های ایرانی خواند و در 
عین حال از حضور کم رنگ سازمان صداوسیما 

و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتقاد کرد. 
ستاد  جلسه  در  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
اشاره  با  دخانیات  با  مبارزه  و  کنترل  کشوری 
به استفاده هشت میلیون نفر در کشور از مواد 
مسئوالن  از  برخی  گاهی  کرد:  اظهار  دخانی، 
مردم  قلیان  و  سیگار  به  می گویند  من  به 
رده های  از  برخی  در  نگاه  این  دارید.  چکار 
از  یکی  اعتیاد  دارد.  وجود  هم  کشور  باالی 
است  ایرانی  خانواده های  مهم  مصیبت های 
سیگار شروع  از  اعتیاد  می شود  گفته  اینکه  و 

می شود حرفی علمی است. 
 75 ریه،  سرطان های  درصد   9۰ افزود:  وی 
درصد سرطان های دستگاه گوارش و همچنین 
این  اگر  است.  از عوارض مصرف سیگار  مثانه 
آینده  سال   4۰ تا  کشور  شود  رها  موضوع 
مصرف  باالترین  پاکستان  و  مصر  همراه  به 

دخانیات در دنیا را خواهد داشت. 
وزیر بهداشت با بیان اینکه ما در زمینه اقداماتی 
که انجام می دهیم، آمار ارائه می کنیم ولی روز 
به روز فرزندان ما بیشتر معتاد می شوند، گفت: 
در کشور چندین ستاد ایجاد کرده ایم، اما امروز 
در چه شرایطی قرار داریم؟ وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی و سازمان صداوسیما باید در قله 
این برنامه ها باشند. 

مصیبت  قلیان  بحث  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ادامه  است،  ایرانی  خانواده های  مضاعف 
نشان  را  مصیبت  این  صداوسیما  چرا  داد: 
توتون  به  افزودنی  مواد  درصد   8۰ نمی د هد. 
از  نوجوانان  و  جوانان  روز  به  روز  که  قلیان ها 
است.  سرطان زا  می کنند،  استقبال  بیشتر  آن 
بنزن موجود در این قلیان ها نیز طی سه سال 

هم  قلیان  آب  می شود.  سرطان  ایجاد  باعث 
هیچ تاثیری در سم زدایی ندارد و عوارض آن 
متوجه مصرف کننده و اطرافیان او خواهد شد. 
هر وعده قلیان به اندازه 5 تا 1۰ پاکت مصرف 

سیگار ضرر دارد. 
هاشمی در ادامه اظهار کرد: سیگار و موادمخدر 
اسلحه هستند و بیشتر از آن آدم می کشند، چرا 
نمی شود جلوی قاچاق آن را گرفت؟ اگر قاچاق 

درست نشود اقتصاد مقاومتی نیز شعار است. 

هیچ  بهداشت  وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
چشم داشتی به درآمد حاصل از افزایش مالیات 
بخش  می توان  کرد:  تصریح  ندارد،  سیگار  بر 
بخش های  سایر  به  را  پول  این  از  عمده ای 
نظارتی داد. وزارت بهداشت قربانی ناکارآمدی 
است؛  اثرگذار  دستگاه های  اقدامات  از  بخشی 
آسیب های  و  مختلف  بیماری های  که  چرا 
اجتماعی و هزینه سرسام آور آنها به ما محول 

می شود. 
نظامی  که  نیست  خوب  افزود:  بهداشت  وزیر 
ناکارآمد  زمینه ها  این  در  ادعا  و  اقتدار  این  با 
وجود  آن  برای  اراده ای  می کنم  فکر  باشد. 
عوارض  وضع  اینکه  سر  بر  سال هاست  ندارد. 
کشور  در  آن  مصرف  کاهش  باعث  سیگار  بر 
به  مدام  نباید  ما  می کنیم.  بحث  می شود، 
اقدامات  این  هزینه  باید  بلکه  برگردیم  عقب 
را  مردم  فرهنگ سازی  با  و  دهیم  افزایش  را 

توانمند و واکسینه کنیم. 
در  تقصیر  بیشترین  اینکه  بیان  با  هاشمی 
اظهار  است،  سیاستگذاران  متوجه  زمینه  این 
می توانند  هم  کنار  در  موارد  این  تمام  کرد: 
موثر باشند. سیاست گذاران فکر نکنند مصرف 
دخانیات و قلیان برای مردم تفنن است، بلکه 
مردم  بود.  خواهد  آنها  برای  مصیبتی  شروع 

کمترین تقصیر را در این زمینه دارند. 

وزیر بهداشت عنوان کرد:

اعتیاد عامل اصلی سرطانهاست

رشد27درصدی مرگ
 بدلیل مصرف قرص برنج

پزشکی قانونی استان تهران از افزایش 27 درصدی مرگ 
بر اثر مصرف و مسمومیت با قرص برنج در فروردین امسال 

)1395(خبر داد.
تهران،در  استان  قانونی  پزشکی  کل  اداره  از  گزارش  به 
فروردین سالجاری، 15 تن در اثر مسمومیت با قرص برنج 
جان خود را از دست داده اند که این شمار در مقایسه با 
اثر  بر  تعداد فوت  مدت مشابه سال گذشته )1394( که 
مسمومیت با قرص برنج 4 تن اعالم شده بود 27.5 درصد 

افزایش یافته است.
از  ناشی  شدگان  فوت  کل  اصز  گزارش،  این  اساس  بر 
مسمومیت با قرص برنج در فروردین ماه امسال 9 تن مرد 

و 6 تن نیز زن بودند.
و  کردن  عفونی  ضد  برای  آن  از  که  فسفات  آلومینیوم 
جلوگیری از آفت ضدگی چون برنج مورد استفاده قرار می 
تجاری مختلفی همچون کوئیک فوس  نام های  گیرد،به 
دارد  وجود   )Celphos( سلفوس  و   )Quickphos(

که در ایران به نام قرص برنج مشهور است.
تا چهار ساعت سیستم  این قرص ظرف مدت 3  مصرف 
تنفسی و قلب را دچار اختالل کرده و فرد به طرز دردناکی 
خواهد مرد. در صورتیکه فرد قرص برنج را بخورد یا بوی 
آن را استشمام کند دچار مسمومیت خواهد شد که اگر 
سم از بدن وی خارج نشود موجب مرگ وی خواهد شد.

ضرب االجل 2 هفته ای
 برای عرضه کنندگان مواد دخانی 

از  کشور  دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  رییس 
برای  دخانی  مواد  عرضه کنندگان  به  روزه   15 فرصت 

دریافت پروانه خبر داد. 
علی اصغر رمزی در جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه 
با دخانیات با اشاره به مصرف هشت میلیون نفر در کشور 
از مواد دخانی با اشاره به برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در خصوص راه اندازی سامانه آنالین صدور پروانه 
برای خرده فروشی سیگار، گفت: کلیه عرضه کنندگان مواد 
دخانی موظف هستند تا اول تیرماه به این سامانه مراجعه 
اگر  بعد  به  تاریخ  این  از  کنند.  دریافت  را  خود  پروانه  و 
قانونی  برخورد  او  با  باشد  نداشته  را  پروانه  این  واحدی 

خواهد شد. 
و  سال   18 زیر  نوجوانان  به  دخانی  مواد  فروش  وی 
همچنین فروش اقالم قاچاق و عرضه این مواد به صورت 
اعالم  را سه تخلف عمده مراکز عرضه مواد دخانی  نخی 
کرد و گفت: اگر هر کدام از این تخلفات صورت گیرد با 

اولین گزارش رسمی پروانه عرضه باطل می شود. 
در  دخانیات کشور  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  رییس 
محصوالت  عرضه  ساماندهی  برنامه  طبق  گفت:  ادامه 
شناسایی  قابل  است  قرار  سیگار  بسته های  تمام  دخانی 
در طول یک سال  اقدام  این  ردیابی شوند. 8۰ درصد  و 
دو  به  عمده فروشان  برنامه  این  طبق  شد.  انجام  گذشته 
گروه توزیع کننده کشوری و استانی تقسیم شدند و بیش 

از 8۰ مجوز استانی و 19۰ مجوز کشوری صادر شد. 

درمان 40 درصد سرطان ها
 با رادیوتراپی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
بیان اینکه 4۰ درصد سرطان ها با روش رادیوتراپی درمان 
می شوند، گفت: توسعه این روش درمانی گامی مثبت در 

راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه سالمت است.
تحول  در طرح  که  اقداماتی  اینکه  بیان  با  عامری  احمد   
شد،  انجام  سرطان  بیماری  داروهای  تامین  برای  سالمت 
رادیوتراپی  بخش  در  اما  گفت:  است،  بوده  قبول  قابل 
می شود،  محسوب  سرطان  درمان  از  عمده ای  بخش  که 

سرمایه گذاری های مناسب انجام نشده است.
بخش  متاسفانه  گفت:  انکولوژی  کلینیکال  انجمن  دبیر 
رادیوتراپی در بیمارستان ها و بخش های آموزشی مرتبط با 
رادیوتراپی آنچنان تجهیز نشده است و وضعیت رادیوتراپی 
در کشور راضی کننده نیست؛ اگر روند به همین گونه باشد 
پیش بینی می شود طی دو سال آینده، وضعیت رادیوتراپی 
بسیار بدتر شود در حالی که این روش درمانی در مقایسه 
و  است  موثرتر  مراتب  به  یا شیمی درمانی  درمانی  دارو  با 
اثربخشی  موید  نیز  جهانی  بهداشت  سازمان  گزارش های 

رادیوتراپی در درمان سرطان ها است. 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در 
پایان گفت: اگر رادیوتراپی در دسترس باشد و نوبت دهی ها 
گرفته  کار  به  موقع  به  درمانی  روش  این  نشود،  طوالنی 
خواهد شد و نیازی به استفاده از داروهای شیمی درمانی با 
عوارض مخرب و اثربخشی کم نیست و کاماًل قدمی مثبت 

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مدرسه  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  زیر 
که  پرورش  و  آموزش  فعالیت های  در  محوری 
می تواند منجر به اقامه نماز جماعت در مدارس 
کشور شود، گفت: باید در ترویج فرهنگ نماز 

نوآوری داشته باشیم. 
که  نماز  اقامه  ستاد  جلسه  در  فانی  علی اصغر 
و  قرائتی  والمسلمین  حجت االسالم  حضور  با 
برگزار  پرورش  و  آموزش  مسووالن  از  جمعی 
شد، با بیان اینکه برپایی بیش از 6۰ هزار نماز 
جماعت در سراسر کشور نشان دهنده اهتمام 
آموزش و پرورش به امر ترویج نماز است، اظهار 
کرد: باید تقویت بینش و دانش در دانش آموزان 

انجام شود. 
وی افزود: پس از تقویت دانش و بینش است 
که رفتارسازی انجام می شود و البته باید توجه 
شود که ما در این مسیر به دنبال رفتارسازی و 

اقامه نماز از سوی دانش آموزان هستیم. 
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه البته ممکن 
به  را  ما  فعالیت ها  برخی  مسیر  این  در  است 
اقامه نماز نرسانند، اظهارکرد: امیدواریم بتوانیم 
از سوی همه دانش آموزان شاهد  را  نماز  اقامه 
باشیم. در این میان روش های غیرمستقیم نیز 

می تواند در ترویج نماز موثر باشد. 

فانی افزود: ما در سند تحول بنیادین زنگ نماز 
را داریم و سازمان نوسازی در احداث فضاهای 
آموزشی جدید نمازخانه را پیش بینی می کند. 
انجام می شود  نیز  فعالیت های مختلف دیگری 

می شود،  نماز  اقامه  باعث  آنچه  نهایت  در  اما 
و  آموزش  فعالیت های  در  مدرسه محوری 
که  مدرسه محوری  سیاست  با  و  است  پرورش 
می توانیم دانش آموزان را به صف نماز بیاوریم. 

نیروهای شاخص  اینکه حضور  به  اشاره  با  وی 
مشوق  می تواند  دانش آموزان  اعتماد  مورد  و 
باشد،  جماعت  نماز  در  شرکت  برای  مهمی 
اظهار کرد: همواره تاکید داشته ام که کارکنان 
به خصوص مدیران مدارس  آموزش و پرورش 
در نماز جماعت دانش آموزان حضور پیدا کنند. 
برخی  به  ادامه  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  داد  پاسخ  قرائتی  حجت االسالم  پیشنهادات 
اظهار کرد: از ما خواسته بودید برای نیروهای 
نفس  تازه  و  شایسته  جایگزین های  بازنشسته 
داد.  خواهیم  انجام  را  امر  این  ما  کنیم.  لحاظ 
اما اینکه بودجه مستقل و جدا برای نماز داشته 
برایمان  که  حدی  تا  است.  سختی  کار  باشیم 
گام  آن  از  فراتر  حتی  و  باشد  داشته  امکان 
برمی داریم و امیدواریم بتوانیم اعتبارات مربوط 
به نماز به صورت مستقل و جدا در نظر بگیریم. 
وزیر آموزش و پرورش همچنین با بیان اینکه 
اختصاص سرفصلی در آموزش خانواده ها برای 
نماز در انجمن اولیاء و مربیان پیشنهاد خوبی 
بود که آن را انجام می دهیم، اظهار کرد: ترویج 
باشد  همراه  نوآوری هایی  با  باید  نماز  فرهنگ 
اقامه نماز نوآوری  امیدواریم همکاران ما در  و 

داشته باشند. 

 وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد:

انتخاب سرفصلی  در آموزش به عنوان نماز

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است، 
برای اینکه آسیب های اجتماعی در جامعه 
کاهش یابد، باید استرس های اجتماعی در 
نهادی  یا  و  فرد  هر  سوی  از  که  را  جامعه 

ایجاد می شود، کاهش داد.
تخصصی  نشست  دومین  در  ربیعی  علی 
»حوزه کنترل و کاهش طالق« در محل این 
وزارتخانه، با اشاره به رشد آمار شیوع اعتیاد 
در میان شاغالن و همچنین طبقه متوسط 

اجتماعی، گفت: طالق پدیده ای است که در 
میان طبقات برخوردار افزایش یافته و دیگر 
رابطه معناداری میان این پدیده و فقر وجود 

ندارد.
وی با ابراز رضایت از برگزاری دومین نشست 
باید  گفت:  طالق  خصوص  در  تخصصی 
پژوهشگران  و  اجرایی  های  دستگاه  میان 
اجتماعی پیوندی ایجاد شود تا این دستگاه 
محققان  ارزشمند  تجارب  از  استفاده  با  ها 

اجتماعی به ارائه راه حل در خصوص آسیب 
ها و پدیده های اجتماعی اقدام کنند. تعامل 
میان نهادها و پژوهشگران می تواند منجر به 

هم افزایی شود.
ربیعی ضمن اشاره به این که نتایج نشست 
تخصصی درباره طالق را می توان در نشست 
شواری عالی رفاه و یا شورای عالی فرهنگی 
پدیده  توان  نمی  است،  معتقد  بررسی کرد، 
های اجتماعی نظیر طالق و یا آسیب های 
اما  برد  بین  از  را  اعتیاد  نظیر  اجتماعی 
توانیم  نمی  اینکه  دلیل  به  نیست  تردیدی 
که  مسائل  این  نباید  ببریم،  بین  از  را  آنها 
جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، رها کرد.

تاکید کرد،  وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
پای  رد  داریم.  پرنشاط  ای  جامعه  به  نیاز 
بیماری های  در  تنها  نه  را  استرس  بیماری 
بلکه در بروز آسیب های اجتماعی  فیزیکی 

می توان به وضوح مشاهده کرد.
ربیعی که مطالعات و پژوهش های متعددی 
در خصوص موضوع آسیب های اجتماعی انجام 
داده است، گفت: باید به گونه ای سیاستگذاری 

کنیم که جلوی استرس را بگیریم.

 فقر باعث طالق نمی شود
وزیر  اجتماعی  رفاه  معاون  میدری  احمد 
این  در  نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 

نشست با بیان اینکه الگوی رفتاری در استان 
ها متفاوت است، گفت، بررسی ها نشان داده 

است که طالق در بستر فقر رخ نمی دهد.
رفاه  عالی  شورای  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  دستور  با  گفت، 
این  در  اجتماعی  های  موضوع  اجتماعی 
شورا مطرح می شود تا بتوان با نشست های 
را  موثرتر  اجتماعی  های  حمایت  مختلف، 

افزایش داد.

بیشترین طالق در میان فقیران نیست
روزبه کردونی رئیس دبیرخانه شورای عالی 
رفاه و  تامین اجتماعی در این نشست گفت: 
مطالعات نشان می دهد نمی توانیم طالق را 
به بستر فقر ربط دهیم به طوری که طالق به 
صورت ضروری در شرایط فقر رخ نمی دهد.
مدیر کل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، تغییر نگرش ها و سبک 
طالق  پدیده  در  موثر  عوامل  از  را  زندگی 

عنوان کرد.
نشست  دومین  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
تخصصی در خصوص کنترل و کاهش طالق 
حوزه  متخصصان  و  پژوهشگران  حضور  با 
آسیب های اجتماعی منتج به دستاوردهای 
خوبی شود به طوری که بتوان برای کاهش 
دست  مناسبی  راهکارهای  به  طالق  پدیده 

یافت.

در نشست تخصصی طالق مطرح شد؛

طالق در بستر فقر رخ نمی دهد
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بارکد 34249152 
آگهی تغییرات  شرکت

  عمران سازه نشتا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 4473۰1 و شناسه ملی 
 14۰۰38۰۰112

العاده مورخ 94/12/1 تصمیمات ذیل  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
اتخاذ شد

 کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و نامه های اداری و 
قراردادها و عقود اسالمی را هیئت مدیره تعیین  میکند و ماده مربوطه در اساسنامه  

اصالح گردید 
باثبت این مستند تصمیمات  اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده 
سامانه  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
315172/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 34254559
 آگهی تغییرات  شرکت

  پترو امیدان آریا صنعت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 334348 و شناسه 
ملی 1۰1۰3717181 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/1۰/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد

با پرداخت مبلغ 45۰۰۰۰۰۰   خانم مریم ملکی به شماره ملی ۰۰67632955 
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش  

داد
اقای حسن کاشی به کدملی ۰385482851 با پرداخت مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت 
سرمایه شرکت از مبلغ 1۰۰5۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 145۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
تعداد اعضا هیئت مدیره به  نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه  اصالح 

گردید 
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه  بعد از افزایش سرمایه 

مریم ملکی بشماره ملی ۰۰67632955 دارای مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
خسرو کرد زنگنه به کدملی 48198۰22۰8 دارای مبلغ 3۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

صمد فدائی به کدملی 335865۰16 دارای مبلغ 3۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
حمیدرضا ملکی به کدملی ۰۰76873۰۰5 دارای مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

محمد ملکی به کدملی ۰۰64887367 مبلغ 3۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
اقای حسن کاشی به کدملی ۰385482851 مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

باثبت این مستند تصمیمات  افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید افزایش 
تعداد اعضا هیئت مدیره 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 میباشد 
315174/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 34246143
 آگهی تغییرات  شرکت 

ملی  شناسه  و   426۰62 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  تابان   بارشین   
 1۰32۰787622

ذیل  تصمیمات   94/6/4 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ شد

از  الشرکه خود  ریال سهم  مبلغ 497۰۰۰۰  دریافت  با  فرتخونی  محمدی  سارا   
صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد  

در نتیجه  سرمایه شرکت از 5۰۰۰2۰۰۰۰ ریال به 495۰5۰۰۰۰ ریال کاهش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصالح گردید 

لیست سهامداران بعد از کاهش سرمایه 
ریال   4953۰۰۰۰ مبلغ  دارای   4172717659 ملی  شماره  به  چیوائی  محسن 

سهم الشرکه 
ریال   1۰۰۰۰ مبلغ  دارای   ۰۰817۰5514 ملی  شماره  به  زاده  انصاری  ابراهیم 

سهم الشرکه 
ریال  مبلغ 1۰۰۰۰  دارای  ملی 2۰63781354  شماره  به  کفشگر  قربانی  حسن 

سهم الشرکه  
باثبت این مستند تصمیمات  اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده 
سامانه  کاهش سرمایه از طریق خروج شریک  انتخاب شده توسط متقاضی در 
پایگاه آگهی های سازمان  و در  ثبت  الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  سوابق 

ثبت قابل دسترس میباشد 
315173/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 

تجاری تهران

بارکد 34253870 
آگهی تغییرات  شرکت

  پترو امیدان آریا صنعت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 334348 و شناسه 
ملی 1۰1۰3717181 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/1۰/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد

حمیدرضا ملکی به کدملی ۰۰76873۰۰5  با دریافت مبلغ  5۰۰۰۰۰۰۰ ریال از 
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 5۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد  

خسرو کرد زنگنه به کدملی 48198۰22۰8 با دریافت مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد 

از  ریال   2۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  دریافت  با   335865۰16 کدملی  به  فدائی  صمد 
صندوق شرکت سهم اشرکه خود را به مبلغ  1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد 

سرمایه شرکت از مبلغ 145۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 

تعداد اعضا هیئت مدیره به  نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه  اصالح 
گردید 

اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه  بعد از کاهش سرمایه 
مریم ملکی بشماره ملی ۰۰67632955 دارای مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

خسرو کرد زنگنه به کدملی 48198۰22۰8 دارای مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
صمد فدائی به کدملی 335865۰16 دارای مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

حمیدرضا ملکی به کدملی ۰۰76873۰۰5 دارای مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
محمد ملکی به کدملی ۰۰64887367 مبلغ 3۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

اقای حسن کاشی به کدملی ۰385482851 مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
الشرکه   سهم  واگذاری  طریق   از  سرمایه  کاهش  تصمیمات   مستند  این  باثبت 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
315175/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

آگهی مفقودی
مالکیت خودرو  )شناسنامه  برگ سبز خودرو  که  رساند  اطالع می  به  بدینوسیله 
شاسی  شماره  و   111582435۰5 موتور  شماره  به  تاکسی(  نوع  پیکان  سواری 
۰۰82432۰29 به نام علی یوسفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

اگهی مفقودی 
کارت ماشین و برگ سبز سواری پراید GTXI مدل 1389 به شماره شهربانی 
 S14122884۰6227 55-827ن85 و شماره موتور 3316696 و شماره شاسی

به نام محمد رجب نژاد سرخی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابلسر

نامه صادره
احتراما در راستای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه 
2-سید  نورالدین  سید  فرزند  موسوی  سامان  1-سید  اسامی  به  متهمین  رسمی 
محمد موسوی فرزند سید منتعلی به اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع 
شکایت 1-جمال دالوند فرزند حقعلی 2-جبار دالوند فرزند حقعلی ظرف یک ماه 

از تاریخ نشر آگهی در این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – نوشین حاجیوند 

آگهی ابالغ اجرائیه
کالسه پرونده : 941264 شماره دادنامه : 94۰99729283۰182۰

محکوم له: اقای انور مددی فرزند سلطان با وکالت خانم اعظم کچویی
محکوم علیه: اقای سید مجتبی سید جوادی فرزند سید حجت )مجهول المکان(

موضوع: ابالغ اجرائیه
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره فوق الذکر مورخ 94/1۰/26 دادگاه عمومی بخش 
جواد آباد شعبه اول که قطعیت حاصل نموده محکوم علیه محکوم و ملزم به پرداخت 
مبلغ 15۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارت دادرسی در حق 
محکوم له میباشد که به علت مجهول المکان بودن محکوم علیها و درخواست محکوم 
له و دستور دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود ضمنا  پرداخت مبلغ 
7/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت به عهده محکوم علیه می باشد 

م الف 552 رییس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جواد آباد 

آگهی ابالغ اجرائیه
کالسه پرونده : 941265

شماره دادنامه : 94۰99729283۰1819
محکوم له: موسی قنبری فرزند جان محمد با وکالت خانم اعظم کچویی

محکوم علیه: اقای سید مجتبی سید جوادی فرزند سید حجت )مجهول المکان(
موضوع: ابالغ اجرائیه

مورخ 94/1۰/26  دادنامه شماره 94۰99729283۰1819  موجب  به  اینکه  به  نظر 
دادگاه عمومی بخش جواد آباد شعبه اول که قطعیت حاصل نموده محکوم علیه محکوم 
و ملزم به پرداخت مبلغ 15۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان )پانزده میلیون تومان ( حق محکوم له 
میباشد که به علت مجهول المکان بودن محکوم علیها و درخواست محکوم له و دستور 
دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود ضمنا  پرداخت مبلغ 7/5۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت به عهده محکوم علیه می باشد 
م الف 553 رییس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جواد آباد 

آگهی مزایده نوبت اول
دو  هر  و  دو صنوبر  هر  لهما:1-معصومه2-رقیه شهرت  محکوم  اینکه  به  نظر 
فرزند ابول دادخواستی بطرفیت محکوم علیه :غالمحسین صنوبر فرزند :ابول 
مساحت  پالک 9/1/1475به  به  زمین  قطعه  یک  دانگ  سه  فروش  بر  مبنی 
21۰متر مربع واقع در فاز شش ماهشهر جنب منازل تعاونی نظام مهندسی 
بر  که  بوده  نظارت  زینب  خانم  سهم  در  آن  دیگر  دانگ  سه  که  باشد  می 
باشد و  نمی  تفکیک  قابل  قانون شهر سازی و ضوابط شهرداری فعال  اساس 
نظر طبق  باشد زمین مورد  برداری می  بهره  و  احداث  قابل  بصورت مشاعی 
و شهرسازی  راه  سازمان  مورخ 139۰/2/21توسط  زمین  تحویل  صورتجلسه 
نظارت و حمیده ستاری )خانواده شهدا(تحویل  زینب  به خانم ها  خوزستان 
.را نموده که پرونده کالسه اجرائی کالسه 95۰۰12موضوع را به  شده است 
کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که کارشناس ارزش کل پالک فوق را مبلغ 
مورخه  روزچهارشنبه  برای  مزایده  وتاریخ  نموده  اعالم  ریال   276۰۰۰۰۰۰۰
1395/3/14 ساعت 1۰الی 11صبح تعیین و محل مزایده دفتر اجرای احکام 
خریداران  از  بندرماهشهرمیباشد  )حقوقی(شهرستان  عمومی  دادگاه  شعبه 
دعوت به عمل می آید یک هفته قبل از انجام مزایده از ملک بازدید نمایند 
از  نموده و ده درصد  اعالم  را  باالترین قیمت  برنده مزایده کسی است که   ،
قیمت پیبشنهادی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری بندر ماهشهر 
به شماره 21712923۰3۰۰9واریز و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نمایند 
. جهت بازدید با شماره ۰9163536772 به نام مصطفی حیدری همسر خانم 

رقیه صنوبر تماس حاصل نمایید . شماره م الف :)16/918( 
مدیر دفتراجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( 

شهرستان بندر ماهشهر-علی آمان

آگهی مزایده فروش اموال
 غیر منقول )نوبت اول(

شهرستان  دادگاه  حقوقی  سوم  شعبه  اجرای   94۰347 کالسه  پرونده  بحکایت 
مبلغ  پرداخت  به  اند  محکوم  زاده  قلی  اهلل  نعمت  علیه  محکوم  محمودآباد 
41۰۰۰۰۰۰۰ ریال در حق محکوم له محمدرضا صداقت و همچنین محکوم علیه 
است به پرداخت مبلغ 18۰۰۰۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
که با توجه عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه بشرح ذیل توقیف گردیده است.

بافت مسکونی  مال تعرفه شده- یک قطعه زمین به مساحت 488 متر مربع در 
روستای قصابکتی شماال به ملک اصغر خاکپور- جنوبا به باغ محکوم علیه- شرقا 
به خانه سرای آقای دارابی- غربا به کوچه احداثی که در داخل زمین اعیانی به 

مساحت 18۰ متر مربع بصورت پیلوت دو خوابه و غیره درای آب - برق- گاز
 با عنایت به انجام کارشناسی توسط کارشناس این اجراء مورد ارزیابی قرار گرفت 
که به ارزش 197۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردید فلذا نظر به عدم اعتراض از ناحیه 
در  حضوری  مزایده  طریق  از  توفیقی  اموال  کارشناسی  نظریه  به  نسبت  طرفین 
تاریخ 1395/۰3/29 ساعت 1۰ صبح در دفتر شعبه سوم حقوقی و در صورت نیاز 
در محل اموال توقیف شده بفروش میرسد متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند 
حداقل 5 روز قبل از مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه سوم حقوقی 
و  شروع  پایه  قیمت  از  مزایده  نمایند  مراجعه  محمودآباد  شهرستان  دادگستری 
کسانی که باالترین قیمت را یشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد و همپنین ده 
درصد مبلغ اعالمی فی المجلس برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی و مابقی 
ثمن ظرف مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم 
وصول اعتراض به آن پس از پرداخت کامل پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد 
گرفت چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت یکماه تعیین شده 
نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا 

مزادیه با حضور نماینده محترم دادستان برگزار میگردد.
م الف:1575      اجرای احکام مدنی شعبه سوم حقوقی دادگاه شهرستان
 محمودآباد- نبی اهلل حیدری

بارکد 34256043 
تاسیس  شرکت 

با مسئولیت محدود  توسعه آینده سازان جوان  در تاریخ 1394/12/17 به شماره 
امضا ذیل دفاتر تکمیل  به شناسه ملی 14۰۰5679714 ثبت و  ثبت 488578 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد 
و  دولتی  های  مناقصه  شرکت  پیمانکاری  صادرات  و  واردات  شرکت     موضوع 
خصوصی اعطای نمایندگی و تسهیالت ارزی و ریالی طراحی نظارت و اجرای کلیه 
پروژه های عمرانی از قبیل ساختمان سازی محوطه سازی راهسازی روسازی راه 
تاسیسات برقی و مکانیکی آسفالت ریزی شبکه های آب و فاضالب شبکه های 
آبیاری و زهکشی پل سازی  سد سازی  و تعمیر و نگهداری  تاسیسات شبکه ای 
نفت و گاز رسانی  و خطوط لوله و صنعت و معدن و ارتباطات و مرمت آثار باستانی 
کاوش های زمینی  برج سازی و انبوه سازی مهندسی کشاورزی طراحی و اجرای 
پروزه های زراعی و باغی طراحی و احداث و نگهداری فضای سبز تامین نیرو های 
موارد  کلیه  انجام  فلزی  های  سوله  و  ساخته  پیش  های  اسکلت  شرکتها  انسانی 
مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی واردات و صادرات    )در صورت ضرورت 

قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم (
مدت شرکت   از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی شرکت   تهران  تقاطع آزادی و آذربایجان روبروی بیمارستان شهریار 
پالک 1۰45 واحد 19 کدپستی 1345697917
سرمایه شرکت  مبلغ  1۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد 

ملی  بشماره  عامل  مدیر  سمت  به  دهقانی   علیرضا  شرکت     مدیران  اولین 
بسمت   حلیمی   احسان  و  الشرکه  سهم  ریال   5۰۰۰۰۰ دارنده   ۰۰11188741
سهم  ریال   5۰۰۰۰۰ ۰48۰9۰8۰95دارنده  ملی  شماره  به  مدیره  هیئت  رئیس 

الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند 
دارندگان حق امضا  کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
سفته برات  قراردادها  و عقود اسالمی متفقا با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت 
مدیره  همراه با مهر شرکت و اوراق  عادی و اداری متفقا با امضا مدیر عامل  رئیس 

هیئت مدیره  همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 
اختیارات نماینده قانونی   طبق اساسنامه 

)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد(
315176/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 34254768 
آگهی تغییرات  شرکت 

 پترو امیدان آریا صنعت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 334348 و شناسه 
ملی 1۰1۰3717181 

 94/1۰/27 مورخ  العاده  بطورفوق  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد

خسرو کرد زنگنه به کدملی 48198۰22۰8 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره  و حسن کاشی به کدملی ۰385482851 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
محمد ملکی به کدملی ۰۰64887367 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و صمد 
فدائی به کدملی 335865۰16 به سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا ملکی به 
کدملی ۰۰76873۰۰5 به سمت عضو هیئت مدیره  برای مدت 2 سال انتخاب 
شدند کلیه  اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته برات و نامه  های عادی و مکاتبات 
اداری و قراردادها و عقود اسالمی با امضا متفق مدیر عامل و دو نفر از اعضا هیئت 

مدیره  همراه با  مهر شرکت معتبر میباشد 
باثبت این مستند تصمیمات  انتخاب مدیران تعیین وضعیت حق امضا تغییر نوع 
عضویت هیئت مدیره   انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
315177/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

چرا کودکان، بدغذا می شوند؟

یک فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان با تاکید بر اینکه کودکان 
بیمار به طور معمول بدغذا می شوند، گفت: در این شرایط بهتر است 
زیاد به او سخت نگیرید و غذاهایی را که بیشتر به آنها تمایل دارد در 
اختیارش قرار دهید اما در مقابل پس از گذشتن این دوره سعی کنید 

غذاهای مغذی تری برایش تهیه کنید.
کودکان  اینکه  به  اشاره  با  کودکان  عفونی  بیماری های  تخصص  فوق 
بیماری  هر  گفت:  می شوند  بی اشتها  معمول  طور  به  بیماری  هنگام 
حتی یک سرماخوردگی ساده و نیز برخی از داروها از جمله شربت های 

سرماخوردگی و ضدسرفه می توانند باعث بی اشتهایی شوند.
وی گفت: پس از بهبودی کودک و تمام شدن دوره درمان این مشکل 
برطرف می شود. در مورد بیماری چون عفونت ادراری که دوره درمان به 
نسبت طوالنی با آنتی بیوتیک دارد، بازگشت اشتها احتیاج به زمان دارد.
فیض افزود: در این دوره به دلیل بیماری و نیز مصرف دارو ممکن است 
کودک از لحاظ جسمی و روانی ضعیف شود و بی اشتهایی نیز این وضع 
را بدتر می کند. پس الزم است با بکار گرفتن روش هایی کودک برای 

خوردن غذا تشویق شود.
وی یادآور شد: هنگام ابتال به اسهال هم ممکن است کودک میلی به 
خوردن غذا نداشته باشد. بهتر است اجازه دهید کودک به مقداری که 
بهبود  به  زیرا خوردن غذای سبک تر و کمتر  بخورد،  مایل است غذا 
اندازه  به  مایعات  و  اما دقت کنید که وی آب  اسهال کمک می کند. 

کافی دریافت کند.
موجب  است  ممکن  که  عواملی  از  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  فیض 
امر  این  اینکه  با  است.  بی اشتهایی کودک شود، دندان درآوردن وی 
از لحاظ علمی موضوع ثابت شده ای نیست، اما بسیاری از مادران به 
تجربه مشاهده می کنند که فرزندشان کمی قبل از بیرون زدن دندان 

جدید نسبت به غذا بی میل می شود.
وی گفت: تصورش را بکنید اگر ما نیز تنها چند دندان داشته باشیم 
و قسمتی از لثه مان نیز به خاطر درآمدن یک دندان جدید متورم و 
دردناک شده باشد،شاید میل چندانی به خوردن غذا نداشته باشیم. 
در این زمان ممکن است کودک بیشتر به خوردن غذاهای مایع و نرم 
مانند سوپ یا پوره عالقه داشته باشد یا اینکه غذاهایی که نیاز به گاز 
زدن و جویدن دارند مثل سیب زمینی یا هویج پخته، نان یا کباب را 

ترجیح دهند.
این فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان افزود: شاید هم در این 
را قبول  یا بستنی  تنها غذاهای سرد مثل میوه، شیر  شرایط کودک 
کند. در هر حال بهتر است زیاد به او سخت نگیرید و غذاهایی را که 
از  قرار دهید. در عوض پس  اختیارش  دارد در  تمایل  آنها  به  بیشتر 

گذشتن این دوره سعی کنید غذاهای مغذی تری برایش تهیه کنید.
فیض گفت: یکی از عواملی که موجب می شود کودک الگوی مشخص 
و مناسبی برای غذا خوردن داشته باشد این است که از همان ابتدای 
شروع غذای کمکی برنامه صحیحی را برای تغذیه او در نظر بگیرید. در 
شش ماهه اول پس از تولد به طور معمول تنها غذای کودک شیر مادر 

است و پس از آن به  تدریج با غذاهای کمکی آشنا می شود.
وی گفت: در پایان سال اول 7۰ درصد انرژی مورد نیاز کودک از شیر 
و 3۰ درصد آن توسط غذا تامین می شود. در طول سال دوم این نسبت 
شیردهی،  قطع  با  دوم  سال  پایان  در  تا  می شود  برعکس  به  تدریج 

کودک تمام انرژی مورد نیاز خود را از غذا دریافت می کند.

سمنو این غذای سنتی 
چه ارزش غذایی دارد؟!

سمنو این غذای سنتی از قدیم االیام روی سفره 
های هفت سین بوده است و  ماده اصلی این غذا 
به ذکر  این مقال، می خواهیم  گندم است در 

خاصیت های مفید این غذا برای بدن بپردازیم.
دارویی  گیاهان  و  زیستی  علوم  یک متخصص 
گفت: سمنو به عنوان یک مادۀ ارگانیک که در 
تهیۀ آن از هیچ ماده افزودنی استفاده نمی شود. 
گندم  فرآوری  شکل  کاملترین  و  بهترین  از 
است.محمد دریایی درباره سمنو اظهار داشت: 
سمنو به عنوان یک غذای ملی و نشانه ای کهن 
از فرهنگ غذایی سرشار از ویتامین ها و امالح 
معدنی ایرانیان، عصارۀ تغلیظ شده جوانۀ گندم 
است به همراه آرد گندم که ریشۀ فرهنگی در 
شناخت ارزش فوق العادۀ جوانه ها از هزاران سال 

پیش در کشور ما دارد.
به گفته وی سمنو به عنوان یک مادۀ ارگانیک که 
در تهیۀ آن از هیچ ماده افزودنی استفاده نمی شود. 
بهترین و کامل ترین شکل فرآوری گندم است، با 
آمینه،  اسیدهای  پروتئین،  چندبرابری  افزایش 
ویتامین ها، امالح و آنزیم های ضروری بدن در 

جوانۀ گندم به تقویت بدن کمک می کند.
این متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی بیان 
داشت: در گندم )غالت( عالوه بر ترکیبات مهم و 
مغذی، موادی هم وجود دارند که سبب کاهش 
جذب عناصر ضروری بدن می شوند، یکی از این 
ترکیبات اسید فیتیک است که با جوانه زدن، 
مقدار آن کاهش چشمگیری داشته در نتیجه با 
مصرف سمنو دسترسی بدن به آهن، روی، مس 
و دیگر عناصر مغذی موجود در گندم افزایش 

می یابد.
و  انرژی  زدن  جوانه  اثر  بر  داد:  ادامه  دریایی 
عوض،  در  و  یافته  کاهش  گندم  کربوهیدرات 
پتاسیم،  کلسیم،  آمینه،  اسیدهای  پروتئین، 
سدیم، آهن، فسفر و ویتامین A، ویتامین های 
گروه B و ویتامین C آن بسیار افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: جوانه موجود در سمنو منبع غنی 
که  است   E ویتامین  و   B گروه  ویتامین های 
در تولید مثل نقش مؤثری دارند و به علت دارا 
بودن خاصیت آنتی اکسیدانی باعث پیشگیری از 
و  زیستی  علوم  سرطان می شود.این متخصص 
گیاهان دارویی گفت: مصرف متعادل سمنو ضمن 
افزایش سالمتی با سیر نگه داشتن معده به مدت 
طوالنی از اشتهای کاذب جلوگیری کرده و مانع از 
چاقی می شود.دریایی خاطرنشان کرد: به سمنوی 
تهیه شده از جوانه، هیچ مادۀ شیرین کننده ای 

اضافه نمی شود

کودکانه تغذیه و سالمت

مفید  ما  سالمت  برای  لبنیات  و  شیر  مصرف 
دارای  که  ارگانیک  شیرهای  مخصوصا  است؛ 
اما  نیستند؛  دیگر  افزودنی  مواد  و  ها  هورمون 
بهتر  آید که  اوقات مشکالتی پیش می  گاهی 
است مصرف لبنیات کاهش یابد و یا قطع شود.
 اگر این 5 نشانه را دارید، اصال لبنیات نخورید!

و  کره  بستنی،  پنیر،  مانند  لبنی  محصوالت 
ما هستند  دائمی  ذائقه  از  بخشی  شیر همگی 
ها  آن  با  که  غذاهایی  از  جزئی  همچنین  و 

و  داریم  دوستشان  و  ایم  شده  بزرگ 
ساالنه حجم بسیار زیادی از محصوالت 
 لبنی به مصرف می رسد. هرچند این
و  خوب  بسیار  طعم  ها  فرآورده   
خوشایندی دارند؛ اما مسئله اینجاست 
که بدن ما و سیستم گوارشی ما جوری 
تکامل نیافته است که محصوالت لبنی 
حاصل از گاو را پردازش کند. پیشینیان 
شکل  به  و  زمین  از  را  غذایشان  ما، 
گیاهان و ریشه های خوراکی و میوه ها 
و سبزی ها پیدا می کردند. گاهی هم 
اجداد ما می توانستند حیوانی را شکار 

کرده و از گوشت آن بخورند.
و  دارند  خوبی  مزه  لبنی،  محصوالت 
برای ما منبع خوبی از کلسیم هستند. 
اما متأسفانه مصرف آن ها خطراتی نیز 

به همراه دارد.
کلسیمی  منابع  جدید،  تحقیقی  طبق 
گرفته  غیرلبنی  محصوالت  از   که 

می شوند برای سالمت ما بهتر هستند؛ استخوان 
به  ها،  و سبزی  ها  میوه  افزایش مصرف  با  ها 
بهتری می رسند و همچنین  تعادل کلسیمی 
محدود کردن مصرف پروتئین حیوانی، ورزش 
از نور آفتاب یا مکمل های  منظم، بهره کافی 
میلی گرم  روزانه 5۰۰  و مصرف  ویتامین دی 
در  بیشتری  کلسیم  گیاهی،  منابع  از  کلسیم 
اختیار بدن ما قرار می دهد. بنابراین محصوالت 

لبنی در رژیم گیاهخواری توصیه نمی شوند.
محصوالت  از  بسیاری  در  موجود  باالی  چربی 
تواند موجب چاقی  ... می  و  مانند خامه  لبنی 
اشباع  چربی  شود.  آن  به  مربوط  مشکالت  و 
نیز می تواند ریسک بیماری های عروقی مانند 
دهد.  افزایش  را  قلبی  بیماری  و  مغزی  سکته 
این  عالمت  اینجا 5  در  نشدید؟  متقاعد  هنوز 
که بدنتان از شما می خواهد مصرف لبنیات را 

کاهش داده یا متوقف نمایید می گوییم.

1. اگر مشکل التهابی دارید
که  است  شده  معلوم  دانشمندان،  گفته  به 
ایجاد  باعث  شیر،  در  ساده  قندی  گاالکتوز، 
پایین  درجه  التهاب  و  اکسیداتیو   استرس 
می شود که زمینه ساز بیماری است. بیماری 
های التهابی مانند آرتریت روماتوئید، آسم، اگزما 
یا کولیت را می توان با مصرف لبنیات مرتبط 
دانست. خبر خوب این که یک تغییر ساده در 

مصرف لبنیات می تواند این مشکل را برطرف 
کند.

2. اگر عالئم آلرژیک دارید
ممکن  که  فصلی  آلرژی  نوع  هر  مانند  درست 
شما  بدن  ایمنی  سیستم  باشید،  داشته  است 
و  مزاحم  های  آلرژن  با  تا  کند  می   تالش 
اخالل گر مبارزه کند. اگر عالئم زیر را دارید و 
مرتباً فرآورده های لبنی مصرف می کنید، یعنی 

به این محصوالت آلرژی دارید:
* پوست حساس
* خارش پوست

* آکنه
* قرمزی و لکه دار شدن پوست، مخصوصاً در 

ناحیه صورت
* احتقان و خلط بینی و سینوسی

* سرفه همراه با احساس خارش در گلو

* باال آوردن همراه با سرفه
* خارش زبان، لب ها، لثه یا گلو

3. اگر مشکل گوارشی دارید
گاستریت، ناراحتی معده و اسهال همگی عالئم 
عدم  هستند.  الکتوز  تحمل  عدم  ناخوشایند 
تحمل الکتوز مشکلی نسبتاً رایج است. بعد از 
پایان تغذیه با شیر مادر، توانایی ما برای گوارش 

الکتوز به مرور کاهش می یابد.

شیر  به  پستانداران  نوزاد  گویند،  می  محققان 
مادر نیاز دارد تا تغذیه و رشد کند، اما بعد از 
سنین شیرخوارگی، شیر دیگر یک نیاز ضروری 
هضم  توانایی  فیزیولوژیکی  نظر  از  و  نیست 
یا  یافته  باشد کاهش  قند شیر می  الکتوز که 

گاهی از بین می رود.

4. اگر به طور ژنتیکی ریسک سرطان 
پروستات یا سینه دارید

برای  که  فرایندهایی  طی  گاو،  شیر  متأسفانه، 
دارای  کند،  می  طی  انسان  دست  به  رسیدن 
هورمون هایی می شود. هورمون های موجود 
در شیر، می توانند هم روی مردها و هم روی 
زن ها خطر سرطان را به وجود بیاورند. در زنان، 
ریسک سرطان تخمدان برای آن هایی که شیر 
هورمونی مصرف می کنند و در مردان، ریسک 
شیر  که  کسانی  میان  در  پروستات  سرطان 

هورمونی می خورند، باالتر می رود.
ریسک ژنتیکی سرطان یعنی این که شما هم 
اگر  باشید.  خطر  این  معرض  در  است  ممکن 
والدین، خواهر و برادر یا سایر اعضای خانواده 
تان مبتال به سرطان سینه یا پروستات بوده یا 
هستند، شما دلیل دیگری برای توقف مصرف 

لبنیات دارید.

5. اگر خطر دیابت برایتان وجود دارد
است  شیر  طبیعی  قند  شیر،  الکتوز 
باشد.  برای دیابت مضر  تواند  که می 
مصرف  گویند،  می  پژوهشگران 
می  کودکان  در  گاو  شیر  زودهنگام 
تواند خطر دیابت نوع اول را برایشان 
در بر داشته باشد. این تأثیرات منفی تا 

بزرگسالی ادامه پیدا می کنند.
البته در بین طرفداران محیط زیست 
مصرف  توقف  برای  دیگری  دالیل 
سالمت  به  که  دارد  وجود  لبنیات 
جسمی مربوط نمی شود مثاًل، صنعت 
تأثیرش روی محیط به  تولید شیر و 
دلیل استفاده از سموم، تولید فضوالت 
محیط  گرمای  روی  تأثیر  و  حیوانی 

زیست.
که  نیست  این  منظورمان  ما  البته 
و  بردارید  لبنیات  مصرف  از  دست 
کنار  کامل  طور  به  را  شیر  نوشیدن 
سراغ  گاهی  کنید  سعی  بگذارید، 
شیرهای بدون هورمون بروید و به جای خامه 

در قهوه از این شیرها استفاده کنید.
این که  و  آید  به میان می  پای سالمت  وقتی 
باید خودتان  برایتان بهترین است،  چه چیزی 
انتخاب کنید. بدنتان را با بهترین مواد مغذی 
تان  پشتیبان سالمتی  همیشه  تا  کنید  تغذیه 
رژیم  در  که  است  این  انتخابتان  اگر  باشید. 
ارگانیک  انواع  از  باشد،  لبنیات هم  تان  غذایی 

آن استفاده نمایید.
از لطف نیست  نکته خالی  این  نهایت ذکر  در 
که این تحقیقات معموال در کشورهای اروپایی 
آمریکایی انجام شده است که سرانه ی مصرف 
بسیار  پرچرب  لبنیات  مخصوصا  و  لبنیات 
باالست. اگر شما هم از لبنیات زیاد استفاده می 
کنید و دارای مشکالت فوق هستید بهتر است 

تجدید نظری بر روی تغذیه تان داشته باشید.
 منبع: تبیان

اگر این 5 نشانه را دارید، اصال لبنیات نخورید!
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بارکد 33034749 
آگهی تغییرات  شرکت  

راهبر مهمان پذیر پارسه   با مسئولیت محدود به شماره ثبت 48۰6۰3 و شناسه ملی 14۰۰52899۰3 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/1۰/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد

نام شرکت به نوین رویداد سازان پارسه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب    ) نام  )تغییر  اساسنامه  ماده  اصالح  تصمیمات   مستند  این  باثبت 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
315801/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد 33059041
 آگهی تغییرات  شرکت

  بهینه تدبیر آیندگان شرکت    با مسئولیت محدود به شماره ثبت 459۰41 و شناسه ملی 14۰۰4329833 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/1۰/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد  شرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم گردید  اقای جواد ادیبانم به شماره ملی ۰452884195 به سمت مدیر تصفیه انتخاب 
گردید و آدرس محل تصفیه تهران میدان آزادی خیابان آزادی خیابان میمنت کوچه درودیان کوچه داودیان 

پالک 9 واحد 5 کدپستی 1343633581 تعیین گردید  
باثبت این مستند تصمیمات  انحالل  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
315802/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

متن آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای آیدین طاهایی که مجهول المکان می باشد 
از  ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره های 93۰997661۰8۰۰527 و 95۰997661۰8۰۰۰1۰ صادره 
شعبه هشتم دادگاه حقوقی خرم آباد در پرونده شماره 93۰998661۰8۰۰6۰1 و بایگانی 93۰7۰1 محکوم به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصدو هفتاد و هشت هزار و 
چهار صد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفت میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار و سیصد و پنجاه و سه 
ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی لرستان 
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. 

مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – عباس دولتشاهی .

قهرمانی تفتیان در لیگ دوومیدانی مجارستان 

رکـورددار دوی 1۰۰ متـر ایـران در لیـگ دوومیدانـی مجارسـتان 
شـد. قهرمان 

به گزارش ایسنا، حسن تفتیان دونده 1۰۰ متر و المپیکی ایران که برای 
برگزاری اردوی آمادگی جهت حضور در بازی های المپیک در خارج از 

کشور به سر می برد در لیگ دوومیدانی مجارستان شرکت کرد.
او در این رقابت ها با زمان 1۰ ثانیه و 15 صدم ثانیه مدال طال گرفت. در 
این مسابقه دوندگان مجارستانی با 1۰.4۰ و 1۰.46 دوم و سوم شدند.

او در رقابت های وورد چلنج جمهوری چک با زمان 1۰.25 برنز گرفت و 
در هلند نیز با 1۰.37 دهم شد. تفتیان خود را برای حضور در بازی های 

المپیک 2۰16 ریو آماده می کند.

رسانه های سعودی مدعی شدند

کاهش سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 

رسانه های سعودی مدعی شدند که کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا را از سه و نیم سهمیه به دو تیم سهمیه 

کاهش داده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روزنامه الریاض عربستان، به نظر می رسد 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا تعداد نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا را کم کرده است. نماینده های ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان 
آسیا نمایش ناامید کننده ای از خود نشان دادند و فوتبال ایران در یک 
چهارم نهایی هیچ نماینده ای ندارد. روزنامه الریاض عربستان اعالم کرد 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا را از 3 و نیم سهمیه به 2 و نیم سهمیه در سال 2۰17 کاهش داد 
و به این ترتیب استقالل تهران که در لیگ سوم شده است، نمی تواند در 

فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود.
با این کاهش سهیمه، ذوب آهن که قهرمان جام حذفی ایران شده باید 
در پلی آف شرکت کند و تنها پرسپولیس و استقالل خوزستان به صورت 

مستقیم جواز صعود به لیگ قهرمانان آسیا را به دست خواهند آورد.
به نوشته روزنامه الریاض، کنفدراسیون فوتبال آسیا به جای سه و نیم 
سهمیه ای که به ایران داده بود این بار به امارات سه و نیم سهمیه خواهد 

داد که در فصل جاری دو نماینده در بین 8 تیم دارد.
نکته جالب این که AFC با وجود ناکامی باشگاه های عربستانی در فصل 
جاری لیگ قهرمانان آسیا از سهمیه این کشور کم نکرده و این نشان می 

دهد که کنفدراسیون فوتبال آسیا در دست سعودی هاست.

وریا غفوری سومین خرید استقالل 

مدافع – هافبک راست پای فصل گذشته سپاهان به استقالل پیوست.
استقاللی ها  خرید  سومین  عنوان  به  غفوری،  وریا  ایسنا،  گزارش  به 

قراردادش را با این تیم امضا کرد.
این مدافع – هافبک فصل گذشته سپاهان از مدت ها پیش مدنظر 
استقاللی ها بود و دیروز بعد از حضور در وزارت ورزش و جوانان در دفتر 
بهرام افشارزاده قراردادش را امضا کرد. با جذب وریا غفوری به احتمال 

فراوان میالد فخرالدینی از استقالل جدا خواهد شد.

ساسان انصاری با پرسپولیس 2 ساله بست

بازیکن تیم فو تبا ل فوالد خوزستان به باشگاه پر سپولیس رفت و قرارداد 
دو ساله ای با این تیم منعقد کرد.

ساسان انصاری به همراه مدیر برنامه هایش روز یکشنبه در محل باشگاه 
پر سپولیس حاضر شد تا مذاکراتی را برای پیوستن به این تیم با مدیران 
این باشگاه انجام دهد. او پس از توافق با مدیران باشگاه پرسپولیس، 

قرارداد دو ساله ای را با این باشگاه به ثبت رساند.
انصاری فصل قبل در فوالد خوزستان بازی می کرد.

پایان کار شاگردان لوزانو با برتری برابر ونزوئال

انتخابی  رقابت های  در  بازی خود  آخرین  در  ایران  والیبال  ملی  تیم 
المپیک برابر ونزوئال پیروز شد.

شاگردان لوزانو در هفتمین و آخرین بازی خود در ر قا بت های والیبال 
انتخابی المپیک به مصاف ونزوئال رفتند و با نتیجه سه بر دو حریف خود 

را شکست دادند.
تیم  ملی والیبال ایران با برتری خود برابر لهستان یک روز قبل از پایان 

این ر قا بت ها صعودش به المپیک را قطعی کرد.
ونزوئال نیز روز شنبه در دیدار برابر فرانسه دو ست از حریف گرفت تا تنها 

امتیاز خود تا روز ششم ر قا بت ها را کسب کند.
با توجه به صعود تیم  ملی رائول لوزانو به بازیکنان اصلی خود همچون 
محمد موسوی، سعید معروف ، عادل غالمی و شهرام محمودی در این 

بازی استراحت داد.
تیم  ملی والیبال ایران بازی را با ترکیب مجتبی میرزاجانپور، میالد 
عبادی پور، حمزه زرینی، مصطفی شریفات، آرمین تشکری و مهدی 

مهدوی آغاز کرد.
ست اول این دیدار با برتری تیم  ملی ایران همراه بود. هر چند که 
اختالف امتیاز 2 و رقم خوردن نتیجه  25 – 23 نشان داد که فاصله دو 
تیم در ست اول کم بود. در ست دوم این دیدار و در حالی که تیم  ملی 
ایران از حریف پیش بود، باز هم این ونزوئال بود که از حضور بازیکنان 
ذخیره ایران در زمین استفاده کرد و 29 بر 27 پیروز شد تا بازی در 

ست شماری به تساوی برسد.
در ست سوم این دیدار نیز ونزوئالیی ها موفق شدند اختالف امتیاز خوبی 
را با ایران ایجاد کنند و به همین دلیل لوزانو مجبور شد سعید معروف 
و فرهاد قائمی را که از بازیکنان اصلی تیم  ملی در این ر قا بت ها بودند به 
میدان بفرستد، اما این تدبیر لوزانو نیز فایده ای نداشت ونزوئال دومین 
ست را نیز 25 – 21 از ایران برد تا دو بر یک از تیم المپیکی شده ایران 

پیش بیفتد.
در ست چهارم همان طور که پیش بینی می شد تیم ملی ایران بازی 
بهتری را نسبت به حریف از خود نشان داد و با نتیجه 25-18 ونزوئال را 

از پیش رو برداشت تا دو تیم در ست شماری به تساوی برسند.
با این نتیجه بازی تیم ملی ایران برای دومین در این رقابت ها به ست 
پنجم کشیده شد. در ست پنجم تیم ایران در همان ابتدا سه بر صفر 

پیش افتاد و مربی ونزوئال در خواست وقت استراحت کرد.
تیم ملی در نهایت موفق شد این بازی را با نتیجه 15 بر 8به نفع خود 

به پایان برساند.
ونزوئال با گرفتن دو ست از ایران دومین امتیاز خود را در این دوره از 

رقابت ها به دست آورد.
ملی پوشان در این دوره از رقابت ها از هفت بازی خود 6 برد و یک باخت 

را کسب کردند. 

راه یابی فوتبال پنج نفره ایران 
به فینال تورنمنت برزیل 

تیم ملی فوتبال پنج نفره نابینایان ایران در مرحله 
نیمه نهایی تورنمنت بین المللی برزیل به مصاف 
نماینده آرژانتین رفت و توانست با نتیجه دو بر 
این  فینال  راهی  و  یابد  پیروزی دست  به  صفر 

رقابت ها شود.
به گزارش ایرنا،  تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران در 
مرحله مقدماتی تورنمنت بین المللی برزیل ابتدا 
مقابل ژاپن به تساوی یک بر یک دست یافت، 
 سپس در مقابل تیم ملی الف برزیل شکست یک 
بر صفر را پذیرفت و در بازی سوم با پیروزی یک بر 
صفر مقابل مکزیک به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

تیم ملی فوتبال پنج نفره کشورمان به منظور 
های  بازی  در  حضور  برای  آمادگی  افزایش 
المللی  پارالمپیک 2۰16 ریو در تورنمنت بین 

برزیل شرکت کرده است. 
در این رقابت ها که از 13 خرداد ماه در شهر 
ریودوژانیرو برزیل آغاز شد، هشت تیم شامل دو 
آرژانتین،  مکزیک،  همراه  ایران،  به  میزبان  تیم 
چین، مراکش و ژاپن حضور دارند و ایران در گروه 
نخست این رقابت ها با تیم های برزیل الف،  ژاپن 

و مکزیک هم گروه است. 
در گروه دوم نیز تیم های آرژانتین، چین، مراکش 

و تیم ب برزیل حضور دارند. 
محمدرضا  رحیمی،  صادق  پور،  رجب  حسین 
رسول  حسینی،  شاه  احمدرضا  نصب،  مهنی 
اصغر،  زادعلی  بهزاد  پوررضوی،  امیر  باصری، 
کامبیز محکم، میثم شجاعیان و مهرداد عباسی 
1۰ بازیکن اعزامی ایران به تورنمنت بین المللی 

برزیل هستند.

توافق اولیه رونالد کومان با اورتون

سرمربی هلندی ساوتهمپتون با اورتون به توافق 
ابتدایی رسیده است و به نظر می رسد به زودی آن 

را ثبت خواهد کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، رونالد 
کومان یکی از مربیان خوب لیگ برتر انگلیس 
است که در ساوتهمپتون نتایج خوبی به دست 
توجه  مورد  هلندی  سرشناس  مربی  این  آورد. 
باشگاه اورتون قرار گرفته است و در آستانه عقد 

قرارداد با این تیم است.
سران  با  کومان  کرد  اعالم  میل  دیلی  روزنامه 
اورتون به توافق نهایی رسیده است و به زودی 
قرارداد خود را به صورت رسمی امضا خواهد کرد 

تا جانشین روبرتو مارتینس اسپانیایی شود.

استفاده از اسکیت های حاوی 
گرافن در المپیک زمستانی 2018

دو شرکت فعال در حوزه ساخت ادوات ورزشی، 
در حال کار روی ساخت اسکیت های ویژه ای 
از جنس گرافن هستند تا در مسابقات المپیک 

زمستانی 2۰18 از این محصول استفاده شود.
به گزارش از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شرکت 
شرکت  همکاری  با   )Versarien( ورسرین 
کریستان برومبلی )Kristan Bromley( در 
حال کار روی ساخت اسکیت های ویژه  گرافنی 
برای بازی های زمستانی هستند و در فناوری در 
حال توسعه توسط این دو شرکت، از ساختار الیاف 
نانوپالکت های گرافنی برای استحکام  کربنی و 

بیشتر استفاده می شود. 
کریستان بروملی برنده چهار دوره از فناوری های 
که  است  معتقد  زمستانی  المپیک  بازی های 
فناوری های گرافنی می تواند صنعت محصوالت 
ورزشی را بهبود داده و فرصت های جذابی در این 

بازار ایجاد کننند.
بروملی گفت: هدف ما توسعه محصوالت ورزشی 
با عملکرد باال است که به ورزشکاران امکان به 
دست آوردن مدال های المپیک در سطوح جهانی 
را می دهد، ما به دنبال ساخت اسکیت های ویژه ای 
هستیم که در المپیک 2۰18 پیونگ چنگ مورد 
استفاده قرار گیرد.  وی بیان کرد: ما به عنوان یکی 
از صاحبان کسب و کار در این حوزه به دنبال 
تغییر مرزهای فناوری هستیم تا فصل تازه ای از 

محصوالت را به این بازار عرضه کنیم.
در  نیز  ورسرین  شرکت  مدیران  از  ریکت  نیل 
خصوص این محصول گفت: این ورزش فضای 
فناوری های  رساندن  اثبات  به  برای  مناسبی 
نوظهور ایجاد می کند؛ فناوری هایی که می تواند 
صنعت  گیرند،  قرار  استفاده  مورد  بازار  این  در 
محصوالت ورزشی می تواند بازار مناسبی برای این 

گونه فناوری ها باشد.
گفتنی است؛ اگرچه کربن می تواند با پیوند برقرار 
کردن با چهار اتم یک شبکه سه بعدی در الماس 
را ایجاد کند، اما وقتی کربن با سه اتم کربن پیوند 
برقرار می کند یک ورقه ی دوبعدی ایجاد می شود، 
این ورقه ها را گرافن می نامند. ورقه های گرافن 
از اتم های کربن تشکیل شده اند که شکل شش 
گوش دارد وهر اتم کربن با پیوند کواالنسی به سه 
اتم دیگرمتصل شده است، هر ورق گرافن تنها به 
اندازه یک اتم ضخامت دارد و هر ورق گرافن به 

عنوان یک مولکول تنها در نظر گرفته می شود.
گرافن ساختاری شبیه نانو لوله های کربنی دارد 
تنها تفاوت گرافن با این نانو لوله ها این است که 
به صورت مسطح هستند در حالیکه نانو لوله ها به 

حالت استوانه ای هستند.

خبرخبر

فدراسیون جهانی تکواندو، رنکینگ المپیکی 
ورزشکاران را در ماه ژوئن 2۰16 اعالم کرد 
که امتیازات این رنکینگ تا پایان مسابقات 

ماه مه 2۰16 محاسبه شده است.
در این رنکینگ امتیازات سال 2۰12 به طور 
کل از جدول رده بندی حذف و از امتیازات 
و 5۰  ترتیب 75  به  و 2۰14  سال 2۰13 
اعالم  با  همچنین  است.  شده  کسر  درصد 
از  درصد   25 جدید،  ماه  هر  در  رنکینگ 
امتیازات ماه قبل در سال 2۰15 کسر خواهد 
شد که در این ماه، از مسابقات قهرمانی جهان 

2۰15، امتیاز کسر شده است.
سوی  از  شده  اعالم  رنکینگ  اساس  بر  اما 
در  ماه،  این  در  تکواندو  جهانی  فدراسیون 
المپیکی(،  اول  )وزن  کیلوگرم   -58 وزن 
المپیکی  تکواندوکار  عاشورزاده«  »فرزان 
امتیاز کماکان صدر  با 32/422  کشورمان، 
جدول رده بندی را در اختیار دارد و نفر دوم 
او در تیم ملی یعنی »آرمین هادی پور« با 
کسب 19/176 امتیاز در رده پانزدهم جدول 
کره جنوبی،  کشورهای  است.  رده بندی 

در  وزن  این  در  آلمان  و  مکزیک  پرتغال، 
جایگاه دوم تا پنجم قرار دارند.

صدر جدول وزن 8۰- کیلوگرم )وزن سوم 
اختیار  در   ،18/35۰ امتیاز  با  المپیکی( 
المپیکی  هوگوپوش  خدابخشی«،  »مهدی 
حجی زواره«،  »مسعود  و  است  کشورمان 
امتیاز  با 63/226  ملی  تیم  در  او  دوم  نفر 
در رده ششم جدول رده بندی جای دارد. 
در این بین تکواندوکاران مولداوی، روسیه، 
تا  دوم  جایگاه  در  انگلیس،  و  عاج  ساحل 

پنجم هستند.

مردانی«  »سجاد  وزن،  سنگین  در  اما 
با  کیلوگرم   +8۰ وزن  تکواندوکارالمپیکی 
و  است  چهارم  جایگاه  در  امتیاز   63/296
»امید عمیدی« که بعنوان نفر دوم مردانی 
در این وزن است، با 9/139 امتیاز هجدهم 
ازبکستان  کشورهای  تکواندوکاران  است. 
و  بایکازوف(  جسور  و  شوکین  )دیمیتری 

آذربایجان در رده اول تا سوم جای دارند.
همچنین در گروه زنان، کیمیا علیزاده تنها 
بانوی المپیکی ایران، با 95/94 امتیاز در رده 
بیست و ششم وزن 57- کیلوگرم قرار دارد 

و تکواندوکاران انگلیس، اسپانیا، مصر، سوئد 
و ژاپن اول تا پنجم هستند.

»بهنام  نیز،  مردان  کیلوگرم   -68 وزن  در 
»ابوالفضل  و   81/191 امتیاز  با  اسبقی« 
در  ترتیب  به  امتیاز   78/182 با  یعقوبی« 
رده های هفتم و هشتم وزن دوم المپیکی 
قرار دارد. تکواندوکاران کره جنوبی، بلژیک، 
تا  اول  ترتیب  به  ترکیه  و  روسیه  مکزیک، 

پنجم هستند.
فرزان  توسط  ایران  تکواندوی  ملی  تیم 
مهدی  کیلوگرم،   -58 وزن  در  عاشورزاده 
سجاد  کیلوگرم،   -8۰ وزن  در  خدابخشی 
کیمیا  و  کیلوگرم   +8۰ وزن  در  مردانی 
به  موفق  کیلوگرم   -57 وزن  در  علیزاده 
کسب سهمیه المپیک ریو 2۰16 شده است.

هدایت تیم ملی مردان ایران در بازی های 
بعنوان  مقانلو  بیژن  عهده  بر  ریو  المپیک 
سرمربی و مهدی بی باک و مهرداد یوسفی 
به عنوان مربی است و هدایت تیم ملی زنان 
بعنوان سرمربی  را مهرو کمرانی  کشورمان 

برعهده دارد.

صدرنشینی عاشورزاده و خدابخشی در رنکینگ المپیکی تکواندوکاران

لیبـروی تیـم ملی والیبـال ایـران گفت: 
توکیـو  در  کـه  طـور  همـان  امیـدوارم 
پشـت  هـم  ریـو  در  بودیـم  همـدل 
را  بازی هـای خوبـی  و  باشـیم  یکدیگـر 

بدهیـم. انجـام 
لیبـروی تیـم ملی والیبـال ایـران پس از 
موفقیـت در مسـابقات انتخابـی المپیک، 
هموطنـان  تمـام  بـه  مـن  اظهارکـرد: 
عزیـزم تبریـک می گویـم. بعد از سـالیان 
سـال و انتظـار طوالنـی مدت کـه منتظر 
بودیـم،  المپیـک  انتخابـی  در  موفقیـت 
سـرانجام با همت همه بازیکنـان و دعای 
همـه مـردم بـه ایـن راه دسـت نیافتنی، 

دسـت پیـدا کردیم.
وی افـزود: خیلـی سـخت اسـت کـه این 
موفقیـت بـزرگ را تنها بـه یک نفر تقدیم 
کنـم. خیلـی هـا در ایـن مسـیر بـه مـن 
کمـک کردنـد. ابتـدا آن را به خانـواده ام 
مـادرم، پـدرم و همسـرم هدیه مـی کنم.
مرنـدی در پایـان گفـت: مهـم ایـن بـود 
کـه بـه المپیک صعـود کنیـم و امیدوارم 
همینطـور که اینجا همه همدل هسـتیم، 
و  باشـیم  یکدیگـر  پشـت  هـم  ریـو  در 
بـازی هـای خوبـی انجـام دهیـم. از همه 
ممنونـم. امیـدوارم مردم عزیـز این هدیه 

ناقابـل را از تیـم ملـی والیبـال بپذیرند.

در آستانه برگزاری اولین مرحله از تمرینات 
تیم ملی دو و میدانی برای آمادگی بازی های 
رئیس  زاده،   اصغرهادی  علی  پارالمپیک، 
انجمن دو و میدانی گفتگویی با روابط عمومی 

فدارسیون انجام داد.
اولین  تمرینات گفت:  این  وی در خصوص 
مرحله از تمرینات تیم ملی دو و میدانی به 
میزبانی رشت برگزار می شود و کلیه دو و 
میدانی کاران راه یافته به تیم ملی در این اردو 

شرکت می کنند.
هادی زاده افزود: پس از این مرحله،  اردوهای 
تیم ملی در سه منطقه برگزار می شود. تهران،  
تبریز و خرم آباد،  سه شهری هستند که برای 
برگزاری تمرینات انتخاب شده اند و این مساله 
به خاطر تخصصی تر شدن و کم جمعیت 
بودن اردوها، حضور مربیان تخصصی وتوجه 
به شرایط سکونت ملی پوشان است. مشهد، 
بندر گناوه و کرمان نیز شهرهایی هستند که 
در آنها تنها یک ورزشکار تمرینات خود را 

دنبال خواهند کرد.
رئیس انجمن دو ومیدانی خاطر نشان کرد: در 
تدارک اردویی برون مرزی برای ملی پوشان 
هستیم که در صورت فراهم شدن شرایط بین 
1۰ تا 15 روز برگزار خواهد شد. تاکنون چند 
کشور به این منظور انتخاب شده و رایزنی های 
الزم در حال انجام است و پس از قطعی شدن 

زمان و مکان آن اعالم می شود.
وی گفت: در زمان اعزام به ریو نیز یک اردوی 
کوتاه مدت متمرکز در تهران خواهیم داشت 

می  برگزار  بیشتر  هماهنگی  منظور  به  که 
شود. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه 
از مرحله ی اول به بعد  اردوهای تیم ملی 
اما  برگزار می شود،   به صورت منطقه ای 
تمرینات بر اساس یک برنامه ی واحد و مدون 
وزیر نظر کادر فنی طراحی شده و شرایط ملی 

پوشان به صورت دقیق بررسی خواهد شد.
هادی زاده پیرامون اعالم اسامی ملی پوشان 
قبال  که  طور  همان  افزود:  ریو  برای  جدید 
اعالم شد، در مسابقات رکوردگیری تعدادی از 
ملی پوشان شرایط نسبتا خوبی داشتند که با 
توجه به تعداد سهمیه های موجود می بایست 
منتظر اعالم سهمیه های جدید باشند. البته 
انجمن رکوردگیری از این نفرات را در تیر ماه 
انجام خواهد داد و در مرداد، پس از مشخص 
نفرات  جدید،  های  سهمیه  وضعیت  شدن 

احتمالی به تیم افزوده می شوند.
اولین مرحله از تمرینات تیم ملی با دعوت 
حیدری)اردبیل(،  عبداله  باقری،   جلیل  از 
عظیمی  اسداهلل  زاده،   فرج  صالح  سیامک 
علیرضا  حردانی،  جواد  شرقی(،  )آذربایجان 
ناصری، هاشمیه متقیان )خوزستان(،  قلعه 
الفت  علی  نکویی،  مهران  خالوندی،  محمد 
نیا)کرمانشاه(، علی محمد یاری، یونس سیفی 
پور )تهران(علیرضا مختاری، جاوید احسانی 
حامد  کاییدی،  محسن  )اصفهان(،  شکیب 
سید  و  محمدیان)لرستان(  سجاد  امیری، 
محسن حسینی پناه )بوشهر (،  از 23 خرداد 

ماه به میزبانی رشت برگزار می شود.

برگزاری اردوهای تیم ملی دو ومیدانی در سه منطقه

تیم ملی فوتبال اسپانیا که در سال های اخیر با لقب 
ماتادورها در جام جهانی و جام ملت های اروپا، نتایج 
درخشانی را به نام خود نوشته است در یورو 2۰16 

به دنبال تاریخ سازی خواهد بود.
به گزارش ایرنا، رقابت های فوتبال جام ملت های 
اروپا )یورو 2۰16( از 21 خردادماه با حضور 24 تیم 
برتر قاره سبز به میزبانی فرانسه برگزار خواهد شد 
تا قهرمان پانزدهمین دوره این رویداد مهم فوتبال 

مشخص شود.
در گروه چهارم این رقابت ها که بدون تردید یکی 
از سخت ترین گروه ها محسوب می شود، تیم ملی 
اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی به مصاف جمهوری 

چک، ترکیه و کرواسی خواهد رفت.
کارشناسان درحالی گروه چهارم را گروهی سخت 
و غیرقابل پیش بینی می دانند که تیم های چک، 
ترکیه و کراوسی هرکدام می توانند یک مدعی بوده 

و حتی کار را برای اسپانیا نیز دشوار کنند.
تیم ملی اسپانیا که با سرمربیگری »ویسنته دل 
بوسکه« راهی فرانسه خواهد شد، در 2 دوره گذشته 
جام ملت های اروپا به عنوان قهرمانی رسیده است.

اسپانیایی ها در کنار آلمان، تیم هایی هستند که در 
طول تاریخ موفق به کسب سه قهرمانی در یورو شده 
اند و حاال تیم ملی اسپانیا بهترین فرصت خواهد را 

داشت تا با نفرات آماده ای که در اختیار دارد به 
چهارمین قهرمانی تاریخ و سومین قهرمانی متوالی 
دست یافته و پرافتخارترین تیم قاره سبز لقب بگیرد.
جام  پایانی  دیدار  به  مرتبه  چهار  تاکنون  اسپانیا 
ملت های اروپا صعود کرده و در سال های 1964، 
2۰۰8 و 2۰12 با برتری برابر شوروی، آلمان و ایتالیا 

بر سکوی نخست ایستاده است.
این تیم که پس از جام جهانی 2۰14 در مسیر 
جوانگرایی قدم برمی دارد و بازیکنان باتجربه ای 
چون ژاوی هرناندز، ژابی آلونسو و دیه گو کاستا را 
در کنار خود نمی بیند، امسال با تلفیقی از جوانان 

»تیاگو«،  موراتا«،  »آلوارو  قبیل  از  ای  شایسته 
»دخه آ« و »سرخیرو روبرتو« در کنار باتجربه هایی 
چون »سرخیو راموس«، »جرارد پیکه«، »آندرس 
اینیستا« و »داوید سیلوا« از آمادگی کاملی برای 

درخشش در یورو برخوردار است.
جمهوری چک که در گروه چهارم حضور دارد یکی 
از تیم های مطرح تاریخ یورو محسوب می شود، 
چرا که این تیم در سال 1976 و زمانی که هنوز از 
اسلواکی جدا نشده بود، توانست در دیدار نهایی برابر 

یوگسالوی به پیروزی رسیده و قهرمان شود.
این تیم سال 1996 هم خود را به دیدار پایانی رساند 

و در حالیکه تا دقایقی پایانی از آلمان با یک گل 
پیش بود در نهایت 2 بر یک شکست خورد و از 

رسیدن به جام بازماند.
تیم ملی ترکیه دیگر تیم حاضر در گروه چهارم یورو 
2۰16 محسوب می شود که با سرمربیگری »فاتح 
تریم« و در حالیکه کمتر فردی به صعود این تیم 
امید داشت موفق شد در دو دیدار پایانی مقدماتی به 
پیروزهای مهمی دست یافته و در نهایت یکی از تیم 

های حاضر در فرانسه باشد.
این تیم که در جام ملت های سال 2۰۰8 حتی تا در 
مرحله نیمه نهایی نیز پیش رفت، امسال این فرصت 
را خواهد داشت تا دوباره در بین غول های فوتبال 

اروپا، قد علم کند.
شاهین«،  »نوری  توران«،  »آردا  توپال«،  »مهمت 
»هاکان چالهان اوغلو« و »بوراک یلماز« بازیکنانی 
هستند که می توانند سرنوشت خوبی را برای تیم 

ملی ترکیه رقم بزنند.
تیم ملی کرواسی آخرین تیم حاضر در گروه چهارم 
خواهد بود و با وجود در اختیار داشتن بازیکنان 
بزرگی چون »لوکا مودریچ«، »ماریو ماندژوکیچ«، 
»داریو سرنا«، »متئو کواچیچ« و »مارسلو بروزوویچ« 
از نظر کارشناسان کمترین شانس را برای موفقیت 

در این گروه دارد.

ورزشـکاران ایـران در کاپ 3 جهانی آبهای آرام 
و در مـاده کانوی تک نفـره 2۰۰ صاحب مدال 

شدند. نقره 
عادل مجللی و علی اجاقی در فینال کانوی تک 
نفره 2۰۰ متر کاپ 3 جهانی آبهای آرام در شهر 
مونتمور پرتغال با حریفانی از آمریکا، اوکراین، 
پرتغال، اندونزی، استرالیا، آلمان و کانادا با زمان 
4۰ ثانیه و 8 صدم ثانیه موفق به کسب مدال 

نقره شدند.

پرتغال  و  اوکراین  قایقرانان  رقابت  این  در 
مدال های طال و برنز را کسب کردند.

کیا  نیز،  متر  هزار  یکنفره  کانوی  فینال  در 
رو  با حریفان خود  ناصری  و شاهو  اسکندانی 
به رو شدند که در نهایت اسکندانی با زمان 4 
دقیقه و 6 ثانیه پنجم شد و ناصری با زمان 4 
دقیقه و 11 ثانیه در رده هشتم قرار گرفت. در 
این رقابت نمایندگان لهستان اول و دوم شدند و 

قایقران چینی در رده سوم ایستاد.

فوتبال جام ملت های اروپا )گروهD(؛ ماتادورها در اندیشه تاریخ سازی

در رقابت های قهرمانی جوانان آسیا

عادل مجللی و علی اجاقی صاحب مدال نقره شدند

مهدی مرندی: امیدوارم در ریو هم پشت هم باشیم



8 شهرستان هادوشنبه 17 خرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3253

آگهي مناقصه عمومي  ) تجدید (
 4 بند  استنادمصوبه  به  گوجان  شهر  شهرداري 
اسالمي  شوراي   95/1/21 12۸مورخه  صورتجلسه 
کشي  جدول  درنظرداردپرو  ژه   شهرگوجان 
به  راباتوجه  شهرگوجان  *5۰( و)3۰*3۰(سطح   5۰(
فهرست بهاء  راه ، راه آهن و باندفرودگاه سال 95 به 
مبلغ برآورد 1/۰65/799/7۸1ریال با احتساب ضریب 
به  تجهیروبرچیدن کارگاه راازطریق مناقصه عمومي 
حداقل   وداراي  واجدشرایط  پیمانکاري  شرکتهاي 
استانداري  دفترفني  وموردتایید  سازي  راه   5 رتبه 
واجدشرایط   لذاازشرکتهاي  واگذارنماید.  استان 
به  انتشارآگهي  ازتاریخ  آید  مي  عمل  به  دعوت 
مدت یک هفته کاري به شهرداري )واحددبیرخانه (

مراجعه نمایند. ضمنا شهرداري دررد یا قبول هریک 
باشد. همچنین کلیه هزینه  ازپیشنهادات مختار مي 
برنده  برعهده  و...  آگهي  هزینه  از  اعم  مناقصه  هاي 
ازتاریخ  پیشنهادها  قبول  ومدت  باشد.  مي  مناقصه 

نشرآگهي به مدت یک هفته مي باشد. 
علي محمدي ـ شهردارشهرگوجان

آگهی مناقصه شهرداری عنبران
مرحله سوم- نوبت اول 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: 5/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 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 23/9۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره 2114۰91۸73 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.
۸-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.
1۰-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 ۰4532374۸2۰ تماس و جهت تهیه اسناد مناقصه به واحد عمران شهرداری مراجعه 
فرمایید.

عبداللهی شهردار عنبران

بارکد 33059355 
آگهی تغییرات  شرکت

  خدمات مهندسی کوچ ایرمان    با مسئولیت محدود به شماره ثبت 276۰1۰ و 
شناسه ملی 1۰1۰3۰515۰2 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/1۰/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد

 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس کیلومتر 35 اتوبان تهران قم شهرک 
صنعتی شمس آباد بلوار نارنجستان گلبرگ 11 پالک 13 کدپستی 1834173784 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید 
  ) ثبتی  واحد  یک  در  نسانی  )تغییر  محل  تغییر  تصمیمات   مستند  این  باثبت 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
315803/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

33704025
آگهی تغییرات شرکت

ملی  و شناسه  ثبت 421887  به شماره  با مسئولیت محدود  آریامن   راه  و  دژ   
 1۰32۰7274۰1

به استناد صورتجلسه  مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/11/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید.
احداث و تعمیرات خطوط توزیع و انتقال نیرو و پستهای توزیع و فوق توزیع به 
روش سرد و گرم و طراحی و تهیه جنس و نصب و بهره برداری نیروگاههای کوچک 
و سیستم های تولید همزمان برق و حرارت و تولید انرژی و خرید و فروش انرژی 
بصورت کلی و خرده فروشی و تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت و امور 
بهره برداری از تاسیسات و خدمات عمومی شامل نظافتچی پیشخدمت نامه رسان 
آبدارچی و موارد مشابه و نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و 
موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران وامور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و 
بهره برداری تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه در صورت ضرورت قانونی 
اساسنامه  ماده2  نتیجه  در  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  فعالیت  موضوعات  انجام 

بشرح فوق اصالح گردید
فعالیت(  موضوع  به  اساسنامه)الحاق  ماده  اصالح  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان قابل دسترس می باشد
314004/م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 33050328
 آگهی تغییرات  شرکت

  فن آوران سیمان تک آکام با مسئولیت محدود به شماره ثبت 345977 و شناسه 
ملی 1۰1۰3955839 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/1۰/15 تصمیمات ذیل 
خیابان  از  باالتر  فراهانی  مقام  قائم  خیابان  تهران   به  محل شرکت   شد   اتخاذ 
یافت و ماده  مطهری کوچه آزادگان پالک 2۰ کدپستی 1586734611  تغییر 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید 
  ) ثبتی  واحد  یک  در  نسانی  )تغییر  محل  تغییر  تصمیمات   مستند  این  باثبت 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
315804/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 

تجاری تهران

33705759
آگهی تغییرات شرکت

و   1869۰4 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  سعیده  پیام  اداری  ماشینهای   
شناسه ملی 1۰1۰2289587 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/11/12  
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سعید پیمبری به شماره ملی ۰۰51458772 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره

پیام پیمبری به شماره ملی ۰۰2۰71282۰ به سمت رئیس هیئت مدیره 
به سمت عضو  به شماره ملی ۰۰82۰17255  آقای سید مسعود سجادی هزاوه 

هیئت مدیره)خارج از شرکا(
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها  و سایر اوراق عادی و 

اداری  با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران،تعیین وضعیت حق امضا،انتخاب 
مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان قابل دسترس می باشد
314005/م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسسات غیر 
تجاری تهران

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو پارس مدل 1389 به شماره انتظامی ایران 88-561ب96 
و شماره موتور 13489۰۰1683 و شماره شاسی NAAN51FA7BK653833 به نام 

سارا تابنده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

ابالغ
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای / خانم سمانه 
شماره  دادنامه  وفق  چون  میگردد  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  حبیبی 
94۰1319 صادره از شعبه دوم در پرونده شماره 94۰729 محکوم در حق محکوم 
از  روز   اید ظرف ده  نیم عشر دولتی شده  و  / خانم محمد رضا هموله  آقای  له 
تاریخ 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. م / الف 2332 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی ابالغ اجراییه 
بدین وسیله به آقای عبدالخالق درویشیان فرزند رضا شناسنامه 26679 آبادان و 
احسان والیزاده فرزند غالمعلی شناسنامه 2392 خرم آباد ابالغ می شود شرکت 
بانکی  قرارداد  استناد  به  آباد  پارسیان خرم  بانک  از  بوکالت  پارس  اندیش  تامین 
تا  ریال   476/976/269 مبلغ  وصول  جهت   13986/6/24  –  67۰3995 شماره 
تاریخ 1393/1/3۰ به انضمام خسارت تاخیر تادیه متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز 
تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی 
به کالسه 93۰۰213 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1393/9/29 
مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
این  تاریخ  از  روز  ده  و چنانچه ظرف مدت  آگهی می شود  االنتشار محلی  کثیر 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت . م الف 2719
مسئول واحد اجرای اجرای اسناد رسمی خرم آباد – مجید طاری 

اجرائیه
مشخصات محکوم له: محمدرضا هموله فرزند علی به نشانی : چهاردانگه گلشهر شهرک 

کوی جهان ک ش غدیری پ 14 
مشخصات محکوم علیه:  1- سمانه حبیبی مجهول المکان  2- کبری حبیبی به نشانی 

تهران خ زمزم خ شهید حسین فیروزی کوچه گل رز پ 3 واحد 4 
محکوم به: به موجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
94۰99729294۰1319 محکوم علیهم محکومند به  1 –  به انتقال سند رسمی 
خودرو به پالک انتظامی 342 س 83 – ایران 77 صادر و اعالم می نماید. 2- پرداخت 
نیم عشر دولتی به مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق صندوق درامد دولت.  م / الف 2332 

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه –  حمید خانی 
ذوالفقاری – رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه چهاردانگه

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بوقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( . 
2- ترتیبی برای 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیف محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ،  به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوانه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( . 4- 
خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق . 
م . 1 و ماده 16 قانون نحوه اجای محکومیت مالی 1394 ( 5- انتقال مال به دیگری به 
هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (. 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو. ) تبصره 

1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (.  م/الف 2332

ابالغ وقت
95۰18۰

طاهره  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  احمد  زیوری  حمید  خواهان/شاکی 
عمومی  های  دادگاه  خودروتقدیم  پالک  فک  به  الزام  خواسته  به  منش  صفائی 
شهرستان شهریار نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان 
شهریار واقع در شهرستان شهریار ارجاع و به کالسه 95۰998264۰7۰۰175 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/4/27 وساعت 11/۰۰ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.م.الف:1663۰
مدیردفترشعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان شهریار-فرزاد باباعباسی

پیشرفت 50 درصدی پروژه سامانه 
فاضالب شهرک گلمان ارومیه

دفتر  مدیر  زمان:  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
اجرایی طرح های فاضالب شرکت آب و فاضالب 
فاضالب  طرح های  مجری  نماینده  و  استان 
شهرک  فاضالب  سامانه  پروژه  گفت:  ارومیه 
پیشرفت  درصد   5۰ به  نزدیک  ارومیه  گلمان 

فیزیکی دارد.
طرح  پروژه  داشت:  اظهار  فتاحی  مهرعلی 
سه  در  ارومیه  گلمان  شهرک  فاضالب  سامانه 
بخش شامل  شبکه جمع آوری، ایستگاه پمپاژ 
و خط انتقال و تصفیه خانه فعالیت اجرایی خود 
را از تیر ماه سال گذشته آغاز و در حال حاضر 

نزدیک به 5۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
طرح  این  اجرای  اعتبارات  اینکه  بیان  با  وی 
زیر  و  ارومیه  دریاچه  احیای  طرح  محل  از 
ساخت های مساکن مهر تامین و پرداخت شده 
میلیارد   63 بر  بالغ  کنون  تا  داد:  ادامه  است، 
و  انتقال  خط  تصفیه خانه،  بخش  در  ریال 
ایستگاه پمپاژ و 3۰ میلیارد برای شبکه هزینه 

گردیده است.

گلیم؛ مهمترین منبع درآمد و اشتغال 
روستائیان عنبران آستارا

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
از  آستارا  بندر  مرزی  شهرستان  وگردشگری 
و  درآمد  منبع  مهمترین  عنوان  به  »گلیم« 

اشتغال اهالی روستای عنبران خبر داد.
پردل امیری نژاد با اشاره به برخی از طرح های 
کرد:در  تابستان،اظهار  ایام  در  فرهنگی  میراث 
گذشته  های  سال  همانند  سالجاری  تابستان 
نمایشگاه های فصلی با غرفه های متعدد جهت 
ایجاد  تولیدات صنایع دستی شهرستان  عرضه 

می شود.
وی ادامه داد: در همین راستا چند محل برای 
این منظور در نظر گرفته شده است که پس از 

تجهیز، بازگشایی خواهد شد.
وی »گلیم« را یکی از مهمترین صنایع دستی 
افزود:  و  برشمرد  شهرستان  سطح  در  تولیدی 
تولید »گلیم« در بسیاری از شهرها و روستاهای 
می  بافته  رنگ  و  اندازه  طرح،  تنوع  در  کشور 
شود که بسیاری از ساکنان در روستای تاریخی 
عنبران آستارا هم در این صنعت اشتغال دارند.
از  یکی  عنوان  به  محصول  این  از  نژاد  ایری 
مهمترین صنایع دستی صادراتی شهرستان نام 
برد و توضیح داد: با توجه به اینکه برخی مشکالت 
در حوزه تولید و یا بازار فروش طی چند سال اخیر 
تولید این محصول را در برخی مناطق کشور کم 
رونق کرده است، اما این محصول اصیل همچنان 
به عنوان منبع اصلی درآمدزایی و اشتغال ساکنان 

روستای عنبران مطرح است.

برگزاری نشست هماهنگي مناطق نفت خیزجنوب
 و نیروي انتظامي

نشست هماهنگي شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب و نیروي انتظامي 
استان خوزستان به میزباني شرکت خدمات ترابري و پشتیباني نفت برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب، این نشست 
با هدف افزایش هماهنگي و تعامل به منظور تسهیل در عملیات پشتیباني 

از تولید نفت و گاز در استان خوزستان برگزار شد.
مدیرعامل شرکت خدمات ترابري و پشتیباني نفت در ابتداي این نشست 
با تشریح فعالیت هاي این شرکت در پشتیباني از تولید اظهار داشت: 
شرکت ترابري با بهره گیري از یک ناوگان تخصصي حمل و نقل وظیفه 
پشتیبانی از عملیات تولید نفت و گاز در شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب را بر عهده دارد.
مهندس مراد کمالي افزود: جابجایي دکل، لوله و مواد مصرفي حفاري 
به عنوان محموله هاي ترافیکي و همچنین جابجایي انواع تجهیزات و 
کاالهاي واحدهاي عملیاتي، سوخت، و کارکنان در محورهاي ارتباطي 
برون شهري و درون شهري بخشي از اقدامات مربوط به پشتیباني از تولید 
است که توسط شرکت ترابري نقت و با همکاري و هماهنگي فرماندهان 
و کارکنان محترم نیروي انتظامي در پلیس راه و راهنمایي و رانندگي 

خوزستان صورت مي پذیرد.
وي با اشاره به اهمیت استمرار تولید نفت در تحقق برنامه هاي اقتصادي 
کشور گفت:     مجموعه نیروي انتظامي استان خوزستان که خود را وقف 
امنیت و نظم عمومي کرده اند، در زمینه همکاري با صنعت نفت بویژه در 
شرایط حساس و در جهت استمرار تولید، به نحو مطلوب و رضایت بخشي 

انتظارات ما را برآورده کرده اند که جاي تقدیر و تشکر دارد.
مهندس کمالي گفت: شرکت خدمات ترابري و پشتیباني نفت در سالي 
که از سوي مقام معظم رهبري به نام »اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل« 
نامگذاري شده است آمادگي کامل دارد تا در راستاي مأموریت هاي محوله 
همچون گذشته ضمن تعامل با مجموعه نیروي انتظامي استان، نقش 
مؤثري در پشتیباني از تولید نفت و گاز در مناطق نفت خیز جنوب داشته 

باشد.

تامین پایدار گاز بزرگترین شرکت فوالدی کشور توسط 
شرکت گاز استان اصفهان

بهادری-اصفهان-مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در راستای حمایت 
از تولید داخلی و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با حضور هیئت 

همراه از ایستگاه های گازرسانی به مجتمع فوالد مبارکه بازدید نمودند.
سید مصطفی علوی و جمعی از معاونین و مدیران زیر مجموعه خود با 
هدف گازرسانی مستمر و ایمن ، نیاز سنجی وکارشناسی دقیق از گاز مورد 
نیاز وهمچنین افزایش رضایتمندی از خدمات گازرسانی به مشترکین 

عمده، از ایستگاه مجتمع فوالد مبارکه بازدید کردند.
مهندس علوی،با اشاره به اینکه مجتمع فوالد مبارکه اصفهان یکی از 
مشترکین عمده گاز طبیعی و از صنایع استراتژیک و مهم کشور می 
باشدگفت: روزانه 6 تا 7 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در این مجتمع 
به مصرف می رسد. ارباب زاده، معاون بهره برداری مجتمع فوالد مبارکه 
اصفهان ضمن تقدیر از گازرسانی مستمر و ایمن شرکت گاز استان اصفهان 
اظهار داشت: روزانه 18 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، میزان دیماند مورد 
نیاز آینده مجتمع فوالد مبارکه  می باشد  که در حال حاضرافزایش روزانه 
14 میلیون متر مکعب برای مصرف آن ضروری است. که در این رابطه 
مقرر شد در چهارچوب ضوابط درخواست افزایش  مصرف گاز مجتمع 
فوالد مبارکه بررسی و در جهت بهسازی وضعیت ایستگاهی اقدام گردد.

خبر خبر

شهرداری منطقه دو کالنشهر تبریز در راستای 
ایجاد امکانات متعدد فرهنگی، ورزشی، برای 
فراغت،  اوقات  از  شهروندان  بهینه  استفاده 
بانوان  فرهنگسرای  احداث  اجرائی  عملیات 

رجائی شهر تسریع می یابد.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهردار  موسائی  رسول  مهندس  تبریز،  دو 
خبر  این  اعالم  با  تبریز  کالنشهر  دو  منطقه 
تعطیالت  ایام  به  نزدیکی  به  توجه  با  گفت: 
نمودن  پربار  منظور  به  منطقه  این  تابستانی 
اوقات فراغت شهروندان خصوصا بانوان ساکن 
احداث  حال  در  شهر،  رجائی  شهرک  در 
و  حسابی  دکتر  بلوار  در  بانوان  فرهنگسرای 
و  هزار   6 در  )ع(  امیرالمومنین  پشت مسجد 
با صرف  3۰۰ مترمربع مساحت و در 6طبقه 
باشد  ریال می  میلیارد  بر 1۰۰  بالغ  اعتباری 
که عملیات اجرائی این پروژه سریعا« در حال 

اجراست.
احداث  اینکه  عنوان  با  دو  منطقه  شهردار 
اجرای  مرحله  در  شهر  رجائی  فرهنگسرای 
این  داشت:  اظهار  باشد  می  سازه  اسکلت 
به  نزدیکی  علت  به  فرهنگی  عظیم  پروژه 
شهرک ویالشهر می تواند مورد استفاده اهالی 

این کوی نیز قرار گیرد.
بانوان  فرهنگسرای  جزئیات  خصوص  در  وی 

مجسمه  کارگاه  تئاتر،  آمفی  سالن  گفت: 
محصوالت  فروشگاه  ورزشی،  سالن  سازی، 
از مواردی بشمار می  فرهنگی و مهد کودک 
ایجاد  فرهنگی  مرکز  این  احداث  در  که  آید 

می شود.
امکاناتی  سایر  خصوص  در  موسائی  مهندس 
است  گرفته  قرار  مدنظر  پروژه  این  در  که 
و  کتاب  فرهنگ  ارتقای  منظور  به  گفت: 
کتب  به  بانوان  آسان  دسترسی  و  کتابخوانی 
مختلف، یک باب کتابخانه شامل قرائتخانه و 
مخزن کتاب نیز در احداث فرهنگسرای بانوان 

در نظر گرفته شده است.
اجرای رو به رشد عملیات اجرائی 

مسقف سازی گلزار شهداء از سوی 
شهرداری منطقه دو کالنشهر تبریز

سازی  مسقف  پروژه  اجرائی  عملیات  اول  فاز 
با پیشرفت رو به  گلزار شهدای وادی رحمت 
منطقه  شهرداری  سوی  از  درصدی   85 رشد 

دو کالنشهر تبریز سریعاً در حال اجراست .
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهردار  موسائی  رسول  مهندس  تبریز،  دو 
با اعالم این مطلب  منطقه دو کالنشهر تبریز 

شهیدان  شامخ  مقام  تکریم  منظور  به  افزود: 
مدافعین  مقدس،  دفاع  سال   8 کفن  گلگون 
منطقه  این  اسالمی؛  انقالب  شهیدان  و  حرم 
اول پروژه ساماندهی گلزار شهدای وادی  فاز 
و  سازی  مسقف  عملیات  اجرای  با  را  رحمت 
همسطح سازی قبور این عزیزان در 2 هزار و 
5۰۰ مترمربع مساحت با 85 درصد پیشرفت 

فیزیکی در حال اجرا دارد.
ادامه  در  تبریز  کالنشهر  دو  منطقه  شهردار 
گلزار  اول  فاز  ساماندهی  برای  کرد:  تصریح 
به  نزدیک  اعتباری  رحمت،  وادی  شهدای 

هزینه خواهد شد. ریال  میلیارد   23
وی با عنوان اینکه عملیات مسقف سازی و 
همسطح سازی گلزار شهدای وادی رحمت 
داشت:  اظهار  انجام می رسد  به  فاز  دو  در 
تالشگران  سوی  از  عملیات  این  دو  فاز 
حوزه عمرانی منطقه هم اکنون با پیشرفت 
فیزیکی 15 درصدی به اجرا در آمده است.

خصوص  در  موسائی  رسول  مهندس 
این  گفت:  پروژه  این  دو  فاز  جزئیات 
مترمربع   5۰۰ و  هزار   7 در  عملیات 
ریال  میلیارد   48 حدوداً  صرف  و  مساحت 
بتنی  های  ستون  کارگیری  به  با  و  هزینه 
در  کامبوزیت  نمای  با  دار  شیب  سقف  و 

اجراست. حال 

از سوی شهرداری منطقه دو کالنشهر تبریز؛ 

عملیات اجرائی احداث فرهنگسرای بانوان رجائی شهر تسریع می یابد

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری لرستان گفت: تا پایان امسال با تکمیل 
چند هتل ظرفیت تخت های استان از 14۰۰ به 

19۰۰ تا 2۰۰۰ تخت خواهد رسید.
غالمرضا سلیمانی در کارگروه گردشگری با بیان 
اینکه لرستان 5۰۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی طبیعی 
دارد که از این تعداد 23۰۰ مورد از آنها ثبت ملی 
با داشتن 95 پل  استان  این  اظهار کرد:  شدند، 
تاریخی، پایتخت پل های تاریخی ایران و همچنین 

پایتخت ژئوتوریسم ایران محسوب می شود.
دستگاه  امسال 18  نوروز  ایام  در  داد:  ادامه  وی 
فعالیت داشتند و در این مدت تعطیالت نوروزی 
482 هزار نفر در استان اقامت داشتند که رشد 8۰ 

درصدی را نشان می دهد.
سلیمانی گفت: همچنین در این مدت 3 میلیون 
و 15۰ هزار نفر از جاذبه های تاریخی، طبیعی و 

فرهنگی لرستان بازدید کردند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری لرستان افزود: در ایام نوروز امسال نیز 
آموزش و پرورش نیمی از بار اسکان را بر عهده 
داشت و این موارد باعث شد در رتبه بندی جلسه 

برتر  شهر   7 جزو  خرم آباد  سفر  خدمات  ستاد 
گردشگری کشور معرفی شود.

و  عمرانی  زیرساخت های  اینکه  بیان  با  وی 
گردشگری برای جذب گردشگر در استان فراهم 
شده است، افزود: تا پایان امسال با تکمیل چند 
به   14۰۰ از  استان  تخت های  ظرفیت  هتل 

19۰۰ تا 2۰۰۰ تخت خواهد رسید. این مسئول 
بیان کرد: لرستان نیاز به تکمیل زیرساخت های 
آب  به  می توان  جمله  آن  از  و  دارد  گردشگری 
گرم دلفان اشاره کرد این منطقه علیرغم داشتن 
آب گرم زیرساخت خوبی ندارد و نیازمند تأمین 
اعتبار و بسته های اعتباری دارد تا زیرساخت های 

آن به سرعت تکمیل شود. سلیمانی اضافه کرد: 
ساالنه توریست های مذهبی زیادی از عراق به ایران 
می آیند و به منظور استفاده از این ظرفیت هفته 
گذشته یک سایت 18۰ هکتاری به نام فجر در 
مجتمع کشت و صنعت خرم آباد کلنگ زنی شد که 

یکی از اهداف آن جذب توریست مذهبی است.
وی گفت: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده 
که رشد 5 برابری گردشگری خارجی را در کشور 
داشته باشیم که البته این مهم دور از ذهن نیست و 
باید تعداد زیادی از آنان به لرستان سوق داده شوند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری لرستان با اشاره به جذب سرمایه گذاری 
خارجی، گفت: علی رغم ناامنی های اطراف کشور 
میل به سرمایه گذاری در ایران زیاد شده به طوری 
که کشور آلمان می خواهد 1۰ هتل در ایران بسازد. 
همچنین ترکیه عالقمند به سرمایه گذاری در ایران 
میراث  سازمان  گردشگری  معاون  از  وی  است. 
کشور خواست سرمایه گذاری را به سمت لرستان 
هدایت کند و چنانچه افرادی تمایل داشته باشند 
هتل 5 ستاره در لرستان بسازند زمین آن به صورت 

رایگان در اختیار فرد مذکور قرار می گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان:

ظرفیت تخت های استان به 2000 تخت خواهد رسید
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بارکد 33064031
آگهی تغییرات  شرکت   

یاشیل عمران فیدار  با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 449843 و شناسه ملی 
 14۰۰3886678

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/1۰/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد

خانم صفیه دلقندی به ش م ۰793898226 با دریافت مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال  از 
صندوق شرکت معادل سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید 

از  ریال   5۰۰۰۰۰ مبلغ  دریافت  با   ۰۰74993844 م  به ش  دشتی   نوید  اقای 
صندوق شرکت معادل سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید 

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 25۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد 

لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد 
حبیب اله فوالد به ش م 438۰۰69931 دارای 5۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 

امراله  زمانی فرد به ش م ۰6214۰4357 دارای 5۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه  
باثبت این مستند تصمیمات  کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده 
پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضی  توسط 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
315799/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 330665593 
آگهی تغییرات  شرکت

  توزیع سالم تهران بزرگ افرا   با مسئولیت محدود به شماره ثبت 476942 و 
شناسه ملی 14۰۰51378۰59 

 94/1۰/2 مورخ  العاده  فوق  بطور   عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد

اقای محمد حسن مجیری با کدملی ۰383838924 به سمت مدیر عامل شرکت 
بمدت نامحدود انتخاب گردید

کلیه اسناد و مدارک واوراق بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و قرارداد 
ها و عقود اسالمی با امضای مدیر عامل  همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 

مدیران    سمت  تعیین  امضا  حق  وضعیت  تعیین  تصمیمات   مستند  این  باثبت 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
315800/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 33063550 
آگهی تغییرات  موسسه

ملی  شناسه  و   941۰ ثبت  شماره  به  شوریده   شهید  درمان  و  تشخیص   
 1۰1۰۰392196

ذیل  تصمیمات   94/9/2 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ شد

اقای احمد محمدی قهساره ش م 1189761653 به نمایندگی از موسسه فرهنگی 
م  فردی ش  علی  اقای   جایگزین  م 1۰1۰۰421848  جهادگران ش  ورزشی  و 
16528۰9996 به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 

انتخاب گردید
باثبت این مستند تصمیمات  تغییر نماینده شخص حقوقی هیئت مدیره  انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
315795/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 33066873
 آگهی تغییرات  شرکت

  تدبیر آوران پدیده ایرانیان  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 483986 و شناسه ملی 
 14۰۰5468429

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/9/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد
تعداد اعضای هیئت مدیره به 3 نفر تغییر یافت و ماده 11 اساسنامه بشرح فوق اصالح 

گردید 
به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح 

گردید 
تامین نیروی انسانی  ادارات شرکتها و کارخانجات مشاوره در خصوص کسب و کار آفرینی 
و  پشتیبانی  اداری  خارجی  خدمات  و  داخلی  شرکتهای  و  موسسات  از  نمایندگی  اخذ 
بازرگانی و درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم  

فرهنگ  کوچه  نبش  سعیدی  میدان  قم  شهر  ادرس  به  قم  استان  در  شرکت  شعبه 
پالک 2 کدپستی 3718693616 تاسیس گردیده و اقای محمد ذاکری به شماره ملی 

۰381634۰51 به سمت مدیر شعبه تعیین شدند 
مدیره   هیئت  اعضا  تعداد  افزایش  داخلی  شعبه  تاسیس  تصمیمات   مستند  این  باثبت 
اصالح ماده اساسنامه )الحاق به موضوع فعالیت (  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

میباشد 
315797/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت
 شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد 33068461
 آگهی تغییرات  شرکت

  کوشا اندیش سپهر آزما با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 3۰7۰22 و شناسه 
ملی 1۰1۰3457497 

العاده مورخ 94/1۰/7 تصمیمات ذیل  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
اتخاذ شد

 محل شرکت در واحد ثبتی  تهران به آدرس تهران خیابان فاطمی غربی خیابان 
هشت بهشت پالک 1۰ طبقه 1 واحد 2 کدپستی 1414734115  تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه  بشرح فوق اصالح گردید
تعداد اعضای هیئت مدیره 5نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
باثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی ( کاهش 
الکترونیک  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق  /افزایش اعضای هیئت مدیره 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

میباشد 
315796/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 33064135 
آگهی تغییرات  شرکت

و   425567 ثبت  شماره  به  محدود   مسئولیت  با  نیوشا  تجارت  کیان    
شناسه ملی 1۰32۰77۰883 

 94/11/12 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد

محل شرکت به آدرس تهران سردار جنگل کوچه شاهد 1 پالک 6 واحد 
4 کدپستی 147683393 انتقال یلفت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید  عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید 
خریدوفروش و واردات وصادرات  و تهیه و تولید و پخش و بسته بندی مواد 

شیمیایی مجاز در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم 
مهرنوش عباس پور به شماره ملی ۰۰6171617۰ با پرداخت  مبلغی به 
صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

افزایش داد 
رضا صلح جو به شماره ملی  25937513۰4 با پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد 
سرمایه شرکت از مبلغ 15۰۰۰۰۰۰۰ ریال به 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه 

مبلغ  دارنده   ۰۰6171617۰ ملی  شماره  به  پور  عباس  مهرنوش   
5۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 

رضا صلح جو به شماره ملی  25937513۰4 دارنده مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه 

باثبت این مستند تصمیمات  افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه 
تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی ( اصالح ماده اساسنامه )الحاق 
به موضوع فعالیت (   انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
قابل  ثبت  آگهی های سازمان  پایگاه  و در  ثبت  مرقوم  شخصیت حقوقی 

دسترس میباشد 
315798/الف م   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیر تجاری تهران

متن آگهی
و   ۰912123۰4۰3 های  شماره  به  همراه  تلفن  خط  دو  مزایده  وقت  ابالغ   : موضوع 
به  محمد  فرزند  رشتی  زرگری  علیرضا  علیه  :محکوم  شونده  ابالغ   –  ۰9125499299
لحاظ مجهول المکان بودن آدرس وی در پرونده کالسه اجرایی شماره 94۰232 موضوع 

دعوی خانم صبا شاهرخی موسوی فرزند سید نظر بابت نفقه 
متن ابالغ : به جنابعالی وقت آگهی مزایده مورخ 1395/3/22 ساعت 13 الی 14 روز شنبه 
ابالغ می گردد مراتب جهت اطالع و در صورت تمایل شرکت در مزایده به آدرس تهران 
ضلع غربی میدان فردوسی کوچه شاهرود پ 4 ط 1 اتاق 8 – دایره نیابت اجرای احکام 

مدنی تهران حاضر شوید . 
دادورز شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد – مرتضی چگنی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
اعیان عمارت پالک  و  مالک ششدانگ عرصه  / خانم سید حمید موسوی  آقای 
482 فرعی از 42 اصلی واقع در بخش دو خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه 
آباد  39 خرم  دفترخانه  گواهی شده   1395/2/22 مورخ   114/1/3682 بشماره 
که هویت و امضاء شهود رسما تایید شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
 42154 ثبت  شماره  ذیل  که  الذکر  فوق  پالک  بشماره  عمارت  اعیان  و  عرصه 
موسوی  سید حمید  بنام   686922 چاپی  بشماره   258 جلد  دفتر   426 صفحه 
پیدا  فراوان  با جستجوی  و  مفقود  نامعلومی  علت  به  است  شده  تسلیم  و  صادر 
تبصره  استناد  به  مراتب  علیذا  نموده  المثنی  نشده است درخواست صدور سند 
یک اصالحی ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن در یک نوبت آگهی 
میگردد تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت 
به آن عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود میباشد می تواند ار تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت 1۰ روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن 
ارائه مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی 
و عدم وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی 

اقدام خواهد شد. م الف 2717
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

متن آگهی 

خواهان / شاکی کاظم میرزاده دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سید صفا الدین 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه عمومی  بصیری غرب به خواسته 
عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 94۰998661۰8۰۰8۰5 
ثبت گردیده  که وقت رسیدگی 1395/5/2 و ساعت 11:۰۰ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   73
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.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش 

آگهي مزایده عمومي – نوبت دوم
مسکوني  کاربري  با  خود  اراضي  از  قطعه   1۸ فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در  اندیشه  شهرداري 

واقع در شهر اندیشه فاز 6 اراضي 27 هکتاري ناجا )شهرک پرنیان( از طریق برگزاري مزایده عمومي به 
اشخاص حقیقي و حقوقي با شرایط ذیل اقدام نماید.

- سپرده شرکت در مزایده بابت هر قطعه زمین مبلغ 7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- مهلت و محل فروش اسناد مزایده : از تاریخ چاپ آگهي لغایت روز سه شنبه مورخ 95/3/25 به نشاني شهریار، شهر 

اندیشه، فاز 3 شهرداري اندیشه، واحد امور قراردادها مي باشد.
- زمان و محل ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 95/3/26 دبیرخانه شهرداري اندیشه

- زمان و محل بازگشایي پیشنهادات واصله: روز شنبه مورخ 95/3/29 ساعت 12/۰۰ سالن جلسات شهرداري اندیشه
- شهرداري در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است. ضمنا برنده اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر 

به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات در کاربرگ مزایده درج گردیده است.

عباس شوندي- شهردار اندیشه

 نوبت دوم

اجرای طرح بازرسي ضیافت در استان البرز
با نزدیک  البرز  اداره کل استاندارد استان  به گزارش روابط عمومي 
شدن به ماه مبارک رمضان و لزوم کنترل مضاعف بازار عرضه، گشت 
نیز شبکه  و  تجارت  و  اداره کل صنعت،معدن  با همکاري  مشترک 
بهداشت کرج تحت عنوان طرح ضیافت از تاریخ 95/3/8 در استان 

البرز شروع شد.
فتانه شکرالهي مدیر کل استاندارد استان البرز گفت: این طرح از قبل 

از آغاز ماه مبارک رمضان شروع شده وتا پایان این ماه  ادامه دارد.
اجباري  استاندارد  مشمول  کاالهاي  کلیه  طرح  این  در   : گفت  او 
باالخص مواد غذایي قبل از ورود به شبکه توزیع مورد بازرسي قرار 

مي گیرند.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان تاکید کرد:

خارج کردن سیاست تغییر کاربری زمین ها از 
دستور کار شهرداری ها

 مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از شهرداران خواست تا سیاست 
از دستور کار خود خارج  را  تغییر کاربری زمین های شهری  های 
کنند. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، 
استان  شهرداران  تخصصی  نشست  در  شیری  غالمحسین  مهندس 
هرمزگان افزود: اصوال شهرداری ها برای تغییر کاربری خیلی تالش 
می کنند و در این مسیر به مبالغ دریافتی از تغییرکاربری وفروش آن 

فکر می کنند که از نظر ما راهکار مناسبی نیست.
باشد،  مردم  رفاه  باید  ها  شهرداری  هدف  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
خاطرنشان کرد، گاها شهرداری ها با تغییر کاربری زمین ها و فروش 
باید  از بین می رود و در این زمینه  آن آسودگی خاطر شهروندان 

بازنگری صورت گیرد.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان ما عمال با تغییر کاربری 
ها آینده شهری خود را به فروش می رسانیم و آن را قفل می کنیم.

وی همچنین بر معماری بومی تاکید کرد و افزود: وقتی به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس مراجعه می کنیم می بینیم معماران آن ها ایرانی 
اند اما وقتی اینجا را نگاه می کنیم ردی از معماری بومی نمی بینیم 
و این رویه که خودمان از معماری بومی که مورد توجه دیگران هست 

استفاده نمی کنیم باید اصالح شود.
وی به نورپردازی در شهرهای هرمزگان هم اشاره کرد و گفت: در 
این زمینه باید از اساتید و افراد دارای فکر استفاده کنیم تا بتوانیم به 

شهرهای هرمزگان زیبایی ببخشیم.
شهرسازی  مدیر  گورانی  رستم  ابراهیم  همچنین  نشست  این  در 
با اشاره به برگزاری  ومعماری اداره کل  راه و شهرسازی هرمزگان 
این نشست خاطرنشان کرد، هدف ما از برگزاری این نشست ها ارتقا 
این  برگزاری  کرد،  امیدواری  ابراز  وی  است.  شهری  منظر  و  سیما 
نشست ها بتواند روح تازه ای به سیمای شهری ببخشد. گورانی افزود: 
شهرداری ها باید در نصب المان در شهرهای خود به ساختار اجتماعی 

و معماری بومی و بافت تاریخی توجه ویژه داشته باشند.

افتتاح ساختمان جدیدالتاسیس بازرسی
 کل استان کردستان

ساختمان جدید التاسیس بازرسی کل استان کردستان، امروز با حضور 
»ناصر سراج« رئیس سازمان بازرسی کل کشور و آیت اهلل سیدمحمد 
حسینی شاهرودی، نماینده ولی فقیه در استان، ماموستا خدایی، امام 

جمعه سنندج و مسئوالن قضایی و اداری استان افتتاح شد.
در این مراسم ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ابراهیم 
شاهرخیان، معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل 
کشور، رئیس کل دادگستری کردستان، دادستان استان و جمعی از 

مدیران کل سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بدو ورود به شهر سنندج به مقام 
شامخ شهدای استان در بهشت محمدی ادای احترام کرد و سپس با 

نماینده ولی فقیه در استان کردستان دیدار داشت.

استاندار  و  نیرو  وزارت  عالی  مقام  حضور  با 
آذربایجان شرقی و مقامات کشوری و استانی 
خانه  تصفیه  دوم  مدول  اجرایی  عملیات 

فاضالب کالنشهر تبریز آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی؛ مهندس ایمانلو پیش 
از سخنان وزیر نیرو در آیین کلنگ زنی تصفیه 
خانه گفت : یکی از اهداف مهم اجرای مدول دو 
م تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز استفاده 
از پساب تولیدی بعنوان تامین کننده عمده آب 
مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه بوده که بالغ بر 
75 میلیون متر مکعب در سال پساب تصفیه 

شده اش به دریاچه ارومیه انتقال می یابد.
دفع  و  تصفیه  و  آوری  جمع  کرد:  اضافه  وی 
بهداشتی فاضالب، ارتقاء سطح بهداشت عمومی و 
محیطی منطقه و سطح زندگی مردم ، جلوگیری 
از آلودگی آبهای سطحی و محیط زیست از محل 
فاضالب های شهری ، استفاده از کود آلی استاندارد 
تولید شده در کشاورزی منطقه و تامین ظرفیت 
تصفیه و انتقال بخش عمده فاضالب جمع آوری 
شده سطح شهر تبریز از دیگر اهداف ایجاد مدول 

دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز می باشد.
تصفیه  فرایند  به  ادامه  در  عامل شرکت  مدیر 

اشاره کرد و  تبریز  طرح تصفیه خانه فاضالب 
افزود: فرایند تصفیه فاضالب مدول دوم تصفیه 
 STEP FEED خانه فاضالب تبریز از نوع
حذف  فرایندهای  نوع  از  فرایند  این  که  بوده 
بوده  فسفر  و  ازت  حذف  قابلیت  با  آلی  مواد 
توزیع  سیستم  بودن  ای  مرحله  به  توجه  با  و 
فاضالب در واحد بیولوژیکی، یکی از پیشرفته 
تصفیه  بروز  فرایندهای  کارآمدترین  و  ترین 

فاضالب شهری می باشد.
این  پوشش  تحت  جمعیت  داد:  ادامه  وی 
طرح 96۰۰۰۰ نفر و ظرفیت تصفیه خانه نیز 
2۰7۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز خواهد بود .
محل  و  ها  هزینه  به  پایان  در  ایمانلو  مهندس 
اعتبارات طرح اشاره کرد و افزود: هزینه اجرای 
اعتبارات  محل  از  و  ریال  میلیارد  طرح 2۰۰۰ 
ارومیه،  دریاچه  احیای  برای  یافته  تخصیص 
درآمدهای عمومی و منابع داخلی شرکت بوده 
و امیدواریم در صورت تامین منابع مالی در سال 

1398 در مدار بهره برداری قرار بگیرد.
مهندس ایمانلو در پایان به اقدامات شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی در خصوص احیای 
دریاچه ارومیه گفت: احداث مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب تبریز با ظرفیت اسمی 2/5 متر مکعب در 

ثانیه ، اجرای خط انتقال شبکه فاضالب تبریز بطول 
11 کیلومتر، اجرای بخشی از شبکه فاضالب تبریز 
بطول 3۰۰ کیلومتر، احداث تصفیه خانه فاضالب 
خانه  تصفیه  از  برداری  بهره  و  تکمیل  آذرشهرو 

فاضالب بناب بوده که  با اجرای اقدامات فوق در سه 
سال آینده ساالنه بیش از 15۰ میلیون متر مکعب 
در سال پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال 

داده می شود .

با حضور وزیر نیرو انجام گرفت؛

آغاز عملیات اجرایی مدول دوم  تصفیه خانه فاضالب 
کالنشهر تبریز

نابودی رب گوجه فرنگي 
غیر استاندارد در البرز

به گزارش روابط عمومي  اداره کل استاندارد استان 
البرز، فتانه شکرالهي اظهار داشت: در راستاي اجراي 
قوانین و مقررات سازمان ملي استاندارد ایران مبني 
بر نظارت بر انبارهاو خطوط تولید در زمان بازرسي 
کارشناسان اداره کل، حدود 1 تن رب گوجه فرنگي 

غیر استاندارد شناسایي و معدوم شد.
وي بیان داشت: طي بازرسي کارشناسان  از یک 
گوجه فرنگي  رب هاي  استان،  در  تولیدي  واحد 
موجود به دلیل شرایط نگهداري نامناسب بهداشتي، 
توقیف و به منظور جلوگیري از عرضه آن به بازار، 

معدوم شد.
شکرالهي با تاکید بر اجراي استاندارد ملي ایران 
به شماره 1836 »آیین کار-اصول کلي بهداشت 
تولیدکننده  واحدهاي  تمام  در  موادغذایي«  در 
و  کارشناسان  داشت:   اذعان  اجباري  موادغذایي 
بازرسان استاندارد، طي بازرسي هاي دوره اي خود، 
عالوه بر خطوط تولیدي واحدهاي صنایع غذایي، 
انبارها و سردخانه هاي نگهداري مواد غذایي  را مورد 

بررسي قرار مي دهند.

بهره برداری از 60 درصد مراتع 
آذربایجان غربی توسط عشایر

ارومیه- خبرنگار پیام زمان: مدیرکل امور عشایر 
استان  مراتع  درصد   6۰ گفت:  غربی  آذربایجان 

توسط عشایر مورد بهره برداری قرار می گیرد.
از  یکی  عشایر  داشت:  اظهار  زینال زاده  بهرام 
در  دامی  خام  فرآورده های  اصلی  تولیدکنندگان 
عنوان  به  و  می شوند  محسوب  غربی  آذربایجان 

ظرفیتی در این زمینه برای استان هستند.
نیز  تولیدات داخلی  اینکه عشایر در  بیان  با  وی 
نقش موثری دارند، تصریح کرد: عمده مناطقی که 
عشایر در آنها ساکن هستند شهرستان شاهین دژ 
در جنوب آذربایجان غربی و چالدران در شمال این 

استان است.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی با اشاره به 
میزان تولیدات عشایر آذربایجان غربی، ادامه داد: 
میزان تولید ساالنه گوشت در بین عشایر 15 هزار 

تن و تولید شیر نیز 5۰ هزار تن است.
این مسؤول با بیان اینکه پشم تولیدی عشایر نیز از 
کیفیت مطلوبی برخوردار است، از تولید ساالنه 3 
هزار تن پشم توسط عشایر خبر داد و اذعان داشت: 
عشایر آذربایجان غربی 25 درصد فرآورده خام دامی 

را تولید می کنند.
زمینه صنایع  در  عشایر  اینکه  بیان  با  زینال زاده 
دستی نیز فعالیت دارند، اعالم کرد: فرش بافی و 
گلیم بافی عمده صنایع دستی عشایر آذربایجان 
غربی بوده که حدود 1۰ درصد تولیدات این حوزه 

را در استان به خود اختصاص داده است.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی از رتبه نخست 
عشایر آذربایجان غربی در تولید صنایع دستی خبر 
داد و گفت: در این میان عشایر نقش موثری در 
تولید انواع محصوالت دامی دارند. این مسؤول با 
بیان اینکه در تالش برای ارتقای سطح سوادآموزی 
در جامعه عشایر استان هستیم، اظهار داشت: در 
این خصوص با اعزام مربیان به مناطق عشایرنشین 

نسبت به سوادآموزی آنها اقدام می شود.

خبر

 55 ماده  به  اشاره  با  بیژنی 
قانون شهرداری ها، برخورد 
روها  پیاده  در  معارضین  با 
های  خیابان  در  سدمعبر  و 

شهر را خواستار شد.
رسانه  امور  گزارش  به 
حسین  بابل،  شهرداری 
در  بابل،  شهردار  بیژنی، 
سدمعبر  ستاد  جلسه 
ساماندهی  بر  شهرداری، 
کنار  محترم  دستفروشان 
خیابان و رفع سدمعبر ایجاد 

شده از سوی کسبه گرانقدر تاکید کرد.
شهروندی  حقوق  رعایت  به  اشاره  با  وی 
شهر  سطح  در  موجود  دستفروشان  گفت: 
سایر  واقع حقوق  در  مقرّرات  رعایت  عدم  با 

همشهریان را تضییع می کنند.
بابل تصریح کرد: سد معبری که به  شهردار 
اجناس  وجود  و  دستفروشان  بساط  واسطه 
مغازه ها در معابر ایجاد میشود، ضمن تخریب 
چهره شهر، در ایجاد امنیت، زیبایی و فرهنگ 
شهروندی باعث ایجاد بی نظمی می گردد و 
وظیفه  حکم  شهری  مدیریت  بر  معضل  این 
اقدام  جدیت  با  آن  رفع  به  نسبت  تا  میکند 

نماید.
در  محلی  بازارچه  ده  اندازی  راه  از  بیژنی 
مناطق یک و دو شهرداری در راستای اجرای 
محترم  شورای  تصویب  بعداز  مربوطه  برنامه 
با احداث  اول  فاز  افزود: در  و  شهر خبر داد 

این مراکز، دستفروشان بابلی در بازارچه های 
مذکور استقرار می یابند.

وی افزود: با اجرای این طرح به نوعی ایجاد 
خانوار  سرپرست  افراد  برای  نیز  اشتغال 
قانونی  مناسب  کار  و  ساز  اجرای  با  محالت 

بصورت موّقت صورت خواهد گرفت.
ظرفیت  از  استفاده  بابل  شهری  مدیریت 
را  فوق  طرح  اجرای  برای  محالت  شوراهای 
استفاده  شرایط  داشت:  بیان  و  شد  خواستار 
اعالم  و  تعیین  ها  بازارچه  این  های  غرفه  از 
بومی محل  اما سرپرست خانوار،  خواهد شد 
از جمله شروط در  تواند  و متاهل بودن می 

اختیار گرفتن غرفه های محلی باشد.
بیژنی در این جلسه طی دستوری به مدیران 
شهرداری های مناطق بابل اعالم نمود که بر 
حفظ حریم امن پیاده رو و معابر شهر توسط 
پیمانکاران و کارفرمایان ساخت و ساز نظارت 

مستمر و جدی داشته باشند.

راه اندازی ده بازارچه محلی در بابل 

ارومیه- خبرنگار پیام زمان: مدیر حمل و نقل و 
ترافیک استانداری آذربایجان غربی گفت: امسال 
تعداد مراکز معاینه فنی آذربایجان غربی به 25 

مرکز می رسد.
پیمان آرامون ، با بیان اینکه امسال مراکز معاینه 
هم  داد:  ادامه  شود  می  مکانیزه  استان  فنی 
اکنون 21 مرکز معاینه فنی در استان فعالیت 
در  دیگر  مرکز  سه  سال  پایان  که  کنند  می 
شهرهای پلدشت، چایپاره و چالدران نیز تکمیل 

می شود.
فنی خودرو  معاینه  مراکز  نرخ  افزایش  از  وی 
در سالجاری خبر داد و گفت: بر اساس ابالغیه 
وزرات کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
استاندارد نرخ مراکز معاینه فنی خودرو از 12 
هزار تومان به 22 هزار تومان افزایش یافته و  
نرخ اعالم شده کامال معقوالنه بوده و در صورت 
تاخیر نرخ هزینه های معاینه فنی پس از  15 

روز مراجعه، افزایش خواهد یافت.
آرامون با بیان اینکه تاخیر در مراجعه به مراکز 
همراه  قیمت  افزایش  با  خودرو  فنی  معاینه 
خواهد شد اضافه کرد: نرخ معاینه فنی خودرو 
آزمون  تومان،  هزار   22 بنزین  سبک  های 
آالیندگی و ایمنی ماشین های دوگانه سوز 22 
هزار تومان، بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات 

گاز سوز 1۰ هزار تومان است.
استانداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  مدیر 
خودرو  فنی  معاینه  افزود:  غربی  آذربایجان 
های سنگین گازوئیل سوز 35 هزار تومان، نرخ 
آزمون آالیندگی و ایمنی خودرو های گازوئیل 

سوز 22 هزار تومان و بازرسی چشمی قطعات و 
تجهیزات گاز سوز 1۰ هزار تومان است.

موتور  فنی  معاینه  نرخ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سیکلت ها نیز 1۰ هزار تومان اعالم شده است 
گفت: هزینه های معاینه فنی تا 15 روز پس 
 5 سبک  خودروهای  برای  مراکز،  به  مراجعه 
هزار تومان، خودرو های سنگین 7 هزار تومان 
افزایش خواهد  تومان  هزار  موتورسیکلت 2  و 

یافت.
وی با بیان این که در دوسال اخیر هیچگونه 
افزایشی در نرخ مراکز معاینه فنی وجود نداشت 
یاد آور شد: متاسفانه مراکز معاینه فنی به علت 
روزانه  پرداخت  به  قادر  هنگفت  های  هزینه 
هزینه های جاری مراکز نبودند و باید گفت نرخ 
های اعالم شده غیر قابل مقایسه با هزینه های 

نگهداری خودرو ها است.
کرد  اشاره  فنی  معاینه  مراکز  تخلفات  به  وی 
العمل   افزود: بر اساس آیین نامه  و دستور  و 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  شهرداری، 
مراکز  در  موجود  تخلفات  به  نیز  راه  پلیس  و 
معاینه فنی رسیدگی و همکاری های الزم را 
انجام خواهند داد. آرامون ادامه داد: سال جاری 
در شهرستان بوکان یکی از مراکز فنی خودرو 
معاینه  کارت  و  برچسب  قانونی  غیر  چاپ  به 
فنی اقدام کرده بود که تذاکرات الزم از سوی 
بازرسان داده شد علی رغم تذکرات داده شده 
در تخلف دوم این مرکز به مدت 15 روز پلمپ 
شد ولی متاسفانه به علت ادامه تخلف، این مرکز 

معاینه فنی لغو امتیاز شد.

24  مرکز معاینه فنی فعال در آذربایجان غربی

خبر
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تجهیزات  مرجع  آزمایشگاه  نخستین 
خورشیدی در کشور راه اندازی شد

تجدیدپذیر  انرژی های  ستاد  حمایت  با  نفت  صنعت  پژوهشگاه 
اندازی  راه  به  موفق  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  عملی  معاونت 
خورشیدی  کلکتورهای  و  آبگرم کن ها  مرجع  آزمایشگاه  نخستین 

در کشور شد.
تجهیزات  مرجع  تست  آزمایشگاه  نخستین  از  رونمایی  مراسم 
رئیس  کاتوزیان،  حمیدرضا  حضور  با  دیروز  صبح  خورشیدی 
ستاد  دبیر  مقدم،  وطنخواه  سیروس  و  نفت  صنعت  پژوهشگاه 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  تجدیدپذیر  انرژیهای  فناوری 

جمهوری در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.
در  نفت  صنعت  پژوهشگاه  انرژی  پژوهشکده  رئیس  محمدایازی، 
این  وجود  با  گفت:  آزمایشگاه،  این  اندازی  راه  درباره  مراسم  این 
خورشیدی  گرمکنهای  آب  استانداردهای  تدوین  از  چندسالی  که 
امکان تست آب  آزمایشگاه،  نبود  به دلیل  اما  در کشور می گذرد 

گرمکنهای تولید داخل یا وارداتی به کشور فراهم نبوده است.
طراحی،  مراحل  همه  که  آزمایشگاه  این  اندازی  راه  با  افزود:  وی 
آب  تست  است  شده  اجرا  کشور  داخل  در  آن  ساخت  و  نصب 

امکان پذیر می شود. گرمکنها و کلکتورهای خورشیدی 

همکاری مشترک ایران و کره جنوبی برای 
انواع فرآورده بهبود کیفیت 

ایران و کره به منظور نوسازی و ارتقای کیفیت تولید فرآورده های 
می کنند. امضا  تفاهمنامه  نفتی 

اجرای  تاکنون یک شرکت کره ای که سابقه  این گزارش  براساس 
میلیون   2۰ نامه  تفاهم  دارد  را  پاالیشگاه  احداث  زمینه  در  پروژه 

دالری را برای توسعه پاالیشگاه تبریز امضا کرده است.
تأسیسات  ارتقای  شامل  مذکور  توافق  می کند  اضافه  گزارش  این 
ظاهرا  که  می شود  بنزین  تولید  تأسیسات  ارتقای  و  زدایی  گوگرد 

بررسی اولیه، برای آغاز به کار  6 ماه طول می کشد.
آینده  در  شده  یاد  پروژه  در  همکاری  کرده اند  اعالم  ها  کره ای 
 2۰۰ به  توافق ها  ارزش  و رسیدن  توسعه همکاری ها  به  تواند  می 

میلیون تا 3۰۰ میلیون دالر شود.
پاالیش  عملیات شرکت  معاون  قبل  گزارش چندی  این  اساس  بر 
نفت تبریز اعالم کرده بود این پاالیشگاه روزانه 5۰۰ هزار بشکه تا 

تولید می کند. بنزین یورو چهار  لیتر  یک میلیون 
نفتای  ایزومریزاسیون  واحد  احداث  به  اشاره  با  باقری  غالمرضا 
دو  در  واحد  این  اندازی  راه  با  بود:  گفته  شرکت،  این  در  سبک 
یورو  بنزین  از  شرقی  آذربایجان  استان  شهرهای  همه  آینده  سال 
آلودگی  کاهش  بهره مند خواهند شد که سبب  تبریز  پاالیشگاه   4

هوا می شود.
زیست  محیط  آالیندگی  کاهش  برای  مسؤول  مقام  این  گفته  به 
نیز 99 درصد سوخت پاالیشگاه تبریز از نوع سوخت گاز است و از 
تابستان سال 95 با پایان پروژه FGR؛ گازهای مشعل پاالیشگاه 

نیز بازیافت و در داخل شرکت مصرف می شود.
وی همچنین از تولید روغن موتور گروه دو و سه و ضدیخ در سال 
آینده برای نخستین بار در پاالیشگاه تبریز خبر داد و گفت: میزان 
تولید پیش بینی شده این محصوالت 4۰ هزار تن در سال است.

1.3 میلیون بشکه نفت ایران 
برای 4 مشتری آسیایی صادر شد

مشتری   4 برای   2۰16 آوریل  ماه  در  ایران  خام  نفت  صادرات 
بشکه  هزار   155 قبل،  سال  مشابه  زمان  با  مقایسه  در  آسیایی 

افزایش نشان می دهد.
ژاپن  هند،  چین،  کشور  چهار  آوریل  ماه  در  گزارش  این  براساس 
سال  به  نسبت  درصد   13 ایران  از  را  خود  واردات  جنوبی  کره  و 
هند،  بشکه،  هزار   672 چین  که  طوری  به  دادند  افزایش   2۰15
393 هزار بشکه، کره جنوبی 237 هزار بشکه و ژاپن نیز 19 هزار 

بشکه نفت از ایران وارد کردند.
بر اساس این گزارش، البته کشورهای چین و ژاپن در آوریل سال 
نفت  ایران  از  بیشتری  2۰16 حجم  سال  آوریل  به  نسبت   2۰15
ایران  از  چین  نفت  واردات  که  طوری  به  بودند  کرده  خریداری 

7۰7 و ژاپن 68 هزار بشکه بود.
هزار   32۰ میلیون  آوریل یک  ماه  در  کند  اضافه می  گزارش  این 
ایران به 4 کشور آسیایی را شامل  بشکه از مجموع صادرات نفت 
از  چین  واردات  بشکه ای  هزار   32 کاهش  وجود  با  که  شود  می 

نفت ایران کماکان این کشور بزرگترین خریدار نفت ایران است.

قیمت هر بشکه نفت سبک ایران
 به مرز 45 دالر رسید

 27 به  منتهی  هفته  در  ایران  سبک  خام  نفت  بشکه  هر  قیمت 
 6۰ و  دالر   44 به  افزایش  سنت   9 با  خردادماه(  )هفتم  مه  ماه 

رسید. سنت 
به گزارش ایرنا به نقل از اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی 
ابتدای سال  از  ایران  وزارت نفت، میانگین قیمت نفت خام سبک 

2۰16 میالدی تاکنون 34 دالر و 5۰ سنت بوده است.
 6 با  بررسی،  مورد  هفته  در  نیز  ایران  سنگین  خام  نفت  قیمت 
این  بشکه رسید،  برای هر  39 سنت  و  42 دالر  به  افزایش  سنت 
ابتدای  از  ایران  سنگین  نفت  قیمت  میانگین  که  است  حالی  در 

سال تاکنون 32 دالر و پنج سنت بوده است.
و  44 دالر  به  بررسی،  مورد  در هفته  نیز  اوپک  نفتی  قیمت سبد 
65 سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، 11 

سنت افزایش نشان می دهد.
به  منتهی  هفته  در   )  WTI  ( آمریکا  شاخص  خام  نفت  بشکه  هر 
بشکه  هر  برای  سنت   68 و  دالر   48 افزایش،  سنت   65 با  مه   27
معامله شد.در هفته مورد بررسی، قیمت هر بشکه نفت خام برنت 
دریای شمال با 19 سنت افزایش به 48 دالر و 77 سنت رسید؛ 
همچنین قیمت هر بشکه نفت خام شاخص دبی و عمان نیز با 6 
افزایش به ترتیب 45 دالر و 52 سنت و 45 دالر و  و پنج سنت 

64 سنت اعالم شد.
حداکثر قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در سال گذشته 64 دالر 
و 96 سنت بود و این در حالی است که میانگین قیمت آن در پنج 

ماه نخست سال میالدی جاری 45 دالر و 43 سنت بوده است.
توانست  آمریکا  در  خام  نفت  سازی  ذخیره  و  تولید  آمار   انتشار 
کارگران  شرایط  این  در  کند.  تقویت  را  خام  نفت  های  قیمت 
ناراضیان  و  اعتراض  کار  قانون  تغییر  به  فرانسه  در  ها  پاالیشگاه 
این  و  کردند  نفتی شرکت شورون حمله  تاسیسات  به  نیجریه  در 

حوادث به نگرانی بازار منجر شد.
 2۰16 ژانویه  از  که  نفت  قیمت  افزایشی  روند  ایرنا،  گزارش  به 
)دیماه پارسال( شروع شد، پس از نزدیک شدن به مرز 5۰ دالر، 
کند شده و حتی برخی کارشناسان نسبت به کاهش دوباره قیمت 

ها هشدار می دهند.
در آخرین نشست اوپک که روز پنجشنبه )13خرداد( برگزار شد 
اعضای اوپک تصمیم جدیدی درباره سقف تولید نفت این سازمان 

اتخاذ نکردند. و سهمیه تولید نفت اعضا 

واردات نفت کره جنوبی از 
ایران دو برابر شد

شرکت نفت کره جنوبی از دو برابر شدن واردات 
برداشته شدن  از  ایران پس  از  این کشور  نفت 
تحریمها در ژانویه و افزایش خرید نفت ارزانتر 
ایران از سوی پاالیشگاه های بزرگ کره ای خبر 

داد.
کرد  اعالم   )KNOC( کره  نفت  ملی  شرکت 
مجموعا  امسال  اول  ماه  چهار  در  جنوبی  کره 
3۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات از ایران 
وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال 
نشان  رشد  درصد   113.5 میزان  به  گذشته، 

می دهد.
یونهاپ،  دولتی  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر 
واردات ساالنه نفت از ایران 87.2 میلیون بشکه 
در سال 2۰11 بود اما سال بعد در پی تشدید 
 56.1 به  تهران،  علیه  ای  هسته  تحریمهای 
میلیون بشکه و در سال 2۰14 به 44.9 میلیون 

بشکه کاهش پیدا کرد.
پس از امضای توافق هسته ای تاریخی ایران در 
سال گذشته، پاالیشگاههای کره جنوبی درصدد 
تا  پنج  که  بودند  ایران  نفت  واردات  گسترش 

شش دالر ارزان تر از نفت خام قطر است.
شدن  برداشته  و  برجام  شدن  اجرایی  از  پس 
نفت  واردات  تهران، کره جنوبی  علیه  تحریمها 
از ایران را ازسرگرفت و محموله نفت ایران در 
چهارم فوریه به بندر اولسان در ساحل جنوب 

شرقی کره جنوبی رسید.
بزرگترین  که   SK Inovation شرکت 
بانک  شرکت  و  است  جنوبی  کره  پاالیشگاه 
کره  بزرگ  پاالیشگاه  چهارمین  که  کره  نفت 
توتال  هانوا  شرکت  همچنین  و  است  جنوبی 
است،  هانوا  گروه  زیرمجموعه  که  پتروکمیکال 
خرید نفت ایران را گسترش داده اند. در مقابل 
پاالیشگاه  دومین  که   GS Caltex شرکت 
غول  به  متعلق  آن  از  نیمی  و  بوده  کره  بزرگ 
 S-Oil نفتی آمریکایی شورون است و شرکت
آرامکوی  شرکت  ای  کره  زیرمجموعه  که 
نمی کنند.  وارد  را  ایران  نفت  است  عربستان 
کرده  اظهار  پاالیشگاهها  این  از  یکی  مقامات 
اند واردات نفت ایران بمحض رفع موانعی مانند 
ممنوعیت استفاده از دالر آمریکا افزایش خواهد 

یافت.

بزرگترین واردکننده ال.ان.جی، 
صادرکننده این محصول شد

ژاپنی  شرکت  ال.ان.جی،  بازار  اشباع  دلیل  به 
بزرگترین  از  یکی  که   )JERA( »جرا« 
است،  جهان  سطح  در  ال.ان.جی  خریداران 
تن  میلیون   1.5 ساالنه  گرفته است  تصمیم 
به  کمتر  قیمت  با  را  خود  وارداتی  ال.ان.جی 

اروپا صادر کند.
شرکت  بلومبرگ،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
ژاپنی »جرا« )JERA( که یکی از بزرگترین 
است،  جهان  سطح  در  ال.ان.جی  خریداران 
تصمیم  ژاپن،  در  گاز  بازار  اشباع  دلیل  به 
گرفته است گاز وارداتی خود را صادر کند. در 
برای  موافقت نامه ای  شرکت  این  راستا  همین 
ال.ان.جی  تن  میلیون   1.5 ساالنه  صادرات 
وارداتی خود از ژوئن 2۰18 تا دسامبر 2۰2۰ 
رسانده است.  امضا  به  فرانسوی  شرکت  یک  با 
ال.ان.جی  قیمت  موافقت نامه،  این  اساس  بر 
صادراتی این شرکت با قیمت گاز در بازار اروپا 
پایین تری  بود که دارای قیمت  مرتبط خواهد 
است.  ژاپن  وارداتی  ال.ان.جی  به  نسبت 
بنابراین این شرکت باید ال.ان.جی را با قیمتی 

پایین تر از قیمت خرید آن صادر کند.
برق  تولید  دوباره  افزایش  دلیل  به  ژاپن 
منابع  از  تولیدی  برق  سریع  رشد  هسته ای، 
با  داخلی  تقاضای  پایین  رشد  و  تجدیدپذیر 
به  است؛  مواجه  ال.ان.جی  تقاضای  کاهش 
گونه ای که تقاضای گاز این کشور که در حال 
حاضر 85 میلیون تن در سال است، در سال 
2۰2۰ به 72 و در سال 2۰3۰ به 62 میلیون 

تن کاهش خواهد یافت.
صادرات  شروع  می افزاید:  ادامه  در  بلومبرگ 
نشان  به خوبی  را  این موضوع  اروپا  به  »جرا« 
اشباع شده،  بازار  یک  چگونه  که  می دهد 
یک  در  )که  بازار  آن  سنتی  صادرکنندگان 
را  می پرداختند(  گاز  صادرات  به  پایدار  روند 
با چالش مواجه  می کند. نقش جدید ژاپن )که 
جهان  ال.ان.جی  واردکننده  بزرگترین  همواره 
تجارت  در  واسطه  یک  عنوان  به  بوده است( 
تولیدکنندگان  بر  بیش تری  فشار  ال.ان.جی، 
قدرت  کشورها  این  که  چرا  می کند؛  وارد  گاز 
از  بازار  اشباع شدن  دلیل  به  را  خود  چانه زنی 

دست می دهند.
سال های  در  ال.ان.جی  بازار  اشباع شدن  البته 
موسسات  تحلیل های  از  بسیاری  در  آینده 
معتبر بین المللی منعکس شده است. از جمله 
»وودمکنزی«  موسسه  گزارش  به  می توان 
»آینده  عنوان  با   2۰15 سال  اواخر  در 
ال.ان.جی«  ساز  و  ساخت  در  سرمایه گذاری 
اشاره کرد. این گزارش پس از بررسی وضعیت 
جهان،  در  ال.ان.جی  جدید  پایانه های  ساخت 
می افزاید: از سال 2۰15 ساخت و ساز ال.ان.
جی ابتدا در خارج از امریکای شمالی و سپس 
نیز کاهش  امریکای شمالی  تا سال 2۰19 در 
به  بازار  طبیعی  پاسخ  نتیجه  این  که  می یابد 

مازاد عرضه است.
معتبر  موسسات  پیش بینی  به  توجه   با 
بازار شدن  اشباع  بر  مبنی  المللی   بین 
سطح  در  محصول  این  قیمت  ال.ان.جی،   
باعث  امر  این  که  خواهدیافت  کاهش  جهان 
ال.ان.جی  صادرات  از  حاصل  درآمد  کاهش 
می شود.  محصول  این  عرضه کنندگان  برای 
به  ایران  ورود  موضوع  است  ضروری  بنابراین 
مورد  بیشتری  حساسیت  با  ال.ان.جی  بازار 

بررسی و بازنگری قرار گیرد.

کوتاه از انرژی  معاون وزیر نفت اعالم کرد:نفت در جهان

ساخت خط لوله نفت بین ایران-عراق
تردد نفتکش های عراقی کاهش می یابد

معاون وزیر نفت با اشاره به برنامه ساخت خط 
لوله جدید نفتی بصره و آبادان از کاهش تردد 
لوله  خط  این  ساخت  با  عراقی  نفتکش های 

مشترک نفتی بین ایران و عراق خبر داد.
خطوط  مدیران  با  نشست  در  کاظمی  عباس 
اینکه  بیان  با  ایران  نفت  مخابرات  و  لوله 
خام  نفت  انتقال  لوله  خطوط  شبکه  توسعه 
سیاست های  از  یکی  نفتی  فرآورده های  و 
توسعه  ششم  برنامه  در  نفت  صنعت  کلیدی 
نفت  انتقال  لوله  خطوط  احداث  گفت:  است، 
اقتصادی  مزیت های  بر  نفتی عالوه  فرآورده  و 
ارتقای  و  محطی  زیست  دستاوردهای  دارای 

ایمنی برای کشور است.
به  توجه  با  اینکه  اعالم  با  نفت  وزیر  معاون 
تعامل  و  نفتی  فرآورده های  صادرات  افزایش 
خطوط  شبکه  باید  دیگر  کشورهای  با  بیشتر 
یابد، تصریح کرد: در  توسعه  نفتی کشور  لوله 
این راستا باید تغییراتی در خطوط لوله انتقال 
نفت از مراکز به سمت جنوب کشور داده شود 
جزایر  و  بنادر  به  سوخت  صادرات  اولویت  و 

جنوب کشور واگذار شود.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه با توجه 
به درخواست کشورهای همسایه، خطوط لوله 
انتقال فرآورده های نفت باید به سمت صادرات 

توسعه یابد، اظهار داشت: ساخت خطوط لوله 
جدید برای انتقال فرآورده های نفتی عالوه بر 
مزیت های اقتصادی منجر به ارتقای امنیت در 
مرزها و مبادی صادراتی کشور هم خواهد شد.

سیاست  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
افزایش تجارت فرآورده های نفتی با کشورهای 
همسایه می تواند قاچاق سوخت را متوقف کند، 
حمله  نوعی  به  که  شیوه  بهترین  کرد:  تاکید 
به منافع قاچاقچیان سوخت محسوب می شود، 
نفتی  فرآورده  و  نفت  انتقال  لوله  احداث خط 

در مرزها است که با این اقدام عالوه بر حذف 
قاچاق سوخت، نفتکش های جاده پیمای حامل 
مواد نفتی نیز جمع آوری شده و محیط امن 

تری در جاده ها و مرزها ایجاد خواهد شد.
احداث  اکنون  هم  اینکه  یادآوری  با  کاظمی 
خط لوله انتقال نفت و فرآورده نفتی در مرزها 
به  کشور  نفتی  لوله  خطوط  شبکه  اتصال  و 
کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان 
مرزها،  امنیت  و  اقتصادی  مزایای  بر  عالوه 
شد،  خواهد  نفتکش ها  تردد  کاهش  موجب 

جدید  لوله  خطوط  ساخت  قطعا  کرد:  تبیین 
نفتی در مبادی مرز امنیت این مناطق را ارتقا 
خواهد داد.معاون وزیر نفت در خصوص تردد 
نفتی  مواد  حامل  پیمای  جاده  نفتکش های 
عراق هم توضیح داد: در این زمینه با مذاکراتی 
خط  احداث  شده،  انجام  عراق  مقامات  با  که 
لوله انتقال فرآورده نفتی ایران به عراق از مسیر 

آبادان به بصره طراحی شده است.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
دلیل  به  اینکه  بر  تاکید  با  نفتی  فرآورده های 
مسائل داخلی عراق ساخت این خط لوله نفتی 
فعال از پیشرفت قابل توجه ای برخوردار نیست، 
تاکید کرد: با انجام تغییراتی در آرایش خطوط 
نفتکش های  تردد  کاهش  دنبال  به  نفتی  لوله 
عراقی حامل محصوالت نفتی در داخل کشور 

هستیم.
شرکت  مدیرعامل  نسب  جعفری  عباسعلی 
این  در  هم  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط 
خطوط  بازسازی  و  نوسازی  خواستار  نشست 
نفتی  فرآورده  و  خام  نفت  انتقال  قدیمی  لوله 
شد و افزود: خط لوله 8 اینچ انتقال نفت نفت 
شهر- کرمانشاه یکی از خطوط لوله انتقال نفت 
عمر  مجموع  در  و  بوده  اعالم  کشور  قدیمی 
باشد  سال   35 از  بیش  لوله  خطوط  متوسط 

نیازمند بازسازی و نوسازی دارد.

تاکید  نفت  وزارت  ارشد  مدیران  که  حالی  در 
فساد  و  رانت  منشاء  نرخی  دو  بنزین  دارند 
پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل  بود،  خواهد 
رقم  و  عدد  که  این  گفت:  نفتی  فرآورده های 
طور  به  اما  نمی دانیم،  را  است  قدر  چه  فساد 
فروش ها  بنزین  همین  در  عمدتاً  فساد  کلی 

اتفاق می افتد.
سید ناصر سجادی، در پاسخ به پرسشی درباره 
درباره  گفت:  نرخی،  دو  بنزین  فاسد  میزان 
فساد بنزین دو نرخی و مواردی از این دست 
نمی توان برآوردی ارائه کرد ولی به طور کلی 
فساد  زمینه  عرضه شود  نرخی  دو  کاالیی  هر 

در آن هست.
و  نباتی  روغن  کوپن  انقالب  اوایل  افزود:  وی 
شکر و امثال اینها ارائه می شد و باید بگویم هر 
باشد زمینه فساد آن فراهم  کاالیی دو نرخی 

می شود.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
است  آن  فساد  کمترین  داد:  توضیح  نفتی 
مانند  عمومی  خودروهای  به  مجبوریم  که 
تاکسی ها، آژانس ها و وانت ها سهمیه بدهیم و 
اینها کار نمی کنند و سهمیه خود را به فروش 

می رسانند.
وی با تاکید بر اینکه این که ما مخالف بنزین 
ادامه  است،  دلیل  این  به  هستیم  نرخی  دو 
است  قدر  چه  فساد  رقم  و  عدد  که  این  داد: 
را نمی دانیم ولی به طور کلی فساد در جامعه 

رواج پیدا نمی کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برآورد غیر 
دقیقی هم درباره میزان فساد بنزین دو نرخی 
به  اما  گفت؛  نمی توان  اصاًل  نه؛  گفت:  ندارید، 
طور کلی فساد عمدتاً در همین بنزین فروش ها 
اتفاق می افتد؛ مثاًل برای تاکسی صرف نمی کند 
و یک روز کار نمی کند و بنزین را می فروشد تا 

چیزی گیر او بیاید.
چرا باید کارت هوشمند بنزین

 را نگه داریم؟
براساس  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  سجادی 
مصوبه  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  نظر 
نمی شود  نرخی  دو  بنزین  به  منجر  مجلس 
میزانی  به  را  سهیمه  میزان  می تواند  دولت  و 
نرخ  از  به استفاده  نیازی  اصاًل  تعیین کند که 
را  کار  این  دارد  دلیلی  گفت: چه  نباشد،  دوم 
کارهایی  بوده  قرار  هوشمند  سامانه  بکنیم؟ 
انجام  خودش  زمان  در  را  کارها  آن  که  بکند 

داده و دیگر نیازی به آن نیست.
نرخ  بود  قرار  اضافه کرد: سامانه هوشمند  وی 
بنزین را اصالح کند و جلوی افزایش مصرف و 
اما  است  را کرده  کار  این  بگیرد که  را  قاچاق 
آمار و ارقام نشان می دهد که آمار رشد مصرف 
بنزین در سال گذشته پایین بوده و در سال 94 
نسبت به سال 93 حدود دو درصد بوده و در 
5۰ روز ابتدای امسال هم میزان رشد مصرف 

یک درصد بوده است.
این مقام مسئول ادامه داد: بعضی از دوستان 

تصور می کردند که اگر بنزین بدون محدودیت 
و آزاد عرضه شود رشد مصرف باال خواهد بود 
که این اتفاق به دلیل قیمت هزار تومانی بنزین 
در  تومانی  هزار  بنزین  از  قبل  است.  نیفتاده 
 6 مصرف  رشدهای  ما  نرخی  دو  بنزین  زمان 
االن رشد مصرف 2  اما  داشتیم  و 7 درصدی 

درصد شده که منطقی است.
وضعیت گازوئیل با بنزین متفاوت است

بود  قرار  اگر  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
هم  گازوئیل  مورد  در  و  شود  ایجاد  مشکلی 
ایجاد می شد، گفت: وضعیت گازوئیل متفاوت 
است چون فقط حمل و نقل عمومی گازوئیل 
استفاده می کند و هنوز یارانه زیادی برای آن 

از سوی دولت پرداخت می شود.
سجادی افزود: بنابراین حساب گازوئیل حمل 
به  بنزین  چون  می کند  فرق  بنزین  با  نقل  و 

ندارد  قاچاق  برای  نرخی رسیده که جاذبه ای 
 3۰۰ گازوئیل  قاچاق  برای  زیادی  انگیزه  اما 
سیستم  مجبوریم  ما  و  دارد  وجود  تومانی 

نظارت و کنترل را دقیق کنیم.
به گزارش فارس، محاسبات نهادهای مسئول، 
نهادهای پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های 
می دهد  نشان  مستقل  کارشناسن  و  مجلس 
طول  در  سوخت  هوشمند  کارت  از  استفاده 
میلیارد   75 صرفه جویی  باعث  الاقل  سال   8

دالری در مصرف بنزین در کشور شده است.
قاچاق  با  مبارزه  ستاد  نفت،  وزارت  خالف  بر 
با  مبارزه  اصلی  متولی  عنوان  به  ارز  و  کاال 
سوخت  کارت  حذف  مخالف  سوخت  قاچاق 
مجلس  مصوبه  مشابه  را  پیشنهاداتی  و  بوده 
برای حفظ کارت سوخت به هیئت دولت ارائه 

داده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

برآوردی از میزان فساد بنزین دو نرخی نداریم

طغیان  و  »وبا«  هجوم  با  تابستانها  در  همواره 
اپیدمی »وبا« از مرزهای شرقی و غربی کشور 
روبه رو هستیم و اکنون که در آستانه ورود به 
تابستان 95 قرار داریم، باید نسبت به مصرف 
و  از سبزیجات  مناسب  و گندزادیی  آب سالم 

استفاده از غذای سالم توجه بیشتری شود.
ورود  آستانه  در  ساله  هر  تسنیم،  گزارش  به 
»بیماری  اپیدمی  خطر  سال،  گرم  فصل  به 
روستاهای  و  و شهرها  مرزهای کشور  وبا« در 
مرزی در غرب و شرق ایران افزایش می یابد به 
طوری که در برخی سالها، گزارش هایی از بروز 

بیماری وبا در کشور گزارش شده است.
به گفته »محمود نبوی« معاون مرکز مدیریت 
بهداشت،  وزارت  واگیردار  های  بیماری 
اندمیستی  با  کشورهای  با  ایران  همجواری 
به  کامل  دسترسی  عدم  »وبا«،  بیماری  باالی 
کشور  مناطق  برخی  در  سالم  آشامیدنی  آب 
به ویژه مناطق همجوار کشورهای یاد شده و 
از جمله  روستایی  مناطق  برخی  در  همچنین 

عوامل مهم بروز وبا در کشور است.
آب  از طریق  که  است  بیماری  از  نوعی  »وبا« 
می شود.  ایجاد  کلرا«  ویبریو  »باکتری  توسط 
وارد  آلوده  آب  نوشیدن  با  بیشتر  باکتری  این 
انتقال  راه  بیشترین  ایران  در  می شود.  بدن 
که  سبزی هایی  است.  آلوده   سبزی های  »وبا« 

تغذیه  انسانی  کود  با  شدن  کاشته  هنگام  در 
هستند.  آلودگی  بیشترین  دارای  می شوند 
بیشتر در کشورهای جهان سوم  امروزه »وبا« 
به علت وضعیت ناسالم و غیر بهداشتی آبهای 

آشامیدنی دیده می شود.
و نظارت  معاون  تشیعی«   »حمیدرضا 

 بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب 
سال  گفت:  تسنیم  به  این خصوص  در  کشور 

گذشته طغیان های بیماری در مرزهای غربی 
کشور را داشتیم که این مسئله به خصوص در 

بیماری »وبا« دیده می شد.
وی افزود: همواره در تابستانها با هجوم »وبا« و 
طغیان اپیدمی »وبا« از مرزهای شرقی و غربی 
کشور روبه رو هستیم اما با مدیریت کارآمدی 
که همکاران ما در شرکت های آب و فاضالب 
های  بیماری  که  ایم  نداده  اجازه  ما  داشتند 

ناشی از آب به شهرها سرایت کنند.
با  رابطه  »در  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
جدی  توفیقات  کشور  در  آب  کیفیت  موضوع 
 74۰ شبکه  یک  گفت:  است«،  شده  حاصل 
افتاده است  راه  آزمایشگاهی در سراسر کشور 
که وجود این شبکه گسترده از توفیقات آب و 

فاضالب کشور است.
مهمترین روش پیشگیری از بروز بیماری »وبا« 
از  جلوگیری  و  انسانی  فاضالب  مناسب  دفع 
ورود آن به منابع آب آشامیدنی است. در حال 
بیماری  بروز  از  هایی  نگرانی  بر  عالوه  حاضر 
»وبا« در فصل گرم سال در مرزهای شرقی و 
غربی کشور وجود دارد، در بخش های مختلف 
کشور شاهد ورود فاضالب خام انسانی به منابع 
آبی و خاکی هستیم که خطر بروز بیماری های 
افزایش را  »وبا«  چون  خطرناکی  و   واگیردار 

 می دهد.

خطر بروز اپیدمی »وبا« در مرزهای غربی و شرقی کشور؛

 منشأ بیماری، »آب آلوده«

جدید  برنامه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
افزایش تولید نفت ایران از بزرگترین میدان 
با توتال  ادامه مذاکرات  از  با عراق،  مشترک 
فرانسه برای توسعه این میدان نفتی خبر داد.
همزمان با همکاری شرکت انگلیسی شل با 
عراق برای توسعه میدان مجنون مشترک با 
آخرین  ایران،  آزادگان جنوبی  نفتی  میدان 
مراحل مذاکرات با توتال فرانسه برای توسعه 
حال  در  ایرانی  بخش  در  نفتی  میدان  این 

انجام است.
عبدالرضا حاجی حسین نژاد  در تشریح برنامه 
جدید افزایش ظرفیت تولید نفت خام ایران 
از میدان مشترک آزادگان جنوبی، گفت: هم 
اکنون با حفاری سه حلقه چاه حدود 75۰۰ 
مشترک  میدان  از  تولید  ظرفیت  به  بشکه 

آزادگان جنوبی افزوده شده است.
نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 

ایران افزود: در حال حاضر تولید نفت خام از 
این میدان به بیش از 57 هزار بشکه در روز 

افزایش یافته است.
حفاری  ادامه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
با  مشترک  میدان  این  در  جدید  چاه های 
عراق، اظهار داشت: در مجموع پیش بینی 
پایان شهریور ماه ظرفیت تولید  تا  می شود 
بشکه  هزار   6۰ حدود  میدان  این  از  نفت 
دیگر افزایش یابد و در مجموع امسال قرار 
آژادگان  از میدان  تولید نفت  است ظرفیت 
افزایش  به 11۰ هزار بشکه در روز  جنوبی 

یابد.
دستگاه  فعلی 18  در شرایط  وی،  گفته  به 
دکل حفاری در این میدان مشترک با عراق 
مذاکرات  آنکه  ضمن  است  کار  به  مشغول 
این  دوم  فاز  توسعه  قرارداد  امضای  برای 
میدان نفتی با شرکت های داخلی و خارجی 

در حال انجام است.
امضای  به  اشاره  با  نژاد  حسین  حاجی 
قرارداد محرمانگی و توافق نامه بین شرکت 
ملی نفت ایران و توتال فرانسه برای توسعه 
فاز دوم میدان آزادگان جنوبی، تبیین کرد: 
هم اکنون برخی از اطالعات فنی با دستور 
فرانسوی  شرکت  این  اختیار  در  نفت  وزیر 

قرار داده شده است.
نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
از  برخی  تعجب  اظهار  به  اشاره  با  ایران 
کارشناسان توتال از روند توسعه این میدان 
نفتی ایران با حضور در منطقه، در خصوص 
میدان مشترک  این  دوم  فاز  توسعه  اهداف 
نفتی، توضیح داد: در فاز 2 توسعه آزادگان 
نفت  بشکه  هزار   28۰ تولید  برنامه  جنوبی 

خام وجود دارد.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد:  
زیرا در کل روند توسعه فاز یک )با ظرفیت 
ظرفیت  باید  دوم  فاز  و  بشکه(  هزار   32۰
تولید نفت خام از این میدان به حدود 6۰۰ 

هزار بشکه در روز افزایش یابد. 
به گزارش مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران 

هفته گذشته و در حاشیه برگزاری یکصد و 
»استفان  با  اوپک  نشست  نهمین  و  شصت 
میشل« مدیرعامل بخش خاورمیانه شرکت 
نفتی  میدان  توسعه  درباره  توتال  فرانسوی 

آزادگان جنوبی دیدار و گفتگو کرده بود.
نفتی  بزرگ  شرکت  اولین  فرانسه  توتال 
اروپایی بود که اقدام به امضای قرارداد خرید 
ایران  از  خام  نفت  بشکه  هزار   16۰ روزانه 
کرد و به گفته رکن الدین جوادی مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران، قرارداد توتال دائمی 

بوده و هر سال نیاز به تمدید ندارد.
بر این اساس شرکت ملی نفت ایران و توتال 
نفت  فروش  قرارداد  امضای  از  پس  فرانسه 
اخیرا یک قرارداد محرمانه به منظور توسعه 
بین  جنوبی  آزادگان  نفتی  مشترک  میدان 

دو شرکت امضا شده است.
بیژن زنگنه وزیر نفت با تایید آغاز مذاکرات 
نفتی شرکت ملی نفت ایران با توتال فرانسه 
بر سر توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان 
قرارداد  زودی  به  است:  گفته  جنوبی، 
محرمانگی توسعه این میدان با توتال امضا 

خواهد شد.

برنامه جدید افزایش تولید نفت ایران

 توتال رقیب شل در ایران شد
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بانک پاسارگاد بانک برتر ایران

بـر اسـاس ارزیابـی موسسـه معتبـر یورومانـی، بانک پاسـارگاد 
موفـق شـد بـرای دومیـن سـال متوالـی، جایـزه برتریـن  بانک 

ایرانـی را از آن خـود کنـد.
مشاور  رفیعی  خسرو  بانک پاسارگاد،  عمومی  روابط   گزارش  به 
مدیرعامل و مدیر روابط  عمومی این بانک با اعالم این خبر گفت: 
موسسه یورومانی ارایه کننده اطالعات ممتاز در حوزه های مختلف 
نظیر بازارهای سرمایه، سرمایه گذاری ها و ارز محسوب می شود که با 
درنظر گرفتن هوشمندانه آخرین تحوالت، امکان آگاهی از وضعیت 
بازارهای مالی جهانی و انتخاب مناسب ترین موسسه برای همکاری 

در هر کسب و کاری را فراهم می کند. 
وی ادامه داد: موسسه یورومانی با توجه به بررسی و ارزیابی های 
صورت گرفته در بازار بانکداری ایران، جایزه برترین بانک ایرانی را، 
برای دومین سال متوالی به بانک پاسارگاد اعطا کرد. این در حالی 
است که این بانک در سایر صحنه های بین المللی نیز حضور چشمگیر 
داشته و موفقیت های ارزشمندی را کسب کرده است.وی تأکید کرد: 
سال  بانک  جایگاه  کسب  به  می  توان  موفقیت ها  این  جمله ی  از 
جمهوری اسالمی ایران در سال  2۰۱5 بر اساس ارزیابی موسسه 
معتبر بنکر برای پنجمین سال، کسب عنوان بانک برتر اسالمی 
ایران در سال 2۰۱5، برای سومین سال متوالی بر اساس ارزیابی 
این موسسه، کسب جایگاه شایسته در رتبه بندی 5۰۰ برند برتر 
بانکی جهان و... اشاره کرد. رفیعی خاطرنشان کرد: بانک پاسارگاد، 
در طول چند سال گذشته مورد توجه ارگان های مختلف اقتصادی 

و بین المللی قرار گرفته است.  

گمرك

کشف یک میلیون قرص ترامادول در فرودگاه امام

گمرک ایران از کشف یک میلیون عدد قرص ترامادول در فرودگاه 
امام خمینی )ره( خبر داد.این تعداد قرص در 45 کارتن به وزن 94۳ 
کیلوگرم به طرز ماهرانه هاي جاسازي شده بود و قاچاقچیان سعي 
داشتند این تعداد قرص را وارد کشور کنند.شاپور کرم خاني مدیر حوزه 
واردات گمرک فرودگاه امام خمیني )ره( در این زمینه گفت: این 
کاال تحت عنوان لوازم تبلیغاتي به گمرک اظهار شده بود که پس از 
بررسي هاي به  عمل آمده توسط کارشناسان گمرک فرودگاه امام )ره( 
در 45 کارتن مذکور تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ عدد قرص ترامادول و یک هزار 
و 4۷۷ قوطي حاوي پودرهاي مختلف بدنسازي و نیروزا که به طرز 
ماهرانه اي در جوف کاالي اظهاري جاسازي شده بود کشف و ضبط و 

مراتب جهت طي مراحل قانوني به حوزه قضایي اعالم شد.
 

سكه وارز

سکه یک میلیون و ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید یکشنبه در بازار 
یک میلیون و ۱2 هزار و 9۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱2 
هزارتومان، نیم سکه 5۱۳ هزارتومان، ربع سکه 2۷۶ هزار تومان و 
سکه گرمی ۱۸۳ هزار تومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی 
زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰2 هزار و 9۰9 تومان و نرخ هر اونس 
طال در بازارهای جهانی ۱244 دالر است.در همین حال، صرافان 
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای فروش ۳4۷۱ تومان، هر یورو را 
۳9۶۳ تومان، هر پوند را 5۰55 تومان، لیر ترکیه ۱2۱۰ و درهم 

امارات را 952 تومان اعالم کردند.
 

مسكن

7 هزار واحد در پرند بدون متقاضی است

مدیرعامل شهر جدید پرند اتمام سایت مسکن مهر را منوط به تکمیل 
سهم آورده های مردم دانست و گفت: بستر شهرهای جدید باید از 
وضعیت خوابگاهی خارج شود، ما باید به شهرهای جدیدمان پویایی 
و هویت بدهیم.علی طاهری درخصوص وضعیت سایت مسکن مهر 
شهر جدید پرند اعالم کرد: درحال حاضر حدود 95 هزار واحد مسکن 
مهر در این شهر بنا شده که تا کنون نزدیک به 5۸ هزار واحد آن به 
بهره برداری رسیده و یا در شرف واگذاری است. همچنین تعداد ۳۰ 
هزار واحد باقی مانده که در حال تکمیل است و مابقی فاقد متقاضی 
است.وی در ادامه با اشاره به وجود ۷۰۰۰ واحد فاقد متقاضی در سایت 
مسکن مهر پرند بیان کرد: اطالعیه الزم برای وجود این تعداد واحد در 
اواخر سال گذشته از طریق رسانه ها اعالم و پروژه های فاقد متقاضی 

در سایت شرکت عمران شهر جدید پرند اعالم شد.

صنعت

 قیمت مصوب زولبیا و بامیه رمضان اعالم شد

رئیس اتحادیه قنادان از تعیین قیمت زولبیا و بامیه ماه مبارک 
مصوبه،  این  براساس  گفت:  و  داد  خبر  یکشنبه  روز  در  رمضان 
قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک برای این ماه ۱۱ هزار 
تومان تعیین شد.علی بهرمند با تشریح جزئیات جلسه روزگذشته  
کمیسیون نظارت دولت برای قیمت گذاری اقالم ویژه ماه مبارک 
رمضان خبر داد و اظهار داشت: بر اساس تصمیم دولت، قیمت هر 
کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک ۱۱ هزار تومان و درجه دو ۱۰ هزار 
و 5۰۰ تومان تعیین شده است.رئیس اتحادیه قنادان افزود: پیشنهاد 
اولیه اتحادیه قنادان به دولت برای نرخ گذاری زولبیا و بامیه درجه 
یک ماه مبارک رمضان ۱2 هزار و ۸۰۰ تومان بود که امروز در جلسه 

رسمی برگزار شده، قیمت به ۱۱ هزار تومان کاهش یافت.

اقتصاد كالن

آمادگی بانک های اتریش برای همکاری با ایران

طیب نیا در سفری که در روزهای گذشته به اتریش داشته است 
با وزیر دارایی و رئیس بانک ضمانت صادرات اتریش دیدار و برای 
رایزنی کرده است.روز  بانکی دو کشور  اقتصادی و  افزایش روابط 
چهارشنبه هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای شرکت 
در اجالس شورای وزیران اقتصادی صندوق اوپک در راس هیاتی به 
اتریش سفر کرد.او در جریان این سفر با جرج شلینگ وزیر دارایی 
اتریش دیدار و در زمینه همکاری های دوکشور در بخش های مربوط 
به امور بانکی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گفتگو کرد.طیب نیا 
در این گفت و گو به توافقات صورت گرفته در مالقات قبلی هانس 
جورج شلینگ، یا محمد خزاعی، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری 
و کمک های اقتصادی و فنی ایران، اشاره کرد و خواستار توسعه 

همکاری های اقتصادی بیشتر دو کشور شد.
همچنین در این دیدار وزیر دارایی اتریش از آمادگی کشورش برای 
همکاری با بانک های ایرانی خبر داد و اعالم کرد تاکیدات الزم به 

بانک ها در این زمینه صورت گرفته است.

تامین نان ماه رمضان 
بدون تغییر قیمت

قوت  همیشه  که  نان  رمضان،  ماه  آستانه  در 
غالب مردم به شمار می رود از اهمیت بیشتری 
وزیر  معاون  باره  این  در  که  شود  می  برخوردار 
بابت  نگرانی  هیچ  کرد:  اعالم  کشاورزی  جهاد 
تامین گندم و نان برای ماه رمضان وجود ندارد 
و هرگونه اعمال تغییر در سهمیه آراد نانوایی ها 
با تصمیم کارگروه های  یا تغییر ساعت کار آنها 
شرکت  مدیرعامل   ، قنبری  است.علی  استانی 
بازرگانی داخلی  اظهار کرد: ماهانه به حدود ۷5۰ 
هزار تن گندم برای تولید و تامین انواع نان نیاز 
داریم که هیچ مشکلی با توجه به تولید و ذخایر 
کشور وجود ندارد.به گزارش ایسنا  ، اگر در ماه 
مبارک رمضان میزان نیاز خبازی ها برای تولید 
براساس  نیز  نانوایی ها  سهمیه  یابد  افزایش  نان 
تصمیمات و مصوبات کارگروه های استانی افزایش 
می یابد.وی افزود: هیچ تغییر قیمتی در ماه رمضان 
در زمینه آرد و نان انجام نخواهد شد و نظارت 
بر نانوایی ها در این ماه افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به تولید 
مناسب گندم در سال جاری اظهار کرد: از ابتدای 
فصل برداشت گندم تا امروز حدود دو میلیون و 
۷۰۰ هزار تن محصول به ارزش ۳۳۰۰ میلیارد 
حدود  میزان  این  از  که  شده  خریداری  تومان 
25۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شد و 
مابقی نیز به زودی پرداخت می شود.به گفته وی، 
واردات گندم در سال جاری انجام نخواهد شد و 
در صورت اجازه دولت این محصول استراتژیک 
قابلیت صادرات را خواهد داشت، چراکه پیش بینی 
حدود ۱۰  تضمینی  خرید  بر  مبنی  برآوردها  و 

میلیون تن گندم است.

كشاورزي

فراوانی خرما برای ماه رمضان

خرما یکی از پرمصرف ترین اقالم سفره افطار مردم 
در ماه رمضان است که هر ساله با نوسانات قیمتی 
نیز در این ایام مواجه می شود اما مدیرکل دفتر 
وجود  از  کشاورزی  وزارت  گرمسیری  میوه های 
انبارهای  در  خرما  ذخیره  تن  هزار  حدود ۱۰۰ 
کشور خبر داده و می گوید با توجه به نرخ خرید 
خرما از باغداران در سال گذشته، قیمت منطقی 
برای این محصول در ماه رمضان حدود کیلویی 
ایسنا  به  است.ابوالقاسم حسن پور  تومان   5۰۰۰
گفت :  براساس برآوردهای صورت گرفته حدود 
۱۰۰ هزار تن خرما از سوی بخش خصوصی و 
مردم در استان های مختلف کشور ذخیره سازی 
در  تن  هزار   ۳۰ که  به گونه ای  است؛  شده 
استان های خرماخیز، ۶۰ هزار تن در استان های 
دیگر و ۱۰ هزار تن در انبارهای شخصی مردم 
هیچ  بابت  این  از  لذا  است  شده  ذخیره سازی 
نگرانی ای برای تامین خرمای ماه رمضان وجود 
بر  به گونه ای  باید  اینکه  بر  تاکید  با  ندارد.وی 
قیمت ها نظارت کنیم که نوسان غیرمنطقی در 
بازار خرما به وجود نیاید، افزود: با توجه به اینکه 
در زمان برداشت هر کیلوگرم خرمای مضافتی در 
کرمان به صورت بسته بندی شده حدود 25۰۰ 
تومان تا ۳۰۰۰ تومان از نخلداران خریداری شد، 
قیمت منطقی برای هر کیلوگرم خرما در بازار ماه 
رمضان حدود 45۰۰ تا 5۰۰۰ تومان است که باید 

به دست مردم برسد.

فروش ارز حاصل از صادرات به 
قیمت واقعی، خواسته صادرکنندگان 

رئیس  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار مسئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و صادرکنندگان 
و تشکل های صادراتی با رئیس مجمع تشخیص 
مصلح نظام مهمترین خواسته صادرکنندگان را 
به  از صادرات کاال و خدمات  ارز حاصل  فروش 

قیمت واقعی در داخل کشور عنوان کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
توسعه تجارت، ولی  ا... افخمی راد در این دیدار که 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در  دیروز  ظهر 
برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: با فروش ارز 
حاصل از صادرات به قیمت واقعی صادرکنندگان 
را جبران  کاستی های صادراتی کشور  می توانند 

کنند و در بازارهای خارجی رقابت پذیر شوند.
در  کشور  صادرات  میزان  از  آماری  ارایه  با  وی 
یکسال گذشته گفت: صادرات ایران در سال 94 با 
کاهش ۱5 درصدی مواجه شد و به حدود 42.5 

میلیارد دالر در سال رسید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از دالیل 
کاهش میزان صادرات غیرنفتی را کاهش قیمت 
بازارهای  اکثر  گفت:  و  کرد  عنوان  نفت  جهانی 
هدف صادراتی ما با توجه به کاهش قیمت نفت 
توان خرید خود را از دست داده یا با کمبود بودجه 
مواجه شده اند؛ عالوه بر این ناامنی نیز مزید بر 

علت شده است.
با  گذشته  سال  یک  در  نیز  واردات  افزود:  وی 
کاهش 22 درصدی مواجه شده است که بیشترین 
کاهش واردات مربوط به کاالهای ساخته شده و 
محصوالت کشاورزی بود که به دلیل خودکفایی 
ایران در تولید و همچنین کاهش قیمت جهانی 

این کاالها بوده است.
افخمی راد با بیان اینکه تراز تجاری ایران در سال 
گذشته مثبت بود، افزود: ما در سال 95 به دنبال 
غیرنفتی  صادرات  دالری  میلیارد   ۱۰ افزایش 
که  هستیم  دالر  میلیارد   5۰ رقم  به  رسیدن  و 
با ۳۷ میلیارد دالر صادرات در بخش  این هدف 
پتروشیمی، هفت میلیارد دالر در بخش میعانات و 5 
میلیارد دالر در بخش کشاورزی محقق خواهد شد.

این  به  رسیدن  راهکارهای  افزود:  ادامه  در  وی 
اهداف در قالب بسته حمایت از صادرات، بسته 
تقویت  و  ایجاد  همچنین  و  تولید  از  حمایت 
شرکت های بزرگ صادراتی برنامه ریزی شده است.

بانكخبر

ایجاد  صنعت  وزیر  اقتصاد:  گروه 
شرکت های بزرگ صادراتی را از برنامه های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد و 
گفت: اگر از شرکت های توانمند صادراتی 
حمایت شود می توانیم امیدوار باشیم که 
میلیارد   ۱۰ حدود  جاری  سال  انتهای  در 
صادرات  افزایش  پارسال  به  نسبت  دالر 

داشته باشیم.
دیدار  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اندرکاران و صادرکنندگان غیرنفتی  دست 
ایران با رئیس مجمع تشخیص مصلح نظام 
ارتقاء  دنبال  به  از سال ۷4،  اظهار داشت: 
در  خودکفایی  و  غیرنفتی  صادرات  تولید، 
بخش های مختلف بودیم و امروز نیز این 
دنبال  مقاومتی  اقتصاد  قالب  در  را  مسیر 
بیان  با  نعمت زاده«  کنیم.»محمدرضا  می 
ابالغی  افزود: در سیاست های  این مطلب 
اقتصاد مقاومتی، در بند ۱۰ تاکید ویژه ای 
و  است  شده  غیرنفتی  صادرات  توسعه  بر 
تاکیداتی  نیز  مختلف  بخش های  در  البته 
موانع  رفع  آن  راهبردهای  که  دارد  وجود 
صادراتی،  مشوق  های  پرداخت  تجاری، 
بوده   ... و  خارجی  گذاری های  سرمایه 
سیاست  به  توجه  با  کرد:  عنوان  است.وی 
تجارت  باید در دو بخش  اعالم شده  های 
مقاومتی  اقتصاد  کردن  عملیاتی  و  داخلی 
صورت  به  غیرنفتی  صادرات  همچنین  و 
جدی فعالیت کنیم که در این زمینه، بسته 

های حمایت از صادرات تهیه شده است.
ضمانت  صندوق  اینکه  بیان  با  نعمت زاده 
به  مکلف  کشور  بانکی  نظام  و  صادرات 
شاید  گفت:  شده اند،  صادرات  از  حمایت 
میزان حمایت ها خیلی زیاد نباشد اما اقدام 
می رود.وی  شمار  به  حوزه  این  در  موثری 
طرح و ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی 
صنعت،  وزارت  های  برنامه  دیگر  از  را 
از  اگر  اعالم کرد و گفت:  معدن و تجارت 
شرکت های توانمند صادراتی حمایت شود 
انتهای  در  که  باشیم  امیدوار  توانیم  می 
سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دالر نسبت 

به پارسال افزایش صادرات داشته باشیم.
é  صادرکنندگان خواسته  مهمترین 

فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 
واقعی است

و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در 
این دیدار مهمترین خواسته صادرکنندگان 
و  کاال  صادرات  از  حاصل  ارز  فروش  را 

کشور  داخل  در  واقعی  قیمت  به  خدمات 
این  در  افخمی راد  کرد.ولی  ا...  عنوان 
مصلحت  تشخیص  مجمع  در  که  دیدار 
مطلب  این  بیان  با  شد،  برگزار  نظام 
به  صادرات  از  حاصل  ارز  فروش  با  افزود: 
می توانند  صادرکنندگان  واقعی  قیمت 
جبران  را  کشور  صادراتی  کاستی های 
رقابت پذیر  خارجی  بازارهای  در  و  کنند 
از میزان صادرات  آماری  ارایه  با  شوند.وی 
صادرات  گفت:  گذشته  یکسال  در  کشور 
درصدی   ۱5 کاهش  با   94 سال  در  ایران 
به حدود 42.5 میلیارد دالر  مواجه شد و 
معدن  صنعت،  وزیر  رسید.معاون  سال  در 
میزان  کاهش  دالیل  از  یکی  تجارت  و 
را کاهش قیمت جهانی  صادرات غیرنفتی 
بازارهای  اکثر  گفت:  و  کرد  عنوان  نفت 
هدف صادراتی ما با توجه به کاهش قیمت 
یا  داده  دست  از  را  خود  خرید  توان  نفت 
بر  عالوه  شده اند؛  مواجه  بودجه  کمبود  با 
این ناامنی نیز مزید بر علت شده است.وی 
با  گذشته  سال  یک  در  نیز  واردات  افزود: 
است که  مواجه شده  کاهش 22 درصدی 
بیشترین کاهش واردات مربوط به کاالهای 
بود  کشاورزی  محصوالت  و  شده  ساخته 
و  تولید  در  ایران  خودکفایی  دلیل  به  که 
همچنین کاهش قیمت جهانی این کاالها 
تراز  اینکه  بیان  با  است.افخمی راد  بوده 
بود،  مثبت  گذشته  سال  در  ایران  تجاری 
افزایش  دنبال  به   95 سال  در  ما  افزود: 
و  غیرنفتی  صادرات  دالری  میلیارد   ۱۰
هستیم  دالر  میلیارد   5۰ رقم  به  رسیدن 
با ۳۷ میلیارد دالر صادرات  این هدف  که 
در بخش پتروشیمی، هفت میلیارد دالر در 
بخش میعانات و 5 میلیارد دالر در بخش 
ادامه  در  شد.وی  خواهد  محقق  کشاورزی 
اهداف  این  به  رسیدن  راهکارهای  افزود: 
بسته  صادرات،  از  حمایت  بسته  قالب  در 
حمایت از تولید و همچنین ایجاد و تقویت 
برنامه ریزی  صادراتی  بزرگ  شرکت های 

شده است.

 با ایجاد شركت های بزرگ صادراتی؛

هدف گذاری افزایش 1۰ ميليارد دالری صادرات کليد خورد

دو سال از ثبت نام مجدد دولت از یارانه بگیران 
گذشته و تعدادی از متقاضیان در حالی به هر 
طریقی از قرار گرفتن در لیست یارانه بگیران 
برای  بودجه  تکلیف  وجود  با  که  ماندند  جا 
با  است.  نشده  چنین  تاکنون  آنها،  نام  ثبت 
این حال بودجه امسال دوباره این تکلیف را 
تکرار کرده است.2۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳9۳، 
بازه زمانی بود که دولت به منظور ثبت تقاضای 
افراد برای دریافت یارانه مشخص و اولویت را بر 
اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار 
تعیین کرد. اما به هر صورت با توجه به مهلت 
دیگر  از سویی  و  خانواده  هر  برای  روزه  یک 
اینترنتی در  نام  مشکالتی که در زمان ثبت 
سراسر کشور پیش روی متقاضیان قرار داشت 
و البته عدم اطالع رسانی دقیق در مورد نحوه 
ثبت نام گروهای مختلف قبل از اقدام برای این 
موضوع، درنهایت به جاماندن گروه هایی از ثبت 
بین  این  انجامید.در  نقدی  یارانه  درخواست 
بودند خانوارهایی که نتوانستند در روز مشخص 
خود ثبت نام کنند و یا در بین آنها زوج های 
جوانی قرار داشتند که بعد از ثبت درخواست 
اول در سال ۱۳۸9 در قالب خانوارهای خود، 
ازدواج کرده و در زمان ثبت نام مجدد با توجه 
به نبود اطالعات شفاف جاماندند.این در حالی 
است که در خالل چند روز مقرر گاهی اعالم 
شده بود که زوج ها به همراه خانوارهای خود 

ثبت نام نکنند تا در پایان بتواند یارانه خود را 
جدا کرده و در قالب خانواری جدید قرار گیرند. 
یارانه  دریافت  از  در کل  و  نشد  اینگونه  ولی 
نقدی جاماندند. در عین حال بودند خانوارهایی 
اینکه تمام اعضای خود را ثبت  با وجود  که 
نام کرده بودند در جریان واریز یارانه با عدم 
دریافت به تعداد کل اعضا مواجه شده و برخی 
از آنها از لیست بازماندند.اگرچه بعد از ماجرای 
ثبت نام دو سال پیش، در دوره ای که البته در 
مورد آن اطالع رسانی نشده بود در مواردی از 
برخی گروه های جامانده ها در فرمانداریها ثبت 
نام به عمل آمد ولی این روند ادامه نداشت و 
هنوز عده زیادی از خانوارهای و یا زوج های 
جامانده ای که متقاضی هستند، یارانه نقدی 

دریافت نمی کنند.
با این حال با اینکه دولت بارها وعده داده بود 
تا برنامه ای را برای ثبت نام متقاضیان جامانده 
طراحی خواهد کرد، در این مدت اطالع رسانی 
در  نمایندگان  اینکه  تا  نشد.  مورد  این  در 
بودجه ۱۳94 این موضوع را در قالب قانون به 
دولت تکلیف کردند.مجلس در بند »د« تبصره 
2۰ قانون بودجه سال ۱۳94 دولت را مکلف 
کرد تا از فروردین ماه نسبت به ثبت نام این 

گروه از طریق فرمانداری ها اقدام کند ولی سال 
گذشته از ورود جامانده ها به لیست سازمان 
هدفمندی یارانه ها خبری نشد. این در حالی 
است که رییس سازمان هدفمندی یارانه ها در 
مورد یارانه زوج های جوانی که برای ثبت نام 
را  حالت  دو  کردند،  مراجعه  فرمانداری ها  به 
عنوان و گفته بود که اول اینکه هنوز نتیجه 
بررسی کمیسیون ماده )۱۰( برای تشخیص 
نیازمندی زوج به یارانه، به سازمان هدفمندی 
اعالم نشده است چراکه اگر نتیجه از طریق 
فرمانداری  و  بخشداری  کمیسیون،  این 
استانها به سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم 
شده باشد، اکنون وصل شده اند و یارانه آنها 
واریز می شود.ایزدی، همچنین عنوان کرده 
بود که حالت دیگر این است که اصال امکان 
دارد کمیسیون تشخیص دهد زوج متقاضی 
نیازمند و مستحق دریافت یارانه نقدی نیست؛ 
بنابراین علت عدم واریز یارانه به حساب آنها 
همین است و یارانه ای به آنها تعلق نخواهد 
گرفت.با این وجود شرایط مبهم ثبت نام از 
جاماندگان از یارانه نقدی و عدم اجرای تکلیف 
قانون بودجه ۱۳94 برای این موضوع، موجب 
بودجه   )۱4( تبصره  از  بند  آخرین  تا  شد 

۱۳95 نیز به تاکید برای ثبت نام از این افراد 
اختصاص پیدا کند. 

به طوری که در سوی دیگر تبصره پرحاشیه 
 24 حدود  حذف  برای  یارانه ها  هدفمندی 
میلیون یارانه بگیر، وارد شدن متقاضیان محق 
دریافت یارانه نقدی نیز مورد توجه قرار گرفته 
دولت  تبصره،  این  بند)ط(  اساس  است.بر 
بودجه  قانون  تصویب  از  پس  است  موظف 
ثبت  به  موفق  که  افرادی  ثبت نام  به  نسبت 
درخواست برای دریافت یارانه نشده اند اقدام و 
پس از ثبت نام پرداخت یارانه آنان را در دستور 
کار قرار دهد. در عین حال که تاکید شده باید 
ثبت نام در فرمانداری ها انجام می شود.این در 
حالی است که قانون بودجه امسال در روزهای 
ابالغ شده و  به دولت  ماه  اردیبهشت  پایانی 
اکنون تدوین آیین نامه مربوط به تبصره های 
تبصره هدفمندی در دست  بودجه و خاصه 
بررسی است و جاماندگان باید منتظر باشند تا 
بعد از تدوین آیین نامه مربوطه مشخص شود 
که آیا امسال برنامه ای برای ثبت نام از آنها 
و واریز یارانه نقدی وجود دارد یا خیر و سال 
کامل  شدن  اجرایی  برای  محلی  نیز   ۱۳95
ورود  جمله  از  ها  یارانه  هدفمندی  بندهای 
متقاضیان جامانده به مانند سال قبل نیست 
و تنها در حد یک تکلیف و وعده تکراری باقی 

خواهد ماند.

اد      امه از صفحه1
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
رایزنان تجاری ایران در کشورهای مختلف، اظهار 
کرد: رایزن ها باید متناسب با بودجه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و نیز سازمان توسعه تجارت ایران 
این  در  مالی  مشکالت  گیرند.  قرار  توجه  مورد 
رابطه وجود دارد که باید برطرف شود. عالوه بر 
سازمان توسعه تجارت که می تواند با اعزام رایزنان 
بازرگانی به بخش خصوصی کمک کند در خیلی 
از کشورهای دنیا تجربیات اتاق های بازرگانی مورد 
به  مختلف  اشکال  در  و  می گیرد  قرار  استفاده 
بخش خصوصی خدمت می رساند.وی ادامه داد: 
در برخی کشورها حتی از تشکل های خصوصی 
بخش  در  تا  می شود  استفاده  نماینده  عنوان  به 
اقتصادی به عنوان رایزن بازرگانی فعالیت کنند. 
گذرنامه سیاسی  با  افراد  این  این که  به  توجه  با 
در سفارتخانه ها مستقر می شوند، باید کارمندان 
وجود  آنها  جذب  در  مشکلی  و  باشند  رسمی 
نداشته باشد که این مساله تا حدودی محدودیت 
ایجاد می کند. متاسفانه در برخی کشورهای هدف 
از  استفاده  با  باید  و  نداریم  بازرگانی  رایزن های 
اتاق های بازرگانی کار را پیش ببریم. اتاق ها باید در 
این زمینه ورود کنند و در کشورهای هدفی که ما 

رایزن بازرگانی نداریم فعالیت داشته باشیم.
é  کاالهای صادرات  برای  عوارض  تعیین 

خام از سال گذشته
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین 
در مورد صادرات مواد غیرنفتی خام و نیز ایرادات 
واردات این مساله بیان کرد: از سال گذشته دولت 
برای برخی از کاالهایی که جنبه خام دارند عوارض 

صادرات وضع کرد و شورای اقتصاد سال گذشته 
کاالها  برخی  صادر کنندگان  که  کرد  تصریح 
همچون پوست خام گاوی یا ساالمبور در صورت 
درباره   کنند.خسروتاج  پرداخت  عوارض  صادرات 
نحوه برخورد با صادرات مواد غیرنفتی خام با توجه 
به ابالغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، عنوان 
کرد: مقوله تعیین عوارض یک راهکار و نیز در نظر 
گرفتن بسته های تشویقی به منظور جلوگیری از 
صادرات مواد غیرنفتی خام راهکار دیگر است که 
می تواند از خروج مواد خام از کشور جلوگیری کند.

é  تعیین جایزه 3 درصدی برای کاالهای با
ارزش افزوده بیشتر

بسته  در  که  صادراتی  جوایز  تعیین  افزود:  وی 
حمایت از صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گرفته دیگر 
راهکاری است که می تواند به عدم خروج صادرات 
مواد غیرنفتی خام از کشور کمک کند. به طور مثال 
در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی تا ۳.5 درصد 
متناسب با کاالهای مختلف جایزه صادراتی تعیین 
شده است. سه درصد به کاالهایی اختصاص می یابد 
که ارزش افزوده بیشتری دارند و نیم درصد نیز به 
کاالهایی اختصاص می یابد که ارزش افزوده کمتری 
دارند. به همین دلیل با مکانیزم های تشویقی و نیز 
تسهیالت بانکی می توانیم از خروج مواد غیرنفتی 
خام از ایران جلوگیری کنیم.قائم مقام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان این که در برخی حلقه های 
زنجیره فوالد مشکل ظرفیت داریم، گفت: در این 
بخش مشکل ظرفیت و تولید داریم و اگر بخواهیم 
این زنجیره را کامل کنیم نیازمند زمان هستیم در 
برخی از حلقه های این زنجیره مازاد تولید داریم؛ 
را  مختلف  زنجیره های  تولید  برای  باید  بنابراین 

کامل کنیم تا پس از تولید حمایت های کافی نیز 
صورت بگیرد.خسروتاج افزود: کوچک ترین غیبت 
در بازار جهانی باعث می شود رقبا دست به کار 
و جایگزین شوند. تمام سیاست های تشویقی و 
سلبی به گونه ای لحاظ شده که به سمت صادرات 
کاالهایی برویم که ارزش افزوده دارند. در کشور 
نیازمند بعضی از گروه های کاالیی صادراتی هستیم 
تا زمینه  رقابتی بودن کاالهای صادراتی حفظ شود.

é  نبود شرکت های تخصصی صادراتی، یکی
از مشکالت صادرات طی دو دهه گذشته

بیان  با  قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دهه  دو  طی  صادرات  مشکالت  از  یکی  این که 
گذشته نبود شرکت های تخصصی صادراتی بوده 
است، گفت: نبود شرکت های تخصصی صادراتی 
نیروی  توان  از  برخورداری  ضمن  بتوانیم  که 
انسانی کارآمد، رعایت استاندارد های بین المللی، 
بازارهای  در  حضور  برای  الزم  دانش  داشتن 
جهانی و داشتن قدرت مدیریت و لجستیک به 
تعهدات بین المللی خود پایبند باشند و بتوانند به 
ترویج و توسعه کاالهای ایرانی بپردازند از جمله 

مشکالت صادراتی ایران طی دو دهه گذشته بوده 
است.خسروتاج ادامه داد: عدم وجود شرکت های 
توانمند بازرگانی در مقیاس جهانی، ضعف قدرت 
رقابت پذیری و بعضا رقابت مخرب به شرکت های 
صادراتی با یکدیگر از دیگر دالیل و ضرورت های 
بر  تاکید  با  است.وی  شرکت هایی  چنین  ایجاد 
این که در تشکیل شرکت های تخصصی صادراتی 
با چالش های فرهنگی مواجه هستیم، خاطر نشان 
کرد: عالوه بر این بی اعتماد بودن به سیاست های 
بلندمدت دولت در حمایت از اینگونه شرکت ها، 
فعالیت های  برای  مالیاتی  مقررات  نبودن  شفاف 
و شرکت های صادراتی  تولید کنندگان  فی مابین 
از دیگر مشکالتی است که با آن روبرو هستیم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
وضعیت تعداد صادرکنندگان در گروه های مختلف 
کاالیی و سهم آنها از کل صادرات گفت: در بعضی 
از رشته های کاالیی از وجود شرکت های توانمند 
صادراتی برخورداریم و در تعدادی نیازمند تشکیل 
چنین شرکت هایی هستیم و در تعداد دیگری نیز 
از طریق دخالت و هماهنگی تشکل ها می توان کار 

را مدیریت کنیم و در بازارها وارد شویم.

جایزه 3 درصدی 
برای صادرات کاالهای با ارزش افزوده

جاماندگان از یارانه نقدی منتظر باشند

صادرات ۷میلیارد دالری فرش  به آمریکا
رئیـس مرکز ملـی فرش ایـران از شـتاب گرفتن صـادرات فرش دسـتباف ایران 
بـه بازارهـای جهانی خبـرداد و گفت: مشـتریان قدیمـی ایران برگشـتند.حمید 
کارگـر گفـت: با وجود نامناسـب بودن اعـداد صادراتـی فرش دسـتباف ایران در 
سـال گذشـته، در آغاز سـال جاری رشـد قابل مالحظه ای در این حوزه به چشـم 
می خـورد کـه می توانـد نویدبخـش سـال بهتری بـرای فعـاالن اقتصـادی فرش 
ایـران باشـد.رئیس مرکـز ملی فـرش ایران افـزود: آنگونـه که آمارهـای گمرک 
جمهوری اسـالمی ایران نشـان می دهـد، در فروردین ماه امسـال، بیـش از 23۴ 
تـن فرش دسـتباف بـه ارزش بیـش از 11 میلیون دالر از کشـورمان بـه بازارهای 
هدف صادر شـد که نسـبت به مدت مشـابه در سـال گذشـته، رشـدی حدود دو 
برابـر را چـه به لحـاظ وزنی و چـه از نظر ارزشـی نشـان می دهد. بر این اسـاس، 
در فروردیـن ماه سـال قبـل، نزدیک به 113 تن فرش دسـتباف بـه ارزش بیش از 
5 میلیـون دالر از ایـران صادر شـده بود.وی تصریـح کرد: بخش اعظـم صادرات 
فـرش دسـتباف در آغـاز سـال جاری بـه مقصد آمریکا ارسـال شـده اسـت که 
نزدیـک بـه 7 میلیون دالر را شـامل می شـود و بازگشـایی درهای بـازار آمریکا 
بـه روی دسـتبافته های ایرانـی مـی توانـد نشـانه بهبـود اعـداد صادراتی فرش 
ایران در سـال جاری باشـد، این در حالی اسـت که در چند سـال گذشـته، ورود 
فرش هـای دسـتباف تولیـد ایـران بـه خـاک آمریـکا ممنوع بـود که با لغـو این 
محدودیـت در پـی اجرایی شـدن برجام، شـاهد آغاز صـادرات فرش بـه آمریکا 

بـه عنـوان بزرگترین خریـدار فرش در دنیا هسـتیم.



به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر نور 
و حمایت نهاد نماز جمعه شهرستان و پیگیری 
هیأت امنای مسجد امام حسین )ع( بازار نور، 
امام  مسجد  خدماتی  مجتمع  ساخت  کلنگ 

حسین )ع( بازار نور به زمین زده شد. 
امنا،  هیأت  شهرستانی،  مسؤوالن  حضور  با 
شهرستان  هیأتی های  و  نمازگزاران  خیران، 
مسجد  خدماتی  مجتمع  ساخت  کلنگ  نور، 
امام حسین )ع( بازار نور در زمینی به مساحت 
شورای  و  شهرداری  اهدایی  مترمربع،   400

اسالمی شهر نور، به زمین زده شد.
خدماتی  مجتمع  این  کلنگ زنی  آیین  در 
شهرستان  جمعه  نماز  برگزاری  ستاد  مسؤول 
امام  مسجد  امنای  هیأت  از  نمایندگی  به  نور 
حسین )ع( بازار نور، ضمن خیرمقدم و تشکر 
همت  از  مردم،  و  خیران  مسؤوالن،  حضور  از 
به دلیل  نور  و شورای شهر  تعامل شهرداری  و 
واگذاری 400 متر زمین برای احداث مجتمع 

خدماتی این مسجد قدردانی کرد.
خسرو ساالری افزود: این مجتمع در سه طبقه 
متر   800 و  یک هزار  حدود  مفید  مساحت  با 
و  بانوان  غذاخوری  مجزای  سالن  دو  با  مربع 
آقایان و آشپزخانه و ... برای خدمات دهی بهتر 
به شهروندان و افرادی که قصد اطعام دهی به 

مهمانان در مراسم را دارند، احداث می شود.
شهردار نور نیز در این مراسم با اشاره به اینکه 
که  است  جاریه ای  صدقات  از  مسجد  ساخت 
قطع  ثوابش  می شود،  استفاده  آن  از  زمانی  تا 
نمی شود، اضافه کرد: هر آنچه که برای توسعه 
نیز  شود  انجام  مؤمنان  به  خدمت  و  مسجد 
قطعاً اجر و پاداش معنوی فراوان دارد و از این 
زمینی  قطعه  نور  و شورای شهر  رو شهرداری 
امام  مسجد  خدماتی  مجتمع  احداث  برای  را 
واقع  شهر  مرکز  در  که  نور  بازار  )ع(  حسین 

شده است را واگذار کرد.
ساختن  اینکه  بیان  با  سجادی  صابر  سید 
است،  ستوده  آن  در  شدن  شریک   و  مسجد 
افزود: هر کسی به اندازه نیت و عملش پاداش 
با نیت درست  این کار  باید  بنابراین  می گیرد، 
این مجتمع  اینکه  به  اشاره  با  انجام شود. وی 
احداث  اسالمی  معماری  با  طبقه  سه  در 
می شود، گفت: شهرداری نور در قدم اول پس 

از اهدای زمین پروانه رایگان هم صادر کرد.
و  خیران  همه  از  قدردانی  ضمن  نور  شهردار 
در  تسریع  برای  تا  خواست  آنان  از  مسؤوالن 
خدماتی  مجتمع  و  مسجد  ساختمان  تکمیل 
افزایش  و  ادامه  را  خود  مساعدت  و  کمک 

دهند.
در ادامه مراسم امام جمعه نور نیز با قدردانی 
از شهرداری و شورای اسالمی شهر نور و همه 
آن  با  مرتبط  بناهای  و  مسجد  ساخت  خیران 
را افتخاری برای مؤمنان دانست و اضافه کرد: 
هر  خداوند  )ص(،  خدا  رسول  فرمایش  بر  بنا 
به  افتخار خدمت گزاری  کس را دوست بدارد، 
حجت االسالم  می کند.  عنایت  او  به  را  مسجد 
که  شما  افزود:  امیری ارجمند،  مهدی  سید 
توجه  مورد  قطعاً  برداشتید،  قدم  راه  این  در 
برای  حق  حضرت  شده  انتخاب  و  خداوند 

خدمت به مسجد هستید.
وی از شهرداری، شورای اسالمی شهر، خیران 
و هیأت امنا خواست تا برای تسریع در احداث 
همت  مسجد  تکمیل  و  خدماتی  مجتمع 

کنند. بیشتری 
توسط  مجتمع  کلنگ  مراسم  این  پایان  در 
شهرستان،  معنوی  پدر  سجادی  آیت ا... 
اعضای  نور،  شهردار  شهرستان،  جمعه  امام 
زده  زمین  به  مسؤوالن  دیگر  و  شهر  شورای 

شد.

شهرهاي جنوبي خوزستان درسالروز والدت امام 
زمان ) عج (غرق درشادي وسرورشد و آبادان یکي 
از شهرهاي جنوبي خوزستان در سالروز خجسته 
در  غرق  )ع(  علي  امام  حضرت  فرخنده  میالد 

شادي و سرور بود.
دیگر  و  آبادان  موحد  مردم  مناسبت  همین  به 
بخش هاي تابعه با آذین بندي خیابان ها و نصب 
بیرق هاي سبز و برگزاري آیین هاي سخنراني، 
مولودي خواني و مدیحه سرایي نیمه شعبان  را 

گرامي داشتندواز روزها قبل خود را براي برپایي 
و شرکت در آیین های والدت امام زمان ) عج ( 

آماده کرده و به استقبال این روز رفتند. 
برنامه ریزي براي برگزاري شایسته جشن هاي 
همچنین  و  امیرالمومنین)ع(  حضرت  والدت 
نظافت مساجد و حسینیه ها و هیات هاي مذهبي 

از جمله اقدامات انجام شد.
حضرت  والدت  روز  در  آبادان  مردم  از  بسیاري 
این روز  و  ترها رفته  بزرگ  به دیدار  قائم )عج( 

و  والیتمدار  مردم  گفتند.  تبریک  یکدیگر  به  را 
اهل بیت عصمت و طهارت )ع( در  دوستداران 
آبادان با پخش نقل، شیریني و شربت در خیابان 
به  ویژه  هاي  آیین  برگزاري  و  شهر  این  هاي 

استقبال نیمه شعبان رفتند. 
خادمین مساجد و حسینیه ها نیز به چراغاني و 
آذین بندي مساجد و حسینه ها پرداختند. بازار 
پخش شربت و شیریني نذري نیز در روز والدت 
بیشتر  در  و  است  داغ  بسیار   ) )عج  عصر  ولی 

خیابان ها و محالت برپا بود.
امور  معاونت  همت  به  و  مناسبت  همین  به 
مراسم  آبادان،  شهرداري  فرهنگي  و  اجتماعي 
با حضور گسترده  باشکوه »نیمه شعبان  جشن 
پارک معلم  کارکنان شهرداري و شهروندان در 

برگزار شد.
 نورافشاني در بوستان معلم نیز شکوه و زیبایي 
خاصي به مراسم نیمه شعبان داده و شادي میالد 
مهدي را دو چندان کرده بود که مورد استقبال 

مردم قرار گرفت.
در این مراسم که با اجراي برنامه هاي شاد و مفرح 
همراه بود، هنرمندان بومي و استاني به اجراي 

نمایش پرداختند. 
این جشن باشکوه با استقبال گسترده شهروندان 
همراه بود و برنامه هاي مختلفي از جمله تقلید 
صدا، خوانندگي، اجراي نمایش طنز و مسابقه به 
اجرا درآمد. یکي از مهمترین برنامههاي شهرداري 
آبادان، تکریم و ارزش گذاري به اعیاد، مراسمها و 

جشنهاي مختلف دیني و اعتقادي و ملي است 
نیز  برنامههاي شاد و مفرحي  راستا  این  که در 
تاکنون  شهرداري  توسط  مختلف  مراسمات  در 
همانند جشن میالد مولي الموحدین و روز پدر 

و جشنهاي نوروزي برگزار شده است. 
شناخت  گسترش  هدف  با  نیز  برنامه  این 
شهروندان از الگوهاي دیني، ترویج فرهنگ جشن 
و اعیاد مذهبي و تبیین ارزش هاي واالي اسالم 

برگزار شد.

برگزاري جشن میالد موعود آقا امام زمان)عج( در بوستان معلم آبادان

با هدف توسعه مسجد بازار؛ 

کلنگ ساخت مجتمع خدماتی مسجد امام حسین )ع( بازار نور به زمین زده شد 

یُِحبُّ  َسخیٌّ  الَجماَل،  یُِحبُّ  َجمیٌل  تَعالی  اللّ َ  إِنَّ 
خاَء، نَظیٌف یُِحبُّ النَّظاَفَة السَّ

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، بخشنده 
و  است  پاکیزه  دارد،  دوست  را  بخشش  و  است 

پاکیزگی را دوست دارد.
زباله های  هوا،از  آلودگی  و  ترافیک  کنار  در   مقدمه: 
شهری به عنوان مهم ترین معضل زندگی در شهرها 
در  مسئولیت پذیري  مسلم  می شود.قدر  برده  نام 
نشانه  مي کنیم  زندگي  آن  در  که  شهري  قبال 
مقابل  در  و  ماست  از  هریک  شخصیت  سالمت 
مشاهده صحنه هاي پرتاب زباله از داخل خودروها به 

بیرون، خالي کردن سطل هاي زباله داخل نهرها یا 
رها کردن کیسه هاي زباله در سطح معابر اصلي یا 
کوچه پس کوچه ها ....... از جمله مواردی است که باید 

بطور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
بعنوان  رحیمی  رضا  حاج  آمدن  کار  روی  با 
سرپرست شهرداری قائم شهر تکاپوی جدیدی در 
در  و...  ،خدمات شهری  عمرانی  بخشهای مختلف 
ارائه خدمات  شهرداری احساس میشود. بی شک 
مطلوب در همه بخشهای اداری و خدماتی بعنوان 
شهرداری  سرپرست  کاری  منشور  آرمانی  نقطه 

قلمداد میشود.

  بامداد تا بامداد،سرلوحه برنامه های شهرداری
و  عمرانی  فعالیتهای  همه  کنار  در  بین  این  در   
شستشوی  شاهد  ما  که  است  شبی  خدماتی،چند 
کلیه معابر اصلی و فرعی شهر هستیم که از ساعات 
پایانی شب آغاز و تا پگاه صبح ادامه دارد. در این میان 
پاکسازي انهاري که به سبب عملیات عمراني با خاک 
و نخاله پر شده ، پاکسازي زمین هاي باز از زباله و 
انهار و پل هاي بسته، رفت و  نخاله، رفع گرفتگي 
روب و شستشوي خیابان ها،گند زدائی شهر از جمله 
اقدامات شبانه شهرداری است که به صورت 3 شیفته 

در حال اجراست. 
 حاج رضا رحیمی شعار بامداد تا بامداد را سرلوحه 
مردم  دارد:  اعتقاد  و  دانست  شهرداری  های  برنامه 
زندگي شان  عمومي  و  خصوصي  حوزه  بین  نباید 
در  خود  متعهدانه  رفتارهاي  و  باشند  قائل  تفاوتي 
در  حاکم  انضباط  و  نظم  بهداشت،  سالمت،  قبال 
به عنوان حوزه  به شهر  باید  را  منزل شخصي خود 
عمومي زندگي شان نیز تعمیم دهند . تالش شبانه 
روزی همکاران براي جمع آوري زباله و ارائه خدمات 
بیشتر وصرف هزینه هاي هنگفت در صورت همکاری 

شهروندان نتیجه خواهد داد. 
ما  خانه  به شعار »شهرما  باید  ما  میگوید:همه  وی 
»پایبند باشیم.چراکه محور شهر سالم انسان سالم 
است و اگر شهروندان به طورمستمر و جدی درحفظ 

فضاهای عمومی شهر به خصوص حفظ پاکیزگی شهر 
نکوشند، به طورقطع هیچ مدیریت شهری نمی تواند 
در ارائه خدمات موفق باشد و یادمان نرود که شهر 

خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است . 
سرپرست شهرداری اعالم داشت:از شهروندان عزیز 
در  آنها  خادمین  و  همکاران  با  تا  دارم  درخواست 
رأس  را  زباله هاي خود  و  کنند  شهرداری همکاري 
زباله  سطل هاي  داخل  به  منزل  از  شب   ۹ ساعت 

منتقل کنند.
 نظافت و پاکیزگی شهر مرهون زحمات شبانه 

روزی پاکبانان شهری 
 شهرداری قائم شهر تمیزی و زیبایی  شهر را مدیون 
زحمتکشان  و  پاکبانان  روزی  شبانه  های  تالش 
شهرداری این شهر دانست و افزود:اگر امروز قائم شهر 
تمیز و پاکیزه است نتیجه تالش پاکبانان بوده و بودن 
در کنار این عزیزان برای من افتخاری است.من دست 
یکایک این قشر پرتالش را میبوسم و به همه این 

عزیزان خداقوت و خسته نباشید عرض میکنم 
 وی افزود: ارزشگزاری و بها دادن به پاکبانان ،حرمت 
، تکریم و ارزش گزاری به کل مجموعه شهرداری می 
باشد.من از خانواده این عزیزان تشکر کرده وتالش 
دارم تا رفاه و آرامش خانواده آنان را فراهم کنم. این 
عزیزان برای آسایش مردم از خواب و خوراک و رفاه 
و آسایش خود  و خانواده میگذرند و بر ماست که از 

تالش آنان قدردانی کنیم.
رضا رحیمی اساس اسالم را نظافت و پاکیزگی دانست 
و خاطر نشان کرد: ما همه بر اساس آموزه های دینی و 
توصیه ها و تأکیدات آیات و احادیث موظف هستیم تا 
با رعایت حقوق شهروندی خویش در حد توان نسبت 

به پاکیزه سازی محیط شهری خویش تالش کنیم.
 وی شب گذشته و در جریان عملیات شستشوی 
معابر اصلی و فرعی شهر به همکاران خدمات شهری 
گفت : شما عزیزان، ایثارگران عرصه پاکیزگي شهر 
موجب  حالل،  رزق  دلیل  به  پاکبانان  کار  هستید. 
رضایت خداوند بوده و اقدامات و تالش های شما در 
حفظ پاکیزگی شهر ارزشمند است. تالش شما برای 
رفاه عمومی شهر و مردم ،شرافتمندانه و در خور توجه 
است، چون هر لحظه براي پاکیزگي محیط زیست 

شهري و جامعه تالش مي کنید.

رحیمی در ادامه خواستار همکاري و تعامل هر چه 
بیشتر مردم و مسئوالن براي تحقق اهداف و رسیدن 
به سطح مطلوبي از خدمات شهري شد و اظهار داشت: 
لبخند رضایت مردم باالترین پاداش براي مسئولین و 
خدمتگزاران است و اگر به واسطه قصور یک یا چند 
نفر، نارضایتي در جامعه ایجاد شود، خدمات ارائه شده 
حالوتي نخواهد داشت.  گفتنی است هم اکنون در 
بخش رفت و روب و حمل زباله،شستشوی معابر و 
گندزدائی تعداد 350 نفر بعنوان نیروهای واحد خدمات 
شهری در شهرداری قائم شهر مشغول فعالیت هستند 
که روزانه بیش از 200هزار لیتر آب جهت شستشوی 

معابر قائم شهر مصرف میشود. 
شایان ذکر است که طرح گندزدائی معابر اصلی و 
فرعی شهر از روز یکشنبه با صرف 40 تن آهک انجام 

خواهد شد.

شهر تمیز با شهروندان مسئولیت پذیر

بامداد تا بامداد ،سرلوحه برنامه های شهرداری قائم شهر  


