
 برای استفاده از 
ظرفیت های برجام 
اهتمام ملی نیاز است

تزریق ۳هزارمیلیاردتومان به بازارمسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثرات وام ۸۰ 
میلیون تومانی بر بازار مسکن، گفت: از محل ثبت نام 
متقاضیان در صندوق پس انداز مسکن یکم، ۳ هزار 
می شود.حامد  تزریق  مسکن  بازار  به  تومان  میلیارد 
مظاهریان با بیان اینکه تاکنون ۴۷ هزار نفر درصندوق 
پس انداز مسکن یکم ثبت نام کرده اند، گفت: با این تعداد 
ثبت نام نزدیک به یک هزار میلیارد تومان پس انداز 
انجام گرفته است.وی با اشاره به اینکه ماهیت صندوق 
پس انداز مسکن یکم این است که به میزان دو برابر پس 
انداز متقاضیان، تسهیالت داده می شود، افزود: با پس 

انداز یک هزار میلیارد تومانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم انجام شده، 2 هزار میلیارد تومان از سوی بانک 
تسهیالت داده می شود.معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه در مجموع ۳ هزار میلیارد تومان تزریق منابع به 
بازار مسکن انجام می شود، اظهار داشت: این تسهیالت از دو جنبه برای بازار مسکن حائز اهمیت است اول اینکه 

این مبلغ به تدریج وارد بازار مسکن می شود بنابراین اثرات تورمی کمی دارد.
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مرگ ساالنه
 50 هزار نفر

 بر اثر سرطان

صادرات 
كاالهاي ايراني 

رونق مي گیرد

روحانی دستور داد:

رسیدگی به حقوق های نجومی و عزل مديران متخلف
ماه مبارک رمضان؛

ماه مهمانی خدا بر همگان مبارک باد .
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هدفگذاری راه اندازی
 10 طرح پتروشیمی تا پایان سال

تولید در ١۰ واحد  آغاز  از  پتروشیمی  امور  نفت در  معاون وزیر 
پتروشیمی تا پایان امسال خبر داد که همه فراورده های حاصل از 

آن، قابلیت صادرات دارد.
اکنون جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت تولید 6١ میلیون تن انواع 
محصوالت پتروشیمی برخوردار است و در نظر دارد تا چشم انداز 

سال ١۴۰۴، آن را به ١6۰ میلیون تن افزایش دهد.

باورهای غلط دلیل افزایش 
مصرف قلیان

درصد   ١۰۰ تا   ۸۰ قلیان  گفت:  ایالم  بهداشت  مرکز  رئیس 
بیشتر از سیگار بر مصرف کننده تأثیر سوء دارد.

که  است  این  تأسف بار  کرد:  اظهار  ناصری فر  راضی  دکتر 
منفی  آثار  که  رسیده اند  غلط  باور  این  به  مردم  از  بسیاری 
تا   ۸۰ قلیان  درحالی که  است  سیگار  از  کمتر  قلیان  مصرف 
١۰۰ درصد بیشتر از سیگار بر مصرف کننده تأثیر سوء دارد.

اجتماعینفت و انرژی

2

نقش بانک ها در تحقق 
دکترین اقتصاد مقاومتي

é اسماعيل هلل گاني
مدیر عامل بانک صادرات ایران

فرصت هاي نابرابر 
توزیع  منابع

é مریم بهنام راد

یادداشت

نگاه روز

11

تحلیل ظریف از پسابرجام: 

تمديد قانون ايلسا مغاير برجام است
اقدام متقابل در موضوع موشکی به دستور رئیس جمهوری

3 105 5
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وزیـر امورخارجـه گفت: در حوزه هسـته ای 
و غیرهسـته ای تحریـم جدیـدی اضافـه 
نشـده اسـت بلکه افراد جدیـدی را در حوزه 
موشـکی وارد فهرسـت کردند و ما نیز پاسخ 

آن هـا را داده ایـم.
محمد جواد ظریف در جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی در ادامه ارائه گزارشی از روند 
اجرای برجام و سرمایه گذاری های خارجی 
و اقتصاد مقاومتی)وضع موجود، چالش ها و 
پیشنهادها( این مطلب را در پاسخ به اظهارات 

برخی از نمایندگان مطرح کرد.
وی افزود: ما به آمریکایی ها و اروپایی ها فشار 
می آوریم که مجبورند بانک ها را راضی کنند، 
آن ها می گویند بانک ها، بخش خصوصی 
هستند، ما می گوییم کاری نداریم؛ این بانک 

ها از شما می ترسند و شما باید آن ها را راضی کنید تا 
در ایران سرمایه گذاری کنند.

ظریف ادامه داد: در این مسیر چندین بار اعالم کردند 
که کار کردن با ایران مشکلی ندارد، فراموش نکنیم یک 
روزی وظیفه آن ها این بود که هر روز بانک ها را تهدید 

می کردند که اگر با ایران کار کنید، جریمه می شوید.
وزیر امورخارجه گفت: مسیر دوم ما باز کردن راه با سایر 
بانک ها است، هفت تا هشت بانک هستند که مخالفت 
می کنند و مشکل دارند، بانک های دنیا خیلی زیاد 
هستند و آن بانک ها یکی پس از دیگری به سمت ایران 
می آیند و این ما هستیم که تصمیم می گیریم با کدام 

بانک ارتباط برقرار کنیم.
ظریف افزود: مسیر سوم که من فکر می کنم مسیر بسیار 
مهمی است، ایجاد فضای رقابت است. ما باید کاری کنیم 
بانک هایی که از این قافله عقب ماندند، احساس نکنند 
تصمیم درستی گرفتند، احساس نکنند تحریم هایی که 
در فضای روانی خیال می کنند هنوز وجود دارد، واقعا 

وجود دارد.
وی تاکید کرد: تحریمی علیه ایران وجود ندارد، این 
موضوع را خودمان تبلیغ نکنیم، تنها جایی که تبلیغ می 
کند علیه ایران تحریم وجود دارد، بعضی از دوستانمان 
در داخل هستند، جای دیگر نمی گوید در ایران تحریم 
وجود دارد و می گوید فقط رعایت کنید که سایر موارد 

اشکال نداشته باشد.
وزیر امورخارجه ادامه داد: ما باید فضای رقابتی درست 
کنیم البته در سفر قبلی که به اروپا داشتم تعداد زیادی 
از بانک ها همراه ما بودند، در سفرهای آینده و سفری که 
امشب به اسلو خواهم داشت هم مذاکرات بانکی و هم 

مذاکرات سیاسی و اقتصادی خواهم داشت.
ظریف گفت: همچنین دوباره در جلساتی که با اعضای 
١+5 خواهم داشت بر اجرای صحیح برجام تاکید خواهم 
کرد لذا این مسیر را ما ادامه می دهیم ولی در حوزه 
اقتصاد و در حوزه سرمایه گذاری مهمترین عامل برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد فضای امن و بی 
تنش است و من فکر می کنم در این حوزه ضرورت دارد 

ما بیش از پیش تالش و اقدام کنیم. 
ظریف همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره قانون تصویب شده در آمریکا 
پس از توافق هسته ای مبنی بر لغو 
روادید که براساس آن، کسانی که به 
ایران می آیند باید دوباره کسب اجازه 
کنند، اظهارداشت: از همان روز قبل از 
اینکه به مطبوعات کشیده شود با آقای 
کری تماس گرفتم و گفتم این کار 
خالف قانون است و ایشان تعهد کرد 
که اقدام کند که در یک حوزه اقدام 

کردند.
وی ادامه داد: اطالعاتی که ما داریم این 
است که بازرگانان اروپایی و کشورهای 
بدون  سفر  امکان  که  ای  گانه   ۳۸
روادید به آمریکا را داشتند امروز وضعشان بد نیست، 
البته اینطور نبوده که قبال بدون روادید می رفتند، قبال 
یک فرمی را روی کامپیوتر پر می کردند و پولی را می 
دادند و می توانستند یکبار به آمریکا بروند اما االن یک 
ویزای ١۰ ساله به آن ها داده می شود که ١۰ سال می 

توانند به آمریکا بروند.
وزیر امور خارجه اضافه کرد: ما آنچه از طرف های تجاری 
شنیدیم این است که این موضوع مانعی نخواهد داشت 
البته هنوز معتقدیم در ارتباطات مردمی و توریسم ممکن 
است مشکالتی باشد که در این زمینه نیز مذاکرات خود 

را ادامه می دهیم و تالش می کنیم موانع را برداریم. 
ظریف خاطرنشان کرد: طرف آمریکایی نیز می داند که 
اگر این قانون آمریکایی مانع روابط اقتصادی با ایران شود 
نقض برجام خواهد بود و نباید این کار را انجام دهد. نقض 
روح برجام هم نیست بلکه نقض برجام است و ما هم به 

آن ها تاکید کردیم و آن ها می دانند.
اد      امه د      ر صفحه 3

تحلیل ظریف از پسابرجام: 

تمديد قانون ايلسا مغاير برجام است

ریيــس جمهــور طــی دســتوری از معــاون اول خــود خواســت تــا در اســرع وقــت همــه مــوارد تخلــف و هرگونــه ســوء اســتفاده در خصــوص حقــوق و پــاداش هــای پرداختی 
بــه مدیــران در دســتگاه هــای اجرایــی را شناســایی نمــوده، و وجوهــی کــه بــه ناحــق پرداخــت شــده بــه بيــت المــال مســترد و مدیــران متخلــف عــزل شــوند.

ــاون اول  ــتوری از مع ــی دس ــور ط ــس جمه ریی
خــود خواســت تــا در اســرع وقــت همــه مــوارد 
ــوص  ــتفاده در خص ــوء اس ــه س ــف و هرگون تخل
ــران  ــه مدی ــی ب ــای پرداخت ــاداش ه ــوق و پ حق

ــوده،  ــایی نم ــی را شناس ــتگاه های اجرای در دس
ــه  ــده ب ــق پرداخــت ش ــه ناح ــه ب ــی ک و وجوه
ــزل  ــف ع ــران متخل ــت المــال مســترد و مدی بی

ــوند. ش

متن دستور رییس جمهور به  جهانگیری به این شرح 
است:

و  حقوق  بررسی  مورد  در  قبلی  دستور  پیرو   
دستگاه های  در  مدیران  به  پرداختی  پاداش های 
اجرایی، اینک گزارش های واصله نشان می دهد که 
مواردی از پرداخت های غیرمتعارف و ارقامی تحت 
عنوان »پاداش و وام« وجود داشته است که اگر چه 
ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره های قبل 
توجیه پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در 
ناسازگار و  بیت المال و منشور اخالقی دولت  قبال 
غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق 

سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می رود.
مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء 
استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت 
شده به بیت المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل 
شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.

اوراق  بورس  این هفته  معامالت  از  روز  دومین 
همراه  کل  شاخص  در  کاهش  با  تهران  بهادار 
بهادار  اوراق  بورس  شاخص  تغییر  شد.روند 
بود،  شنبه  از  تر  متالطم  پر  روزگذشته  تهران 

ولی کاهش کمتری را در آن شاهد بودیم. 
با  کل  شاخص  روزگذشته  معامالت  ابتدای  در 
روند کاهشی کار خود را شروع کرد و تا مقدار 
۷۴ هزار و 6۷١ واحد پایین رفت، اما در ادامه 
با رشدهایی همراه شد و فرودهایی هم داشت.

تاالر  بهترین حالت روزگذشته شاخص کل  در 
و  رسید  واحد   ۸۷۰ و  هزار   ۷۴ رقم  شیشه ای 
تا ۷6 هزار و 6۷١ واحد  نیز  در بدترین حالت 

پایین آمد. 
در انتهای روند پر افت و خیز بازار روزگذشته، 
شاخص کل در مقدار ۷۴ هزار و ۸١۷ واحدی 
ایستاد و نسبت به روز گذشته با ۳2 واحد افت 
افت شدیدی  تهران  بورس  شد.شنبه  رو  به  رو 
را تجربه کرد به طوری که این کاهش در سال 
از  بسیاری  که  به طوری  بود  بی سابقه   ١۳95
فعاالن بازار سرمایه بر اثر این افت شوکه شدند 
ها  روز  این  منفی خاصی  اینکه خبر  بر  مضاف 
از  تعدادی  است.  نشده  پخش  سرمایه  بازار  در 
تقلید  از  حاکی  را  نزولی  روند  این  کارشناسان 
رهبر  های  سهم  از  گذاران  سرمایه  از  بسیاری 
ها  سهم  این  اگر  که  طوری  به  می دانند  بازار 
افت  از  ها  نگرانی  شوند  مواجه  فروش  صف  با 
بازار شدت گرفته و دیگران هم اقدام به بیرون 
کنند.البته  می  بازار  از  خود  سرمایه  کشیدن 
سر  بر  روزها  این  ای  منفی  اخبار  که  هرچند 
بازار سرمایه سایه نیفکنده است، اما در روزهایی 

که انتظار از اخبار حاکی از رشد بازار می رود 
بد  خبری  تواند  می  خود  خوب  اخبار  نبودن 
سرمایه  دلسردی  بر  دلیلی  نیز  خبربد  و  باشد 
بازار شده است.روزهای پسا برجام می  گذاران 
گذرد، اما همچنان بازار سرمایه در انتظار است. 
البته همین که بورس تهران سهم چندانی در 
ایران ندارد هم می تواند علی رغم لغو  اقتصاد 
تحریم های اتحادیه اروپا، دلیلی بر نبود چندان 
هر  دانست  بازار  این  بر  مثبتی  جوش  و  جنب 
چند که در روزهای پس از لغو تحریم ها، هنوز 
است.ارزش  انتظار  در  خود،  هم  ایران  اقتصاد 
بر  بالغ  ای  شیشه  تاالر  روزگذشته   معامالت 
2۴۰ میلیارد و ١۰۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
شد که این مبلغ ناشی از دست به دست شدن 
۸۷2 میلیون و 29۴ هزار سهم در 59 هزار و 

۸56 نوبت معامله بود.صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، پتروشیمی جم و بانک ملت از نمادهایی 
کل  شاخص  افت  از  کردند  سعی  که  بودند 
جلوگیری کنند همچنین پاالیش نفت اصفهان، 
ایران خودرو و پتروشیمی شیراز بیشترین تاثیر 
داشتند. روزگذشته  کل  شاخص  در  را  منفی 
به  مربوط  روزگذشته  قیمت  افزایش  بیشترین 
نماد شرکت های سپنتا، عمران و توسعه فارس 
و دارو سازی ابوریحان بود در مقابل کارخانجات 
پتروشیمی  و  بوتان  صنعای  گروه  قزوین،  قند 
شیراز بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند.
نیز در دومین روز  ایران  فرابورس  شاخص کل 
هفته جاري معامالت با ۷ واحد کاهش روبه رو 

شد و به مقدار ۷۸9.۸ رسید.

تومـان   ۳۴6۳ قیمـت  بـا  را  دالر  صرافی هـا 
را  جدیـد  طـرح  آزادی  بهـار  تمـام  سـکه  و 
تومـان  هـزار   2۸ و  میلیـون  یـک  قیمـت  بـا 
فردوسـی  خیابـان  فروشـند.صرافی های  مـی 
)یکشـنبه( هـر دالر آمریکا را بـا قیمت ۳۴6۳ 
تومـان، یـورو را با قیمـت  ۳92۴  تومان، پوند 
را بـا قیمـت ۴9۷۰ تومـان و درهـم امـارات را 
بـه  متقاضیـان  بـه  تومـان   9۴۷ قیمـت  بـا 

فـروش مـی رسـانند.
سـکه فروش های بـازار سـبزه میدان هـر قطعـه 
بـا  را  جدیـد  طـرح  آزادی  تمام بهـار  سـکه 
قیمـت یـک میلیـون و 2۸ هزار تومان و سـکه 
تمام بهـار آزادی طـرح قدیـم را بـا قیمـت یک 
میلیـون و 2۷ هـزار تومـان فروختند.همچنین 
نیم سـکه بهـار آزادی را بـا قیمـت 5١۴  هـزار 
تومـان، ربع سـکه بهار آزادی را بـا قیمت 2۷١ 
هـزار تومـان و سـکه یک گرمـی را بـا قیمـت 

رسـاندند.هر  فـروش  بـه  تومـان  هـزار   ١۸١
اونـس طـال نیـز در بازارهای جهانـی ١2۷۴.۳ 

بـازار  در  ١۸عیـار  طـالی  گـرم  هـر  و  دالر 
داخلـی١۰۴  هـزار تومـان قیمـت خـورد.
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کالم  نور

رهبر معظم انقالب:

حمید سبزواری با انقالب 
زیست و وفادارانه در کنار 

انقالب ماند

در پـی درگذشـت شـاعر نامـدار و هنرمند 
حضـرت سـبزواری،  حمیـد  قـدم   ثابـت 

 آیـت ا... خامنـه ای رهبـر معظـم انقـاب 
اسـامی پیـام تسـلیتی صـادر کردنـد.

معظم  رهبر  پیام  متن  ایسنا،  گزارش  به 
انقاب اسامی به شرح زیر است:

بسمه تعالی
با دریغ و تأسف خبر درگذشت شاعر نامدار 
ممتحنی  آقا  حسین  آقای  جناب  معاصر 
دریافت  را  سبزواری  حمید  به  معروف 
کردم. این نام ماندگار و پر افتخار، یادآور 
تاش ارزنده ی هنرمندی سخت کوش و 
شجاع  در پشتیبانی از انقاب در عرصه ی 
شعر و ادب است. حمید سبزواری، صریح 
و  واال  هنر  شناس،  موقع  و  قدم  ثابت  و 
انقاب  تا  گرفت  خدمت  به  را  خود  فاخر 
جنبه  از  را  آن  از  برآمده  نظام  و  اسامی 
و  تغذیه  اب،  جّذّ و  روان  شعر  اثرگذار  ی 
بلند  های  منظومه  و  سرودها  کند.  تأمین 
و غزلها و قصیده های خوش ساخت و پر 
مضمون او، ثروت ادبِی درخوری را تقدیم 
انقاب کرد. با انقاب زیست و برای اسام 
و انقاب سرود و وفادارانه در کنار انقاب 
باد.  او  نصیب  خدا  رضوان  و  رحمت  ماند. 
او را به خاندان گرامی  مصیبت درگذشت 
همشهریان  بویژه  دوستداران  ی  همه  و 

قدردان سبزواریش تسلیت عرض میکنم.
سّید علی خامنه ای

آغاز فروش بلیت قطارهای 
مسافری در تابستان

فروش بلیت قطارهای مسافری تابستان از 
عصر امروز آغاز خواهد شد. 

شرکت راه آهن اعام کرده بلیت قطارهای 
سال  مرداد ماه   ۱۵ تا  تیرماه  اول  مسافری 
 ۲۴ دوشنبه  ۱۸روز  ساعت  از  جاری 
ساعت  از  و  اینترنتی  صورت  به  خرداد ماه 
به  خرداد ماه   ۲۵ سه شنبه  روز   ۸:۳۰
آغاز  آژانس ها  طریق  از  حضوری  صورت 
خواهد شد.راه آهن اعام کرده در سفرهای 
تابستانی امسال با هیچ افزایش قیمتی در 
حوزه بلیت ها موافقت نشده و رقم هزینه ها 

مانند گذشته محاسبه خواهد شد. 
 

 اختصاص ارز مبادله ای به 
واردات »جو« متوقف شد

 اختصاص ارز مبادله ای به واردات جو که 
ماده اولیه خوراک دام و طیور است ممنوع 
ارز  از طریق  کاال صرفاً  این  واردات  و  شد 
است.اختصاص  امکان پذیر  )آزاد(  متقاضی 
دوسر  جو  و  جو  واردات  به  مبادله ای  ارز 
ممنوع شد و بر اساس اباغیه دفتر مقررات 
تجارت   توسعه  سازمان  صادرات  و  واردات 
تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان های  به 
۳۱ استان کشور، واردات این کاال صرفاً از 
طریق ارز متقاضی )آزاد( امکان پذیر است. 

یارانه خردادماه چهارشنبه 
واریز می شود

یارانه  خردادماه   ۲۶ چهارشنبه  بامداد 
سرپرستان  حساب  به  را  تومانی   ۴۵۵۰۰
دارد  بنا  شد.دولت  خواهد  واریز  خانوار 
حساب  به  چهارشنبه  را  خردادماه  یارانه 
این اساس  سرپرستان خانوار واریز کند.بر 
مرحله  چهارمین  و  شصت  شده  شنیده 
خردادماه  به  مربوط  نقدی  یارانه  واریز  از 
۱۳9۵ ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۲۶ 
به حساب سرپرستان خانوار   ۱۳9۵ .  ۳ .

واریز خواهد شد.

خبر

نقش بانک ها در تحقق دکترین اقتصاد مقاومتي
é اسماعیل هلل گاني

مدیر عامل بانك صادرات ایران

تاکید  مورد  که  مقاومتي  اقتصاد 
یك  صورت  به  است  نظام  رهبري 
وارد  جدید  دکترین  یك  و  واقعیت 
برنامه  و  ها  گیري  تصمیم  چرخه 
شده  کشور  اقتصادي  هاي  ریزي 
است. طبیعتا شناخت ابعاد گوناگون 
دکترین اقتصاد مقاومتي به گذشت 
زمان نیاز دارد و پیش نیاز عملیاتي 

شدن آن انجام تغییرات اساسي در ساختار اقتصادي کشور است.
براي ارائه تصویر روشن تر از فضاي حاکم بر اقتصاد کشور الزم است 
اقتصاد مورد کنکاش  تا وظایف و کارکردهاي بخش هاي گوناگون 
قرار گیرد. در این راستا توجه به جایگاه بازار پول و سرمایه به دلیل 
نقش تعیین کننده اي که در جهت دهي به فعالیت هاي اقتصادي و 
تاثیر زیادي که بر شاخص هاي کان اقتصادي مانند نرخ تورم، رشد 

اقتصادي و... دارند، از اهمیت مضاعفي برخوردار است.
در کشور ما به دالیل گوناگون که بخشي از آن مربوط به سهم بسیار 
باالي دولت در تصدي گري اقتصاد و نبود شفافیت الزم در عملکرد 
شرکت هاي بورسي است، تاکنون نتوانسته مانند اقتصادهاي پیشرفته 

نقش الزم را در تامین مالي بنگاه هاي اقتصادي ایفاء نماید.
در حال حاضر نظام بانکي کشور باید سهم باالیي از مسئولیت سنگین 
کمك به توانمندسازي بخش هاي مختلف اقتصادي، تأمین منابع مالي 
و سرمایه در گردش بنگاه هاي اقتصادي خرد و کان را در مسیر 
حرکت به سوي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي بر عهده بگیرد. اما باید 
دید با توجه به شرایط حاکم بر نظام بانکي کشور، وضعف بنیه مالي 
بانك ها و موسسات مالي اعتباري، بازار پول در کشور تا چه اندازه 
مي تواند ضعف و کاستي هاي بازار سرمایه را در به حرکت درآوردن 
چرخهاي اقتصادي کشور آن طور که مدنظر دکترین اقتصاد مقاومتي 
و  کارشناسان  باید  که  است  بزرگي  پرسش  این  کند.  است، جبران 
صاحب نظران با هم اندیشي و هم افزایي و استفاده از ظرفیت هاي بازار 

پول و سرمایه پاسخ هاي الزم را براي آن پیدا کنند.
مسلماً هر بانکي که بتواند ظرفیت و قابلیت هایش را براي توانمند 
سازي بخش هاي مولد اقتصاد بسیج نماید، در آینده جایگاه برتري 
در هدایت بازار پول و بستر سازي الزم براي تحقق اقتصاد مقاومتي به 
دست خواهد آورد. در مجموع باید در نظر داشت که براي دستیابي به 
اهداف، عاوه بر بهره مندي از ظرفیت هاي شبکه بانکي نیازمند بهره 

جستن از ظرفیت هاي بازار سرمایه نیز هستیم.
ضمن  کان  هاي  گذاري  سیاست  در  تا  است  الزم  اساس  این  بر 
کشور،  بانکي  نظام  سوي  به  انتظارات  کل  دادن  سوق  از  خودداري 
بسترسازي الزم براي ایفاي نقش موثرتر بازار سرمایه در اقتصاد کان 
تعریف کرد. این تحول در آینده براي شبکه بانکي نیز سودمند بوده و 
فرصت مناسب براي حضور بیشتر بانك ها در تامین منابع مالي مورد 
نیاز براي طرح ها و پروژه هاي که تا کنون به هر دلیل نتوانسته اند از 
منابع مالي کافي برخوردار گردند فراهم سازد. این امر مي تواند افزایش 
اشتغال و تولید و در کل پویایي اقتصاد را به دنبال داشته باشد. واقعیتي 
که نباید آنرا از نظر دور بداریم این است که نظام بانکي کشور جزیي از 
منظومه ساختار اقتصادي کشور هستند در صورتیکه اصاحات الزم در 
دیگر اجزاء این منظومه به درستي صورت پذیرد، بانکها نیز قادر خواهند 
بود نقش موثرتري را که در پیشبرد اهداف دکترین اقتصاد مقاومتي از 

آنها انتظار داریم، به خوبي ایفا کنند.
پرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها، روشن شدن تکلیف حدود ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها از دریافت کنندگان تسهیات 
از جمله پیش نیازهاي توانمندسازي بانك ها و بنیه مالي آنها به منظور 
پاسخگویي به انتظاراتي است که اجراي دکترین اقتصاد مقاومتي در 
جامعه به وجود خواهد آورد. بنابراین نگرش انتزاعي و جزیره اي به 
نقش بانك ها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي که بعضاً زمزمه هاي 
آن در برخي محافل به گوش مي رسد، نوعي دادن آدرس اشتباه به 
سیاست گذاران و مجریان اقتصاد مقاومتي خواهد بود. البته به موازات 
انجام اصاحات اساسي در ساختار اقتصادي کشور، ساختار خود نظام 
بانکي، رویکردها، چشم اندازها، اولویت بندي ها و هدف گذاري هاي 
نظام بانکي هم باید مطابق با استانداردهاي جهاني و نیازهاي اقتصادي 

کشور مورد بازنگري قرار گیرد.
بي تردید باید گفت نظام بانکي با ساختار کنوني که اصول کاهش 
هزینه هاي عملیاتي درآن چندان جدي گرفته نمي شود و مجموعه 
دارایي ها و امکانات آنها از بهره وري چشمگیري برخوردار نیست، در 
حال حاضر به سختي توانسته است نقش تأثیرگذاري در پیشبرد برنامه 
هاي توسعه اي کشور ایفا کند و براي اینکه در تحقق سیاست هاي 
تعیین شده نقش پررنگ تر و موثر تر از گذشته داشته باشد نیازمند باز 
مهندسي در ساختار و و رویکردها و باز تعریف در نوع رابطه ها ست. 
این واقعیتي است که تمامي مدیران و کارگزان نظام بانکي باید آنرا 
بپذیرند و با پذیرش آن زمینه را براي ایجاد تحول و دست زدن به خانه 

تکاني در ساختار نظام بانکي فراهم سازند.

پرتاب ماهواره جاسوسی آمریکا روی بزرگترین 
موشک جهان

شرکت هوافضای ULA در دومین تاش خود با موفقیت توانست 
یك موشك غول پیکر دلتا IV را به همراه یك ماهواره جاسوسی دفتر 

شناسایی ملی آمریکا به فضا پرتاب کند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از اسپیس، این موشك که 
توسط شرکت ULA ساخته شده، ابتدا قرار بود روز پنج شنبه )۲۰ 
خرداد( پرتاب شود، اما آب وهوای بد مانع شد. این پرواز مجددا برای 
بعداظهر روز شنبه در ساعت ۱7:۵۱ به وقت گرینویچ برنامه ریزی و با 

موفقیت انجام شد.
این پرواز، ماموریت NROL-۳7 نام داشته و هدف آن به دلیل ارتباط 
آن با امنیت ملی، همچنان محرمانه باقی مانده است. یکی از سرنخ ها در 
مورد این ماموریت، استفاده از موشك دلتا IV برای پرتاب آن است. این 
موشك بسیار سنگین بوده  که بزرگترین خودروی ساخته شده توسط 
شرکت ULAاست. این موشك دارای سه بدنه متصل به هم بوده که 
نیروی مورد نیاز برای پرتاب بیش از ۱۳ تن به مدار زمین ثابت را توسط 
موتورهای اکسیژن مایع/هیدروژن مایع ۶۸A-RS ارائه می کنند. بنظر 
می رسد که محموله محرمانه این موشك از وزن زیادی برخوردار بوده 

و به مدار بسیار باالیی ارسال می شود.
موشك دلتا IV اغلب موارد به پرواز درنمی آید. پرتاب قبلی آن در سال 
۲۰۱۴ بود که یك نسخه آزمایش بدون سرنشین کپسول اوریون ناسا را 
به فضا برد. این موشك از زمان نخستین پرواز در سال ۲۰۰۴، تنها هشت 

بار پرتاب شده است و بیشتر آن ها برای دفتر شناسایی ملی بوده است.
وظایف احتمالی این محموله محرمانه می تواند شامل جاسوسی، استراق 
سمع، مشاهدات تصویری و طیف سنجی، هشدار موشکی زودهنگام و 

موارد دیگر باشد.
بر اساس گزارش ها، این ماهواره احتماال یکی از بزرگترین انواع پرتابی 
با وزن حدود 77۱۱ کیلوگرم باشد و آنتنی با طول 9۱ متر برای اهداف 

استراق سمع بر روی آن نصب شود.

نگاه روز

ــده  ــت: پرون ــه گف ــوه قضایی ــخنگوی ق س
موسســه اعتبــاری ثامــن الحجــج توســط 
ــزی،  ــك مرک ــکل از بان ــی متش کارگروه
ــوه قضاییــه در حــال  وزارت اطاعــات و ق
بررســی اســت و یــك میلیــون و ۱۵۰ 
هــزار ســپرده گــذار در ایــن موسســه 

ــد. ــخص ش ــان مش تکلیفش
سازمان  افزود:  قضاییه  قوه  سخنگوی 
اقدام  این  منشأ  باید  کشور  کل  بازرسی 
میزان  این  بداند که چرا  و  بررسی کند  را 

حقوق غیرمتعارف پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار زمان، حجت االسام 
و المسلمین محسنی اژه ای  سخنگوی قوه 
نشست  هفتمین  و  نود  در  دیروز  قضاییه 
خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تبریك 
بیان  رمضان،   مبارک  ماه  رسیدن  فرا 
گذشته،  ماه  سه  به  نزدیك  طول  در  کرد: 
متأسفانه  کشور،  استان   ۳۱ مجموع  در 
انواع  از  مخدر  مواد  کیلو  و ۶۴۶  هزار   ۳۴

مختلف کشف و ضبط شده است.
وی افزود: اگر این مقدار مواد مخدر کشف 
نمی شد و در داخل کشور توزیع می شد، 
می توانست برای مردم و جوان ها دردسر 
همراه  به  را  تدریجی  مرگ  و  کند  ایجاد 

داشت.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اگر کسی 
وارد چنین موضوعاتی شد به دلیل ضرر و 
زیان بزرگ، قوه قضاییه ناگزیر به مجازات 
این جاست  در  است.  آنان  مجازات  اشد  و 
بلند  فریادشان  بشر  حقوق  مدعیان  که 
ایران  اسامی  جمهوری  چرا  که  می شود 
با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد و آنها را 

مجازات می کند.
ماه  سه  طول  در  افزود:  محسنی اژه ای 
اعدام  به  که  کسانی  از  نفر   7 گذشته، 
که  کردند  اثبات  ولی  بودند  شده  محکوم 
مقامات  برای  موضوع  و  هستند  پشیمان 
همکاری  نوع  هر  و  شد  محرز  دادگستری 
را با دادسرا و نیروهای امنیتی برای معرفی 
مجازاتشان  در  داشتند  مجرمین  سایر 
به  اعدام  از  آنان  و حکم  داده شد  تخفیف 

حبس ابد تبدیل شد.
وی افزود: این افراد در برنامه های فرهنگی 

زندان کمال همکاری را داشتند و توانستند 
با  که  کنند  حفظ  را  قرآن  از  جزءهایی 
درخواستی که از طرف روسای دادگستری 
داده  تخفیف  آنها  به  درجه  یك  بود،  شده 

شد.
زمین  درباره  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
خواری اذعان داشت: در سال 9۴ تعداد ۳۳ 
هزار و ۴۰۲ پرونده در مورد مسائل زمین 
فعالیت  نوع  یك  که  شد  تشکیل  خواری 
اکثرا مدعی العموم در آن  بود که  شدیدی 
وارد شده بود که از این تعداد برای ۱9 هزار 
و 99۰ پرونده حکم صادر شده است و از 
هزار   ۸ است،  که صادر شده  احکامی  این 
بوده  قمع  و  قلع  به  مربوط  مورد   ۲۲۲ و 
از زمین هایی که  و ۳7 هزار و ۲97 هکتار 
 ۲۲ و  شد  تصرف  رفع  بودند  شده  تصرف 
هزار و 7۶۳ نفر در این پرونده تحت تعقیب 

قرار گرفتند.
مطالبات  ادامه  در  قضا  دستگاه  سخنگوی 
بانکها را یکی از کارهای اولویت دار در سال 
سال های  در  کرد:  بیان  و  دانست  گذشته 
9۳ و 9۴ اصرار بیشتری درخصوص اقدام 
بانك ها صورت گرفت، که  برای مطالبات 
توانست  ثبت  سازمان  خصوص  این  در 
مطالبات  ریال  میلیارد   ۵۶۰ و  ۴۱هزار 

بانك ها را وصول نماید.
برگزاری  درخصوص  اژه ای  محسنی 
مختلف  استان های  در  که  کنسرت هایی 
گفته  بارها  کرد:  تشریح  می شود  برگزار 

شده مجوز کنسرت را دولت و وزارت ارشاد 
صادر می کنند و قوه قضاییه در مورد اصل 

برگزاری این کنسرت ها حرفی ندارد.
که  است  آمده  گزارش  معدودی  تعداد 
اقداماتی درخصوص کنسرت ها پیش بینی 
اقدامات  کنسرت ها  این  در  که  است  شده 
از  مواردی  که  می دهد  رخ  قانون  خاف 
برگزار  دادستان  دستور  به  کنسرت ها  این 
نشده و در موارد دیگر کسی متعهد نشده 
که مسائل امنیتی و خاف قانون که ممکن 

است در آنها رخ دهد را بر عهده بگیرد.
وی افزود: دادسرا در پاره ای از موارد  بیان 
تعهد  و  شود  مسئول  کسی  اگر  که  کرده 
خاف  و  قانون  خاف  مسائل  که  بدهد 
آنها صورت نمی گیرد در  عفت عمومی در 
این صورت ما حرفی نداریم. اما اگر کسی 
این  برگزاری  از  دادستان  نشود  متعهد 

کنسرت ها جلوگیری می کند.
محسنی اژه ای همچنین با اشاره به پرونده 
گفت:  الحجج  ثامن  اعتباری  موسسه 
کارگروهی متشکل از بانك مرکزی، وزارت 
زمینه  این  در  قضاییه  قوه  و  اطاعات 
که  می کند  تاش  و  است  شده  تشکیل 

مردم زودتر به پول خودشان برسند.
شده  انجام  تمهیدات  اساس  بر  افزود:  وی 
به  خوبی  کارهای  که  است  این  ارزیابی 
و  شده  انجام  گذاران  سپرده  و  مردم  نفع 
تا پایان هفته آینده تکلیف یك  ان شاء ا... 
میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از سپرده گذاران 

روشن خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: شرکت تعاونی 
قبا گفته بود که حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ 
مشخص  بعد  که  دارند  گذار  سپرده  هزار 
اساس  بر  نیست.  درست  عدد  این  شد 
در حدود  آمده چیزی  بدست  که  اسنادی 
تعاونی  سرمایه   از  تومان  میلیارد   ۵۰۰
داده  افراد  به  ناحق  به صورت  ثامن الحجج 
یکی  را  افراد  این  بازپرس  که  است  شده 

یکی شناسایی و آنها را احضار کرده است.
با  رابطه  در  قضایی  دستگاه  سخنگوی 
سعید  پرونده  به  رسیدگی  روند  آخرین 
مرتضوی گفت: دادگاه نسبت به یك بخش 
از پرونده نقص گرفته که رفع آن زمان بر 
که  افرادی  تك  تك  از  باید  که  چرا  است 
مرتضوی  آقای  پرونده  این  در  شده  گفته 
سوال  کرده  کمك  ویا  داده  بن  آنها  به 
دادگاه  نیز  دیگر  بخش  با  رابطه  در  شود. 
نقصی را گرفته که به دادسرا رفته و هنوز 

بازنگشسته است.
محسنی اژه ای  المسلمین  و  حجت االسام 
قرار  چرا  که  موضوع  این  درخصوص 
دو  گذشت  از  پس  زنجانی  بابك  بازداشت 
کرد:   خاطرنشان  شود؟  نمی  تبدیل  سال 
و  کیفری  دادرسی  آیین  جدید  قانون  در 
بینی شده  پیش  قانون  این  ماده ۲۴۲  در 
سر  به  موقت  بازداشت  در  فردی  اگر  که 
مدت  در  شد  طوالنی  او  پرونده  و  می برد 
دو سال باید قرار او تبدیل شود. در رابطه 
با این پرونده شرکت نفت و سایر سازمان ها 
برای  بخواهد  قاضی  اگر  و  دارند  شکایت 
و  یورو  وثیقه  به  بازداشت  قرار  تبدیل 
روز  قیمت  به  را  شده  مصرف  دالرهای 
حساب کند، مبلغی حدود 9 هزار میلیارد 

تومان باید قرار وثیقه صادر شود.
وثیقه  این  بتواند  متهم  اگر  داد:   ادامه  وی 
را تهیه کند می تواند آزاد شود، در غیر این 
صورت باید در زندان بماند؛ بنابراین بعد از 
گذشت دو سال آزادی الزامی نیست، بلکه 

باید قرار بازداشت تبدیل شود.
تاکنون  داد:   ادامه  قضاییه  قوه  سخنگوی 
داشته  ارزش  میزان  این  که  ملکی  یا  پول 

باشد از وی شناسایی نشده است.

محسنی اژه ای اعالم کرد:

تعیین تکلیف بیش از یک میلیون سپرده گذار موسسه ثامن الحجج 
آزادی بابک زنجانی در صورت تامین وثیقه 9هزار میلیارد تومانی

نماینـده ولی فقیه در سـپاه گفت:مبارزه 
امـام راحـل بـا آمریـکا از سـال ۴۲ تـا 
آخریـن لحظـه عمرشـان مثـل آفتـاب 
روشـن، شـفاف و علنـی بـوده و قابـل 

نیسـت. انکار 
نماینده  سعیدي  علي  االسام  حجت 
مراسم  حاشیه  در  سپاه  در  فقیه  ولي 
ختم مادر اخوان فاح زاده در پاسخ به 
سوالي درخصوص سندسازي بي بي سي 
درقبال امام)ره( گفت: مبارزه امام راحل 
لحظه  آخرین  تا   ۴۲ سال  از  آمریکا  با 
و  شفاف  روشن،  آفتاب  مثل  عمرشان 

علني بوده و قابل انکار نیست.
همه  براي  هم  سي  بي  بي  افزود:  وي 
شناخته شده است و در طول تاریخ این 
شبکه رسانه اي در دست یك حکومت 
با  مقابله  براي  ابزاری  همیشه  سالوس 

حرکت هاي انقابي بوده است.
کرد:  تاکید  سپاه  در  فقیه  ولي  نماینده 
اقدا اخیر بي بي سي هم جزو دسیسه 
هایي است که روشن است و همه دنیا 
میفهمند که ادعاي این شبکه یك دروغ 
محض بیش نیست. آنها با این کار صرفا 

آبروي خودشان را میبرند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور، از ارایه الیحه 
برنامه ششم توسعه در هفته جاری به رئیس 
مجلس خبر داد و گفت: برنامه ششم منطق 
بر اقتصاد مقاومتی تدوین شده و در تصویب 
بهره  نمایندگان  کارشناسی  نظرات  از  آن 

خواهیم گرفت.
به  اشاره  با  انصاری  مجید  حجت االسام 
تاش دولت برای تعامل بیشتر با مجلس در 
راستای رفع مشکات اقتصادی کشور، گفت: 
الیحه برنامه ششم توسعه با هدف کمك به 
وضعیت اقتصادی کشور از سوی دولت به 

مجلس دهم ارسال خواهد شد.
داد:  ادامه  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 

مانده  باقی  لوایح  ارسال  جاری  هفته  در 
صورت  فعلی  مجلس  به  نهم،  مجلس  از 
خواهد گرفت و این لوایح برای بررسی در 
خواهد  الریجانی  دکتر  تقدیم  مقننه  قوه 

شد.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه منطق 
بر سیاست های اقتصاد مقاومتی تهیه شده 
است، تصریح کرد: با تعامل باالی دولت و 
مجلس این الیحه مصوب و به کمك اقتصاد 

کشور خواهد شتافت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان گفت: 
نظرات  از  ششم  برنامه  الیحه  تصویب  در 

کارشناسی نمایندگان بهره خواهیم گرفت.

ارائه الیحه برنامه ششم توسعه هفته 
جاری به مجلس

ایرانی، همکاری  تحریم های ضد  لغو  از  پس 
نظامی- فنی بین فدراسیون روسیه و ایران وارد 

مرحله جدید شده است.
در چند ماه اخیر همکاری  نظامی- فنی روسیه 
اس  موشکی  ضد  سامانه  تحویل  و  ایران  و 
است.  بوده  ای  گسترده  بحث  موضوع   ۳۰۰-
شخصیت های دولتی دو کشور نیز اعامیه های 
خوشبینانه ای صادر کرده اند. دورنمای همکاری 
نظامی - فنی روسیه و ایران موضوع این نوشتار 

خواهد بود.
و  سیاسی  کارشناس  ساژین  والدیمیر 
خاورشناس روسیه در این خصوص می گوید: 
ایران  بین  ای  هسته  برجام  امضای  از  پس 
و  کشورهای بزرگ جهان در ماه ژوئیه  سال 
۲۰۱۵ میادی، تهران از یوغ تحریم ها آزاد شد 
و به عادی سازی مناسبات خود با غرب پرداخت 
و به خارج کردن تدریجی دارایی خود از حالت 
انجماد دست یافت. استخراج و صادرات نفت را 
افزایش داد تا پایه و اساس مالی برای توسعه و 
مدرنیزاسیون نیروهای مسلح کشور فراهم سازد. 
ایران قصد دارد تسلیحات و تکنیك آالت نظامی 

خود را  مدرنیزه کند.
 والدیمیر ساژین در ادامه گفت: غرب و به ویژه 
تجارت غرب که ذینفعی زیاد خود در مناسبات 
تجاری- اقتصادی با ایران را نشان می دهد برای 

همکاری نظامی با ایران آماده نیست.
علی اکبر والیتی مشاور امور بین الملل رهبر 
معظم جمهوری اسامی ایران  چندی پیش 
از  این خصوص اعام داشت که »تعدادی  در 
مهمات  تحویل  به  تمایلی  اروپایی  کشورهای 
برای   روسیه   و  ندارند  ایران  به  عادی  جنگی 
تحویل جنگنده »سوخو -۳۰« به ما ابراز آمادگی 

کرده است«.
 واقعا هم پس از لغو تحریم های ضد ایرانی، 

همکاری نظامی- فنی بین فدراسیون روسیه 
و ایران وارد مرحله جدید شده است.  روسیه  
رتبه  فهرست  دوم  جای  در  امریکا  از  پس 
بندی کشورها از لحاظ حجم و ارزش صادرات 
تسلیحات قرار دارد ۱۵ میلیارد دالر در سال 
است  جهانی  صادرات  درصد   ۱۶ که   ۲۰۱۵
و گواه تقاضای زیاد برای تسلیحات روسی در 
جهان و کیفیت عالی آن  در ازای قیمت نسبتا 
پایین است. روسیه با۸۰ کشور جهان در عرصه 
نظامی - فنی همکاری می کند و از تجریه کار 
با تهران طی یك دهه برخوردار است. البته این 

تجربه همیشه  مثبت نبوده است.
را  ماجرای سامانه ضد موشکی »اس -۳۰۰« 
باید به یاد آورد. هم اکنون این مسأله رفع شده 
است. یازدهم ماه آوریل  سال جاری، تحویل این 
سامانه به ایران آغاز شد. الکساندر فومین رئیس 
سرویس فدرال  همکاری نظامی - فنی روسیه 
اعام کرد که تحویل سامانه »اس -۳۰۰« به 
ایران برطبق برنامه زمان بندی انجام می شود 
سرگی  زند.  می  جلو  مقرر  زمان  از  حتی   و 
در مصاحبه  روسیه  امور خارجه  وزیر  الوروف 
چندی پیش خود متذکر شد که تحویل سامانه 
به احتمال زیاد در سال جاری به پایان خواهد 

رسید.
»اس  سامانه   ۴ رسمی  اطاعات  با  مطابق   
که  خواهد شد  داده  تحویل  ایران  به   »۳۰۰-
شرکت دفاع هوا- فضای »الماز - انتی« آن را 
طراحی و ساخته است. قیمت این سامانه ها 
حدود ۱ میلیارد دالر است. علی اکبر والیتی 
گویای     »۳۰۰- »اس  سامانه  »تحویل  گفت: 
سطح جدی همکاری بین روسیه و ایران است. 
به پیش بینی ما دورنمای مناسبات مسکو و 

تهران روشن است«.
 آمریکا در خصوص تحویل »اس -۳۰۰« به ایران 

ابراز نگرانی کرد، ولی  سرگئی الوروف، وزیر امور 
گونه  هیچ  که  داد  اطمینان  روسیه  خارجه 
 »۳۰۰- »اس  سامانه  حال  شامل  محدودیتی 
نمی شود. از اینرو در این رشته ما از امکانات 
زیادی برای همکاری برخورداریم«. مارک تونر 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا متذکر شد 
که اگر فقط سامانه »اس -۳۰۰« تحویل داده 
شود، این را نمی توان به عنوان نقض توافق ها 
تلقی کرد: از نقطه نظر سازمان ملل متحد، این 

سامانه ها تسلیحات دفاعی هستند.
 اما آیا همکاری نظامی - فنی روسیه و ایران 
فقط به تحویل »اس -۳۰۰« ختم خواهد شد؟ 
حسین دهقان وزیر دفاع ایران، که اواخر  ماه 
آوریل، در پنجمین کنفرانس بین المللی امنیت 
در مسکو شرکت داشت در جریان  دیدار دو 
از  روسیه  دفاع   وزیر  با سرگی شویگو  جانبه 
همکاری نظامی- فنی بین دو کشور و امضای 
توافق های جدید ابراز رضایت کرد و اعام کرد 
که چنین فرایندی زمینه خوبی برای امضای 
توافق های آتی ایجاد می کند. وی به چشم انداز 
گسترده برای همکاری نظامی- فنی روسیه و 

ایران  اشاره کرد.
به اعتقاد والدیمیر ساژین، همانا پس از حل و 
فصل »مسأله اس -۳۰۰« همکاری نظامی - 
فنی دو کشور از چشم انداز گسترده ای برخوردار 
شد. اما اگر سامانه »اس -۳۰۰« به عنوان ساح 
دفاعی خارج از ممنوعیت بین المللی قرار دارد، 
صادرات انواع  تسلیحات سنگین تهاجمی تحت 
کنترل شدید شورای امنیت سازمان ملل متحد 
قرار دارد. این ممنوعیت شامل حال  جنگنده 
»سوخو -۳۰« و تانك »تی 9۰« می شود که 
به نوشته رسانه ها، ایران در دریافت آنها  ذینفع 
است. مطابق با  قطعنامه شماره ۲۲۳۱،   امضای 
توافق هسته ای با ایران  از نظر حقوقی  فروش  

بسیاری از انواع  تسلیحات سنگین تهاجمی  به 
ایران را ممکن می سازد  اما طی ۵ سال باید 
توافق شورای امنیت سازمان ملل دریافت شود. 
در  روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف  سرگئی 
توضیح این موضوع گفت که اگر زمانی ایران 
در خرید این نوع تسلیحات ابراز ذینفعی بکند، 
کارهای مربوطه جهت تحویل آنها انجام خواهد 
شد.   اما بعید است آمریکا در شورای امنیت 
با تصویب انجام چنین معاماتی موافقت کند. 
مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
ابراز اطمینان کرد که واشنگتن از حق وتوی 
خود در شورای امنیت سازمان ملل هنگام بحث 

تحویل اینگونه تسلیحات استفاده خواهد کرد.
فومین رئیس سرویس فدرال همکاری نظامی 
با صحبت درباره دیگر  ایران  - فنی روسیه و 
بعاوه »اس  ایران،  برای  تسلیحات  نمنکاتور 
-۳۰۰«، گفت که منظور  تحویل تسلیحاتی 
است که در فهرست تسلیحات ممنوعه سازمان 
آتشباری  وسایل  انواع  اند-  نشده  شامل  ملل 
رادیو  سیستم  نظامی،  محصوالت  دیگر  و 

الکترونیکی، سیستم رادار و غیره.
 بدین ترتیب به گفته والدیمیر ساژین، لغو 
تحریم ها و حل و فصل »مسأله اس -۳۰۰« 
همکاری  توسعه  برای  جدیدی  شرایط 
متقابا  سودمند نظامی فنی روسیه و ایران 
ایجاد کرد. اما نباید مشکات بین المللی - 
حقوقی و سیاسی را نادیده گرفت. در ایران 
دالیل  به  که  هستند  نیروهایی  روسیه  و 
و  روسیه  فنی  نظامی-  درهمکاری  مختلف 
کنونی  جدید  مرحله  نیستند.  ذینفع  ایران 
توسعه همکاری نظامی - فنی محتاج تاش 
و کوشش جدی و کار پرزحمت کسانی است 
که مزایای همکاری نظامی- فنی دو کشور 

را مشاهده می کنند.

آمادگی روسیه برای فروش تسلیحات به ایران

حجت االسالم سعیدی:

مبارزه امام)ره( با آمریکا قابل انکار نیست
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الریجانی:
 برای استفاده از ظرفیت های برجام 

اهتمام ملی نیاز است
از  استفاده  حداکثر  برای  گفت:  الریجانی  علی 
ظرفیت های برجام یك اهتمام ملی در بین قوای 
مختلف، مسوولین دولتی، مردم و فعاالن اقتصادی 
نیاز است و امیدواریم در این حوزه یك اراده ملی 

شکل بگیرد.
اسامی طی سخنانی در  رئیس مجلس شورای 
جلسه علنی مجلس گفت: سواالتی از وزیر امور 
هیات  به  منطقه ای  شرایط  درخصوص  خارجه 
رئیس وصول شد که امیدواریم با توجه به شرایط 
خاص منطقه ای و اهمیت این موضوع در شرایط 
کنونی در جلسه ای مجزا از جلسه امروز جناب آقای 
دکتر ظریف به سواالت و مسائل مربوط به این حوزه 

پاسخ دهد.
گفت:  هسته ای  مذاکرات  روند  درخصوص  وی 
مذاکرات هسته ای روند پیچیده و فشرده ای داشت 
و  با سختی ها  این مذاکرات  از جهات مختلف  و 
حساسیت هایی همراه بود و تیم مذاکره کننده در 

این مسیر به شدت تاش کردند.
و مجلس  دولت  پسابرجام  در شرایط  افزود:  وی 
با دقت مراقب برخی  بر برجام  و شورای نظارت 
و  آمریکای ها  عهدشکنی های  و  زیاده خواهی ها 
شواهد  برخی  که  باشند  دیگر  کشورهای  برخی 
نشان می دهد که آنها به دنبال این مساله هستند. 
براساس مصوبه مجلس اگر آنها تحریم های جدیدی 
علیه کشورمان اعمال کنند ما می توانیم اقدامات 

متقابل را داشته باشیم.
وی ادامه داد: برجام که امروز به یك قانون تبدیل 
شده، باید در جهت رونق و توسعه سرمایه گذاری و 
دستیابی به یك اقتصاد پویا به کار گرفته شود و این 
موضوع نیازمند دیپلماسی اقتصادی است که وزارت 

خارجه به خوبی پیگیر این موضوع است.
نیازمند  نیز  داخل  در  همچنین  افزود:  الریجانی 
و  مقررات  در  تسهیل  و  همدالنه  و  آرام  فضای 
قوانین هستیم که مجلس در این حوزه باید دست 
به کار شود که امیدواریم در نهایت با استفاده از 
ویژه ای  اهتمام  مختلف  قوای  ظرفیت های  همه 
برای بهره مندی از فرصت ایجاد شده در پس توافق 

هسته ای شکل گیرد.

جهان نگران افزایش حمالت علیه 
غیر نظامیان

سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل با 
بیان این که حمله به مدارس ، بیمارستان ها و 
امدادگران در مناطق بحران زده به پدیده ای عادی 
المللی بشدت  تبدیل شد، گفت که جامعه بین 
نگران حمات روبه افزایش علیه غیر نظامیان است.
غام علی خوشرو به نمایندگی از سوی کشورهای 
جنبش عدم تعهد در بحث عمومی شورای امنیت 
تحت عنوان حفاظت از غیر نظامیان در چار چوب 

عملیات حفظ صلح ملل متحد سخنرانی کرد.
سفیر کشورمان در این جلسه اظهار کرد : جامعه 
بین المللی عمیقا نگران حمله به غیر نظامیان است 

که امروزه به ابعاد بی سابقه ای رسیده است. 
وی افزود: بر اساس گزارش دبیر کل هم اکنون 
۴۲ در صد اقشار کم در آمد در مناطق بحران زده 
زندگی می کنند و پیش بینی می شود که این رقم 

تا سال ۲۰۳۰ به ۶۲ در صد برسد. 
خوشرو در ادامه گفت ،اقدامات انسان دوستانه و از 
جمله حفاظت از غیر نظامیان یکی از فعالیت های 
نظام ملل متحد و غیر نظامیان بشمار می رود اما 
متاسفانه حمله به مدارس، بیمارستانها و کارکنان 
امدادی در مناطق بحرانی به پدیده ای عادی تبدیل 
شده است که در این راستا الزم است همه کشورها 
به منشور و حقوق بین الملل توجه بیشتری نشان 

دهند.
نماینده کشورمان گفت : سازمان ملل از سال ۱999 
حفاظت از غیر نظامیان را بخشی از مجموعه وظایف 

نیروهای حافظ صلح قرار داده است .

چالش بانکداري الکترونیکي
محمدرضا عرفانی - کارشناس اقتصادي

بانکداري الکترونیك در دنیاي امروز مفهومي رایج است که در بیشتر 
مباحث مرتبط با بانکداري از زوایاي مختلف به آن پرداخته مي شود. به 
تعبیري همین امر باعث شده است که این عبارت از یك سو سهل و از 
سوي دیگر ممتنع باشد. سهل بودن آن به این دلیل است که افراد به دلیل 
دسترسي به وسایل ارتباط جمعي و با تواتر مشاهده این عنوان مي پندارند 
که با این مفهوم آشنا مي باشند، هر چند این شناخت غیر حرفه اي، فاقد 
عمق و بسیار سطحي مي باشد. ممتنع بودن نیز از این حیث است که به 
دلیل ابعاد گوناگون آن و پیچیدگي ها و تحوالت فزاینده در این عرصه 
احاطه برهمه ابعاد بانکداري الکترونیکي حتي براي مبرزترین کارشناسان 

و دست اندرکاران نیز دشوار است.
نوع نگرش به این مفهوم نیز متفاوت مي باشد، بعضا بانکداري الکترونیکي 
را ابزار تسهیل و تسریع مي دانند و در واقع به مثابه مکانیزاسیون مي 
انگارند، در تلقي دیگر از آن به عنوان پیشران توسعه بانکداري یاد مي شود 

که این مفهوم مقرون به صحت است.
از آنجایي که بانکداري الکترونیکي مبتني بر فناوري اطاعات مي باشد 
باید بپذیریم که در کشور ما در این حوزه هنوز با استانداردهاي جهاني 
فاصله داریم و همین امر توسعه همه جانبه و پایدار در این عرصه را با 
چالش مواجه مي کند. جریان فناوري گرایانه در بانك ها که از آن به عنوان 
اصاحات موج سوم در نظام بانکي یاد مي شود حاکي از دغدغه، توجه و 
نگاه تازه اي در زمینه مسائل اقتصادي و تجاري و به تبع آن مسائل بانکي 
مي باشد. فراموش نکنیم که تحوالت معاصر جهاني به خصوص در عرصه 
اقتصاد حاصل همگرایي جریان ها و مسائل گوناگوني است و در این بین 
بانکداري نیز از تحوالتي مانند انفجار اطاعات، جریان سرمایه، تحوالت 

فناوري، تغییرات سازماني و سو گیري هاي سیاسي متاثر بوده است.
بانکداري، اصاحات  نوین  ارائه خدمات  دیدگاه اصاح مدار در عرصه 
راهبردي نظام هاي بانکي کشور را در سمت و سویي قرار مي دهد که 
اوالً با تحوالت و تغییرات جهاني همگام باشد و ثانیاً از جنبه ارگانیك و 
سازماني این ظرفیت در ساختار علمي، فرهنگي و منابع انساني بانك ها 

براي پذیرش و انطباق سریع با شرایط جدید فراهم باشد.
با احصاء شرایط و وضعیت موجود بررسي و شناسایي نارسایي هاي قانوني 
و حقوقي از جمله قوانین متناسب با ذینفعان، کارگزاران و فعاالن بایستي 
به روز باشند و عاوه بر این پیوست هاي حقوقي براي فرایندها و عملیات 
جدید مبتني بر کسب و کار فناورانه باید بیش از پیش مورد توجه قرار 

گیرد.
تاش براي مهیا شدن زیر ساخت هاي فرهنگي و اجتماعي و آموزشي 
داراي اهمیت است ،فرهنگ سازي و آموزش را به دو معنا باید در نظر 
گرفت، یکي زاییدگي فرهنگي به معناي چگونگي استفاده از تجربیات 
امروز دنیا و فناوري هاي موجود و دیگري زایندگي فرهنگي به معناي 
ایجاد فضاي علمي و تخصصي که بتواند در این عرصه خالق فناوري ، ایده 

ها و راه حل هاي نو باشد.
نوین  خدمات  ارایه  و  فعلي  شده  ارایه  خدمات  کیفي  و  کمي  بهبود 
الکترونیکي و اینترنتي گزینهاي است که باعث بروز و ظهور تحولي عظیم 
در رونق سیستم بانکي و حرکت سریعتر آن در تعمیم و اشاعه بانکداري 
الکترونیکي خواهد شد و بر این پایه، حرکت از فعالیت هاي شعبه محور 
به بانك محور و مشتري مداري از ویژگي هاي بانکداري نوین است. براي 
تحقق ارتقاي زایندگي فرهنگي مواردي از قبیل توسعه و تحقیق، انتقال و 
بومي سازي دانش، حمایت از ایده ها و خاقیت ها و حمایت از متخصصان 
و صاحبنظران و همچنین تبلیغات و اطاع رساني هوشمندانه از اولویت 
بانکداري  جانبه  همه  توسعه  فراروي  هایي  چالش  بي شك  هاست.  
الکترونیکي در کشور وجود دارد که شماري از آن ها قانوني و قضایي مي 
باشند و برخي از آن ها نیز ماهیت ساختاري و زیر ساختي دارند که مانع 

موثري در مسیر تحقق بانکداري الکترونیکي شمرده مي شوند.
با علم به اینکه بانکداري الکترونیکي نه یك انتخاب بلکه یك الزام است ،در 
حالي که قطار سریع السیر فناوري اطاعات در عرصه بین المللي شرایط 
بسیار مناسبي براي جهش بانکداري الکترونیکي فراهم کرده است، باید 
اذعان کرد در کشور ما علیرغم همه کوشش ها هنوز در ایستگاه هاي اولي 
قرار داریم و قرائن حاکي از وجود فاصله معناداري تا وضعیت مطلوب است.

در شرایطي که با تدبیر دولت و تاش تیم دیپلماسي امکان تعامل و 
برقراري مناسبات پولي و مالي بیش از گذشته مهیا شده است، براي 
ارتباط سازنده تر با نظام بانکي بین المللي و توسعه نظام پرداخت فرامرزي 
ضرورت مطابقت با استانداردهاي بین المللي، یکسان سازي ابزارهاي 
پرداخت، نوین سازي خدمات مالي و بهره مندي از قابلیت ها و توانمندي 

نظام بانکي با رویکرد بانکداري الکترونیکي انکار ناپذیر است.
انتظار مي رود در پروسه اصاحات راهبردي فناوري مدارانه نظام هاي 
بانکي کشور بازنگري دقیق نسبت به کلیه اختیارها و عناصر موجود در 
ساختارهاي تراکنشي پولي و بانکي کشور صورت بگیرد تا بهترین ابزار و 

سرویس براي بهینه سازي جریان کار به سیستم تزریق شود.
با همه فراز و نشیب ها و برخي واقعیات در زمینه عدم توسعه متوازن 
بانکداري الکترونیکي در کشور خوشبختانه با اهتمام مسئوالن و تاش 
هاي وافر براي ایجاد زیر ساخت ها، بروزرساني قوانین و فرهنگ سازي، به 
نظر مي رسد افقي نو و روشن فراروي بانکداري نوین در کشور ما ترسیم 
شده است که بهره برداري از آن براي توسعه کشور در چارچوب اقتصاد 

مقاومتي حایز اهمیت است.

رسانه روسی:
 قیمت دبیرکل سازمان ملل چند؟

خبرگزاری اسپوتنیك نوشت: وقتی سازمان ملل اعام کرد، کشورهای 
عضو ائتاف عربستان سعودی را به علت حمله به یمن و کشتار کودکان 
در لیست سیاه قرار داده است، بسیاری خوشحال شدند که هنوز هم در 
تشکل های بین المللی جهانی اندکی وجدان هست، اما حذف آنها از این 

فهرست نشان داد وجدانی در کار نیست.
به گزارش ایرنا، اسپوتنیك در گزارش خود با عنوان »دبیرکل دانه ای 
چند« نوشت: آمریکایی ها ضرب المثلی دارند که » هر فرد قیمتی دارد 
ولی باید بدانی چه قدر می ارزد« یا اینکه »برخی خود را ارزان می فروشند 

و برخی گران اما، همه قابل خرید و فروش هستند«.
البته پوشیده نیست که مثا آمریکا با توجه به سهم بودجه خود در سازمان 
ملل، همیشه در تصمیم های آن تاثیر گذار بوده، هست و خواهد بود و 

هیچ وقت سازمان ملل تصمیمی دور از خواست آمریکا اتخاذ نمی کند.
وقتی ایرانیان فریاد می زدند، نمایندگان آژانس بین المللی انرژی هسته 
ای و سازمان ملل برای جاسوسی به ایران می آیند و خود فروخته هستند، 
همه به ایران حمله می کردند و می گفتند آنان »پاک و بی طرف« 
هستند. اما تهران چندین سند ارائه کرد که نمایندگان سازمان ملل و 
آژانس اطاعات محرمانه و مشخصات دانشمندان هسته ای را در اختیار 
دشمنان ایران قرار داده بودند و در نتیجه شماری از آنان ترور شدند، اما 
باز هم کشورهای زیادی به تهران حمله ور شدند که چرا تشکل های »بی 
طرف« را زیر سئوال می برید. عماد آبشناس نویسنده گزارش ادامه داده 
است: زمان تاسیس سازمان ملل، همه امیدوار بودند بتواند با »بی طرفی« 
در ایجاد صلح و امنیت جهانی تاثیر گذار باشد، اما به دلیل وابستگی به 
بودجه و پیروی از کشورهای تامین کننده هزینه های مالی، همیشه سهم 
تصمیم های این سازمان به نفع کشورهای ثروتمند است و کشورهای فقیر 
نیز همواره مورد ظلم و ستم این سازمان قرار گرفته اند. در موارد زیادی 
از نقض حقوق بشر توسط کشورهای مختلف، شاهدیم که سازمان ملل 
مانند تصویر معروف سه میمون کر، الل و کور هیچ واکنشی از خود نشان 
نداده است.  در موارد مختلف نقض حقوق بشر از سوی آمریکا در ویتنام، 
کره، عراق، افغانستان، پاکستان، آمریکای التین و…، نقض همه قوانین 
و پیمان های بین المللی توسط اسرائیل در قبال فلسطینی ها، نادیده 
گرفتن مقررات بین المللی توسط عراق در جنگ با ایران تا نقض ساده 
ترین موارد حقوق انسانی و حقوق بشر توسط عربستان سعودی در بحرین 
و سپس یمن سازمان ملل نشان داده به جای »بی طرف« بودن همیشه 

خود »طرف« بوده است.

نیم نگاهخبر

اد      امه از صفحه1
طرف  از  مساله  این  از  مقداری  گفت:  وی 
مقابل حل شده و مکانیزم هایی نیز در بخش 
کنسولی خود ما ایجاد شده است که حتی در 
حوزه گردشگری نیز که برای آن هایی که با 

ما همکاری نداشتند نیز مانعی ایجاد نشود.
بر  مبنی  دیگری  سوالی  به  پاسخ  در  ظریف 
هایی  تحریم  ای  هسته  توافق  از  بعد  اینکه 
علیه اشخاص و افراد اضافه شده است این با 
توافق هسته ای منافات دارد چگونه این مساله 
تحریم  افزود: حتی یك  پیگیری شده است؟ 

در حوزه هسته ای اضافه نشده است.
ای  غیرهسته  های  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
افراد  بلکه  است  نشده  اضافه  تحریمی  نیز 
در  تنها  که  کردند  فهرست  وارد  را  جدیدی 
را  ها  آن  پاسخ  نیز  ما  و  بوده  موشکی  حوزه 
با طرف غربی  ایم. ما در حوزه موشکی  داده 

مذاکره نکردیم.
تقاضا  دوستان  از  گفت:  امورخارجه  وزیر 
و گویی که در آخرین جلسه  می کنم گفت 
بود  آمریکا در حوزه موشکی  استماع مجلس 
نمایندگان  به  گو  و  این گفت  در  بخوانید،  را 
وزارت خارجه می گویند شما یك ممنوعیت 
قطعی بر برنامه موشکی ایران را به یك برنامه 
برای  ایران را  اید و دست  آبکی تبدیل کرده 
تبدیل شدن به قدرت موشکی بازگذاشته اید 

و طرف مقابل پاسخ ندارد.
ظریف افزود: اگر دوست داشتید من این گفت 
و گو را در اختیار شما قرار می دهم که ببینید 
و  اسامی  به جمهوری  توانید  میزان می  چه 
این  که  متاسفم  کنید،  افتخار  مردم  مقاومت 
گفت و گوها در اختیار مردم قرار نمی گیرد 
تا مردم ببینند که نمایندگان مجلس آمریکا 
به اعضای وزارت خارجه خود می گویند شما 
ها  آن  و  خوردید  دست  روی  ها  ایرانی  از 
مواضعتان  از  تا  کنند  وادار  را  شما  توانستند 

کنار بیایید.
بحث  تمام  ایم  توانسته  ما  داد:  ادامه  وی 
دیدیم  و  کنیم  حفظ  اقتدار  با  را  موشکی 
داد،  نشان  واکنش  چگونه  امنیت  شورای  که 
دیدیم که خود آن ها نیز امروز اعام می کنند 

برنامه موشکی ایران نقض برجام نیست حتی 
می  است،  قطعنامه ۲۲۳۱  نقض  گویند  نمی 

گویند با قطعنامه ۲۲۳۱ همخوانی ندارد.
وی اضافه کرد: همه این ها دستاورد است اما 
آن ها برای آرام کردن افکار عمومی خودشان 
به همان فهرست تحریم قبلی افرادی را اضافه 
می کنند که ما نیز اعام کرده ایم پاسخ ما به 
این اقدامات آمریکایی ها تقویت توان موشکی 
جمهوری اسامی ایران است که توانی دفاعی 
چشم  و  تهدید  و  تعدی  از  جلوگیری  برای 
اسامی  جمهوری  منافع  و  خاک  به  داشت 
ایران است که نیروهای مقتدر مسلح ما اجازه 
این  به  داشتی  چشم  هیچکس  داد  نخواهند 

خاک داشته باشد.
وزیر امورخارجه در ادامه در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه در مصوبه مجلس درباره توافق 
هسته ای و شورای عالی امنیت ملی و رهبر 
توافق  از  پس  تحریم  هرگونه  انقاب  معظم 
آن  مقابل  در  باید  شود  انجام  اگر  ای  هسته 
چه  زمینه  این  در  بگیرید  صورت  اقداماتی 
اقدامی انجام داده اید؟ گفت: در شورای عالی 
اقدام  عنوان  تحت  را  چارچوبی  ملی  امنیت 
متقابل در برابر اقداماتی که طرف مقابل می 
کند ارایه کردیم که این اقدامات ممکن است 
محسوب  روح  با  مخالفت  یا  تخطی  یا  نقض 

شود و ما آن اقدامات را انجام خواهیم داد.

عالی  شورای  در  که  چارچوبی  افزود:  ظریف 
مسئولیت  تقریبا  شده  تصویب  ملی  امنیت 
و  امورخارجه  وزارت  کند  می  مشخص  ها 
شورای  نظارت  کمیته  به  دیگر  های  دستگاه 
عالی امنیت ملی گزارش می دهند آن کمیته 
آیا  کند  می  مصداق  تعیین  که  است  نظارت 
این تخطی در درون برجام یا نقض مفاد اصلی 
برجام یا به فرموده رهبر معظم انقاب تحمیل 
اقدام  براساس آن  و  تحریم های جدید است 

متقابل صورت بگیرد.
وی ادامه داد: تا کنون نیز در حوزه موشکی به 
دستور رئیس جمهوری اقدام متقابل مناسب 

صورت گرفته است.
به سوال  امورخارجه همچنین در پاسخ  وزیر 
ایران  تحریمی  قانون  اینکه  بر  مبنی  دیگری 
گفت:  شود؟  لغو  باید  کی  داماتو  به  مشهور 
قانون داماتو دیگر وجود ندارد قانونی به اسم 
ایلسا وجود دارد که این قانون در پایان ۲۰۱۶ 
مدت آن تمام می شود، گروهی از سناتورها و 
نمایندگان آمریکا به دنبال تمدید آن هستند 
باید  که  دادیم  تذکر  آمریکا  دولت  به  ما  که 
برجام رعایت شود و تمدید قانون ایلسا مغایر 

با برجام است.
استماع  جلسه  در  نیز  ها  آن  افزود:  ظریف 
با  برخورد  نحوه  باید  که  کردند  اعام  کنگره 
را نقض  برجام  باشد که  به شکلی  قانون  این 

و  اهداف  که  کنیم  می  تاکید  اینجا  نکند، 
چارچوب برجام مشخص است و تعهدات بین 
نباید  و  است  مشخص  آمریکا  دولت  المللی 

تحریم ها ایجاد شود.
همچنین  خارجی  سیاست  دستگاه  رئیس 
با  اینکه  بر  مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در 
توجه به تحوالت منطقه ایجاب می کند روابط 
تجاری ما با روسیه خیلی قوی تر انجام شود 
یادآور  اقدامی شده است؟  زمینه چه  این  در 
شد: یکی از گسترده ترین مذاکرات اقتصادی 
ما با روسیه و طبیعتا با چین است چون چین 
قصد  است،  ایران  تجاری  شریك  بزرگترین 
توسعه  برنامه های  در  میلیارد دالر  دارد ۳۰ 

ای ایران سرمایه گذاری و فاینانس کند.
کشور  دو  این  با  ما  لذا  کرد:  اضافه  ظریف 
درست  دهیم،  می  توسعه  را  خود  همکاری 
است ما با سایر کشورها نیز کار می کنیم اما 
سنتی  شرکای  کردن  فراموش  معنی  به  این 

نیست.
یك  روسیه  با  گفت:  امورخارجه  وزیر 
داریم،  بانکی  دالری  میلیارد   ۲.۲ فاینانس 
پنج  سقف  در  فاینانس  بحث  همچنین 
میلیارد دالر پروژه های دولتی را دنبال می 
برای  ها  تعرفه  کاهش  برای  تاش  و  کنیم 
میوه،  خصوص  به  ایرانی  کاالهای  صادرات 
در  روسیه  به  گوشتی  محصوالت  و  لبنیات 

جریان است.
داشتیم،  خوبی  خیلی  توفیقات  افزود:  ظریف 
واعظی که مسئول کمیسیون مشترک  دکتر 
های  تاش  است  روسیه  و  ایران  اقتصادی 
روابط  سطح  است  داشته  خوبی  بسیار 
اقتصادی ما با روسیه در حال گسترش است 
و روابط بانکی بسیار خوبی با روسیه داریم و 
فصل  و  کاما حل  این حوزه  در  مشکاتمان 

شده و کار را انجام می دهیم.
میلیارد  پنج  فاینانس  درباره  داد:  ادامه  وی 
است  دالر  میلیارد  دو  آن  مرحله  که  دالری 
اینکه  برای  مقرراتش  و  شرایط  درمورد 
اطمینان حاصل کنیم که منافع ملی و قوانین 
شود،  می  رعایت  ایران  اسامی  جمهوری 

مذاکرات را ادامه می دهیم.

تحلیل ظریف از پسابرجام: تمدید قانون ایلسا مغایر برجام است
اقدام متقابل در موضوع موشکی به دستور رئیس جمهوری

نخستین جلسه شورای »ارتقای آگاهی های 
عمومی، اطاع رسانی و افکارسنجی« معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
و  الفت  باقر  با حضور محمد  در سال جاری، 

مهدی امیری اصفهانی برگزار شد.
گسترش  به  اشاره  با  نشست  این  در  الفت 
آسیب های اجتماعی در کشور یادآور شد: با 
های  آسیب  از  یك  هر  ارقام  و  اعداد  بررسی 
اجتماعی روشن می شود که شمار افراد درگیر 

در آنها  از ۱۰ میلیون نفر فراتر است.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
قوه قضاییه اضافه کرد: در کشوری که آسیب 
های اجتماعی به این شدت، عمق و گسترش 
برای  آگاهی های عمومی  ارتقای  پیدا کرده، 
جدی  کاما  فزاینده،  روند  این  از  جلوگیری 
باعث شده که در  امر  و حیاتی است. همین 
از وقوع جرم،  اجتماعی و پیشگیری  معاونت 
ویژه  به طور  بخشی  و  داده  تغییر  را  ساختار 

برای این ماموریت تعیین شد.
دنبال  به  اگر  البته  کرد:  خاطرنشان  الفت 
ارتقای آگاهی های عمومی هستیم باید روش 
آن  متخصصین  به  و  بشناسیم  را  روز  های 
رجوع کنیم. معتقد کردن مردم به برنامه های 
پیشگیرانه وهمراه کردن مردم به اجرای آنها 

روش های خاص خود را دارد.
وی در ادامه به جایگاه شورای ارتقای آگاهی 
های عمومی، اطاع رسانی و افکارسنجی در 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
اشاره کرد و سیاستگذاری و راهبری در عرصه 

آگاهی بخشی را بر عهده این شورا دانست.  
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
قوه قضاییه تاکید کرد: پیشگیری باید مردمی 
شود و از حصار این ساختمان خارج شود. اگر 
موفقیت  وارد شود  بدنه جامعه  به  پیشگیری 
حاصل است. چرخ پیشگیری اگر در جامعه به 
چرخش بیفتد و مردم معتقد به این امر شوند 

دیگر متوقف نمی شود.
در ادامه این جلسه امیری  اصفهانی قائم مقام 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
اینکه  به  با توجه  اظهار کرد:  نیز  قوه قضاییه 
پیشگیری اساسا بدون توجه به آگاهی بخشی 
عمومی به نتیجه نمی رسد؛ لذا این شورا دارای 

یك نقش ویژه در نظام پیشگیری کشور است.
سند  در  بازنگری  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
ملی پیشگیری و تصویب آن در شورای عالی 
پیشگیری یادآور شد: الزم است افق اقدامات 
در راستای ارتقای آگاهی های عمومی در امر 
تا  شود  گنجانده  سند  این  در  نیز  پیشگیری 

نقشه راه بلند مدت و میان خود را بدانیم.
از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  مقام  قائم 
وقوع جرم، تعیین سهم هر یك از سه ماموریت 
این شورا در زمینه ارتقای آگاهی های عمومی، 
از  یکی  نیز  را  سنجی  افکار  و  رسانی  اطاع 
باید  تسهیم  این  گفت:  و  دانست  ها  ضرورت 
در این شورا معین شود تا فعالیت های همه 
بندی صورت  این سهم  اساس  بر  ادارات کل 

بگیرد.
حرف  رسانی  اطاع  در  فوریت  افزود:   وی 
درصدی  که  طلبد  می  لذا  زند؛  می  را  اول 
از خطرپذیری را در نظر داشته باشیم و حد 

مقبولی از ضریب خطا را بپذیریم اما این به 
بلکه  کنیم  رها  را  کار  که  نیست  آن  معنای 
باید ساز و کارهایی که ضریب خطا را پایین 
تصویب  به  و  تعیین  شورا  این  در  آورد  می 

برسد.
دبیر  جعفری،  دکتر  همچنین  جلسه  این  در 
اطاع  عمومی،  های  آگاهی  ارتقای  شورای 
رسانی و افکار سنجی به تشریح برنامه انجام 
گذشته  سال  طی  دبیرخانه  این  در  شده 
سال  در  ای  برنامه  های  اولویت  و  پرداخت 

جاری را نیز برای حضار تبیین نمود.
امور  و  ارتباطات  مرکز  رییس  آبادی،  گیل 
ارائه  ضمن  هم،  تهران  شهرداری  الملل  بین 
این  های  فعالیت  جهش  برای  پیشنهاداتی 
معاونت، اعام آمادگی کرد که در موضوعات 
 ... و  ترافیك   فرهنگ  همچون  مشترکی 
هم  راستای  در  خود  توان  تمام  از  شهرداری 

افزایی استفاده خواهد کرد.
همچنین در ادامه دارابی، معاون سابق سیما 
با اشاره به ضرورت تعامل بیش از پیش صدا 
وسیما و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه تاکید کرد که دستگاه قضایی 
باید سهم خود را از برنامه های رسانه ملی را از 

مسئولین صدا وسیما مطالبه کند.

الفت تاکید کرد:

دغدغه پیشگیری از جرم باید وارد بدنه 
جامعه شود

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با طرح 
گفت  کشورمان  علیه  بی اساس  ادعاهایی 
که واشنگتن همچنان با رفتار ایران علیه 

متحدان آمریکا به شدت مخالف است.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کربی  جان 
آمریکا در مصاحبه با روزنامه القدس العربی 
چاپ لندن، درباره سیاست خارجی آمریکا 
در قبال منطقه خاورمیانه گفت: آمریکا برای 
یافتن راه حل سیاسی مبتنی بر مذاکره برای 

بحران سوریه تاش می کند.
نظام  اقدامات  شد:  مدعی  ادامه  در  کربی 
)سوریه( فقط به افزایش محبوبیت گروه های 
روسیه  و  است  کرده  کمك  تروریستی 
مسئولیت ویژه ای در اعمال فشار بر نظام 
برای پایان دادن به حماتی که شهروندان 

را از بین می برد، دارد.
وی از ایران خواست تا شبه نظامیان شیعه 
را برای پایبندی به آتش بس تحت فشار 

قرار دهد.
کربی با بیان این که اختافات عمیق میان 
آمریکا و ایران به قوت خود باقی است، ادعا 

بی ثبات   رفتار  با  هم چنان  واشنگتن  کرد: 
کننده ایران در چند منطقه از جمله علیه 
شرکای آمریکا در خلیج )فارس( و حمایت 
آن از نمایندگانش در مناطقی مانند سوریه و 

یمن به شدت مخالف است. 
وی در ادامه این گفت وگو به موضوع یمن، 
منطقه  کشورهای  از  دیگر  برخی  و  لیبی 

پرداخت.
ادعاهای مقامات آمریکایی دربار ه نقش و 
نقوذ ایران در منطقه در حالی مطرح می شود 
که ایران همواره ضمن رد چنین ادعاهایی، 
آن را تاشی از سوی غرب و برخی کشورهای 
جامعه  توجه  کردن  منحرف  برای  منطقه 
بین الملل از این حقیقت دانسته است که 
دخالت های آمریکا در منطقه و سیاست های 
عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه 
در حمایت از افراطی گری و خشونت سبب 
در  تروریستی  گروه های  توسعه  و  ایجاد 
خاورمیانه و حتی جهان شده که جنگ های 
داخلی، بی ثباتی، ناامنی و ناآرامی را در این 

منطقه در پی داشته است.

جان کربی:

 اختالفات عمیق میان آمریکا و ایران به قوت خود 
باقی است
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 اشاره: بحِث حاشیه نشیني و برگزیدن 
از  که  مناطق  این  ساکناِن  براي  نامي 
تري  پایین  وضعیِت  در  اقتصادي  نظِر 
قرار  به سایر گروه هاي جامعه  نسبت 
دارند، همیشه از بحث هاي داِغ جامعه 
شناسي، شهرسازي و مدیریِت شهري 
بوده است. این که چنین گروهي را چه 
آنان  و  نباشد  آمیز  تحقیر  که  بنامیم 
نشان  جامعه  از  اي  جدابافته  تافته  را 
لغاِت  فرهنگ  در  هاست  مدت  ندهد، 
درِک  به  نیاز  و  است  مغفول  شهري 
حاشیه  روانشناسي  و  اجتماعي  ابعاِد 
نشیني و فقر دارد تا بتوان به تعریفي 
جامع و همه جانبه دست یافت و آنگاه 
که  برگزید  آنان  براي  مناسب  لغتي 
رگه اي از بي احترامي در آن مشهود 
به  لغاتي که  منفِي  باِر  که  نباشد. چرا 
داده مي شود، سبِب  نسبت  افراد  این 
ایجاِد فرافکني و گاه وارونه جلوه دادِن 
آن ویژگي هایي است که در این افراد 

وجود دارد؛ آنان لزوما بزهکار و معتاد و طرد شده 
نیستند. بلکه ممکن است هر کس در زندگي خود 
با مشکات اقتصادِي بسیار رو به رو شود و به ناچار 
در این مناطق سکني گزیند. سایت مرجِع انسان 
شناسي و فرهنگ در مقاله اي تحِت عنواِن »شهر و 
حاشیه هایش« به قلم ناصر فکوهي به این موضوع 
انتخاب  از مقاله را  پرداخته است که بخش هایي 

کردیم که در ادامه مي خوانید.
مناقشه بر نامي که باید به گروه هاي فقیر درون یا 
حاشیه شهرها داد، در طول بیش از نیم قرن شاهد 
در  مطرح  بسیار  مباحث  از  همواره  هستیم  آن 
حوزه  جامعه شناسي و در دوره اي متاخر  انسان 
بتوان  شاید  و  ابتدا  در  البته  است.  بوده  شناسي 
گفت تا  بیست سال پیش کمتر توجهي به نظرات  
داده  ها  زمینه  این  در  اجتماعي  علوم  متخصصان 
مي شد و گفتمان غالب ، مهندسي و مدیریتي بود.

تصور این بود که با راه حل هاي مدیریت شهري، 
طراخي شهري و سپس مهندسي و  آمایش فضا 
و   نشیني  حاشیه  سپس  و  نشیني  زاغه  موضوع 
اسکان غیر رسمي قابل حل است. اما شکست هاي 
پي در پي در این زمینه ها باعث شد که در طول 
اجتماعي  نگاه   به   حدي  تا  اخیر   سال  بیست 
به موضوع توجه بیشتري شود.  تصویب قانون اتا 
)ارزیابي اجتماعي طرح هاي توسعه اي( در سطح 
جهان و سپس در ایران نیز عاملي بود که  دست 
رویکرد  این   که  کرد  وادار  بیشتر  را  اندرکاران 

مهندسي و صرفا کالبدي را کنار بگذارند.
به تدریج ما از تصویر ساخته شده  به صورت بسیار 
سکونتگاه  ساکنان   که  واقعي  غیر  و   جانبدارانه 
هاي غیر رسمي را با عباراتي چون »حاشیه اي«، 
 « اجتماعي«،  هاي  انحراف  »داراي  »طرد شده«، 
بزه کار« و غیره معرفي مي کردند  فاصله گرفته 
ایم و امروز خوشبختانه بخش بزرگي از متخصصان 
حداقل مي دانند که سکونت در این مناطق را نمي 
آسیب  این  براي   دلیلي  خودکار  صورت  به  توان 

هاي به شمار آورد. و بنابراین اگر نگاه هاي خود را 
انساني کنیم، مي بینیم که  ساکنان این سکونتگاه 
ها نیز همچون همه  ساکنان دیگر شهر نیاز هایي 
اولیه  براي رفاه و نیازهایي مهم در زمینه هویتي 
دارند که باید به آنها توجه کرد.  رویکرد  تخریب 
و نوسازي که همواره رویکرد  غالب در این  حوزه 
بوده است به شدت باید مورد بازنگري و  تامل قرار 
تاثیر پیش فرض هاي   بگیرد زیرا به شدت تحت 
مهندسي اجتماعي  و  موضع گیري علیه مردماني 
است که  در بسیاري موارد تفاوتي جز در کمبود 
با  از خدمات شهري،  زیستن در محرمیت  و  رفاه 

سایر مردم شهر ندارند. 
نه  لزوما  نیز،   ها  سکونتگاه  این  کنوني  ساکنان   
کار.  بزه  نه  و  منحرف  نه   و  هستند  زده  آسیب 
افرادي شرافتمند  در بسیاري موارد  این ساکنان 
در  سکونت  جز   اي  چاره  که   هستند  فقیر  اما 
این مناطق نداشته اند و  بسیاري از آنها مشاغلي 
متعارف دارند.  این البته نه به معني نبود انحراف 
ها  سکونتگاه  این  در  اجتماعي  هاي  آسیب  و  ها 
است و نه به معني احتماال باالتر نبودن نرخ  این 
آسیب ها در آنها به نسبت میانگین شهري. بحث 
در آن است که فرض »انحراف« اجتماعي و »بزه 
کاري« و یا حتي  قرار داشتن  در »فرهنگ فقر«  از 
ابتدا ما را به طرف راه حل هاي مخرب مي کشاند 
که تصورشان آن است که  باید به هر قیمتي شده 
این مناطق را تخریب و ساکنانش را جا به  است 
جا کنند. مسئولیت دولتي و  مردمي برعکس در 
به  که  است  آن  محروم  هاي  جمعیت  این  قبال 
آنها در  ایجاد شرایط بهبود وضعیت زندگي شان 
کمك کنند و نه آنکه به طرد اجتماعي آنها دامن 
بزنند. در عین حال باید توجه داشت ایجاد »داغ 
ننگ« هاي کلیشه اي کاري بسیار خطرناک است: 
اینکه در محله اي  موارد جرم زیاد است معنایش 
این نیست که مردم محل همه مجرم هستند. در 
وقوع  شرایط  که  است  آن  امر  این  معناي  نهایت 
جرم در این محله به دالیلي که باید یافت بیشتر از 

سایر مناطق شهري است.
 از این رو  به باور ما نگاه  غیر انساني و ضدیت  با 
این سکونتگاه ها که گاه با نگاه هاي نژاد پرستانه 
و قوم گرایانه نیز ترکیب مي شود، بسیار منفي و 

زیان بار است و باید از آن جدا شد.
در این گونه سکونت گاه ها،  در بسیاري موارد ما با 
همبستگي ها و انسانیت هایي روبرو مي شویم که 
در  سایر نقاط شهري از آنها خبري نیست. روابط 
طایفه اي، جماعتي، قومي و خانوادگي در بسیاري 
موارد هنوز قوي هستند و  مردم به یکدیگر کمك 
مي کنند به خصوص اگر در برابر خویش نیروهایي 
بیروني را داشته باشند که با آنها به تحقیر برخورد 
امید  این در سکونتگاه ها، هنوز  بر  افزون  کنند.  
زندگي  کردن  بهتر  براي  تاش  گاه  و  زندگي  به 
در معناي قدرت انساني به چشم مي خورد و  مي 
توان از آدم هایي که در بدترین شرایط به کار و 
زندگي و محبت کردن به  دیگران ادامه مي دهند 
به  بسیار چیز آموخت. نکته دیگري که مي توان 
صورت مثبت از آن یاد کرد مساله هویتي است. در 
این سکونت گاه ها و اصوال در اقلیت هاي شهري،  
هویت اغلب جایگاه باالیي دارد و  عناصر هویتي 
و یادماني  که گاه از بیرون اصوال درک و قهمیده 
نمي شود، براي آنها امکان آن را به وجود مي آورد 
و  مدت  کوتاه  ولو   هویتي  خود  براي  بتوانند  که 
آن  تداوم  براي  ممکن  حد  تا  و  بسازند  شکننده  

تاش کنند.
این   از  بیرون  نیز گاه کساني که  به همین دالیل 
سکونت گاه ها هستند نمي توانند درک کنند که 
چرا ساکنان آنها نسبت به آنها نوع  حس  تعلق  
هویتي و مکاني دارند. چرا برغم آنکه شرایط براي 
مهاجرت از آنجا را دارند اما این کار را نمي کنند. 
در برخي از سکونت گاه ها مقایسه سطح درآمد و 
زیاد  سرمایه هاي خانوار و میانگین  محله بسیار 
از  را  خود  درک  مبناي   اگر  شك  بدون  و  است 
این پهنه ها در آن بگیریم که افراد »ناچار« و از 
توانیم  نمي  دارند  اقامت  آنها  در  »واماندگي«  سر 

کساني  از  بسیاري  چرا  که  دهیم  توضیح 
این  کنند  مهاجرت  اند  توانسته  مي  که 
در  ما  را  امر  این  البته  اند.  نکرده  را  کار 
برخي از محات قدیمي شهري نیز داریم 
تراکم  لحاظ  از  است  تدریج ممکن  به  که 
و  اجتماعي  یا  فرهنگي  هاي  سرمایه 
باشند  شده  سقوط  فرایند  وارد  اقتصادي 
اما هنوز ساکناني با  سرمایه باالتر حاضر 
به ترکشان نیستند.  دقیقا اینجا است که 
یافتن  دنبال  به  باید  شناس  فرهنگ  یك 
همین  نزد  در  پاسخ  یافتن  باشد،  پاسخ  
ساکنان با حس تعلق هویتي و مکاني باال، 
زیرا این افراد مي توانند پایه هاي بازسازي  
فرهنگي و حتي  کالبدي  محله یا سکونت 

گاه را ایجاد کنند.
از این رو نمي توان گفت که داشتن  هویت 
منفي  لزوما   ها  پهنه  این  در  سگونتگاهي 
است. به عبارت دیگر، اینکه محله اي »بدنام 
« مي شود را نباید بدین معنا گرفت که این 
بدنامي  ابدي است،. برعکس باید بتوانیم تا 
جایي که ممکن است  این »بدنامي« را از میان برده  
و جاي آن را به »خوش نامي« بدهیم و  نه اینکه 
تاش کنیم که آن را بپذیریم و  تاشمان در جهت 
آن باشد که محله به »فراموشي« سپرده شود.  اغلب  
دست اندرکاران شهري چنین  رویکردي را دارند، 
یعني وقتي با یك سکونتگاه غیر رسمي روبرو مي 
شوند همانگونه گفتیم پیش از هر چیز به تخریب 
نام آن، جا به جا کردن  باز سازي اش، تغییر  آن، 
مکان  جاي  به  جدید  مکاني  ایجاد  و   جمعیتش 

پیشین  فکر مي کنند.
جدیدي  رویکردهاي  گفتیم  آنچه  به  توجه  با 
در  چه  و  ایران  در  چه  اخیر  هاي  سال  طول  در 
کشورهاي دیگر نسبت به  راهکارها و راهبردهاي  
هاي  سکونتگاه  در  فرهنگي  و   کالبدي  اجرایي 
یکي  عنوان  به  ما  اند که  غیر رسمي مطرح شده 
از کشورهایي که این مساله را بیش از پنجاه سال 
است در  رده اول مسائل شهري خود داریم و به 
شك  بدون  مختلف  دالیل  به  که  کشوري  مثابه 
در سال هاي پیش رو باز هم این مساله خواهیم 

داشت باید  به آنها توجه ویژه اي بکنیم.
مهم ترین رویکردي که  در این رابطه مطرح شده 
بعد  افزودن  و  کالبدي  منطق صرفا  از  است خروج 
که  است  موضوع  به  نسبت  فرهنگي  و  اجتماعي 
پیشرفت ما در سال هاي اخیر نسبتا خوب بوده است. 
اما  این رویکرد فرهنگي و اجتماعي باید به خصوص 
رویکردي انساني باشد، بدین معنا که به جاي آنکه  
نگاهي از سر ترحم به این موضوع داشته باشیم، باید  
به این نکته فکر کنیم که ساکنان این سکونتگاه ها 
انسان هایي هستند که همچون همه ساکنان شهر آز 
آنچه  لوفبور »حق شهر« مي نامید برخورداند. و اگر 
امروز این حق در مورد آنها وجود ندارد این وظیفه 
سایر ساکنان شهر و به خصوص کساني که مسئولیتي 
براي آمایش و ساختن و مدیریت شهر برعهده دارند، 
است که  فکري اساسي براي خروج آنها از وضعیت 
نیازمندي و رسیدگي  به درها و رنج هاي آنها بکنند.

بسیار خوب  داریم که خانم  ما یك همسایه   -۱
و مهربانیست. وضع مالیشان هم خوب است؛ اما 
میگوید.  هایش  غصه  از  میبینیم  را  او  وقت  هر 
مثا کافیست شما بگویید: »ماشین جدیدتان چه 
او در پاسخ بگوید: »نه اصا هم  تا  خوب است« 
خوب نیست، روغن سوزي دارد« یا شما بگویید: 
»چه  بگوید:  او  تا  دارید«  برومندي  پسر  »چه 
برومندي! پسره دیاق همش سرش تو گوشیه!«. 
خاصه شما از هر کجاي زندگي او تعریف کنید او 
مینالد؛ گویي نمیتواند از داشته هایش خوشحال 

باشد.
میکنیم،  نگاه  که  ها  مدرسه  به  روزها  این   -۲
حسرت میخوریم که زمان ما مدرسه ها چه بود 
است  پُر  درس  کاسهاي  روزها  این  چه.  حاال  و 
زمان  اما  خنده؛  و  رنگ  و  موسیقي  و  شادي  از 
بود. صفهاي  نظامي  پادگان  بیشتر شبیه یك  ما 
و  درست  در  شلنگي  با  هایي  ناظم  و  طوالني 
بودند  البته  در دست.  با خطکشي  بهترشان  نوع 
معلماني که مهربان بودند. اما قانون نانوشته این 

بود: »با دانش آموزان سختگیر باشید«.
یادم میآید که معلم هنر ما همان معلم زبان بود. 
بیشتر کاس هنر ما که میتوانست باعث شادي 
ایشان که  روح ما شود، کاس زبان بود. دغدغه 
بارها و بارها آن را تکرار میکرد تا دغدغه ما هم 
»اِز«.  بگوییم  و  »ایز«  نگوییم  که  بود  این  شود 
و  بود  خریده  نویي  ماشین  عزیز،  معلم  همین 
وظیفه برخي دانش آموزان این بود که به هنگام 
ببینند  که  مدرسه  در  مقابل  در  بروند  کاس 

ماشین معلم را دزدیده اند یا نه.
خلقت  شاهکار  واقع  در  ما  چهارم  کاس  معلم 
نحوه  از  گونه  افسانه  خاطراتي  ما  براي  او  بود. 
میدانم  بعید  که  میکرد  تعریف  درسخواندنش 
باشد.  خوانده  درس  مشقت  این  با  سینا  ابوعلي 
ایشان در ثلث دوم )آن زمانها، سال تحصیلي به 
سه بخش و یا سه ثلث تقسیم میشد( به ما روز 
را  فارسي  کتاب  همه  گفت  اما  امتحاِن  از  قبل 
بنویسیم! و در کمال تعجب ما هم نوشتیم. حاال 
به  بلند را ننوشت و  بماند که نگارنده سه درس 
قول معروف جا انداخت؛ اما از همان زمان بیماري 
پزشکي  علم  المعارف  دایره  به  انگشت  آرتروز 

اضافه شد.
اینها را گفتم تا بدانید که در طول تحصیل شادي 

کمتر در برنامه درسي ما بود.
۳-  حاال را نبینید که از در و دیوار، رسانه میبارد. 
تلویزیون بود آن هم شبکه یك و  زمان ما فقط 
کارتونهاي  با  تنها  بیرون  دنیاي  با  ما  ارتباط  دو. 
کارتونهاي  اصلي  و غم، پسزمینه  بود؛  آن دوران 
ما بود. با مروري به این کارتونها میبینیم که در 
بیشتر آنها شخصیت اصلي کارتون، مادرش را گم 
کرده بود؛ کارتونهایي مانند هاچ زنبور عسل، نِل، 
ِرمي، چوبین و... . کارتوني هم به نام باخانمان هم 
بود که مصداق عیني بي خانماني بود. یا کارتون 
مادر  که  اِرنِست«  دکتر  »خانواده  و  »مهاجران« 
داستان گم نشده بود و کل خانواده گم شده بود و 
یا در سرزمیني بي سروسامان بودند. تنها جدابیت 

کارتونهاي ما »سرندیپیتي« عزیز بود که آن هم با 
دیدن سرنوشت »ُکنا« دلمان ریش میشد.

قهرماني  جنبه  که  فوتبالیستها  کارتون  در  حتي 
پیوسته مصدوم  قهرمان داستان  داشت، سوباسا، 
باستن«  فان  »مارکو  که  مصدومیتي  بود. 
آن  پنجم  یك  با  هلندي،  معروف  فوتبالیست 
خاصه  کند.  خداحافظي  فوتبال  از  شد  مجبور 
بزند.  گل  یك  تا  میکرد  دقمرگ  را  ما  سوباسا 
هم  میدیدیم  بزرگترها  با  گاهي  که  سریالهایي 
»از  چون  سریالهاي  نداشتند.  بهتر  شرایطي 
سرزمینهاي شمالي« و »گل پامچال« که هر یك 

به راستي مثنوي غصه بودند.
و اساسا ما از کودکي با غم بزرگ شدیم. کارتوني 
بگیریم  یاد  ما  و  باشد  که سراسر شادي  ندیدیم 
که میشود شاد بود. گویي شرط ما این بود که ما 

غمگینیم مگر آنکه خافش ثابت شود.
مانند  از کشوري  بازیگر  یك  بگیرید  نظر  در   -۴
خوش  بینالمللي  جشنوارهاي  در  مولداوي 
بدرخشد و با ظاهري زیبا و باوقار در اختتماییه 
آن جشنواره شرکت کند، آیا ما نمیگوییم چه قدر 
مردم مولداوي باوقار هستند؟ طبیعتا آن بازیگر را 

به همه مردم کشورش تعمیم میدهیم.
۵-  اصغر فرهادي جایزه نخل طایي را دریافت 
این  بازیگر  بهترین  حسیني  شهاب  میکند. 
وقار  با  هم  علیدوستي  ترانه  میشود.  جشنواره 
آراسته  میکند. ظاهري  این جشنواره شرکت  در 
دارند، لبخند میزنند و نماینده شایسته اي براي 
میتوانیم  باشیم.  شاد  باید  گویي  هستند.  ایران 

چند هفته شاد باشیم...
دریافت  را  طایي  نخل  جایزه  فرهادي  اصغر 
این  بازیگر  بهترین  حسیني  شهاب  میکند. 
وقار  با  هم  علیدوستي  ترانه  میشود.  جشنواره 
آراسته  میکند. ظاهري  این جشنواره شرکت  در 
شایستهاي  نماینده  و  میزنند  لبخند  دارند، 
خوشحال  انتظار،  برخاف  هستند...  ایران  براي 

نمیشویم!
جشنواره فیلم َکن اصا به درد نمیخورد! ما چرا 
َکن را تحریم نکردیم! هر که برود کن بد است! 
چرا شهاب حسیني بر روي فرش قرمز لبخند زد؟ 
چرا شهاب حسیني داوران کن را محکوم نکرد؟ 
چرا  پوشید؟  را  لباس  آن  علیدوستي  ترانه  چرا 

اصغر فرهادي پاسخ فان خبرنگار را داد؟ و...
 و اینقدر میگوییم و میگوییم که سرانجام باورمان 

شود که یك اتفاق شوم افتاده است.
و اینگونه میشود از یك ماجراي شاد یك تراژدي 

ساخت...
۶- شاد بودن یك هنر است؛ اما این هنر را باید 

یاد بگیریم. از همان کودکي.
شاد،  رویدادهاي  با  اند  نداده  یاد  ما  به  انگار 
باشیم.  شاد  نیستیم  بلد  انگار  کنیم.  خوشحالي 
از یك اتفاق شاد، شاد که نمیشویم هیچ، همان 
رویداد را میتوانیم تلخ کنیم و با آن غصه بخوریم.
دهیم.  یاد  را  بودن  شاد  فرزندانمان  به  بیایید   7
زندگیمان  درسي  برنامه  به  را  بودن  شاد  بیایید 

اضافه کنیم.

بارکد 34459789 

آگهی تغییرات شرکت
به شماره ثبت ۱۲9۶۸۶  با مسئولیت محدود  نما   خدمات مسافرت هوایی عالم 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱7۳۰۱۳۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱۳9۴/7/۱۵ به استناد مجوز به شماره ۶۲۵۸۲ مورخ 9۴/۱۲/۱۰ سازمان 
هواپیمایی کشوری و شماره 9۴۲/۱۲۶/۱۰۳۶۶ مورخ 9۴/۸/۲۳ اداره کل میراث 
به  اتخاذ شد.  ذیل  تصمیمات  تهران  استان  گردشگری  و  فرهنگی صنایع دستی 
موجب سند صلح رسمی شماره ۱۱۵۶۸۳ مورخ 9۳/۶/۱9 تنظیمی در دفتر اسناد 
معصومه  خانم  تجارت  قانون   ۱۰۳ ماده  اجرای  در  و  تهران   ۲۴۲ شماره  رسمی 
قصری دوالبی و آقای یعقوب سلیمانی کلیه سهم الشرکه خود را در شرکت به شرح 
ذیل صلح نمودند. خانم معصومه قصری دوالبی کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ 
شناسنامه  شماره  عبدالحسین  فرزند  نژاد  تهامی  فریبا  خانم  به  ریال   ۵۲۵۰۰۰۰
۴9 متولد ۱۳۴۰/۱/9 صادره از تهران با کدملی ۰۰۴۳۳۸۰۸۶7 واگذار نمود و از 
ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند. آقای یعقوب سلیمانی کلیه سهم الشرکه خود 
را به مبلغ ۲97۵۰۰۰۰ ریال را به ترتیب ذیل واگذار نمود و از ردیف شرکا شرکت 
خارج گردیدند. مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال به آقای فرید صفارزاده فرزند جواد متولد 
 ۲99۲۰۱9۴۰۲ کدملی  با  کرمان  از  صادره   ۶۳7 شناسنامه  شماره   ۳۶/۱۱/۲۸
واگذار و نامبرده به عنوان شریك جدید وارد شرکت شدند. مبلغ ۱7۵۰۰۰۰ ریال 
به  نامبرده  الشرکه  بند ۱ واگذار و جمع سهم  نژاد متصالح  به خانم فریبا تهامی 
مبلغ 7۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال به آقای پارسا صفارزاده 
با  تهران  از  صادره  شناسنامه ۰۰۱۵9۰۵9۸۵  شماره   7۲/۱/۸ متولد  فرید  فرزند 
کدملی ۰۰۱۵9۰۵9۵۸ واگذار و نامبرده به عنوان شریك جدید وارد شرکت شدند 
مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال به خانم پادینا صفارزاده فرزند فرید متولد ۶7/۱/9 شماره 
شناسنامه ۵۳۲۶9 صادره از تهران با کدملی ۰۰7979۸۱۰۱ واگذار و نامبرده به 
عنوان شریك جدید وارد شرکت شدند. در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل 
نگردید و لیست سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد: آقای فرید صفارزاده به 
کدملی ۲99۲۰۱9۴۰۲ دارای مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. خانم فریبا 
تهامی نژاد به کدملی ۰۰۴۳۳۸۰۸۶7 دارای مبلغ 7۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. 
آقای پارسا صفارزاده به کدملی ۰۰۱۵9۰۵9۸۵ دارای مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه. خانم پادینا صفارزاده به کدملی ۰۰7979۸۱۰۱ دارای مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه. با ثبت این مستند تصمیمات نقل و انتقال سهم الشرکه انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیك شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد. ۳۲۱۱۰۱/ م الف
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

خواهان رونوشت حصر وراثت
کاسه    به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  حیدری  مشهدی  رضا   
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از   9۵۰99۸۱۰۴۶۰۰۰۰۸۳
چنین توضیح داده که شادروان حسن مشهدی حیدری به ش ش ۳7 در تاریخ 
9۵/۱/۲9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 

است به:
۱-مریم صفا گهر   ش ش ۴779۶  ت ت ۱۳۳۱ تهران همسر متوفی

۲- رضا مشهدی حیدری   ش ش ۱۲7۳  ت ت ۱۳۴9 تهران فرزند متوفی
۳-مرجان مشهدی حیدری   ش ش ۲۰  ت ت ۱۳۵۴ تهران فرزند متوفی

۴-جال مشهدی حیدری   ش ش ۱۱۳۲  ت ت ۱۳۵۶ تهران فرزند متوفی
۵-لیا مشهدی حیدری   ش ش ۲۱9۴۳  ت ت ۱۳۶۴ تهران فرزند متوفی

۶-آمنه مشهدی حیدری   ش ش ۴۶۳  ت ت ۱۳۴۸ تهران فرزند متوفی
تا  نوبت آگهی می گردد  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یك  با  اینك 
چنانچه شخصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
110/29718 دبیر شعبه 460 مجتمع شماره 10 شورای حل اختالف
 تهران-مرضیه بابائی نژاد

بارکد 34459371 
آگهی تغییرات شرکت

 خدمات مسافرت هوایی عالم نما با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲9۶۸۶ و 
شناسه ملی ۱۰۱۰۱7۳۰۱۳۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ ۱۳9۴/7/۲۵ به استناد مجوز به شماره ۶۲۵۸۲ مورخ 9۴/۱۲/۱۰ 
سازمان هواپیمایی کشوری و شماره 9۴۲/۱۲۶/۱۰۳۶۶ مورخ 9۴/۸/۲۳ اداره کل 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات  تهران  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث 
شد. اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. آقای 
کدملی  به  نژاد  تهامی  فریبا  خانم   -  ۲99۲۰۱9۴۰۲ کدملی  به  صفارزاده  فرید 
ثبت  با   ،  ۰۰۱۵9۰۵9۵۸ کدملی  به  صفارزاده  پارسا  آقای   -  ۰۰۴۳۳۸۰۸۶7
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  مدیران  انتخاب  تصمیمات  مستند  این 
الکترونیك شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترسی می باشد.۳۲۱۱۰۲/ م الف
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی
خواهان  صغری وثوقی فرزند عزیز دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱-خداپرست 
۴-ایمان  عسگرآبادی  یعقوبی  محمدحسین   -۳ اوغان  یداله   -۲ آبادی  عسگر 
قهرمانی  حسین   -۸ موسوی  7-ارشد  موسوی  ربعلی   -۶ خداطلب  رسولی۵-آتا 
9-میریونس موسوی قره بابا۱۰خدیجه رحیم زاده آغمیونی ۱۱-فرخنده محمودی 
۱۲-علیرضا قهرمانی ۱۳ بابك علوی دانایی ۱۴-علی قلیزاده ۱۵-یوسف خدیوری 
۱۶-محمد باقر ده روان ۱7-علی صفدری ۱۸-عباس طاهری شیرین آباد ۱9-رضا 
الغیده ۲۰-حیات اله ملکی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملك و هزینه 
دادرسی  تقدیم   دادگاههای عمومی تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران واقع در تهران ضلع شمالی 
ترمینال جنوب جنب مسجد قدس مجتمع قضایی بعثت تهران ارجاع و به کاسه 
9۵۰۱۲۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  ۱۳9۵/۵/۶ و ساعت ۱۰:۳۰ تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و 
به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب  در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/129715 منشی دادگاه حقوقی شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران- 

بارکد: 34642143
آگهي تغییرات شرکت

ملي  شناسه  و   ۱9۶۴7 ثبت  شماره  به  خودرو  شهاب  کارگران  مصرف  تعاونی   
۱۰۱۰۰۶۵۱9۴۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادی مورخ ۱۳9۴/۸/۲7 
به استناد مجوز شماره 9۴۲/۱۵/۳۳۴۱۶۱ مورخ 9۴/۱۱/۳ اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸7 و ۱۳9۳ به تصویب رسید.

م  ش  به  سیاهپوش  مجید  و   ۳۸۰۰۰۴۴۲۳۴ م  ش  به  گویا  ابرار  حسین 
۰۵۵77۸7۱۲۲ و یوسف حسن نژاد به ش م ۲۶7۸7۳999۶ و ناصر آقایی به ش 
م ۰۰7۶۴7۴۱7۸ و پرویز ملك زاده و سیدعلی صادقی و مهدی وزیری به ش م 

۰۳۲۲۳۴۱۳7۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره
و آقایان مهدی شریفی و مهدی کریمی به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره 

برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
مسعود  حمیدرضا  و   ۰۰۵9۲۲۰9۳7 م  ش  به  بخشی  اکبر  علی  آژنگ،  مریم 
موغاری به ش م ۰۰۵۶79۶۶۲۵ به سمت بازرسان اصلی و رشید شاهی به ش 
م ۶۰۳9۳۲۳۵7۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یك سال مالی انتخاب 

گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بازرس، 
سوابق  در  متقاضي  توسط  شده  انتخاب  مدیره  هیئت  سمت  تعیین  و  انتخاب 
الکترونیك شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و در پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل 

دسترسي مي باشد. ۳۲۱۶۴۲/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد 34458264 
آگهی تغییرات شرکت

 جهان وب گستر پارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴9۴7 و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۳۲۰۳۳9۸۳۵ ملی 
۱۳9۴/9/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شهسواری با شماره ملی 
۰۰۶7۴۸۱۸۳۳ با دریافت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از 
شرکت خارج شد و سید امیررضا هاشمی گلپایگانی با شماره ملی ۰۴۵۲۶۱۵۳۲۱ 
با دریافت ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج 
شد و آقای محسن منظری با شماره ملی ۰۰7۵۲۲۵۴7۶ با دریافت ۱۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج شد و خانم مریم ساالری با شماره 
با دریافت ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق  ملی ۳۰۵۱۲۱9۵۵۱ 
شرکت از شرکت خارج شد. آقای امیرقلی داالئی با شماره ملی ۰۵۵9۳۰۵۱۳۳ با 
دریافت ۲۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. 
 ۱۶۶۶۶7 دریافت  با   ۰۵۵۸۰۶۴۰۴۳ ملی  شماره  با  مجتبائی  خان  منصور  آقای 
ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق 
ریال  به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰  ریال  از ۱۶۵۴۱۶۶۶7  نتیجه سرمایه  در  ندارد.  و سمتی 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح می گردد. لیست بعد از کاهش 
به شرح زیر است: فرزان داالئی شماره ملی ۰۰۱۰97۵۲۸۴ دارای ۱9۸۱9۴۴۴ 
ریال. فراز داالئی شماره ملی ۰۰۶۲۵۱7۴۵7 دارای ۱۰۰۰۶9۴۴ ریال. فرید داالئی 
شماره ملی ۰۰۵۴7۰۴77۴ دارای 7۰۱7۳۶۱۲ ریال. تعداد اعضاء هیأت مدیره از 
۵ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصاح گردید. 
با ثبت این مستند تصمیمات اصاح ماده اساسنامه )کاهش/ افزایش تعداد اعضا 
هیئت مدیره(، کاهش سرمایه از طریق خروج شریك انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیك شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترسی می باشد. ۳۲۱۰99/ م الف
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

بارکد 34469167 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   ۳۸99۶ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  سایار  تولیدی   
العاده  ۱۰۱۰۰۸۴۴۰۶۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
مورخ ۱۳9۴/۱۲/۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیارش جهاندیده طهرانی به شماره 
آقای  و  مدیرعامل شرکت  به سمت  مدیره  هیئت  از  خارج  ملی ۰۰۶7۳۶9۴۰۵ 
هیئت  رئیس  به سمت  ملی ۱۲۳9۱۲۴۰۱۵  به شماره  ابیانه  زاده  مرتضی سهی 
مدیره و آقای محمدرضا جهاندیده طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۵۰۳۱9 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید طباطبایی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۱۸۵9۱ 
امضاء  انتخاب شدند.  نامحدود  برای مدت  و  به سمت عضو هیئت مدیره شرکت 
چك، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با رئیس هیئت مدیره و 
یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این 
مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، تعیین وضعیت حق امضاء 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیك شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد. ۳۲۱۰9۸/ م الف
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور   اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

بارکد 34458891 
آگهی تغییرات شرکت

به شماره ثبت ۱۲9۶۸۶  با مسئولیت محدود  نما   خدمات مسافرت هوایی عالم 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۱۰۱7۳۰۱۳۰ ملی  شناسه  و 
۱۳9۴/7/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره به شرح 
رئیس  به سمت  به کدملی ۲99۲۰۱9۴۰۲  فرید صفارزاده  آقای  باشد:  ذیل می 
نایب  سمت  به   ۰۰۴۳۳۸۰۸۶7 کدملی  به  نژاد  تهامی  فریبا  خانم  مدیره.  هیأت 
سمت  به   ۰۰۱۵9۰۵9۸۵ کدملی  به  صفارزاده  پارسا  آقای  مدیره.  هیأت  رئیس 
عضو هیأت مدیره. خانم معصومه قصری دوالبی با کدملی ۰۰۳7۰۲9۶۶۵ خارج از 
اعضاء هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور از جمله چك، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء مدیرعامل 
به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق 
عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریك از اعضاء هیأت مدیره به تنهایی همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، 
الکترونیك  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  امضاء  حق  دارندگان  تعیین 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی 

می باشد. ۳۲۱۱۰۰/ م الف
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

اگهی مفقودی
ساح شکاری مدل گلنگدنی کالیبر ۱۲ با شماره بدنه ۴۰۱۱ ساخت آمریکا بنام 

پرویز حاجیزاده مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بابل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
طرفیت  به  شفیعی  آرش  سید  دادخواست  طی   ۱/۱۳۳/9۵ پرونده  خصوص  در 
 9۵/۴/۲۶ مورخه  رسیدگی  وقت  وجه  مطالبه  خواسته  به  محمدی  نور  محمود 
علت  به  تعیین  بابلسر  شهری  اول  شعبه  اختاف  حل  شورای  در   ۴/۳۰ ساعت 
از جراید کثیراالنتشار به  المکان بودن خوانده مراتب یك نوبت در یکی  مجهول 
دتور شورا و تجویز ماده 7۳ قانون آئیم دادرسی مدنی آگهی می شود تا خوانده 
ظرف یك ماه از تاریخ نشر آگهی به دفتر شورا مراجعه و نسخه ثانی داددخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.برای استماع 

گواهی گواهان حضور یابد.
شورای حل اختالف شهرستان بابلسر

آگهی ابالغ
موضوع: اباغ وقت دادرسی

نظر به اینکه خواهان  اقای سید فیاض موسوی فرفرزند سید اکبر دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت خضراله محسنی بندپی فرزند موسوی در این شعبه 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کاسه ۱۰/۴۱۵/9۵ ثبت و برای 
مورخه 9۵/۰۵/۲ روز یکشنبه ساعت9:۳۰ صبح تعیین وقت گردیده است. لذا به لحاظ 
مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 7۳ قانون آئیین دادرسی 
مدنی مراتب یك نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده اباغ 
میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه دهم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دهم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم اباغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی شورای حل اختاف جوانرود 

کاسه پرونده ۲/۱۱۳/9۵  شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان جوانرود 
خواهان: بانك ملت کرمانشاه 

خوانده : ۱- عبداله رحمانی ۲- ابراهیم صوفی قلعه ۳- حمید زارعی 
با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده ۱- عبداله رحمانی  خواهان فوق دادخواستی 
۲- ابراهیم صوفی قلعه ۳- حمید زارعی فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع شده 
لذا  تعیین شده است  برای روز ۱۳9۵/۰۴/۲9 ساعت9:۳۰وقت رسیدگی  و  است 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی اباغ می شود در 
وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

اگهی احضار متهم 
خواست  کیفر  موجب  به  شهر  دره  شهرستان  انقاب  و  عمومی  دادسرای 
پور  امین علی  متهم  برای  پرونده کاسه 9۵۰۳۱۸  در   9۵۱۰۴۳۰۸۶۳۶۰۰۱۵۶
اتهام ضرب و جرح عمدی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به  فرزند اسداله به 
برای مورخه ۱۳9۵/۰۴/۳۰ ساعت  و وقت رسیدگی  ارجاع  این شعبه  به  موضوع 
۱۲:۰۰ تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم در اجرای مقررات مواد ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقاب در امور کیفری مراتب یك نوبت منتشر تا متهم  جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان دره شهر 

حاشینه نشینان نیز از »حق شهر« برخوردارند بفرمایید چند مثقال غم!
مرتضي رویتوند
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دادنامه
پرونده کاسه 9۴۰99۸۰۲۱۳۱۰۱۰۵۴ شعبه ۱7۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مطهری تهران تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۰۲۱۳۱۰۰۲۱9
آقای فرشید چراغی  با وکالت  فرزند غامعلی  بیگی  آقای  علیرضا علی  خواهان: 

فرزند ساده خوانده:رمضانعلی آهنگر سریزدی
خواسته ها:مطالبه وجه چك 

رای دادگاه
آقای  وکالت  با  غامعلی  فرزند  بیگی  علی  علیرضا  آقای   دعوی  خصوص  در 
مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  سریزدی  آهنگر  رمضانعلی  طرفیت  به  چراغی  فرشید 
۱۸۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت وجه یك فقره چك به شماره ۴7۰9۳۴-9۱/۳/۳۱ عهده 
بانك ملی با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت بخ مجموع محتویات 
پرونده و وجود اصل چك و گواهی عدم پرداخت مربوطه در ید خواهان که داللت 
به اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده نیز دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداده است 
نیز  و  قانون تجارت  به مواد ۳۱۳و۳۱۵  بقا دین مستندا  با استصحاب  لذا دادگاه 
مواد ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
۱۸۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی 
تادیه  تاخیر  انضمام خسارت  به  وکیل  الوکاله  بابت حق  مبلغ ۵۵۲۰۰۰۰ریال  و 
مطابق تعرفه و شاخص بانك مرکزی از تاریخ صدور چك تا زمان اجرای حکم در 
حق خواهان از باب قاعده تسبیب محکوم می نماید   رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد 
110/29702 رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمدی

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم به

کاسه پرونده:9۵/۱۱-۲۰9ح-وقت رسیدگی مورخ9۵/۴/۲۳ساعت-خواهان: سمیه 
چراغ زاده-خوانده: خالدسلمانی سبخی-خواسته:مطالبه مهریه معادل چهارده سکه 
دادرسی  ی  نقدوهزینه  وجه  تومان  میلیون  وبیست  روز  نرخ  به  بهارآزادی  تمام 
رسیدگی  جهت  که  نموده  اختاف  حل  شورای  تسلیم  دادخواستی  -خواهان 
مجهول  علت  به  شده  تعیین  رسیدگی  ووقت  گردیده  ارجاع  خرمشهر  حوزه  به 
تجویزماده7۳قانون  وبه  ودستورشورا  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان 
می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی  نوبت  یك  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین 
به دفترشورا مراجعه  ماه  ازتاریخ نشرآخرین آگهی ظرف مدت یك  شودتاخوانده 
وضمن اعام نشانی کامل خودنسخه دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت 
مقررباال جهت رسیدگی حضوربهم رساند چنانکه بعدا اباغی بوسیله آگهی الزم 

باشدفقط یك نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهدبود. شماره م.الف)9/۲۱۴(
دبیرشعبه یازدهم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خرمشهر

دادنامه
پرونده کاسه 9۴۰99۸۰۲۱۳۱۰۰۵۵۱ شعبه ۱7۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مطهری تهران تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۰۲۱۳۱۰۰۱۲۲
خواهان: خانم منیژه زال فرزند محمدعلی 

خوانده:حمیدرضا عباسی
خواسته ها:اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  

رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم منیژه زال فرزند محمدعلی به طرفیت حمیدرضا عباسی 
به  با عنایت  پرونده کاسه 9۴۰۵۶۱  تادیه هزینه دادرسی در  از  اعسار  بر  مبنی 
مجموع محتویات پرونده استماع اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده و با التفات 
امارات ادعای خواهان مقرون به  به عدم دفاع موثرخوانده و لحاظ سایر قراین و 
صحت تلقی و به استناد به مواد ۵۰۴-۵۰۶-۵۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب سال 79 حکم به اعسار و معافیت موقت 
خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعام می گردد   رای صادره  ظرف 
بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

می باشد 
110/29699 رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمدی

متن آگهی 
درخصوص تجدید نظر خواهی خانم سمیه شالباف به وکالت از بانك قوامین نوین 
با مدیریت حسن معتمدی و بهرام فتحعلی بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 
9۵۰997۶۶۱۰7۰۰۱۱7 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
خرم آباد به شما اباغ می شود به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست تجدید 
آیین  قانون   ۳۴۶ ماده  است حسب  مقتضی  بگیرید  تحویل  را  آن  ضمائم  و  نظر 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 
روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال 

پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 
مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان
 خرم آباد – محمدعلی مومنی . 

آگهی
فریده  و  رسول سردهائی  خوانده   به طرفیت  دادخواستی  آجورلو  احمد  خواهان 
آرابه خواسته مطالبه  خسارت دادرسی و تسلیم مبیع)تحویل مورد معامله( مالی 
تفکیکی  صورتمجلس  بهاخذ  الزام  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  غیرمنقول 
مطالبه خسارت   و  ملك  رسمی  تنظیم سند  به  الزام  و  کار  پایان  اخذ  به  الزام  و 
 ۱77 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  عمومی  دادگاههای  تقدیم   
تهران ضلع شمالی  در  واقع  تهران  بعثت  قضایی  مجتمع  عمومی حقوقی  دادگاه 
ترمینال جنوب جنب مسجد قدس مجتمع قضایی بعثت تهران ارجاع و به کاسه 
و   ۱۳9۵/۵/۱۰ آن   رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۵۰99۸۰۲۱۰۲۰۰۰۶۴
و  خوانده/متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۰۸:۳۰ ساعت 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی  دادگاه های 
عمومی و انقاب  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/29713 مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
بعثت تهران-هما سروری 

آگهی
خواهان محسن خوش دامن دادخواستی به طرفیت خوانده   محمد میری بنجار  
به خواسته مطالبه  خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  و مطالبه وجه 
چك   تقدیم   دادگاههای عمومی تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۸۳ 
تهران ضلع شمالی  در  واقع  تهران  بعثت  قضایی  مجتمع  عمومی حقوقی  دادگاه 
ترمینال جنوب جنب مسجد قدس مجتمع قضایی بعثت تهران ارجاع و به کاسه 
9۴۰99۸۰۲۱۰۵۰۰99۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  ۱۳9۵/۵/۵ و ساعت 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست  ۸:۴۵ تعیین شده است به علت مجهول 
قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و  به تجویز ماده 7۳  خواهان/شاکی و 
از جراید کثیر  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی  انقاب  در 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/29706 منشی شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران- 

آگهی
قربانعلی محمدی و زهرا  به طرفیت خوانده   خواهان فرشته رضائی دادخواستی 
و  محمدی  شهناز  و  محمدی  توران  و  محمدی  بتول  و  فاح  افسانه  و  محمدی 
مکرمه محمدی و خدیجه محمدی و غامرضا محمدی و مهناز محمدی و علیرضا 
محمدی و محترم محمدی و زینب فاح و مهدی فاح و بشیرمحمدی و لیا فاح 
به خواسته  فرزانه فاح  و  و مریم صادقیان جم و هاجر جاوید  و مولود محمدی 
غیرمنقول  مالی  معامله(  مورد  مبیع)تحویل  تسلیم  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  
به  الزام  و  تفکیکی  صورتمجلس  اخذ  به  الزام  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و 
دستور  و  خسارت  مطالبه  و  ملك  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  و  کار  پایان  اخذ 
موقت  تقدیم   دادگاههای عمومی تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱77 
تهران ضلع شمالی  در  واقع  تهران  بعثت  قضایی  مجتمع  عمومی حقوقی  دادگاه 
ترمینال جنوب جنب مسجد قدس مجتمع قضایی بعثت تهران ارجاع و به کاسه 
و   ۱۳9۵/۵/۱۱ آن   رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۴۰99۸۰۲۱۰۲۰۰۲۴۱
و  خوانده/متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۱۱:۳۰ ساعت 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی  دادگاه های 
عمومی و انقاب  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/29711 قاضی دادگاه حقوقی شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت 
تهران-اسحق حسینی 

آگهی
سیاوش  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  سپه  بانك  حقوقی  کل  اداره  خواهان 
خسارت  مطالبه   خواسته  به  شناسی   فرشاد  و  شناسی  فرهاد  و  شاهی  امیر 
دادرسی و و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و  مطالبه وجه بابت و مطالبه خسارت  
 ۸۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  عمومی  دادگاههای  تقدیم   
خیابان  تهران  در  واقع  تهران  شهیدصدر  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه 
کاسه  به  و  ارجاع  تهران  صدر  شهید  قضایی  مجتمع  میرعماد  خیابان  مطهری 
و   ۱۳9۵/7/۱۰ آن   رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۴۰99۸۲۱۶۱7۰۰۶۸۳
و  خوانده/متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۰9:۰۰ ساعت 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی  دادگاه های 
عمومی و انقاب  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/29704 منشی دادگاه حقوقی شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی  تهران-اعظم 
اسکندری

مفقودی
سند کمپانی و و برگ سبز وانت پیگان ۱۶۰۰ مدل ۱۳۸۸ به شما ره شهربانی 
شاسی  شماره  و   ۱۱۴۸۸۰۰۲۰7۴ موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  ۸۶۳ط۱۵ 

naaa۴۶aa۲9g۰۶۶۵۳۸مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقودی
سند و کارت موتور سیکلت واحد ۱۲۵به رنگ نقره ای مدل ۱۳۸۶شماره پاک 
اهواز ۴۶-۱۵۸7و شماره موتور ۴۱۳۰۸۰۸شماره شاسی ۸۶۶۳۴۵۰به نام مهدی 
کاووسی فرزند خسرو بشناسنامه ۲۰۴۵صادره از آغاجاری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شورای حل اختاف جوانرود 

کاسه پرونده ۲/۱۱۴/9۵ 
شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان جوانرود 

خواهان: بانك ملت کرمانشاه 
خوانده : ۱- احمد بهرامی ۲- سعدی تنهایی 

بهرامی  احمد   -۱ خوانده  بطرفیت  مطالبه  خواسته  با  دادخواستی  فوق  خواهان 
روز  برای  و  است  شده  ارجاع  شعبه  این  به  که  تقدیم  فوق  تنهایی  سعدی   -۲
۱۳9۵/۰۴/۲9 ساعت ۱۰ وقت رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده از طریق این آگهی به وی اباغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  شعبه  این  به  جلسه  روز  تا  تواند  می  نامبرده  شود  حاضر 

دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

رونوشت آگهی حصر وراثت 
دادخواست  به شرح  دارای شماره شناسنامه ۱۳7۱      اسرمی     زینب جامی 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  ش   ۱  /9۵/۵۴۰ کاسه  به 
چنین توضیح داده که شادروان محمد جامی اسرمی      بشناسنامه ۲۴ در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   9۵/۲/۲۶

منحصر است به 
۱-متقاضی دختر متوفی 

۲-عسگری جامی اسرمی فرزند محمد به ش ش 9۵۱ صادره از ساری دختر متوفی 
۳-نرجس جامی اسرمی فرزند محمد به ش ش 9۵۱صادره از ساری دختر متوفی 
۴-معصومه جامی اسرمی فرزند محمد به ش ش۱۳۵9صادره از ساری دختر متوفی 

۵-فاطمه داوری فرزند حسن به ش ش ۵۶۵ صادره از ساری همسر متوفی 
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت یك مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شدسهم همسر یك هشتم مازاد سهم پسر ۲ برابر دختر می باشد 
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ساری – رزاقی 

آلودگی هوا عامل مهم سکته مغزی 

متخصصان برای اولین بار آلودگی هوا را به عنوان عامل مهم سکته 
مغزی در جهان معرفی کردند.

متخصصان با بیان اینکه آلودگی هوا نقش اصلی در بروز سکته مغزی 
دارد، اظهار داشتند: در حال حاضر هوای آلوده علت از دست رفتن 

یك سوم سال های زندگی سالم در سراسر جهان است.
بروز  در  جهان  خطرزای  فاکتورهای  روی  بی سابقه  بررسی  این  در 
سکته مغزی، آلودگی هوا به شکل ذرات معلق به لحاظ تاثیرگذاری 
روی طول عمر افراد سالم در مرتبه هفتم قرار دارد در حالیکه آلودگی 
در فضاهای خانگی ناشی از احتراق سوخت های جامد در رتبه هشتم 
جای گرفته است.»والری فیگین« مدیر موسسه ملی سکته مغزی و 
انتظار  حالیکه  در  گفت:  آوکلند  صنعتی  دانشگاه  در  اعصاب  علوم  
داشتیم آلودگی هوا تنها به عنوان یك تهدید ظاهر شود گستردگی 

این مشکل محققان را کاما شگفت زده کرد.
یا  باشد  بزرگی  این  به  هوا  آلودگی  تاثیر  نداشتیم  انتظار  افزود:  وی 
طی دو دهه گذشته به این میزان افزایش پیدا کرده باشد. به گزارش 
روزنامه گاردین، در سطح جهان در سال حدود ۱۵ میلیون نفر دچار 
آنان جان  از  نفر  نزدیك به شش میلیون  سکته مغزی می شوند که 
از  از دست داده و پنج میلیون نفر دچار معلولیت های دائم  خود را 

قبیل از دست دادن قدرت دیداری و گفتاری و فلج می شوند.

استفاده بی رویه فرآورده های آرایشی، 
خطری جدی

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو به مصرف کنندگان 
فرآورده های آرایشی هشدار داد که در صورت استفاده بیش ازحد 
تعادل از لوازم آرایشی،دچار عوارض می شوند واین امر، خطر آفرین 
از  منطقی  غیر  و  رویه  بی  استفاده  گفت:  اسماعیلی  است.مصطفی 
کاهش  برای  که  است  کرده  ایجاد  مشکاتی  آرایشی،  های  فرآورده 
آنها ابتدا باید چاره ای فرهنگی اندیشید و میل تنوع طلبی مردم به 
ویژه زنان برای استفاده از لوازم آرایشی به گونه ای صحیح پاسخ داده 

شود که متخصصان امر بهتر می توانند به آن بپردازند.
تدابیری  باید  بعدی  مرحله  در  افزود:  دارو  و  غذا  سازمان  مقام  این 

اندیشید تا جلوی تبلیغات بی حد و مرز لوازم آرایشی گرفته شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی ارائه دهندگان محصوالت آرایشی در 
فروشگاه ها و حتی برخی داروخانه ها صرفا به منافع مادی فکر می 
کنند و برخی اقام آرایشی را تبلیغ می کنند که مردم نیازی به آن 
ها ندارند اسماعیلی تاکید کرد: استفاده بیش از حد از مواد آرایشی، 
عوارضی برای سامتی، اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی، همراه دارد و 
در همه ابعاد زیان آور است. وی اظهار کرد: این در حالی است که 
عموما در این سنین به محصوالت این چنینی نیازی نیست و حتی 
استفاده از این لوازم و اقدامات ممکن است به پوست آسیب برساند.

168میلیون »کودک کار« در جهان داریم

سازمان بین المللی کار اعام کرد: تعداد کودکان کار در جهان از ۲۴۵میلیون 
نفر در سال ۲۰۰۰ میادی با یك سوم کاهش به ۱۶۸میلیون نفر در سال 

۲۰۱۲ رسیده است.
بیست و سوم خرداد ماه برابر با ۱۲ ژوئن در تمام کشورهای جهان روز منع 
کار کودک اعام شده است.بیش از نیمی از کودکان کار )۸۵ میلیون نفر( 
در کارهای پرخطر فعالیت می کنند. این آمار در سال ۲۰۰۰ میادی برابر 
با ۱7۱ میلیون نفر بود. بیشترین کودکان کار، در کشورهای آسیایی و حوزه 
اقیانوسیه زندگی می کنند که جمعیت آنها به طور تقریب 7۸ میلیون نفر 

یا 9.۳ درصد جمعیت کودکان جهان است.
باالترین آسیب زایی کار در میان کودکان کار در کشور های جنوب صحرای 
آفریقا است به طوری که بیش از ۲۱ درصد کودکان کار، در معرض چنین 

شرایطی قرار دارند..
کار کودکان به تفکیك جنسیت نشان می دهد، تعداد کودکان کار دختر 
نسبت به سال ۲۰۰۰ میادی ۴۰ درصد و پسران ۲۵ درصد کاهش یافته 
است.متاسفانه آمار رسمی در خصوص کار کودک در ایران اعام نشده است 
اما آنچه که هر روز مردم در خیابان ها مشاهده می کنند نشان از شرایط 

نامتعارف کار کودک دارد.

باورهای غلط دلیل افزایش 
مصرف قلیان

رئیس مرکز بهداشت ایام گفت: قلیان ۸۰ تا 
مصرف کننده  بر  سیگار  از  بیشتر  درصد   ۱۰۰

تأثیر سوء دارد.
تأسف بار  کرد:  اظهار  ناصری فر  راضی  دکتر 
این است که بسیاری از مردم به این باور غلط 
کمتر  قلیان  مصرف  منفی  آثار  که  رسیده اند 
 ۱۰۰ تا   ۸۰ قلیان  درحالی که  است  سیگار  از 
تأثیر  مصرف کننده  بر  سیگار  از  بیشتر  درصد 

سوء دارد.
این  در  عدیده  مشکات  از  یکی  افزود:  وی 
مصرف کنندگان  اکثر  که  است  این  حوزه 
ندارند و  قبول  و  باور  را  قلیان  بودن  اعتیادآور 
معتقدند با چند بار مصرف این مواد، به راحتی 
توان ترک و عدم مصرف آن را دارند؛ درحالی  
که استفاده از قلیان شرایط را برای اعتیاد فرد 

هموار می کند.
را  نگران کننده  عوامل  از  یکی  ناصری فر 
قلیان  مصرف  به  دختران  و  زنان  گرایش 
مطالعات  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
در  مواد  این  مصرف  مخرب  آثار  کارشناسان، 

زنان و دختران بیشتر از مردان است.
بر  تاکید  با  ایام  استان  بهداشت  مرکز  رئیس 
شود،  گرفته  جدی  باید  قلیان  خطرات  اینکه 
مرتبط  آموزش های  گسترش  کرد:  تصریح 
مهم ترین  از  قلیان  مصرف  عوارض  و  خطر  با 
راه های مبارزه با این ناهنجاری اجتماعی است.
دانش  و  اطاعات  سطح  باید  کرد:  تأکید  وی 
خانواده ها در زمینه مصرف قلیان افزایش یابد؛ 
چراکه شکسته شدن قبح کشیدن قلیان، ضربه 

جبران ناپذیری به سامت جامعه وارد می کند.

ساالنه حدود دو میلیون نفر 
خون اهدا می کنند

رئیس  و  کنندگان  اهدا  جذب  دفتر  معاون 
بابیان  خون  انتقال  سازمان  نوآوری  مرکز 
نفر   ۱۰۰ و  میلیون  دو  حدود  ساالنه  اینکه 
در کشور خون اهدا می کنند گفت: افراد بین 

۱۸تا ۶۰ سال می توانند خون اهدا کنند.
نیما هامون اظهار کرد: سصهم زنان در کشور 
برای اهدای خون کم و زیر ۱۰ درصد است که 
باید  خون  اهدای  برای  بانوان  خصوص  دراین 
انتقال  سازمان  باشند.معاون  داشته  ویژه  نگاه 
روز  با  مقارن  نشان کرد:  هر سال  خون خاطر 
جهانی اهدای خون ) ۲۵ خرداد مصادف با ۱۴ 
ژوئن ( برنامه های جامعی را در کشور اجرا می 
نیازهای مربوط به خون را به  بتوانیم  تا  کنیم 
جامعه منتقل و مشارکت هر چه بیشتر را در 

حوزه اهدای خون داشته باشیم.
با اشاره به اینکه شعار امسال سازمان  هامون 
به  را  زندگی  خون  اهدا  ›با  جهانی  بهداشت 
 ۲۵ نیز  ما  گفت:  است،  بگذاریم‹  اشتراک 
جشن  خون  اهدای  با  ارتباط  در  خرداد 
می گیریم و برنامه های زیادی را در این راستا 
کرد:  نشان  خاطر  کرد.وی  خواهیم  اجرایی 
ها  دستگاه  حمایتی  نقش   ، جوانان  مشارکت 
و  خون  انتقال  با  مرتبط  های  خانه  وزارت  و 
بانوان  مشارکت  افزایش  به  توجه  همچنین 
از سوی  است که  مواردی  از  اهدای خون  در 
قرار  توجه  مورد  جهانی  بهداشت  سازمان 

است.  گرفته 

خبر خبر

و  بهداشت،درمان  وزارت  سرطان  اداره  رئیس 
آموزش پزشکی با اعام شایع ترین سرطان ها در 
ایران گفت: بیش از ۳۰۰ هزار فرد مبتا به سرطان 
در کشور هستند و هر سال 9۰ هزار نفر به جمعیت 

این بیماران اضافه می شود.
علی مطلق اظهار کرد: تعداد افراد مبتا به بیماری 
سرطان در کشور و دنیا به علت افزایش سن امید به 
زندگی و سالمند شدن جمعیت رو به افزایش است.

مرگ ساالنه 50 هزار نفر بر اثر سرطان
وی گفت: هر سال حدود ۵۰ هزار نفر بر اثر ابتا 
به بیماری سرطان در کشور جان خود را از دست 
می دهند و این افراد به جز 9۰ هزار نفری هستند 

که سالیانه به سرطان مبتا می شوند.
مطلق افزود: از پنج سال گذشته با ایجاد نظام ثبت 
سرطان در کشور، بیش از ۸۵ درصد موارد سرطان 
در کشور ثبت می شود و آمارهای پنج سال اخیر 
نشان می دهد که حداقل ۳۰۰ هزار ایرانی در پنج 

سال گذشته به سرطان مبتا شده اند.
البته  رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت گفت: 
افراد زیادی هستند که بیش از پنج سال است که 
در کشور به سرطان مبتا هستند، با این بیماری 
زندگی می کنند و سرطان آنها نیز در این مدت 

عود نکرده است، بنابراین تعداد کل بیماران مبتا 
به سرطان در کشور بیش از ۳۰۰ هزار نفر است.

شایعترین سرطان ها در ایران
وی افزود: شایعترین سرطان در بین مردان ایرانی 
سرطان معده و در بین زنان سرطان پستان است 
و شایعترین سرطان کودکان نیز سرطان خون و 
موارد سرطان  است که 7۰ درصد  مغز  سرطان 

کودکان درمان می شود.
درباره  ایرنا  پرسش خبرنگار  به  پاسخ  در  مطلق 
اجرای نظام ثبت سرطان گفت: نظام ثبت سرطان 
در ایران از جمله معدود برنامه هایی است که قانون 
مصوب مجلس را دارد و در سال ۸۲ در مجلس 
مصوب و اجرایی شده است و از پنج سال گذشته 

به طور دقیق تر اجرا شده است.
وی افزود: محدودیت های نرم افزاری، ساختاری و 
برخی محدودیت های فرآیندی و از جمله کمبود 
نیروی انسانی به اجرای کامل برنامه ثبت سرطان 

آسیب زده است.
مطلق گفت: برنامه ثبت سرطان از شش ماه پیش 
در قالب سامانه پکپارچه مدیریت سرطان طراحی 
با  و  است  شده  اجرایی  کشور  کل  در  و  مجدد 
همکاری معاونت های مختلف وزارت بهداشت و 

سازمان های بیمه گر روز به روز دقت آن بیشتر 
می شود.

تاکید کرد:  بهداشت  اداره سرطان وزارت  رئیس 
در  بروز سرطان  موارد  از ۸۵درصد  بیش  اکنون 
یکپارچه  مدیریت  برنامه  پوشش  تحت  کشور 
سرطان است و آمارهای وزارت بهداشت در این 
زمینه با آمارهای برآوردی سازمان بهداشت جهانی 

بسیار نزدیك است.

رشد 70 درصدی سرطان تا سال 2030
وی درباره رشد بیماری سرطان در ایران نیز به 
خبرنگار ایرنا گفت: سرطان هم در ایران و هم در 

جهان رو به افزایش است، سال ۲۰۱۴ حدود ۱۴ 
میلیون فرد مبتا به سرطان در دنیا شناسایی شده 
است که این آمار در سال ۲۰۳۰به ۲۵ میلیون نفر 

می رسد.
مطلق گفت: در واقع در ۱۵ سال آینده 7۰ تا ۸۰ 
درصد به تعداد افراد مبتا به سرطان در دنیا اضافه 
می شود که در ایران نیز همین روند پیش بینی 
می شود،مهمترین علت آن نیز افزایش سن امید به 

زندگی و افزایش سالمندی است.
به گفته وی، سن امید به زندگی ایرانیان در سال 
۵9 حدود ۵۶ سال بود و اکنون در سال 9۵ به 

حدود 7۴ سال رسیده است.

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت خبرداد:

مرگ ساالنه 50 هزار نفر بر اثر سرطان

اسامی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
»فرزندان  برنامه  جزئیات  ارائه  با  دانش آموزان 
تصویری  پویش  برگزاری  گفت:  رمضان«، 
مناسبت  به  ایتام  اکرام  طرح  ساده،  افطاری 
زن  اولین  گرامیداشت  و  امام حسن)ع(  والدت 

مسلمان انقابی از جمله این برنامه هاست.
حامد  زمان،  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
اسامی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل  عامتی 
در  دیروز  که  خبری  نشست  در  دانش آموزان 
ساختمان مرکزی این اتحادیه برگزار شد، اظهار 
داشت: همزمان با ماه مبارک رمضان، برنامه های 
عنوان »فرزندان رمضان«  با  تربیتی  ـ  فرهنگی 
ویژه اعضای انجمن های اسامی دانش آموزان در 
سراسر کشور و همچنین شبکه کادر و پشتیبان 

پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: اهداف برگزاری این برنامه شامل 
»ارتقای سطح انگیزه، نگرش و اهتمام نوجوانان 
نسبت به ارتباط با خدا و تقویت روحیه توکل و 
اخاص«، »ارتقای سطح انگیزه، نگرش و اهتمام 
نوجوانان نسبت به تاوت و تدبر در قرآن کریم«، 
»ایجاد عاقه به محیط و جمع مؤمنانه و اعتماد 
به اتحادیه به عنوان تشکل مطلوب اسامی برای 
نوجوان امروز« و »ایجاد انگیزه، امید و شناخت 
اتحادیه  تشکل  در  فعالیت  و  حضور  به  نسبت 

انجمن های اسامی دانش آموزان« است.
سطح  در  برنامه ها  این  متولی  افزود:  عامتی 
استان ها«،  اسامی  انجمن  »اتحادیه  استانی 
در سطح شهرستان ها »اتحادیه انجمن اسامی 
شهرستان ها« و اجرا کنندگان آن، دانش آموزان 
عضو اتحادیه هستند؛ ضمن اینکه مخاطبان این 
مربیان  و  کادر  و  عضو  دانش آموزان  نیز  برنامه 
اتحادیه هستند، البته دانش آموزان دیگر نیز در 
شرکت  می توانند  اتحادیه  عمومی  برنامه های 

کنند.
وی با بیان اینکه برنامه های ماه مبارک رمضان 
به صورت یك سبد برنامه ای ارائه می شود، گفت: 
تعداد برنامه ها زیاد است و هر کس متناسب با 
سایق و عایق از این برنامه ها بهره مند می شود.
 حفظ سوره ملک در ماه مبارک رمضان

اسامی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
نماینده  سوی  از  ساله  هر  گفت:  دانش آموزان 
انجمن های  اتحادیه  در  رهبری  معظم  مقام 
معرفی  سال  آیه  و  سوره  دانش آموزان،  اسامی 

می شود که سوره امسال، »ملك« است.
مبارک  ماه  ایام  در  دانش آموزان  داد:  ادامه  وی 
رمضان، فرصت دارند تا سوره »ملك« را حفظ 
کنند و در روز پنج شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳9۵ آزمون 
حفظ این سوره در سراسر کشور برگزار می شود.
صورت  به  آزمون  این  اینکه  بیان  با  عامتی 
کتبی و شفاهی و همزمان در کل کشور برگزار 
می شود، افزود: سؤاالت مربوط به آزمون حداکثر 
تا ظهر روز قبل از برگزاری آزمون جهت تکثیر و 
برگزاری آزمون، در اختیار اتحادیه استان ها قرار 
برگه  همه  آزمون،  برگزاری  از  پس  و  می گیرد 
پاسخنامه ها جمع آوری شده و در اتحادیه استان 

تجمیع می شود.
 طرح اکرام ایتام به مناسبت والدت 

حضرت امام حسن مجتبی)ع)
عامتی با بیان اینکه روز نیمه ماه مبارک رمضان 
مصادف با والدت حضرت امام حسن مجتبی)ع( 
است،  شده  ثبت  تقویم  در  اکرام  روز  عنوان  به 
اظهار داشت: در طرح اکرام ایتام)شبگرد کوفه(، 
و  نقدی  کمك های  جمع آوری  به  دانش آموزان 
غیر نقدی برای نیازمندان و ایتام اقدام خواهند 

کرد.
وی با تأکید بر اینکه شیوه جمع آوری کمك های 
شهری  عملیات  قرارگاه های  به  مردمی 
مکان های  و  روش ها  افزود:  است،  شده  سپرده 
پیشنهادی جمع آوری کمك های مردمی شامل 
»پایگاه های نماز جمعه)پس از هماهنگی با ستاد 
جماعات)پس  نماز  و  »مساجد  جمعه(«،  نماز 

مسجد(«،  جماعت  امام  با  هماهنگی  از 
فامیلی  اجتماعات  و  دانش آموزان  »خانواده 
و  والدین(«  با  هماهنگی  از  مهمانی ها)پس  و 
اعضای  بین  در  ساده  افطاری  سنت  »ترویج 
فامیل و اختصاص هزینه افطاری های تجماتی 
به طرح اکرام ایتام)با همکاری والدین و فامیل( 

است.
اسامی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
ماه  طول  در  طرح  این  داد:  ادامه  دانش آموزان 
دانش آموزان  و  می شود  برگزار  رمضان  مبارک 
 ۲۱ تا  حداکثر  را  شده  جمع آوری  مبالغ  باید 
اتحادیه  مسئوالن  یا  مربیان  تحویل  تیرماه 
شهرستان دهند تا در شب های قدر توزیع اقام 

انجام شود.
 پویش تصویری افطاری ساده

اسامی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
دانش آموزان با بیان اینکه طی سال های گذشته 
رهبر معظم انقاب بر ترویج افطاری های ساده 
به عنوان یك سنت حسنه تأکید ویژه و مکرر 
دانش آموزان  بخش  این  در  گفت:  داشته اند، 
مراسم  برگزاری  به  خانواده  »ترغیب  قالب  در 
تصاویر«،  ضبط  و  مهمانی ها  در  ساده  افطاری 
»جریان سازی و ترغیب اقوام به برگزاری مراسم 
تصاویر«  ضبط  و  مهمانی ها  در  ساده  افطاری 
منظور  به  صلواتی  ایستگاه های  »برگزاری  و 
پخش افطاری ساده در محله و ضبط تصاویر« 
و همچنین طرح های ابتکاری فعالیت می کنند.

می توانند  دانش آموزان  کرد:  تصریح  وی 
نشانی  به  ایمیل  طریق  از  را  شده  ضبط  آثار 
ayandehsazan . i r@chmai l .
تلفن  شماره  به  اجتماعی  شبکه  یا    ir

۰9۲۱۶۶۳۵۳۸۳ ارسال کنند.
 گرامیداشت اولین زن مسلمان انقالبی

عامتی گفت: در ایام ماه مبارک رمضان، برنامه 
اجرا می شود که گرامیداشت  نیز  ویژه دختران 
برنامه  این  انقابی است که  اولین زن مسلمان 
خدیجه)س(  وفات حضرت  سالروز  مناسبت  به 
روز  در  المهدی)عج(  انصار  هیأت های  قالب  در 

پنج شنبه ۲7 خرداد ۱۳9۵ برگزار می شود.

حامد عالمتی تشریح کرد:

جزئیات برنامه   »فرزندان رمضان«
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بارکد: 34638992
آگهي تغییرات شرکت

ملي  شناسه  و   ۲۰۸۵۸۰ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آسیا«  »فراموج   
مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۱۰۲۵۰۱۰۱۴

۱۳9۴/۱۱/۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
به  را  خود  الشرکه  سهم  مبلغی  پرداختی  با  هاشمی  اصغر  علی  آقای 

۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد.
به ۳۶۳۶۱۳۴۵۰  را  خود  الشرکه  سهم  مبلغی  پرداخت  با  پارساپور  اسداله  آقای 

ریال افزایش داد.
آقای محمدرضا صادقی با پرداخت مبلغی سهم الشرکه خود را به ۳۶۳۶۱۰۴۵۰ 

ریال افزایش داد.
به  را  خود  الشرکه  سهم  مبلغی  پرداخت  با  االحراری  شمس  محمد  آقای 

۱۸۳۳۳۳۰۰۰ ریال افزایش داد.
به ۱۸۳۳۳۳۰۰۰  را  الشرکه خود  مبلغی سهم  پرداخت  با  مهرافروز  محمد  آقای 

ریال افزایش داد.
به  را  خود  الشرکه  سهم  مبلغی  پرداخت  با  اصفهانی  فرهنگ  حسن  آقای 

۱۸۳۳۳۳۰۰۰ ریال افزایش داد.
آقای علیرضا همتی با پرداخت مبلغی سهم الشرکه خود را به ۱۸۳۳۳۳۰۰۰ ریال 

افزایش داد.
به  را  خود  الشرکه  سهم  مبلغی  پرداخت  با  شیخ  قاسمی  محمدهادی  آقای 

۱۸۳۳۳۳۰۰۰ ریال افزایش داد.
افزایش  ریال  به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰  ریال  از ۵۰۰۰۰۰۰۰  نتیجه سرمایه شرکت  در 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان:

آقای علی اصغر هاشمی به ش م ۰۰۴۲۶۰۲9۴7 دارای ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال  
آقای اسداله پارساپور به ش م ۲۲9۵۰79۲۴۱ دارای ۳۶۳۶۱۳۴۵۰ ریال  

آقای محمدرضا صادقی به ش م ۰۰۴۳۶۱۴9۴9 دارای ۳۶۳۶۱۰۴۵۰ ریال  
آقای محمد شمس االحراری به ش م ۱۲۸۶۳۸۱۲۸۲ دارای۱۸۳۳۳۳۰۰۰ ریال  

آقای محمد مهرافروز به ش م ۱۰۶۱۱۵۸۸7۱ دارای ۱۸۳۳۳۳۰۰۰ ریال  
آقای حسن فرهنگ اصفهانی به ش م ۱۲۸۵۴۸۲۸۵9 دارای ۱۸۳۳۳۳۰۰۰ ریال  

آقای علیرضا همتی به ش م ۴۵۶9۲۳۲۴۰۱ دارای ۱۸۳۳۳۳۰۰۰ ریال  
آقای محمدهادی قاسمی شیخ به ش م ۱۲۸۸۰۸۸۵۳۱ دارای۱۸۳۳۳۳۰۰۰ ریال  

آقای هوشنگ همتی به ش م ۳۳۵۸۰۴7۶۳۶ دارای ۳۰۵۵۵۵۰ ریال 
ماشااله همتی به ش م ۴۵۶9۱۳7۰7۵ دارای ۳۰۵۵۵۵۰ ریال سهم الشرکه

با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه انتخاب 
شده توسط متقاضي در سوابق الکترونیك شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد. ۳۲۱۶۴۰/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد: 34642038
آگهي تغییرات موسسه

 نیکوکاری رعد الغدیر به شماره ثبت ۲۱7۰۰ و شناسه ملي ۱۰۱۰۳۴۵۵9۵۳ به 
العاده مورخ ۱۳9۴/۱۰/۲۶ و  استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق 
تأییدیه شماره 9۴۱۱۱۵۱9۴/۱۸۴۸/۵۱۶/۱/۰۲/۰۳/۰۲/۱7۱۴ مورخ 9۴/۱۱/۲۰ 

پلیس اطاعات و امنیت عمومی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
محمود طبیانی به ش م ۴۲۸۴۱۱۵77۴ به سمت عضو هیئت مدیره

اسعمیل روحانی به ش م ۰۰۴۴۱۱۶۰۴7 به سمت رئیس هیئت مدیره
محمدمهدی کاشانچی به ش م ۰۵۳۱9۸۶۵۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی آفریده به ش م ۰۰۵۲۰۱7۸۳۴ به سمت خزانه دار
بقیه مدت  برای  علی سلطان زاده به ش م ۴۴۳۰۸۰۰۵۱۰ به سمت مدیرعامل 

تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چك، 
رئیس  امضاي  با  اداري  و  عادي  اوراق  و  اسامي  و عقود  قراردادها  بروات،  سفته، 
مهر  با  همراه  مدیرعامل  و  دار  خزانه  مدیره،  هیئت  رئیس  نایب   ، مدیره  هیئت 

موسسه معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب و تعیین سمت 
شخصیت  الکترونیك  سوابق  در  متقاضي  توسط  شده  انتخاب  مدیره  هیئت 
حقوقي مرقوم ثبت و در پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد. 

۳۲۱۶۴۱/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بار کد 34575998 
آگهی تغییرات شرکت 

ملی  ش  و   ۳9۰۳۲7 ث  ش  به  محدود  مسئولیت  با  روانکار  پیشتازان 
۱۰۳۲۰۴۰۳7۱۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 9۴/۱۱/۱9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و سود و سود و زیان شرکت 
منتهی به 9۴/۱۲/۲9 مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی اطمینان بخش 
نیك اندیش ش. م ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره ش. م ۱۰۳۸۰۶۳۳۱۶۵ به عنوان بازرس 
این مستند تصمیمات تصویب  ثبت  با  انتخاب گردیدند  برای یکسال  البدل  علی 
ترازنامه و صورت های مالی انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیك شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس میباشد .
323392 / م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران 

بارکد: 34635252
آگهي تغییرات شرکت

با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸99۶ و شناسه  الماس اسپادانا«   »سازه 
مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۲۸۶۱۶۰7 ملي 

۱۳9۴/۱۱/۲9 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
محل شرکت د رواحد ثبتی تهران به آدرس: تهران خ تهران نو منصور آباد خیابان 
ناصری ۸ متری اول )محمد پرورده( پ ۵۸ ط ۲ کد پستی ۱7۳۳۶9۳99۳ تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشانی در یك واحد ثبتی( انتخاب 
شده توسط متقاضي در سوابق الکترونیك شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد. ۳۲۱۶۳7/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

مفقودی
۱۶۸د۳۳  مدادی  نوک  ای  ال  جی  پژو۴۰۵  سواری  کمپانی  سند  و  مفقودی 
شاسی  شماره  و   ۱۲۴۸۳۱۸۵۲7۳ موتور  شماره  با   ۸۳ مدل  ۶۲روغنی  ایران 
اعتبار ساقط می  از درجه  و  گردیده  مفقود  اسدی گرجی  علی  ۸۳۳۰۴۸۲9بنام 

باشد
 ساری 

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل ۸۸بژمتالیك با شماره شهربانی 7۳۴ل9۴ایران 7۲  شماره 
موتور ۳۲۸۲7۱۰ شاسي s۱۴۱۲۲۸۸۱۱۳۱۵۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
بابل

آگهی حصر وراثت
آقای شهاب عبدی پور دارای شناسنامه شماره 9۴موالید به شرح دادخواست به 
و  نموده  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از  ثبت کل  کاسه ۲۲۵/9۵ 
تاریخ  چنین توضیح داده که شادروان محمد عبدی پور به شناسنامه ۵۵۶۳ در 
9۴/۱۱/۵ اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
۱-سیران کریمی  به ش ش ۳۰همسر متوفی 

۲-شکیبا عبدی پور به ش ش ۴۰ موالید دختر متوفی
۳-شهزاد عبدی پور به ش ش ۱۰ موالید پسر متوفی

۴-شاهین عبدی پور به ش ش ۴9۴۰۰۶۸۶۱7 پسر متوفی
۵-شهاب عبدی پور به ش ش 9۴ موالید پسر متوفی

۶-شهریار عبدی پور به ش ش ۵۴ پسر متوفی 
7-شاداب عبدی پور به ش ش ۳۵۶ پسر متوفی

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

نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه دو دادگاه عمومی  - مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان داالهو

آگهی ابالغ
موضوع: اباغ وقت دادرسی

نظر به اینکه خواهان  اقای سید فیاض موسوی فر فرزند سید اکبر دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت غامعلی رضائی خاکی فرزند رضا علی در این 
شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کاسه ۱۰/۴۱7/9۵ ثبت و 
برای مورخه 9۵/۰۵/۲ روز یکشنبه ساعت9:۴۵ صبح تعیین وقت گردیده است. لذا 
به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 7۳ قانون 
آئیین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج 
و به خوانده اباغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه دهم حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دهم مراجعه نماید 
در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم اباغ شده محسوب و اقدام مقتضی به 

عمل خواهد آمد.
مدیر دفترشعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

اگهی احضار متهم 
خواست  کیفر  موجب  به  شهر  دره  شهرستان  انقاب  و  عمومی  دادسرای 
رحیمی  علی  متهم  برای   9۴۰۶۰7 کاسه  پرونده  در   9۵۱۰۴۳۰۸۶۳۶۰۰۰7۱
تقاضای کیفر نموده که  اتهام نگهداری ساح شکاری بدون مجوز  به  فرزند داقر 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳9۵/۰۴/۲۶ 
و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با   . است  گردیده  تعیین  صبح   ۸/۳۰ ساعت 
عدم دسترسی به متهم در اجرای مقررات مواد ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون ایین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یك نوبت منتشر تا متهم  جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .
دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان دره شهر 

آگهی
وکالتنامه  برابر  در  مشاع  دانگ  سه  مالك  دینان  به   مهران   آقای  اینکه  به  نظر 
۵۲۴۰۲- ۸۴/۶/۸  دفتر ۸ رباط کریم بعنوان وکیل آقای  محمد رضا منحصری 
مالك سه دانگ مشاع دیگر  اعام نموده که سند مالکیت ششدانگ پاک ثبتی 
۲۱۶  فرعی از ۱۵۲ اصلی  واقع در  اراضی قریه رباط کریم که سند مالکیت آن 
ا...  همتی ثبت وبموجب سند شماره  در صفحه ۳۰۲ جلد ۲۸۱ بنام آقای ماشا 
۵۰۸9۶-۸۳/۱۲/9 دفتر ۸ رباط کریم متقاضیان فوق  منتقل گردیده است به علت 
جابه جایی مفقود گردیده  است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده ولذا  
مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲۰ قانون ثبت یك نوبت منتشر تا چنانچه هر 
شخصی از ۳۳۸ بنام وجود آن نزد خود و یا دیگران مطلع باشد از تاریخ انتشار به 
مدت ده روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک الزم به این اداره مراجعه و رسید 
دریافت نماید . در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود و فقط 

اعتراض ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد.م/الف ۴7۸
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم  ابوالفضل محمد حسینی 

ابالغ
خواهان:مجنبی دیندار-بهمن دیندار- مصطفی دیندار- مرضیه میرزائی –مرتضی  
زاده  قلی  طرواتی-جواد  خوانده:محمد  دیندار   –صادق  دینداز  –حمیده  دیندار 
–محمد رحیمی خواسته/اتهام:اثبات مالکیت)مالی(-ابطال قرارداد )مالی(-مطالبه 
رسیدگی  9۵۰۲۰۰وقت  پرونده  کاسه  خسارت  –مطالبه  اموال  المثل  اجرت 
و  آگهی  نشر  از  تاخوانده پس  آگهی می شود  ۱۳9۵/۰۶/۲۸ ساعت 9:۰۰مراتب 
اعام نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطاع 
حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت   را  ضمائیم  و  دادخواست 

گردد.م/الف ۴۴۸
شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – هادیلو 

آگهی ابالغ
نظر به اینکه در پرونده کاسه 9۴۰99۸۰۸۶۸۴۰۱۰7۲ شعبه دادستانی دادسرای 
تعقیب  تحت  علی  فرزند  بهرامی  یاور  آقای  دهلران  شهرستان  انقاب  و  عمومی 
این مرجع می باشند و به لحاظ مجهول المکان بودن نامبرده احضار وی مقدور 
نمی باشد بدین وسیله در اجرای ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده اباغ میگردد تا ظرف یك ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادستانی 
دادسرای عمومی و انقاب شهرستان دهلران جهت پاسخگویی به اتهام مزاحمت 
تلفنی و تهدید حسب شکایت آقای یعقوب رحمتی فرزند سبزمراد در این شعبه 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  فوق  مهلت  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر 

خواهد شد.
معاون شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دهلران

آگهی ابالغ
 دادخواست  و دعوت به رسیدگی 

نقل و  به خواسته  لنگری فرزند سید علی دادخواستی  آقای سید جعفر شجاعی 
انتقال سندسیم کارت به طرفیت خانم ۱- خدیجه اکبریان فرزند حسن ۲- سیده 
زهرا سادات رودپشتی تقدیم که به این شعبه ارجاع و بکاسه 9/9۵/۱۲۸ شورای 
ساری ثبت شده چون خوانده مجهول المکان می باشد حسب دستور شورا طبق 
آگهی  و  درج  کثیراالنتشار  روزنامه  در  نوبت  یك  در  مراتب  د.م  .آ.  ق   7۳ ماده 
ثانی  نسخه  ساری  اختاف  حل  شورای  دفتر  به  مراجعه  با  خوانده  که  شود  می 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز سه شنبه مورخ 9۵/۴/۲۲ ساعت 9:۳۰ در 
شعبه 9 شورای حل اختاف حضور بهم می رسانند واال رسیدگی و اقدام قانونی 

معمول خواهد داشت م.الف ۱۸۳ 
دبیر شعبه 9 شورای حل اختالف ساری 

ابالغ
محمد  /متهم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  وند  آدینه  سعید  /شاکی  خواهان 
رضا شاه وردی و محمد حسین شاه وردی به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه 
که  نموده  کریم  رباط  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  تادیه   خسارتتاخیر 
جهت رسیدگی به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم واقع در 
شهرستان رباط کریم ارجاع و به کاسه 9۳۰99۸۲۲9۰۱۰۱۰7۰ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۵/۱9 و ساعت ۱۲:۰۰تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی وبه تجویز ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی حاظر گردد.م/

الف ۴۸9
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان رباط کریم – مهتاب لقایی  

ابالغ
خواهان عاطفه موسی الرضا  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد رضا اکبر زاده  
به خواسته طاق به در خواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان رباط 
کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط 
کریم واقع در شهرستان رباط کریم ارجاع و به کاسه 9۵۰99۸۲۲9۰۳۰۰۴۸۶ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۰۶/۰۶ و ساعت ۰9:۳۰ شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تاخوانده  پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی حاظر گردد.م/الف ۴۸۵
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم 

هرگز در سفره افطارتان از این نوشیدنی 
استفاده نکنید!

هرگز در سفره افطارتان از نوشابه گازدار استفاده نکنید چون می تواند 
آسیب های زیادی به معده و روده شما وارد کند و این امر باعث به 

وجود آمدن مشکات گوارشی در بدنتان خواهد شد.
تاکید  روزه داران  به  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  تغذیه  گروه  مدیر 
کرد: نوشابه های گازدار را سر سفره افطار باز نکنید و از مصرف آن 
افزود:دستگاه گوارش، هنگام  خودداری کنید.دکتر احمدرضا درستی 
افطار از آنجا که مدتی طوالنی خالی بوده و حساس شده است، آماده 
بسیار  برای آن  نوشابه های گازدار  نوشیدن  و  هر گونه آسیبی است 

مضر است .
کم  غذایی  ماده  یك  و  گرم  آب  با  افطار  است  کرد: بهتر  توصیه  وی 
در  افطار  سفره  ها سر  نوشابه  نوشیدن  شود؛  باز  خرما  مانند  شیرین 
پوکی  و  ها  دندان  شدن  خراب  و  کلسیم  دفع  موجب  مدت  طوالنی 
استخوان می شود؛ همچنین نوشابه ها به چاق شدن افراد کمك می 

کند و حتی نوشابه های بدون قند نیز چاقی می آورد.
دار  گاز  دوغ  حتی  شود  می  توصیه  داران  روزه  به  کرد:  تصریح  وی 
بر سر سفره افطار نیز مصرف نکنند چه برسد به نوشابه ها که ضرر 

بیشتری دارند.

ورود دلستر و ماء الشعیر به سفره افطار ممنوع
مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: نوشیدن دلستر 
و ماء الشعیر نیز سر سفره افطار توصیه نمی شود؛ ماء الشعیر ها در 
حقیقت همان نوشابه های گاز داری به شمار می آیند که فقط به جای 

رنگ ، چند قطره ماء الشعیر به آنها اضافه شده است.
درستی افزود: ماء الشعیر ها چاق کننده اند؛ مصرف نوشابه ها خارج از 
ماه مبارک رمضان ، ماهانه یك تا ۲ بار بد نیست اما به صورت دائمی 

به ویژه هنگام افطار، اشتباه است و به سامت آسیب می رساند.
غذاهایی که نباید در وعده سحری مصرف کنید!

برخی غذاها را نباید در وعده سحری مصرف کنید چون به ضرر شما 
تمام می شوند و ممکن است شما را دچار مشکات گوارشی کنند.

ماه  در  غذایی  وعده  ترین  مهم  را  سحری  تغذیه،  کارشناسان  اکثر 
مبارک رمضان می دانند، از این رو انتخاب مواد غذایی مناسب و سالم 

برای این وعده غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
با توجه به همزمان شده ماه رمضان امسال با فصل گرما و تشنگی روزه 
داران درطول روز، کارشناسان تغذیه به روزه داران توصیه می کنند که 
در وعده سحری از غذاهایی استفاده کنند که طی روز باعث تشنگی 

شدید آنها نشود.
آن  از  سحری  وعده  در  داران  روزه  است  شده  توصیه  که  غذاهایی 

استفاده نکنند:
– سیب زمینی سرخ شده               – پنیر شور

– فافل                                   – سوسیس و کالباس
– انواع ترشی

افراط در چند ماده غذایی سالم 
باعث مسمومیت غذایی میشود!

از  استفاده  تغذیه  متخصصین  اینکه  وجود  با 
خوراکی ها و مواد غذایی سالم را پیشنهاد میدهند 
اما زیاده روی در خوردن آن ها را نیز برای بدن 

مضر و خطرناک میدانند.
رعایت اعتدال حتی در مورد گزینه های سالم 
غذایی نیز صدق می کند و باید این نکته را به 
یاد داشته باشیم که بیشتر همیشه بهتر نیست!در 
افراط در  اینجا چند نوع ماده غذایی سالم که 
مصرف آنها منجر به بروز مسمومیت های غذایی 

می شود، بیشتر معرفی شده است:

آجیل برزیلی: آجیل برزیلی منبع اصلی سلنیوم 
است؛ یعنی یك عنصر اساسی در تولید مثل و 
کمك به بدن برای مبارزه با عفونت ها. یك مشت 
آجیل برزیلی نزدیك به 9۰ گرم سلنیوم دارد 
که تقریبا دو برابر میزان نیاز روزانه شما به این 
عنصر است.خوردن گاه به گاه آجیل برزیلی خوب 
است اما مصرف هر روزه آن باعث خطر سمیت 
سلنیوم می شود و همین روند با از دست دادن 
مو، مشکات عصبی و مشکات دستگاه گوارش، 
سبکی سر، و حتی حمله قلبی و نارسایی کلیه 
همراه است. مصرف یك وعده آجیل برزیلی در 
هفته خالی از لطف نیست. مصرف روزانه توصیه 
شده سلنیوم ۵۰ تا 7۰ میکروگرم در روز برای 

بزرگساالن است.

چغندر  مانند  رنگی  تیره  سبزیجات  چغندر: 
نیروگاه تغذیه ای هستند اما ترکیبات طبیعی به 
نام اگزاالت هم دارند که در واقع یك پروبیوتیك 
برای تغذیه باکتری های سالم در روده محسوب 
می شود. اما اگر شما مستعد ابتا به سنگ کلیه 
حاوی  غذاهای  حد  از  بیش  مصرف  هستید، 
اگزاالت همه چیز را بدتر می کند. کلیه ترکیباتی 
مانند اگزاالت را به سختی فیلتر می کند و تجمع 
آن می تواند منجر به تشکیل سنگ کلیه شود. 
اگر شما نیاز به قطع غذاهای سرشار از اگزاالت 
دارید، یك متخصص تغذیه می تواند پیشنهادهای 
جایگزین با اگزاالت کمتر مانند کلم یا گل کلم را 

به شما ارائه دهد.

کنسرو تن: اگرچه این کنسرو سرشار از پروتئین 
و اسیدهای چرب امگا ۳ است اما زیاده روی در 
مصرف ماهی تن می تواند به جهت دریافت مقدار 
زیاد جیوه، خطرناک باشد زیرا این ماهی نسبت به 
بسیاری از ماهی های دیگر حاوی جیوه بیشتری 
بینایی،  مشکات  به  زیاد  جیوه  دریافت  است. 
شنوایی و گفتاری، ضعف عضانی و هماهنگی، 
منجر می شود. عاوه بر این مصرف بیش از حد 
سیستم  به  آسیب  آوردن  وارد  به  منجر  جیوه 
کودکان  و  رشد  حال  در  جنین  مغز  و  عصبی 
خردسال خواهد شد. در طول هفته، بیش از سه 
تا پنج کنسرو ماهی تن، مصرف نکنید. همچنین، 
بیشتر از ماهی هایی مثل سالمون استفاده کنید.

رمضانه سالمت و تغذیه

با وجود همه آگاهی رسانی و تاش برای نشان 
دادن چهره واقعی اعتیاد و معتاد در جامعه اما 
هنوز علت افتادن بسیاری از افراد در دام این 
بای خطرناک نبود شناخت کافی و درست و یا 

شناخت نادرست از این مسئله است. 
و  خطرات  از  غلط  تصورهای  و  باورها  داشتن 
از  تا بسیاری  اعتیاد موجب شده است  عواقب 
افراد به دلیل همین نا آگاهی با آسان گرفتن 
این بحران پرخطر اجتماعی به راحتی در دام 

آن گرفتار شوند.
به گزارش مهر، واقعیت این است که تعدادی 
از  برخی  میان  در  چنان  غلط  باورهای  این  از 
جا  بدیهی  و  دار  ریشه  اجتماعی  گروههای 
با  مخالفت  مواقع  ای  پاره  در  که  است  افتاده 

آنها غیر طبیعی می نماید.
به همین دلیل نیز رسانه ها و گروههای مرجع 
باید با پررنگ کردن خطر این باورها که عامل 
اعتیاد بسیاری از افراد است خطرات آن را برای 
خطر  معرض  در  گروههای  ویژه  به  و  جامعه 

گوشزد کنند.
در همین رابطه دکتر هومان نارنجیها مدیرکل 
پیشگیری و فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
بخشی از مهمترین این باورهای غلط را مورد 

اشاره قرار داده است.

 1- با یک بار مصرف مواد کسی
 معتاد نمی شود!

به  اعتیادآور  مواد  است  داده  نشان  تحقیقات 
برای  )حتی  عصبی  سیستم  به  ورود  محض 
دوپامین  کننده  ترشح  مراکز  برخی  اول(  بار 
 MRI تصاویر  کنند.  می  خاموش  مغز  در  را 
افراد  با  آن  مقایسه  و  معتادان  مغز  از  رنگی 
مغزی  سالم،  افراد  که  دهد  می  نشان  سالم 
افراد  اما  دارند  متنوع  های  رنگ  با  درخشنده 
با تصویری سیاه و  از یك مغز خاموش  معتاد 
این مسئله همان قطع  برخوردارند. علت  تیره 
های شیمیایی  واسطه  سایر  و  دوپامین  ترشح 

در مغز است.
افراد مصرف کننده )پس از مصرف( با وسوسه 
به دنبال جایگزینی برای همان واسطه های از 
دست رفته هستند و این بی قراری و میل به 
مصرف تا زمان مصرف مجدد ادامه می یابد که 
این زمینه های اولیه اعتیاد است. پس می توان 
گفت: آری، حتی یك بار مصرف مواد مخدر نیز 

اعتیاد آور است.

2- مصرف تفننی مواد مخدر کسی را 
معتاد نمی کند

بسیاری از جوانان که مصرف مواد را آغاز می 
کنند بر این باورند که مصرف تفننی منجر به 
اعتیاد نمی شود و گمان می کنند بسیاری از 
بر  کنند  می  آغاز  را  مواد  مصرف  که  جوانان 
اعتیاد  به  منجر  تفننی  مصرف  که  باورند  این 

توانند سالها  و گمان می کنند می  نمی شود 
باقی  سرحال  و  خوب  و  کنند  مصرف  را  مواد 
بمانند. همین طرز تفکر و باور غلط، زمینه ساز 

اعتیاد است 
می توانند سالها مواد را مصرف کنند و خوب 
و  تفکر  طرز  همین  بمانند.  باقی  سرحال  و 
بسیارند  و  است  اعتیاد  ساز  زمینه  غلط،  باور 
معتادانی که سالهاست مواد مصرف می کنند 

را  خود  اما  یافته  افزایش  اعتیادشان  شدت  و 
معتاد نمی دانند.

می  بدهید،  را  سئوال  این  جواب  بتوانید  اگر 
توانید ریشه های این باور غلط را نیز بشناسید. 
سئوال این است: همه می دانند اعتیاد بد است 

اما چرا جوانان معتاد می شوند؟
کننده  مصرف  جوانان  که  اینجاست  مشکل 
گمان می کنند معتاد نیستند یا به نیت اعتیاد 
مواد را آغاز نکرده اند و این مصرف تنها جنبه 

تفنن دارد.

3- مواد اعتیادآور برای افراد باالی 50 
سال ضرر ندارد و مفید است!

تریاک،  مانند  مخدر  مواد  که  باطل  تصور  این 

فشار  و  قند خون  دارد،  نگه می  را جوان  فرد 
روابط  زمان  کند،  می  درمان  را  خون  باالی 
زناشویی را به تاخیر می اندازد و تقویت کننده 

قوای جنسی است پایه علمی و درستی ندارد.
چه بسیارند افرادی که با مصرف این مواد در 
هستند.  شدید  مشکل  دچار  زناشویی  روابط 
سکته  دنبال  به  که  هستند  فراوانی  معتادان 
شدید  فشار  و  باال  بسیار  خون  قند  با  مغزی 

خون در بیمارستانها بستری شده اند.
یا  خون  قند  مقداری  اولیه،  مصارف  در  شاید 
فشار خون افت پیدا کند اما به یاد داشته باشیم 
چه  شوند.  نمی  محسوب  درمان  مواد  این  که 
بسا که نوشیدن مقادیر زیادی آبلیمو نیز فشار 
خون را کاهش دهد، آیا می توان به یك بیمار 
برای درمان فشار خون وی  تا آخر عمر  قلبی 
برای  مخدر  مواد  که  دانست  باید  داد؟  آبلیمو 

هیچ بیماری درمان نیست.

4- باید هر چیز را در زندگی یک بار 
تجربه کرد!

برخی افراد بر این باورند که هر خطری ارزش 
از  باید  حال  دارد.  را  کردن  تجربه  بار  یك 

به ویروس  اگر سوزنی آغشته  آنان پرسید که 
آن  باشیم، حاضرند  داشته  ایدز  یا   B هپاتیت 
افراد  این  آیا  وارد بدن خود کنند؟  بار  را یك 
هر  بدانیم  باید  به  مبتا  فرد  یك  با  حاضرند 
فرد معتاد در هر جایگاهی که قرار گرفته است 
بهتر  برابر  جایگاهی صدها  در  نبود  معتاد  اگر 
قرار داشت. اگر معتادی را می شناسید که یك 
پنج  نبود  معتاد  اگر  که  بدانید  دارد،  فروشگاه 

فروشگاه داشت .

5- مواد مخدر همیشه از سوی یک آدم 
خالف کار با چهره ای خطرناک به من 

تعارف می شود!
طور  این  اعتیاد  آغاز  داستان  که  بدانیم  باید 
نیست. معتادان بسیاری وجود دارند که اولین 
دوست  یك  پسرعمو،  پسرخاله،  از  را  مواد  بار 
صمیمی یا یکی از بستگان و اعضای درجه یك 
افراد  که  تصور  این  اند.  کرده  دریافت  خانواده 
مصرف  مورد  در  مرا  بد  وقت  هیچ  شده  ذکر 
مواد مخدر به هیچکس نمی توان اعتماد کرد. 
باید بدانید که هر کس مصرف مواد مخدر را به 

شما پیشنهاد کند، دشمن شماست 
نمی خواهند و اتفاقی برای من نخواهد افتاد، 

یکی از عوامل اولیه ایجاد کننده اعتیاد است.
در مورد مصرف مواد مخدر به هیچکس نمی 
کس  هر  که  بدانید  باید  کرد.  اعتماد  توان 
کند،  پیشنهاد  شما  به  را  مخدر  مواد  مصرف 
الزامی  نکته  این  ذکر  البته  شماست.  دشمن 
پیشنهاد  افراد  موارد،  از  بسیاری  در  که  است 
کنند  می  سعی  ناآگاهی  علت  به  نیز  دهنده 
این مواد را به نزدیکان خود پیشنهاد دهند اما 
غافل اند که این به معنای آغاز اعتیاد است و 
می  دشمنی  خود  نزدیکان  حق  در  ناخواسته 

کنند.

6- معتادینی وجود دارد که کارتن 
خواب و بیچاره نشده اند و حتی برخی 

از آنان از نظر اقتصادی و اجتماعی 
جایگاه خوبی دارند!

باید بدانیم هر فرد معتاد در هر جایگاهی که 
قرار گرفته است، اگر معتاد نبود در جایگاهی 
صدها برابر بهتر قرار داشت. اگر معتادی را می 
شناسید که یك فروشگاه دارد، بدانید که اگر 

معتاد نبود پنج فروشگاه داشت.
مانند  بسیار  ناخالصی  بازار  در  موجود  مواد 
پودر  حیوانی،  فضوالت  خاک،  استخوان،  پودر 
سمی سرب و لوله بازکن و ... دارند، پس کسی 
به طور قطع  را مصرف می کند  مواد  این  که 
مخدر  مواد  بدانیم،  باید  نیست.  سالمی  آدم 
بازدارنده  و  ترمز  نقش  انسانی  هر  زندگی  در 
از موفقیت را دارد. تجربه نشان داده است که 
پله  مواد مخدر حتی یك  با مصرف  هیچکس 

نیز باال نرفته است.

6 باور رایج غلط و خطرناک درباره اعتیاد
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بار کد 34434661 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  و شناسه  به ش ث ۴۱۳۳۳۱  با مسئولیت محدود  نخ جراحان طب سینا   
العاده  ۱۰۳۲۰۶۴۳7۶۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
مورخ 9۴/۱۲/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد مریم مهدیخانی ش. م ۰۰۴۰۲۸۶۰۴۵ 
با پرداخت مبلغ ۲/۲7۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را 
سید  داد  افزایش  ریال   ۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  ریال   ۲7/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  از 
ریال   ۲/۶7۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  با   ۴۱7۲۰۱۶9۳۶ م  ش.  اطیایی  حسن 
مبلغ  به  ریال   ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  از  را  خود  الشرکه  سهم  شرکت  صندوق  به 
اطیایی ش. م ۰۰۲۳۵۸۶۲9۱  السادات  االء  داد  افزایش  ریال   ۲/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰
با پرداخت مبلغ ۱/۴7۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 
مبلغ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش داد آوا السادات 
اطیایی ش. م ۰۲۵۰۲۱۰۶۱۴ با پرداخت مبلغ ۱/۴7۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
مبلغ  پرداخت  با   ۲۵۱9779۴۳ م  ش.  اطیایی  السادات  انیسا  داد  افزایش  ریال 
۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت در نتیجه 
سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید با ثبت این مستند 
تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریك جدید افزایش سرمایه از طریق 
افزایش سهم الشرکه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیك شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد .
323386/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران 

بار کد 34429253 
آگهی تغییرات شرکت

با مسئولیت محدود به ش ث ۴7۶۸9۲ و شناسه ملی   تمدن قرن بیست و دو 
العاده  ۱۴۰۰۵۱۳۶۱۵۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
سبحانی  صبوری  روزبه  امیر  آقای  شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   9۴/۱۲/۰۴ مورخ 
از صندوق شرکت سهم  ریال  دریافت ۸99/۰۰۰/۰۰۰  با  ش. م ۰۰۱۵۱۸۴۴۳9 
مبلغ  از  سرمایه شرکت  داد  کاهش  ریال  میزان ۱/۰۰۰/۰۰۰  به  را  خود  الشرکه 
ماده ۴  نتیجه  در  یافت  ریال کاهش  به ۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال   ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
اساسنامه شرکت به شرح فوق اصاح گردید لیست و میزان سهم الشرکه هر یك از 
شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد آقای امیر روزبه صبوری سبحانی 
ش. م ۰۰۱۵۱۸۴۴۳9 دارنده ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای شروین وزیر 
زاده نوبری ش. م ۰۰۱۰۲۲9۴9۳ دارنده ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه با ثبت 
این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریك انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیك شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس میباشد .
323388 / م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران 

بار کد 34424656 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   ۳۵7۰۲۳ ث  ش  به  محدود  مسئولیت  با  طنین  دشت  ستاره   
۱۰۱۰۴۰۶۱۵۰۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 9۴/۴/۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد سید جواد آروزه ش. م ۰۰۴۲۵۴۱۱۲۲۰ 
الشرکه  با دریافت کلیه سهم  تبار ش. م ۰۰۶۲۳۸۱۵۵۵ هر یك  بابائی  و وحید 
خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت 
یافت و ماده مربوطه  از مبلغ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کاهش 
در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید لیست و میزان سهم الشرکه هر یك از 
تراشنده عمرانی ش.  ماندانا  میباشد  به شرح ذیل  از کاهش سرمایه  شرکاء پس 
آروزه ش.  الشرکه سید مجید  ریال سهم  م ۰۰79۸۸۴۰۱۶ دارنده ۶/۰۰۰/۰۰۰ 
الشرکه حامدرضا کاظمی ش.  م ۰۰7۵9۱۵۸۶۳ دارنده ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال سهم 
م ۰۰۶۰7۱۱۰۵۱ دارنده ۵۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه سید محسن زاده ش. م 
م  ابدوست ش.  عباسعلی  الشرکه  ریال سهم  دارنده ۵۰۰/۰۰۰    ۰۴۵۲7۱۵۴۱۵
۰۰۸۴۱۰۴۳7۶ دارنده ۵۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه با ثبت این مستند تصمیمات 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  شریك  خروج  طریق  از  سرمایه  کاهش 
الکترونیك شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس میباشد .
323387 / م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران 

بار کد 34581991
 آگهی تغییرات شرکت

 ایماکو با مسئولیت محدود به ش ث 9۸۵۱ و ش ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۲۵۳ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 9۴/۱۲/۱۱ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد اریا ملکوتی ش. م ۰۰۴۴۰۵۲۵۴۵۴ با پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴/۱۸۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش داد سید فرهاد 
حجازی فرهمند ش. م ۰۰۴7۳7۱۱۵۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم 
الشرکه خود را به مبلغ ۵/۳9۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش دادند احمد تهرانی کیا ش. 
با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به  م ۰۰۳۴۵۱۴۰۵۸ 
مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش دادند سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه 
اصاح گردید لیست و میزان سهم الشرکه هر یك از شرکاء پس از افزایش سرمایه 
م ۰۰۴۴۰۵۲۵۴۵۴دارنده ۴/۱۸۲/۰۰۰/۰۰۰  ملکوتی ش.  میباشد  ذیل  به شرح 
دارنده   ۰۰۴7۳7۱۱۵۳ م  ش.  فرهمند  حجازی  فرهاد  سید  الشرکه  سهم  ریال 
احمد  ریال   ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ دارای  آزاد  فرهنگ  احمد  ریال   ۵/۳9۴/۰۰۰/۰۰۰
تهرانی کیا ش. م ۰۰۳۴۵۱۴۰۵۸ دارای ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با ثبت این مستند 
توسط  شده  انتخاب  الشرکه  سهم  افزایش  طریق  از  سرمایه  افزایش  تصمیمات 
متقاضی در سوابق الکترونیك شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس میباشد .
323389 / م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران 

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری رانا مدل 9۳ با شماره شهربانی ۲۶۲ط۴۱ایران ۸۲ 
با شماره موتور ۱۶۳۶۰۰۳۲9۸۱ و شماره شاسی naauo۱fe۳eto۴۶۵۶۱مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طی پرونده کاسه 9۵۰۰۱۳ ش اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب 
شهرستان مهران متهم آقای حسین تیشه برپا فرزند محمود فعا مجهول المکان 
به اتهام صدور چك با محل به مبلغ بیست و هشت میلیون ریال حسب شکایت 
سجاد برزردی تحت تعقیب شعبه اول بازپرسی می باشد و در اجرای ماده ۱7۴ 
آیین دادرسی کیفری به نامبرده اباغ که ظرف مدت یك ماه از تاریخ نشر آگهی 
در شعبه حاضر و در برابر بزه انتسابی از خود دفاع نمایید در غیر اینصورت برابر 

مقررات تصمیم گیری خواهد شد. با حق داشتن وکیل 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مهران- معراج فرجی

آگهی احضار متهم 
موضوع  با  نوری  سبزی  متهم  علیه  ای  شکوائیه  علی  فرزند  الفته  کلثوم  شاکی 
کاهبرداری تنظیم نموده که به کاسه 9۳۰99۸۰۸7۸7۰۰۳7۶ ثبت گردیده 
است  تعیین شده  ۸:۳۰ صبح  ۱۳9۵/۵/۰۶ ساعت  مورخ  آن  وقت رسیدگی  که 
به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی 
نوبت  امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یك  انقاب در  و  دادگاههای عمومی 
در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد عدم حضور موجب صدور رآی به صورت 

غیابی خواهد شد.
طالب ده گنبدی- دادرسی دادگاه کیفری دو شهرستان ملکشاهی

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طی پرونده کاسه 9۵۰۱۰۰ ش اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب 
شهرستان مهران متهم آقای رضا قره داغی فعا مجهول المکان به اتهام عدم رعایت 
مقررات کار منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی با توجه به شکایت اقبال نوروزی 
تحت تعقیب شعبه اول بازپرسی می باشد و در اجرای ماده ۱7۴ آیین دادرسی 
کیفری به نامبرده اباغ که ظرف مدت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه حاضر 
و در برابر بزه انتسابی از خود دفاع نمایید در غیر اینصورت برابر مقررات تصمیم 

گیری خواهد شد. با حق داشتن وکیل 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مهران- معراج فرجی

آگهی مزایده نوبت اول
۱-حسین۲- علیهم:آقایان  کاسه9۵۰۰۴۴محکوم  اجرائی  درپرونده  اینکه  نظربه 
طوبی7-شیرین۸-زهرا9- محسن۳-یوسف۴-عقیل۵-حسن۶-خانمها 
به  فرزند:محمد  وهمگی  لحیمی  همگی  شهرت  نصیره۱۰علیه۱۱-مریم۱۲-فاطمه 
پرداخت مبلغ۴۵۴۰۴۶۸۰۸ریال بابت اصل خواسته وسایرخسارات درحق محکوم لها 
:ملك گرجی فرزند:محمدقاسم ومبلغ:۲۲7۰۲۳۴۰ریال بابت نیم عشردولتی محکوم 
گردیده اند که محکوم له جهت استیفای مطالبات خود درخواست مزایده ششدانگ 
تی  از۳۰سال  بیش  آن  اعیانی  قدمت  اعیانی۱۴۱/۸۳که  مساحت  به  واحدمسکونی 
باشدوتحت پاک ثبتی۱۱/۵۰7۳بخش۱۰اهوازواقع درشهرستان بندرماهشهر-خیابان 
شریفی-کوچه اباذر رانموده که مراتب به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی 
ارجاع که کارشناس ارزش آن رامبلغ:7۸۰۰۰۰۰۰۰۰ریال اعام نموده وبرای روزسه 
شنبه مورخ ۱۳9۵/۴/۱۵ساعت۱۰الی۱۱صبح تعیین ومحل مزایده دفتراجرای احکام 
شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان بندرماهشهرمیباشدوازخریداران دعوت 
به عمل می آیدیك هفته قبل ازمزایده ازملك توقیفی مذکوربازدیدنمایند،برنده مزایده 
کسی است که باالترین قیمت رااعام نموده وده درصدقیمت پیشنهادی رافی المجلس 
به حساب سپرده دادگستری بندرماهشهربه شماره:۲۱7۱۲9۲۳۰۳۰۰9واریز ومابقی 
را ظرف یك ماه پرداخت نماید.)جهت بازدیداز باشماره:۰9۳7۰۰۳9۶۴۲به نام عقیل 
لحیمی فرزند محکوم لها ملك گرجی تماس حاصل نمایید.(      شماره م.الف)۱۶/9۳۰(
مدیردفتراجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان بندرماهشهر-علی آمان

آگهی صدور سند 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  به  مربوط  اصاحی  آگهی 
 ۱۳9۴۶۰ شماره  رای  موجب    به  اینکه  با  نظر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانی 
۳۰۱۰۲۲۰۱9۶۲۸-9۴/۸/۱۳ و رای اصاحی شماره ۲۲۰۲۸9۰7-9۴/۱۲/۲۴  و 
عادی  اسناد  به  رسیدگی  هیئت   9۵/۳/۱7-۲۲۰۰۳۵۲9 شماره   اصاحی  رای  
مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک رباط کریم  به موجب ماده ۳ قانون تعیین 
برتاکید  مبنی  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و 
انتقال عادی تعرفات مالکانه متقاضی خانم سمانه بختیاری  فرزند محمد به شماره 
شناسشنامه ۱۰۵۱9 صادره از تهران نسبت  به ۵۲/۲۶۱ متر مربع باقیمانده پاک 
۳/۱۴۸اصلی واقع در ربا ط کریم از مالکیت رسمی شرکت تولیدی شاه چای محرز 
به منظور  اطاع یك نوبت منتشر می گردد و در صورتیکه شخص  گردیده که 
یا اشخاصی نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی دااشته  باشند می 
توانند از تاریخ انتشار  به مدت یك ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم ورسید 
اخذ نماینده به دادگاه صالحه احاله و اخذ امات  موکول به ارائه حکم قطحی  از 
وعدم   مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  گردد  می  صالحه   دادگاه  
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت جدید مانع از مراجعه متقرر به دادگاه نخواهد بود .م/الف ۴9۰ 
رئیس ثبت اسناد رباط کریم ابوالفضل محمد حسینی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی1

آگهی موضوع ماده3 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره۱۳9۴۶۰۳۳۱۰۵۵۰۰7۲۸9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
نظرآباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی لطفی فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه۱۲۴۳در ششدانگ یك باب مغازه به مساحت ۲۶/79مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پاک۳۵ اصلی واقع در سیدجمالدین خریداری از مالك رسمی آقای محمدموسی 
رنجبرپور صفحه۱ دفتر ۲۵۴ محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم گیسو فتاحی دارای ش ش ۳7     به شرح دادخواست به کاسه 9۵/۶7۲/ 
۱ ش از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عزت الدین هاشمی      بشناسنامه ۱در تاریخ 9۳/۸/۳ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-متقاضی همسر متوفی 

ساری  از  ۲۰۸۰۰۰9۳7۰صادره  به ش ش  الدین  عزت  فرزند  هاشمی  ۲-بنفشه 
دختر متوفی 

۳-گپلدا هاشمی فرزند عزت الدین به ش ش ۴۸۲صادره از رشت دختر متوفی 
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت یك مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شدم. الف ۱۸۴ 
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ساری – رزاقی 

متن آگهی
آزادی  سارا  خانم  وکالت  با  اسدعلی  فرزند  امرایی  امیری  اله  آقای صحبت  خواهان 
دادخواستی به طرفیت خواندگان احسان کوراوند –احسان کرمی – فریدون حسین 
دوست – فرامرز جباری – اسداله مرادی خواسته صدور حکم ورشکستگی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه نهم دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کاسه 9۵۰99۸۶۶۱۰9۰۰۰۶7 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۴/۱9 و ساعت ۱۲:۳۰ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطاع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه نهم حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد.

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای فرشاد غامی  دارای ش ش ۳   به شرح دادخواست به کاسه 9۵/۵۳۴/ ۱ 
ش از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهناز جهان پناه   بشناسنامه ۸۳۸در تاریخ 9۵/۲/۲۵ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-متقاضی پسر متوفی 

۲-میترا غامی فرزند نور علی به ش ش 9 صادره از ساری دختر  متوفی 
۳-مهران غامی فرزند نور علی به ش ش ۶9 صادره از ساری پسر متوفی 

۴-نور علی غامی فرزند ذوالفعلی به ش ش ۲۰۶ صادره از ساری همسر متوفی 
۵-سیده حوریه رحیمی فرزند سید کاظم به ش ش ۴77 صادره از ساری مادر 

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

شدم. الف ۱۸۴ 
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ساری – رزاقی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
قانون  موضوع  اول  هیات  شماره۱۳9۵۶۰۳۳۱۰۵۵۰۰۰۶99  رای  برابر  رسمی 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
داود اینانلو فرزند علی بشماره شناسنامه۴۳۴۱در ششدانگ یك باب ساختمان به 
از پاک۳۶ اصلی واقع در صالح  مساحت ۲۰۱/۴۵مترمربع مفروز و مجزی شده 
شماره۵۱۶۳۲  سند  موضوع  ربانی  رجبعلی  آقای  رسمی  مالك  از  خریداری  آباد 
مورخ۱۳۴9/۸/9 دفترخانه ۱7تهران محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
اعتراض طبق  و عدم وصوا  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی  نمایند. 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

قهرمانی حدادی در مسابقه های دوومیدانی آلمان

پرتابگر دیسك ایران در رقابت های دوومیدانی آلمان قهرمان شد.
احسان  آلمان  اشتوتگارت  دوومیدانی  های  رقابت  در  ایسنا،  گزارش  به 

حدادی پرتابگر دیسك المپیکی ایران به رقابت با حریفان خود پرداخت.
او با رکورد ۶۴ مترو ۶۵ سانتی متر به مقام قهرمانی رسید.

حدادی حدود یك ماه است که برای کسب آمادگی جهت حضور در 
المپیك در آلمان اردو زده است. اوتا پایان المپیك به ایران باز نمی گردد.

سه طال حاصل کار دوومیدانی کاران ایران 
در رقابت های بین المللی ترکیه

 نمایندگان ایران در روز نخست رقابت های بین المللی دوومیدانی به 
میزبانی ترکیه در سه ماده به سه مدال طا دست یافتند.

 این رقابت ها از روز شنبه  به میزبانی ترکیه آغاز شد و »محمد صمیمی« 
در پرتاب دیسك با رکورد ۶۳.7۶ متر قهرمان شد، »محمود صمیمی« با 
رکورد ۶۲.۲۲ متر به مدال نقره رسید و »بهنام شیری« با رکورد ۶۰.۴۸ 

متر بر سکوی سوم ایستاد.
در رشته پرش ارتفاع نیز »محمد رضا وظیفه دوست« با ثبت رکورد ۲.۱۵ 
متر به مدال طا دست یافت. »کیوان قنبرزاده« با رکورد ۲.۰9 متر نایب 

قهرمان شد و پرنده اوکراینی در جایگاه سوم قرار گرفت. 
»سجاد هاشمی آهنگری« دارنده رکورد ملی در دو ۴۰۰ متر نیز با ثبت 
زمان ۴۶ ثانیه و ۲7 صدم ثانیه به مدال طا دست یافت و »مهدی زمانی« 

دیگر دونده کشورمان از دور رقابت ها کنار رفت.
»رضا قاسمی« دونده المپیکی کشورمان در دو ۱۰۰ متر مردان نیز، با ثبت 
زمان ۱۰ ثانیه و ۵9 صدم ثانیه بر سکوی سوم ایستاد و دوندگان اوکراینی با 
ثبت زمان های ۱۰ ثانیه و ۴۸ صدم ثانیه و ۱۰ ثانیه و ۵۸ صدم ثانیه عنوان 

های دوم و سوم را از آن خود کردند. 
»میاد سیار« هم در دوی ۱۱۰ متر با مانع نایب قهرمان شد.

در بخش بانوان نیز »مریم طوسی« در دو ۱۰۰ متر بانوان با ثبت زمان ۱۱ 
ثانیه و ۸۴ صدم ثانیه نایب قهرمان و دونده اوکراینی با زمان ۱۱ثانیه و ۸۱ 
صدم ثانیه قهرمان شد. همچنین نماینده ترکیه با زمان ۱۱ ثانیه و 9۴ صدم 

ثانیه به مدال برنز رسید.

تقدیر سرمربی روسیه از عملکرد بازیکنانش

 سرمربی تیم ملی روسیه ضمن تقدیر از عملکرد بازیکنانش در دیدار 
برابر انگلیس در مرحله گروهی جام ملت های اروپا گفت:  مساوی کردن 

با انگلیس کار آسانی نبود.
تیم ملی فوتبال روسیه در مرحله گروهی رقابت های جام ملت های اروپا 
برابر انگلیس با گل دیرهنگام، دقیقه 9۲ گلوشکوف به تساوی یك بر یك 

رسید.
لئونید اسلوتسکی سرمربی تیم روسیه ضمن ابراز خشنودی از عملکرد 
بازیکنانش گفت:  می خواهم از بازیکنانم تشکر کنم، چون آنها تا لحظه آخر 

جنگیدند و با وجود فشاری که روی آنها بود موفق به گلزنی شدند. 
وی افزود:  آنها خوب مبارزه کردند و نتیجه خوبی گرفتند. انگلیس بازی 
را در اختیار داشت ولی ما توانستیم با وجود مهاجمان خطرناکشان، آنها 

را متوقف کنیم. 
ساکرنت نوشت: هر چند این نتیجه گام مثبتی برای امیدهای روسیه به دور 
بعدی بود، ولی بعد از سوت پایان بازی، صدها نفر از هواداران روسی با عبور 

از کمربند امنیتی به هواداران انگلیس حمله کردند. 

صعود آمریکا و کلمبیا به مرحله 
حذفی کوپا آمه ریکا

تیم ملی فوتبال آمریکا با پیروزی ارزشمندی که برابر 
پاراگوئه به دست آورد به عنوان تیم نخست به دور 
بعد راه پیدا کرد، این درحالی است که کلمبیا برابر 
کاستاریکا تن به شکست داد، اما به عنوان تیم دوم به 

دور بعد راه پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، در ادامه دور گروهی رقابت های 
کوپا آمه ریکا دو دیدار برگزار شد. در دیدار نخست 
تیم ملی فوتبال آمریکای میزبان به مصاف پاراگوئه 
رفت که این دیدار در نهایت با پیروزی یك بر صفر 

آمریکا به پایان رسید.
تك گل بازی را کلینت دمپسی در دقیقه ۲7 به ثمر 
رساند، آمریکا در حالی در این دیدار به پیروزی رسید 
که از دقیقه ۴۸ با اخراج یك بازیکن از این تیم ۱۰ 

نفره به کار خود ادامه داد.
پیش  که  کلمبیا  شده  برگزار  دیدار  دیگر  در 
کرده  نهایی  بعد  دور  به  را  خود  صعود  این  از 
با  این دیدار  به مصاف کاستاریکا رفت که  بود، 
در  رسید.  پایان  به  کاستاریکا  دو  بر   ۳ پیروزی 
این دیدار یوهان ونگانس ۲، فرانك فابرا ۳۴ )گل 
به خودی( و سلسو بورجس ۵۸ برای کاستاریکا 
فابرا 7 و مارلوس مورنو  گلزنی کردند و فرانك 

7۳ گل های کلمبیا را به ثمر رساندند. 
به این ترتیب از این گروه آمریکا به عنوان تیم نخست 
و کلمبیا به عنوان تیم دوم به دور بعد راه پیدا کردند 

و کاستاریکا و پاراگوئه هم حذف شدند. 

توزیع هفت سهمیه المپیک در مسابقات 
وزنه برداری قهرمانی پان امریکن

هفت کشور دیگر به جمع سهمیه داران المپیك 
کنون  تا  و  شدند  اضافه  وزنه برداری  رشته  در 
تکلیف ۱۳9سهمیه از طریق مسابقات مشخص 

شده است.
وزنه برداری  مسابقات  اتمام  با  ایسنا،  گزارش  به 
المپیك  سهمیه های  توزیع  پان امریکن  قهرمانی 
از طریق مسابقات قاره ای به پایان رسید. در پایان 
این مسابقات هفت کشور موفق به دریافت سهمیه 
شدند. اکنون از ۱۵۶ سهمیه ای که در در بخش 
مردان توزیع می شود، تکلیف ۱۳9 سهمیه مشخص 

شده است.
از میان سهمیه های باقی مانده سه سهمیه  به میزبان 
تعلق می گیرد، هشت سهمیه از طریق رنکینگ ) ۲۰ 
جون ۲۰۱۶ اعام خواهد شد( و ۶ سهمیه نیز از 

طریق وایلد کارت توزیع می  شود.
و  پرو  دومنیکن،  آمریکا،  مکزیك،  اکواردور،  کوبا، 
کانادا کشورهایی هستند که در مسابقات قهرمانی 
پان امریکن هر کدام موفق به کسب یك سهمیه 

المپیك شدند.

خبرخبر

کسب  با  ایران  تکواندوی  نفره  پنج  تیم 
چهار مدال طا و یك نقره به کار خود در 

تورنمنت بین المللی یونان پایان داد.
یونان  بین المللی  تورنمنت  دوره  ششمین 
سنی  رده  در  تکواندوکار   ۱۸۱ حضور  با 
بزرگساالن، روز شنبه در شهر »تسالونیکی« 
تکواندوی  ملی  تیم   و  شد  برگزار  یونان 
برون مرزی  تورنمنت  کشورمان در آخرین 
اش پیش از حضور در بازیهای المپیك ریو 
۲۰۱۶ موفق به کسب ۴ مدال طا و یك 

مدال نقره شد.
»کیمیا علیزاده« در ادامه موفقیت های خود 
موفق شد در وزن منهای ۶۲ کیلوگرم با غلبه 
زرین طا  به مدال  تمامی حریفان خود  بر 
دست یافته و امیدها را برای مدال آوریش در 

بازی های المپیك نیز افزایش دهد.
 ۵۴ منهـای  وزن  در  پـور  هـادی  آرمیـن 
منهـای  در  عاشـورزاده  فـرزان  کیلوگـرم، 

۵۸ و مهـدی خدابخشـی در وزن منهـای 
۸۰ کیلوگـرم مـردان، دیگـر طایـی هـای 

ایـران بودنـد.
همچنین سجاد مردانی در وزن به اضافه ۸7 
کیلوگرم در دیدار نهایی برابر »عبدل عیسی 
اف« از نیجریه شکست خورد و به مدال نقره 

بسنده کرد.
بیژن مقانلو، مهدی بی باک و مهرداد یوسفی 
هدایت تیم تکواندوی مردان ایران را برعهده 
کیمیا  مربی  نیز  کمرانی  مهرو  و  داشتند 

علیزاده بود.
امتیاز  دارای  یونان  بین المللی  تورنمنت 
همچنین  و  جهانی  فدراسیون  رنکینگ 

المپیك است.
)کیمیا  سهمیه  چهار  با  ایران  تکواندوی 
علیزاده، مهدی خدابخشی، سجاد مردانی و 
فرزان عاشورزاده( در بازیهای المپیك ۲۰۱۶ 

ریودوژانیرو شرکت خواهد کرد.

چهار مدال طال و یک نقره برای تکواندوکاران ایران در تورنمنت یونان

با گذشت اندک زمان از حضور مربی اهل اسلوونی در 
تیم  این  پیرامون  اما حواشی  بانوان  والیبال  تیم ملی 

بوجود آمده است.
»مایدا چیچیچ« مربی اسلوونیایی در تیم  با حضور 
ملی والیبال بانوان امید زیادی در دل خانواده والیبال 
بانوان ایجاد شد تا روزهای ناکامی به پایان برسد و ملی 
پوشان والیبال بانوان هم بتوانند در رده های بین المللی به 

عناوین قابل توجهی برسند.
اما آن چه که در حدود یك ماه ونیم حضور مایدا درایران 
رخ داده است نشان نمی دهد که والیبال بانوان بتواند با 

این مربی راه موفقیت را طی کند.
حدود ۲۰ روز پیش اولین حاشیه در تیم ملی بانوان 
ایران رسانه ای شد و فریبا سلیمانی که سال ها سرپرست 
تیم ملی ایران بود از سمت خود استعفا کرد. به دلیل 
انتخابی  اینکه تیم ملی والیبال مردان در رقابت های 
المپیك حضور داشت سلیمانی با در نظر گرفتن منافع 
ملی سکوت کرد وهیچ گاه درباره مشکل رخ داده و علت 

استعفای خود صحبت نکرد. در این میان سیما صدیقی 
نیز که به عنوان مربی در کنار تیم حضور داشت استعفا 
داد. قبل از رفتن محمدرضا داورزنی به ژاپن او دومین 

استعفای سلیمانی را قبول کرد. 
درحالی که به نظر می رسید رییس فدراسیون هم 
عاقه ای به رفتن سلیمانی که سال ها در تیم ملی 
بوده است نداشته اما اصرار خود سلیمانی باعث شد 
رفتن  از  بعد  کند.  موافقت  استعفا  این  با  داورزنی 
بانوان  رییس  نایب  طرف  از  که  آن چه  سلیمانی 
مسائل  دلیل  به  سلیمانی  که  بود  این  شد  مطرح 
خود  تصمیم  این  واقع  در  و  رفته  تیم  از  شخصی 

سرپرست تیم ملی بوده که استعفا داده است.
و  »مایدا«  میان  نظر  اختاف  شود  می  شنیده  اما 
»سلیمانی«  به دلیل توهین های این مربی اسلوونیایی 
رخ داده است. این مربی درتمرین ها نسبت به سرپرست 
تیم ملی ایران رفتار احترام آمیزی نشان نمی داده و به 

نوعی نگاه باال به پایین به او داشته است.
این مربی در برخی از مسائل که خیلی هم جزو وظایف 
سرمربی تیم نیست هم اظهار نظر می کند. مایدا لباسی 
که به همراه تیم برای حضور در تمرینات در نظر گرفته 
بود را تغییر داد. در واقع او برای تغییر لباس تمرینی خود 
شخصا وارد ماجرا شده است در حالی که وظیفه یك 

سرمربی تنها پرداختن به مسائل فنی ا ست.
زهره  مدیریت  از  ناشی  می توان  را  اتفاق ها  این  تمام 
میرسپاسی نایب رییس بانوان فدراسیون دانست. با توجه 
به اینکه محمدرضا داورزنی تمامی امور بانوان را برعهده 
او قرار داده است اما به نظر می رسد میرسپاسی در انجام 

کاری که به او سپرده شده خیلی موفق نبوده است.

حبیب خمجانی،رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر از برگزاری رقابت های 
قهرمانی کشور خبر داد.

وی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین 
در خصوص این خبر گفت:پس از وقفه ای چند ساله،در صددیم رقابت های 
قهرمانی کشور را برگزار کنیم و با توجه به مدت زمانی که از آخرین دوره این 
مسابقات گذشته،پیش بینی می شود مسابقات با استقبال خوبی روبرو شود.
خمجانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر آیین نامه برگزاری مسابقات 
به هیات های استانی ارسال شده وتا ۱۵ تیر ماه منتظر دریافت اعام 
میزبان  و  زمان  برای  ریزی  برنامه  آن  از  وپس  هستیم   آمادگی ها 

رقابت ها صورت می گیرد. 
رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر افزود: در آییین نامه حضور دو بازیکن زیر 
۲۰ سال در تیم ها الزامی شده و از این رو می توانیم شاهد حضور چهره های 
جدید باشیم. ضمن اینکه مسابقات قهرمانی کشور این فرصت را در اختیار 
تیم هایی که توان حضور در لیگ باشگاهی را ندارند و یا بازیکنان مستعدی 
که نتوانسته اند در به عضویت تیمی درآیند، قرار می دهد تا توانمندی های 
خود را به نمایش بگذارند و از طرفی فرصت خوبی برای انجمن هست تا 
استعدادهای جدید را شناسایی کرده و به پشتوانه سازی تیم ملی کمك کند.

وی گفت: دسته بندی رقابت های قهرمانی کشور متفاوت از رقابت های 
باشگاهی است و با توجه به اینکه اخیرا این مسابقات برگزار نشده، پس از 
انجام رقابت های امسال تیم های شرکت کننده به ۸ تیم در دسته یك و 
۸ تیم در دسته دو تقسیم می شوند و باقی تیم ها نیز در دسته سه قرار 

خواهند گرفت.
خمجانی پیرامون رقابت های لیگ باشگاهی سال 9۵ اعام کرد: دسته بندی 
رقابت های لیگ 9۵ انجام شده و تیم ها تا ۳۱ تیر فرصت دارند نسبت به 
اعام حضور خود اقدام نمایند. همچنین مهلت نقل و انتقاالت از اول تیر تا 
اول شهریرو ماه اعام شده و پس از آن مسابقات لیگ 9۵ در نیمه ی دوم 

سال برگزار خواهد شد.

مربی که نیامده راه کی روش را در پی گرفت  آغاز لیگ بسکتبال با ویلچر  از نیمه دوم امسال 
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برگزاری دوره  ها ی آموزشی 
فعا الن  گردشگری  در گلستان

هدف  روستاهای  دهیاران  ویژه  آموزشی  دوره 
معاونین  و  مدیران  آموزشی  دوره  و  گردشگری 
مدارس محل استقرار واسکان مسافرین دراستان 
گلستان برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی  و امور 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری؛ در راستای اجرای دوره های آموزش 
توانمند سازی نیروی انسانی شاغل و فعال بخش 
روستاهای  دهیاران  ویژه  های  دوره  گردشگری، 
معاونین  و  مدیران  آموزش  و  گردشگری  هدف 
مدارس محل استقرار و اسکان مسافرین در این 

استان برگزار شد.
به گفته معاون گردشگری این اداره کل، ضمن اشاره 
به حضور تعداد ۶۱ نفر در این دوره،  اهداف برگزاری 
دوره ویژه دهیاران روستاهای هدف گردشگری را 
برشمرد و عنوان کرد: شناخت صنعت گردشگری 
و درک بهتر از اصول و مبانی گردشگری روستایی، 
در  گردشگری  فرهنگی  و  طبیعی  های  ظرفیت 
است  دوره  این  برگزاری  اهداف  جمله  از  منطقه 
روستایی  گردشگری  مدیریت  و  ریزی  برنامه  و 
و همچنین مدیریت زیستی و آشنایی با حقوق 
گردشگری و جامعه میزبان  و الگوهای رفتاری و 
مهرت های فردی وارتباطی از دیگر اهداف می باشد.

آسفالت  756هزار متر مربع از معابر 
ساري در سال گذشته

دکتر مهدي عبوري شهردار ساري گفت: در سال 
گذشته 7۵۶۸۲7 متر مربع از معابر مرکز استان 

آسفالت شد.
وی افزود: این اتفاق در حالي افتاده است که قیر 
دیگر در سبد حمایتي دولت قرار ندارد و با هزینه اي 

چندین برابر قبل خریداري مي شود.
دکتر عبوري پس از بازدید از چند پروژه و بویژه 
زیر گذر فرح آباد با اشاره به تداوم نهضت آسفالت 
تا هر زمان که نیاز باشد گفت: شهرداري ساري 
فقط در سال گذشته 7۵۶۸۲7 مربع از معابر ساري 
یك ۲99۲9۰  منطقه  سهم  که  کرد  آسفالت  را 
مترمربع ، منطقه دو ۱7۳۶۰7 مترمربع و منطقه 
سه ۲۸۳9۳۰ متر مربع بود وي با بیان اینکه دویست 
سال 9۴  در  آسفالت  نهضت  بابت  ریال  میلیارد 
پرداخت شد افزود : الزم به گفتن است که تا پیش 
از حضور اینجانب در شهرداري چون قیر در سبد 
حمایت دولت بود قیمت به مراتب ارزانتري نسبت 
به امروز داشت و در حال حاضر باید چندین برابر 
گذشته بابت خرید آن هزینه گردد اما با این وجود 
بسیاري از مناطق و بویژه منطقه سه ساري محدوده 
هایي بودند که طي سي سال اخیر اصاً آسفالت 
نشده بودند اما ما به رغم افزایش چشمگیر قیر بخاطر 

آسایش شهروندان نهضت آسفالت را رقم زدیم.

1.8 میلیون تن، مصرف سالیانه لوله و پروفیل
 در کشور

بهادری-اصفهان: رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد کشور گفت: 
امروز میزان نیاز سالیانه کشور به لوله و پروفیل به رقم ۱.۸ میلیون 
تن می رسد و بیش از این رقم مصرف نداریم و ظرفیت ۱۴ میلیون 

تنی ایجاد شده، مطابق با واقعیت و نیاز نیست .
بهرام سبحانی اظهار داشت: برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص 
نحوه تامین ورق مورد نیاز صنایع پایین دستی ناعادالنه بوده، استفاده 
ابزاری و تبلیغات منفی و غوغاساالری عده ای در این صنعت موجب 
شد:  یادآور  وی  کند.  جلوه  واقعی  غیر  به شکل  شرایط  است  شده 
لوله و  تولیدکنندگان  بررسی ها و اطاعات موجود نشان می دهد 
پروفیل در ایران در دوران پیك مصرف هم کمتر از دومیلیون تن ورق 
مصرف داشتند و بنابراین باید با مسایل به شکل واقع گرایانه روبرو 
شد . وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعام کرد: واحدهای 
در  گیان  فوالد  مجتمع  و  اهواز  لوله  و  نورد  مبارکه، شرکت  فوالد 
مجموع دو میلیون تن ورق مورد نیاز اعضای سندیکای تولیدکنندگان 
لوله و پروفیل فوالدی را برای امسال تامین کنند. مدیرعامل مجتمع 
کار  به  آغاز  امروز  واحد صنعتی  این  مبارکه خاطرنشان کرد:  فوالد 
نکرده و تولید کنندگان لوله وپروفیل نیز از سابقه فعالیت الزم در 
گذشته  سالهای  تمام  در  طرف  دو  بنابراین  برخودارند،  بخش  این 
بایکدیگر همکاری داشته و این روند کماکان ادامه دارد و باید منطقی 
با رویدادها برخورد شود. وی پیرامون طرح موضوع گرانفروشی فوالد 
مبارکه که موجب تعطیلی برخی از واحد های داخلی شده، گفت : 
این موضوع بدور از واقعیت است و با بررسی دقیق می توان دریافت 
بسیاری از این کارخانه ها به دلیل ناتوانی در تامین مالی و مسایل 

حاشیه ای سال ها از چرخه تولید خارج شده اند.

بازرسی از 390  واحد نانوایی  در  نقده
ارومیه-خبرنگار پیام زمان: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 
نقده گفت: رصد و پایش مستمر قیمت کاالهای خوراکی و غیرخوراکی 

در اردیبهشت ماه  در نقده انجام شد.
قربان انوشه با اشاره به اقدامات و عملکرد این اداره در اردیبهشت ماه 
اظهار داشت: در این رابطه در حوزه بازرگانی داخلی و در راستای رصد 
و پایش مستمر وضعیت قیمت بازار انواع کاالها و خدمات، تغییرات 
قیمت ۴7 قلم کاالی خوراکی شامل اقام پروتینی، میوه و مرکبات، 
حبوبات، کاالهای اساسی، لبنیات، روغنهای خوراکی و ۴۶ قلم کاالی 
غیر خوراکی شامل الستیك، آهن آالت، مصالح ساختمان و روغن 

موتور صورت گرفت.
وی افزود: از سوی دیگر انتخابات اتحادیه های صنفی انجام و بررسی 
و بیمه قالیبافان فعال شهرستان و برگزاری جلسه کمیسیون نظارت 
و پلمپ واحدهای فاقد پروانه کسب با همکاری اتاق اصناف و اماکن 

عمومی انتظامی نیز انجام شد.
انوشه از تعداد بازرسی از واحدهای نانوایی به تعداد ۳9۰ مورد در این 
بازه زمانی خبر داد و گفت: از این تعداد ۸ مورد متخلف شناخته شده 

و برای آنها پرونده تخلفاتی به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال تشکیل شد.
به گفته وی، در بخش بازرگانی خارجی نیز بازدید از دفاتر بازرگانی 
به تعداد چهار مورد و نیز صدور و تمدید کارت بازرگانی هر کدام به 

تعداد دو مورد انجام شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نقده بیان کرد: بازدید از طرح های 
نیمه تمام متقاضی تمدید جواز تاسیس و تکمیل فرم های پیشرفت 

فیزیکی از سایر اقدامات این اداره بوده است.

 7۵ افزایش  با  خودروئی  جامع  طرح  دوم  فاز 
دستگاه از ماشین آالت مکانیزه خدمات شهری، 
تجهیز ماشین آالت آتش نشانی و امداد رسانی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کانشهر تبریز امروز با حضور شهردار کانشهر 
تبریز، رئیس شورای اسامی شهر تبریز، مدیر 
از  جمعی  و  موتوری  خدمات  سازمان  عامل 

مسئولین شهری رسماٌ آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی و امورفرهنگی سازمان 
خدمات موتوری، در مراسمی که به همین منظور 
در میدان ساعت تبریز ترتیب یافته بود  دکتر 
نجفی شهردار کانشهر تبریزبا اشاره  به فرسوده 
بودن ماشین آالت حمل زباله درون شهری تبریز 
و لزوم اقدام اساسی و انجام نوسازی الزم در این 
زمینه ، الحاق 7۵ دستگاه ماشین آالت مکانیزه 
جدید خدمات رسان را گامی موثر برای پیشبرد 
پایدار  توسعه  راستای  در  سازمان  این  اهداف 
شهری و آماده سازی کانشهر تبریز برای سال 
۲۰۱۸ برشمرد. صادق نجفی افزود: این تجهیز 
در راستای اجرای فاز دوم از طرح جامع خودرویی 
خدمات شهری تبریز و  با هزینه ای افزون بر ۶۶ 

میلیارد ریال صورت گرفته است.
وی گفت: این دستگاه ها به دلیل طراحی اصولی 

کارشناسان سازمان خدمات موتوری و بهره گیری 
کارکردهای  دارای  استان،  داخل  تولید  توان  از 

موثرتری نسبت به  ماشینهای قدیمی است.
نجفی اظهار داشت: ماشین های افزوده شده به 
این ناوگان بطور مجزا شامل ۵۰ دستگاه ماشین 
حمل زباله، ۱۵ دستگاه ماشین دو کابین ریچ و 

۱۰ دستگاه نمك پاش مکانیزه می باشد.
زباله،  حمل  ظرفیت  افزایش  تبریز  شهردار 

جلوگیری از اصطکاک بیش از حد در حمل زباله 
و نخاله، تجهیز کامیونت ها به مخازن مجزای 
شیرابه، طراحی بدنه برای نمایش تبلیغات شهری 
و پیام های آموزشی، تخلیه آسان و ایمنی باال را از 
جمله تفاوت های فنی ۵۰ دستگاه ماشین حمل 

زباله نسبت به کامیونت های قدیمی عنوان کرد.
نجفی با اشاره به اینکه عمر مفید این کامیونت 
ها از سه سال به بیش از ۶ سال افزایش یافته 

است دلیل این امر را تغییر کاربری این خودروها 
از سرعتی به قدرتی بیان کرد و افزود: کاهش 
۳۰ درصدی هزینه های این کامیونت ها نسبت 
به خودروهای مشابه در سایر استان ها از دیگر 

مزایای این دستگاه ها به شمار می رود.
های  سیاست  اعمال  به  اشاره  با  تبریز  شهردار 
توسعه ای جدید در سازمان های زیرمجموعه 
شهرداری تبریز و اجرای طرح های مختلف از 
جمله طرح جامع خودروئی برای تجهیز و نوسازی 
ناوگان موتوری شهرداری تبریز، گفت: این روند تا 
رسیدن به نقطه مطلوب ادامه داشته و از امروز 
این ماشین های مکانیزه رسماٌ وارد ناوگان موتوری 

شهرداری تبریز می شوند.
الزم به ذکر است در پایان این مراسم با تحویل 
نمادین کلید دو دستگاه از کامیونت های مکانیزه 
حمل زباله جدید توسط شهردار کانشهر تبریز و 
معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز به 
دو نفر از رانندگان سازمان خدمات موتوری، این 
کامیونت ها به تعداد ۵۰ دستگاه رسماٌ به ناوگان 
موتوری خدمات شهری پیوسته و ضمن حرکت 
منظم از جلو جایگاه مسئولین، جهت خدمات 
رسانی  در نقاط مختلف شهر به مناطق و حوزه 

های مربوطه اعزام گردیدند.

با آغاز فاز دوم طرح جامع خودرویی در شهرداری تبریز، صورت گرفت؛

ورود 75 دستگاه خودروی مکانیزه به ناوگان خدمات شهری 
خبر خبر

مجموعه بزرگ تاریخی فرهنگی مقبره الشعرا 
و پارک موزه قاجار به قطب مهم گردشگری 

کهن شهر تبریز تبدیل شده است
منطقه  شهردار  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفت:  تبریز   ۱۰ منطقه  شهردار  تبریز،   ۱۰
مجموعه بزرگ تاریخی فرهنگی مقبره الشعرا 
و پارک موزه قاجار به قطب مهم گردشگری 

کهن شهر تبریز تبدیل شده است
باقر خوشنواز در مراسم بهره برداری از پروژه 
داشت:  اظهار  قاجار  موزه  محوطه سازی 
اجرای پروژه محوطه سازی موزه قاجار بدون 
اما  نمی شد،  دلسوز محقق  مدیران  همراهی 
به همراه مقبره  این مجموعه  در حال حاضر 
اعتنا در  قابل  به یك مجموعه مهم و  الشعرا 

شهر تبریز شده است
وی با تاکید بر اینکه تبریز در چند سال اخیر 
توسعه  راستای  در  مهمی  رویدادهای  شاهد 
برجسته  گفت:  است  بوده  فرهنگی  نمادهای 
سازی، احیا و شناساندن داشته های فرهنگی 
است  کاری  ترین  اصلی  شهرمان  تاریخی  و 

برای ۲۰۱۸  آماده سازی شهر  برای  باید  که 
برداریم.

دو  جایگزینی  و  تملك  گفت:  خوشنواز 
مدرسه در محوطه پارک موزه قاجار و اتصال 
فرهنگی  تاریخی  مجموعه  به  مجموعه  این 
اقدام مهمی  راه  پیاده  از طریق  الشعرا  مقبره 
تاریخی  محور  سازی  یکپارچه  راستای  در 

فرهنگی تبریز بوده است
پایان  در  تبریز همچنین  منطقه ۱۰  شهردار 
انتقال  دنبال  به  داشت:  اظهار  سخنانش 
تبریز، ۸  به شهرداری  الشعرا  مقبره  مدیریت 
پروژه بزرگ در این مجموعه آغاز شده است 
که این پروژه ها با نظارت کارشناسان میراث 

فرهنگی در حال اجراست
 اقدامات شهرداری، اعتالی هویتی و تمدنی 

کهن شهر تبریز را هدف قرار داده است
شهرداری  گسترده  حرکت های  و  اقدامات   
تبریز در چشم انداز گردشگری ۲۰۱۸، اعتای 
هویتی و تمدنی کهن شهر تبریز را هدف قرار 

داده است.

شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اقدامات  گفت:  تبریز  شهردار   ،۱۰ منطقه 
در  تبریز  شهرداری  گسترده  حرکت های  و 
اعتای هویتی  چشم انداز گردشگری ۲۰۱۸، 
داده  قرار  هداف  را  تبریز  کهن شهر  تمدنی  و 

است
از  بهره برداری  مراسم  در  نجفی  صادق  دکتر 
این  بیان  با  قاجار،  موزه  محوطه سازی  پروژه 
مطلب اظهار داشت: پروژه محوطه سازی موزه 

از اجرای  بایسته ای بود که پس  اقدام  قاجار، 
مختلف  دستگاه های  با  مختلف  تفاهم های 

اجرایی، به ثمر رسید.
به  محوطه  این  اتصال  با  کرد:   اضافه  وی 
مجموعه نفیس مقبره الشعرا، شاهد ایجاد یك 
قطب مهم فرهنگی و تاریخی در شمال شهر 
دستاوردهای  کنار  در  امر  این  بود؛  خواهیم 
متوازی  توسعه  راتاس  در  گردشکری،  ارزنده 

فرصت های گردشگری نیز ارزشمند است.

تبدیل مقبره الشعرا و پارک موزه قاجار به قطب مهم 
گردشگری کهن شهر تبریز

متن آگهی
خواسته  به  خسروکارگر  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کاظمی  فاطمه  خواهان 
مطالبه اجرت المثل اموال و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  انتهای خیابان پژوهنده روبروی  آباد خیابان ولیعصر 
کاسه 9۵۰99۸۶۶۱۰7۰۰۰۱۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۵/۵ و 
ساعت ۰۸:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده . 

َابالغ وقت
9۵۰۰۸9

دادخواستی  سبزی  وبهاراسکندری  سبزی  اسکندری  کیوان  خواهان/شاکی 
خودرو  پاک  فك  به  الزام  خواسته  به  عالی  حمیدرضا  خوانده/متهم  طرفیت  به 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهریار نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
7  دادگاه خانواده شهرستان شهریار واقع در شهرستان شهریار ارجاع و به کاسه 
9۵۰99۸۲۶۴۰7۰۰۰۸7 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۵/۲ وساعت 
۱۱/۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یك  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م.الف:۱۶۶۴7
منشی دادگاه حقوقی شعبه هفتم  دادگاه خانواده شهرستان شهریار-مریم محمدی فرد 

متن آگهی 
بهاره  آقای/ خانم  به محکوم علیه  بدینوسیله  پیرو آگهی های منتشره در جراید 
شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  اباغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  جوادی 
در  آباد  خرم  حقوقی  دادگاه  هشتم  شعبه  از  صادره   9۴۰997۶۶۱۰۸۰۱۰۲۲
پرونده شماره 9۴۰99۸۶۶۱۰۸۰۰۳9۰ محکوم به تنظیم سند رسمی یك دستگاه 
خودروی سواری به شماره انتظامی ۳۱ایران ۶۸۴ ب ۵۳ در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و پرداخت مبلغ یك میلیون ششصد و هفتاد هزارریال در حق محکوم له 
آقای علی خسروی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  دارید  مهلت 
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.     حصر وراثت

اابوالقاسم متولد۵/۵/ ۱۳۳9  اعظم بختیاری دارای شماره شناسنامه ۸9۱  فرزند 
صادره از شهریار بشرح دادخواست و به کاسه ۲۱۲/۶/9۵ از این شورا درخواست 
فرزند  بختیاری  ابولقاسم  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده   وراثت  حصر 
اقامتگاه  تاریخ ۱۳9۲/۱/۱۰در  ابراهیم عوض به شماره شناسنامه ۲۴  در  محمد 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
۱-اعظم بختیاری فرزند: ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۸9۱  نسبت دختر 
۲-مرتضی بختیاری  فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۱۵  نسبت پسر 

۳-ملك  بختیاری  فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 7 نسبتدختر 
۴- محمد بختیاری فرزند  ابوالقاسم  شماره شناسنامه ۳۰ نسبت پسر 

۵- حسن بختیلری فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه9۴۸نسبت پسر 
۶حسین بختیاری فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه  ۴ نسبت پسر 

7-میثم بختیاری فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه صفر نسبت پسر 
۸-محسن بختیاری فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه صفر نسبت پسر 

9-مجتبی بختیاری فرزند ابوالقاسم به شماره  شناسنامه ۴۶۱۶ نسبت پسر 
۱۰-مصطفی بختیاری فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۲۲۲۶ نسبت پسر 

۱۱-سمانه بختیاری فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه صفر نسبت دختر 
۱۲-سکینه شریف زاده فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۳9۱نسبت همسر

م/الف۴9۱
حوزه  شش شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

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

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

فاقد سند رسمي
برابر آرا اصاحي شماره ۱۳9۵۶۰۳۳۱۰۰9۰۰۰۲۱۲ و ۱۳9۴۶۰۳۳۱۰۰9۰۰۰۲۱۳ 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   9۵/۲/۱۵ مورخ 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك کرج- ناحیه 
یك تصرفات مالکانه بامعارض متقاضیان آقاي/ احمد اماني قوناققران فرزند زینال 
زینش بشماره شناسنامه ۳۰۳ کدملي ۶۰۳9۴۱۵۴۳۶ و باقر اماني قوناققران فرزند 
زینال زینش بشماره شناسنامه ۱۰ کدملي ۶۰۳9۸۳۲۰7۱ سهم هر یك سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یك باب خانه/ به مساحت ۱۵۱/۴۴ مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پاک ۵۰۴ فرعي از ۱۵۵ - اصلي واقع در جوادآباد خریداري بصورت سند 
عادي از مالك رسمي آقاي/ روح اله مدیر مسیحائي که مالکیت آن ذیل ثبت صفحه 
۴۸۱ و ۴۸۳ دفتر 7۳ ثبت و سند صادر شده، محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
اداره تسلیم  این  به  اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را  انتشار  تاریخ  از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود  از  از اخذ رسید ظرف مدت یکماه  و پس 
را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴۱7۰۰ م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۳/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/۴/۸
سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمي
 ۱۳9۴/۱۲/۰۴ مورخه  شماره   ۱۳9۴۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۵۰9۵ شماره  راي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند 
بشناسنامه شماره ۱۱۲۵ صادره  آبادي  دولت  متقاضي عشرت حاجي  بامعارض 
احداثي در آن  بناي  با  اعیاني یك قطعه زمین  بهلول ششدانگ  فرزند  اردبیل  از 
به مساحت  ۵۲۱/۵۳ مترمربع قسمتي از پاک ۴۸ فرعي از ۱۴۴ اصلي واقع در 
البرز با خریداري از بهلول حاجي دولت آبادي و با مالکیت ابراهیم کمال زارع باشد. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود  انتشار  تاریخ  از  مي توانند 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴۱9۰۳ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۵/۳/۲۴  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۵/۰۴/۰9 

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

آگهی 
دوست  مهر  رضا  محمد  طرفیت  به  قاسمی  حمید  آقای  دادخواست  در خصوص 
مجهول  خوانده  اینکه  به  نوجه  با  وجه  مطالبه  خواسته  به  جلیل  فرزند  قاضیانی 
المکان می باشد و به تاریخ 9۵/۵/۱۰ ساعت ۱۰ صبح وقت رسیدگی تعیین گردید 

مراتب جهت درج در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار به ان اعام می گردد 
شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

بارکد: 34635774
آگهي تغییرات شرکت

و شناسه  ثبت ۴۰۲۳۰۰  به شماره  با مسئولیت محدود  دماوند«  »الوند خودرو   
مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۳۲۰۵۲۶۸۲۶ ملي 

۱۳9۴/۱۲/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
م  به ش  فقیهی  حمیدرضا  و  گردید  اعام  منحل  مذکور  تاریخ  در  فوق  شرکت 

۰۰۶۲۸۵۶۶9۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد.
نشانی محل تصفیه: تهران خ دماوند مقابل دبیرستان ۲۲ بهمن پاک ۶۴۵ ط دوم 

شمالی کد پستی ۱۶۴۶۸۵۸۴۳۱ می باشد.
سوابق  در  متقاضي  توسط  شده  انتخاب  انحال  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیك شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و در پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل 

دسترسي مي باشد. ۳۲۱۶۳۸/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد: 34639368
آگهي تأسیس موسسه

به  به شماره ثبت ۳۸۲۰9  تاریخ ۱۳9۴/۱۲/۲۶   غیرتجاري ماهان مهر دیان در 
شناسه ملي ۱۴۰۰۵7۰99۱۳ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه 

آن به شرح ذیل جهت اطاع عموم آگهي مي گردد.
موضوع موسسه: انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکای دارای پروانه 

معتبر در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از مجوزهاي الزم 
مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

میرشریفی پاک ۲۵  کوچه  بنا جنوبی  استاد حسن  تهران  موسسه:  اصلي  مرکز 
طبقه اول کد پستی ۱۶۳۱۸۱7۸۸۱

سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال مي باشد.
اولین مدیران موسسه: 

به سمت  ریال  دارنده 99۰۰۰۰۰  م ۰۰۶۸۲9۶۰7۱  به ش  موالئی  سمیه  خانم 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

خانم صغرا واحدی به ش م ۰۰۳۶۵۵۲7۳9 دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال به سمت رئیس 
هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چك، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامي و اوراق عادي و اداري با امضاي مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر است.
اختیارات نماینده قانوني:  طبق اساسنامه

باشد(  نمي  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  )ثبت 
۳۲۱۶۳9/م الف

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بار کد 33027022 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  ش  و   ۳۶7۰۴۲ ث  ش  به  محدود  مسئولیت  با  هدیش  طب  ایمن   
العاده  ۱۰۳۲۰۱۶9۶۳۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
تاریخ فوق منحل  اتخاذ شد شرکت مذکور در  مورخ 9۴/۰7/۱۱ تصمیمات ذیل 
اعام گردید و آقای سید فرید الدین حسینی تنکابنی ش. م ۰۰۶۱۸۶۶۳9۳ به 
نساء  خ  میرداماد  تهران  تصفیه  محل  نشانی  گردید  انتخاب  تصفیه  مدیر  سمت 
مستند  این  ثبت  با  میباشد   ۱9۱۱۶۳۶۳۴۸ c  ک. پ   ۴ واحد  زرنگار  مجتمع 
شخصیت  الکترونیك  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  انحال  تصمیمات 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد .
323390 / م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران 

بار کد 34589597 
آگهی تغییرات شرکت

 پویا فراز سبان با مسئولیت محدود به ش ث ۳۳۶۸۴۴ و ش ملی ۱۰۱۰۳7۲79۸۴ 
العاده مورخ 9۴/۱۲/۰۴  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید و خانم 
کبری فرزانه سقالکساری ش. م ۲۵9۳۸۵۰۵۲۳ ف به سمت مدیر تصفیه انتخاب 
گردید نشانی محل تصفیه تهران خ خواجه نصیرالدین طوسی پ ۲۶۵ واحد ۱۴  
ک. پ ۱۶۱97۴۴۸۱۳ میباشد با ثبت این مستند تصمیمات انحال انتخاب شده 
پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  الکترونیك شخصیت  سوابق  در  متقاضی  توسط 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد .
323391 / م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران 

آگهی مناقصه شهرداری عنبران
مرحله سوم- نوبت دوم 95-547

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

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

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

6-پیشنهاددهندگان باید مبلغ 23/900/000 ریال به حساب شماره 2114091873 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 مرحله سوم- نوبت اول به دبیرخانه شهرداری عنبران تحویل و رسید دریافت نمایند.
8-به پیشنهاد مشروط، مخدوش و فاقد سپرده یا چک ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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

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

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

عبداللهی شهردار عنبران
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مفقودی
برگ کمپانی سبز وانت پیکان ۱۶۰۰ به رنگ سفید شیری –  روغنی مدل ۱۳9۳ به 
شماره پاک ۶۱۵ م ۳۳ ایران 7۸ بنام زکیه رمضانی دارابی به شماره موتور ۰۰۲۱۴۰۶ 
P ۱۱۸ و شماره شاسی NAAA۳۶AA۸DG۶۲7۲۴۱ مفقود و فاقد اعتبار است . 

آگهی اصالحیه
به  بابل  از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی  اول  نوبت  آگهی مزایده غیر منقول 
تاریخ 9۵/۳/۲۲چاپ شده است هزینه های اجرایی دو دانگ از یك قطعه زمین 
شالیزاری نوشته شده که در اینجا اصاح می شود هزینه اجرایی از یك قطعه زمین 

شالیزاری می باشد.

دادنامه
شهرد  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه   9۳۰99۸۸۴۶۵۳۳۰۰۱۸۲ کاسه  پرونده 

جوانرود )۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۸۴۶۱۳۰۰۱۲۲
نشانی جوانرود روستای مزران  به  آقا  فرزند محمد  تبار  شاکی:آقای رزگار ویسی 

۰9۱۶۸۴۶7۸۰۸
اتهام: ضرب و جرح عمدی

رای دادگاه- در خصوص اتهام کریم پاپی فرزند دوسته دائر بر ایراد صدمه بدنی 
پرونده  اوراق  به  با عنایت  تبار دادگاه  آقای رزگار ویسی  به شاکی  عمدی نسبت 
در  مضبوط  شاکی  سوی  از  شده  تعرفه  شهود  اظهارات  شاکی،  شکایت  خصوصا 
پرونده، گواهی پزشکی قانونی و عدم حضور متهم در تمامی مراحل دادرسی و متن 
کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب جوانرود بزه انتسابی بر متهم 
محرز است و مستند به مواد ۴۴۸-۴۴9-۴۸۸-7۰9-7۱۰-7۱۴ از قانون مجازات 
اسامی مصوب سال ۱۳9۲ متهم را به پرداخت دو درصد دیه کامل بعنوان دیه و 
بابت دو مورد جرح حارصه در نواحی گونه راست و سمت راست بینی و پرداخت 
شش دینار بعنوان دیه ئ بابت پلك تحتانی چشم راست در حق آقای رزگار ویسی 
تبار محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از 
اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت 

بیست روز قابل تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد.
رئیس دادگستری و دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه 
کیفری دو جوانرود- خسرو آبادی

دادنامه
بابل  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۱۰ شعبه   9۴۰99۸۱۱۱۴۳۰۰۶7۴ کاسه  پرونده 

تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۱۱۱۴۳۰۰۰۸9
خواهان: خانم الناز پروازی فرزند کاظم با وکالت آقای مرتضی نصیری آهنگر فرزند صمد 

به نشانی بابل چهار راه فرهنگ طبقه ۴ پاستور
خوانده: آقای نادر تیموریان فرزند حبیب اله به نشانی بابل نواب اشرفی ۲۱ کوچه بعثت 

ساختمان مهشید طبقه ۴ ضلع غربی منزل تیموریان
خواسته: طاق به درخواست زوجه

رای دادگاه- در خصوص دعوی خواهان الناز پروازی با وکالت مرتضی نصیری آهنگر 
به طرفیت خوانده نادر تیموریان به خواسته الزام زوج به طاق با احراز شرایط اعمال 
وکالت در طاق نظر به کپی مصدق نکاحنامه رسمی به شماره ترتیب 7۳۵۳ صادره 
از دفتر اسناد رسمی به شماره ۱۰9 بابل وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین محرز 
است و با توجه به مفاد الیحه وکیل خواهان به جلسه دادرسی مورخ 9۴/۱۱/۲۸ به 
با نشر  شماره 9۴۱۰۰9۱۱۱۴۳۰۳۶۲۱ و این که خوانده علیرغم اباغ و استحضار 
آگهی هیچگونه ایراد و دفاعی در شك و ماهیت دعوی به عمل نیاورده و با عنایت به 
گزارش کانتری ۱۱ بابل به شماره ۸۸۲7۸۶۴۰ مورخ 9۴/۱۲/۵ و توجها به الیحه 
به گواهی  اعتراض  و عدم  9۵۱۰۰9۱۱۱۴۳۰۰۰۶7 مورخ 9۵/۱/۱۵ وکیل خواهان 
پزشکی قانونی و عنایتا بر این که دادگاه و داوران طرفین در راستای اجرای مقررات 
۲7و۲۸ قانون حمایت خانواده مساعی خویش را جهت سازش بین طرفین معمول 
داشته ولی این اقدامات موثر واقع نگردید فلذا به لحاظ تحقق شروط بندهای ۱، ۸ 
بند ب شروط ضمن العقد مندرج در نکاحنامه رسمی فیمابین طرفین در نتیجه دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۲۳۴،۲۳7،۱۱۱9،۱۳۲۱،۱۳۲۴،۱۲۵7 قانون 
مدنی و مواد ۲۶،۲7،۲۸،۲۳،۳۴،۳۵ قانون حمایت خانواده و ماده ۱9۸،۳۰۳،۳۳۰ قانن 
آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقاب حکم به الزام زوج به طاق با احراز 
شرایط اعمال وکالت در طاق صادر و اعام میدارد طاق مزبور مدخوله بائن است و 
عده آن از تاریخ وقوع طاق سه طهر می باشد رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه 
طاق از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۴،۱۱۳۵،۱۱۴۰،۱۱۴۱ قانون مدنی حسب مورد 
به عهده مجری صیغه خواهد بود خواهان در این پرونده هیچ ادعای مالی علیه خوانده 
مطرح نکرد و برابر گواهی پزشکی قانوی بابل به شماره 9۴/۱۲/۲۲-۱۳۳9۰77۳۲ 
زوجه باکره نیست فاقد حمل است زوجین فرزندی ندارند فلذا دادگاه در خصوص این 
موارد مواجه با تکلیف قانونی نیست همچنین به استناد مواد ۳۲و۳۳ قانون حمایت 
خانواده مدت اعتبار حکم طاق شش ماه پس از تاریخ اباغ رای فرجامی یا انقضاء مهلت 
فرجام خواهی است و بر نمایندگی سر دفتر در اجرای صیغه طاق در صورت امتناع 
زوج تصریح می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید 

نظر مرکز استان مازندران است.
رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی بابل- محمدرضا علی اکبری

آگهی ابالغ
موضوع: اباغ وقت دادرسی

نظر به اینکه خواهان  آقای علیجان کرمی گرجی با وکالت راضیه فاح خورشیدی 
فرزند احمد علی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت ۱- محمد کاظم 
قشقاوی فرزند قربانعلی ۲- زهرا موقاری فرزند عبدا... در این شعبه تسلیم نموده که 
پس از انجام مقدمات قانونی به کاسه ۱۱/۳۰۶/9۵ ثبت و برای مورخه 9۵/۰۵/۲ 
روز یکشنبه ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. لذا به لحاظ مجهول المکان 
دادرسی مدنی  آئیین  قانون  ماده 7۳  استناد  به  تقاضای خواهان  و  بودن خوانده 
اباغ  خوانده  به  و  درج  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یك  مراتب 
میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه ۱۱ حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه ۱۱ مراجعه نماید در غیر اینصورت 
مفاد دادخواست و ضمایم اباغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.

مدیر دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی
خواهان:شعب بانك ایران  بیمه وکالت: محمد اعظمی به آدرس: ایام –پایین تر از 

چهار راه مقاومت-جنب شورای حل اختاف
ایام-چالیمار-کوچه   : آدرس  .به  رحیم  فرزند  ملکی  اله  گان:۱- حشمت  خوانده 

میاد ۳
۲-یونس میرزایی فرزند یوسف .به آدرس:ایام-خ لقمان حکیم-کوچه شهید علی 

محمدی
حواتبه:مطالبه طلب

به تاریخ:         
جلسه شورای حل اختاف شعبه ۱۰ تشکیل و پرونده      ۳۳9/9۴/۱۰۰۰۰۴۳۸ 
تحت نظر اقدام است .با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام و 

شرح زیر مبادرت بصدر و رای می نماید؛
»رای شورا«

در خصوص دادخواست مدیریت شعب پست بانك ایران بطرفیت ۱- حشمت اله 
ملکی ۲-یونس میرزایی  بخواسته مطالبه مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام هزینه 
نحویکه وکیل خواهان مدعیت که  به  الوکاله  و حق  تاخیر     دادرسی، خسارت 
از پرداخت بدهی  خوانندگان بشرح دادخواست موجود در پرونده بذهکار بوده و 
اقساطی تنظیمی  به قرارداد و فروش  با عنایت  .لذا شورا  نمایند  امتناع می  خود 
شماره ۸۶۰ مورخ ۱۳9۱/۰۸/۰۲ فی ما بین خواهان بعنوان طلب کار و خوانده 
و  بعنوان ضامن       بعنوان  دوم  ردیف  و خوانده  گیرنده  وام  بعنوان  اول  ردیف 
عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دلیل و   که شوید برائت ذله خود باشد علهذا 
شورا اظهارات وکیل خواهان را شرح مذکور دارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 
۱9۸،۵۱۵،۵۱9،۵۲۲ قانون آیین دادرسی و مواد۱۰،۲۱9،۲۲۱ قانون مدنی و مواد 
به  تضامنی  بصورت  خواندگان  محکومیت  به  تجارت حکم  قانون  الی ۳۱۴   ۳۱۰
پرداخت اصل خواسته به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید لغایت زمان 
اجرای حکم بر مبنای تغییر شاخص ساالنه اعامی از سوی بانك مرکزی جمهوری 
اسامی که اجرای احکام دادگستری آن را محاسبه خواهدکرد .صادره اعام می 
نماید رای صادره غیابی محسوب و طرف مدت     و پس از اباغ قابل و اجرایی در 
همین     و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در حاکم شهرستان ایام می باشد

دادنامه 
دادنامه:  شماره   9۴۰99۸۰۸7۲9۰۰۵۴7 پرونده:  شماره   9۵/۳/۸ تاریخ: 

 9۵/۳/9-9۵۰997۰۸7۰۱۰۰۲۰۳
مرجع رسیدگی: دادرسی دادگاه کیفری دو شهرستان سیروان

قاضی صادر کننده رای: مهدی معینی فر
شاکی: شرکت آب و فاضاب روستایی شهرستان سیروان به نشانی سیروان- شهر 

لومار- شرکت آب و فاضاب روستایی شهرستان سیروان
متهم: آقای وحید کهزادی به نشانی مجهول المکان

اتهام: انشعاب غیر مجاز آب
گردشکار: شاکی شکایتی با موضوع فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه 
و ثبت به کاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام و بشرح 

زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
دایر  بیشتر  مشخصات  فاقد  کهزادی  وحید  آقای  اتهام  در خصوص  دادگاه-  رای 
بر استفاده غیر مجاز از شبکه آب بدون پرداخت حق انشعاب دادگاه با عنایت به 
مجموع اوراق و محتویات پرونده، کیفر خواست شماره 9۴۱۰۴۳۰۰۵۸۵۰۰۳7۰، 
مشاهدات  و  تحقیقات  روستایی شهرستان سیروان،  فاضاب  و  آب  اداره  شکایت 
مرجع انتظامی، تصاویر تهیه شده از محل و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
بزه انتسابی را محرز و مسلم و مستندا به ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای 
بازدارنده اصاحی سال ۱۳۸7 و با در نظر داشتن اعام رضایت اداره شاکی با اعمال 
دو درجه تخفیف به استناد ماده ۳7 و بن الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسامی، 
متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید. رای صادره شده غیابی، ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف بیت روز از انقضای مهلت مذکور قابل اعتراض در دادگاه 

محترم تجدید نظر استان ایام می باشد.
دادرس دادگاه کیفری دو شهرستان سیروان- مهدی معینی فر

هدفگذاری راه اندازی 10 طرح پتروشیمی تا 
پایان سال

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از آغاز تولید در ۱۰ واحد پتروشیمی 
تا پایان امسال خبر داد که همه فراورده های حاصل از آن، قابلیت صادرات 

دارد.
انواع  تن  میلیون  تولید ۶۱  ظرفیت  از  ایران  اسامی  جمهوری  اکنون 
محصوالت پتروشیمی برخوردار است و در نظر دارد تا چشم انداز سال 

۱۴۰۴، آن را به ۱۶۰ میلیون تن افزایش دهد.
برای دستیابی به این هدف، دولت یازدهم بر توسعه واحدهای نیمه کاره 
صنعت پتروشیمی تمرکز کرده است و قصد دارد از طریق تامین منابع مالی 
داخلی و خارجی و جذب فناوری های نوین، ظرفیت تولید محصوالت 

پتروشیمی کشور را افزایش دهد.
بر این اساس، راه اندازی ۱۰ طرح پتروشیمی در سال ۱۳9۵ از اهداف 

صنعت پتروشیمی کشور اعام شده است. 
به گزارش وزارت نفت، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این 
زمینه اعام کرد ماه پیش دو واحد پتروشیمی لرستان و مهاباد به مرحله 
تولید رسید و دو تا سه واحد دیگر مانند اوره و آمونیاک پتروشیمی شیراز با 
ظرفیت یك میلیون تن و همچنین فاز دوم پتروشیمی مروارید در عسلویه 

آماده افتتاح است.
مرضیه شاهدایی افزود: بزودی پتروشیمی های پردیس به مدار تولید می 

آید.
به گفته وی، تا پایان شهریورماه نیز پتروشیمی کردستان نهایی می شود.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اعام کرد فرآورده هایی که با راه اندازی 
این واحدها اضافه می شوند، همگی قابلیت صادرات دارند.

وی اضافه کرد: اولویت ما در وهله نخست، تامین نیاز داخل است و بقیه 
محصول نیز برای صادرات در نظر گرفته می شود.

شاهدایی درباره وضع صنعت پتروشیمی در دوره پسابرجام گفت: اکنون 
شرایط مناسبی را در این صنعت شاهدیم و تولید بدون هیچ توقفی در 

جریان است.
وی افزود: دیگر انبارها پر نیست و در اثر اضافه محصول و نبود مشتری تولید 

ما متوقف نشده است.
به گفته وی، اکنون همه مجتمع های پتروشیمی در حال تولید است؛ مگر 

آنکه در حال تعمیر باشد.
از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول  پارسال بیش  ایرنا،  به گزارش 
پتروشیمی در ایران تولید شد که ۸۰ درصد ظرفیت اسمی این صنعت 

را شامل می شود.
پارسال ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن محصوالت پتروشیمی صادر شد که 

نسبت به سال ۱۳9۳ رشد ۲۳ درصدی داشت.
پیش بینی می شود امسال میزان تولید محصوالت پتروشیمی به ۵۴ 

میلیون و 7۰۰ هزار تن افزایش یابد.

تولید نفت سفارشی تا دو سال دیگر

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی گفت: با مشارکت اروپایی ها در تنوع 
بخشی به صادرات نفت خام ایران، نفت سفارشی در ایران تا دو سال آینده 

تولید می شود.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به مشارکت با یك شرکت اروپایی 
برای تولید نفت سفارشی در پایانه های نفتی کشور اشاره کرد و گفت: پیش 
بینی می شود این طرح تا دو سال دیگر به بهره برداری رسیده و اجرایی 

شود.
سید پیروز موسوی درباره زمان اجرایی شدن طرح تولید نفت سفارشی 
در پایانه های نفتی کشور، افزود: در اجرای این طرح، یك شرکت اروپایی 
مشارکت دارد که پس از تحقق آن، از طریق امتزاج و ترکیب انواع نفت، نفت 

خام مورد نظر مشتری، تولید و تحویل داده می شود.
وی اضافه کرد: برای ایجاد و بهره برداری از این طرح، عاوه بر شرکت های 

اروپایی، پژوهشگاه صنعت نفت کشورمان نیز همکاری دارد.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران یادآور شد: از مزیت های پایانه های 
نفتی برتر در جهان این است که بتواند نفت مورد نظر مشتری را تولید 

کرده و تحویل دهد.
هر کدام از پاالیشگاه های دنیا برای پاالیش نوع خاصی از نفت خام ساخته 
شده اند به طوری که برای پاالیش نفت خامی که ترکیبات آن تغییر کرده 
باشد، باید سامانه ها و تجهیزات استفاده شده در پاالیشگاه تغییر کند که 

اجرای آن، هزینه سنگینی را تحمیل می کند.
بر این اساس، توانایی پایانه های نفتی برای تولید نفت خام سفارشی و 
تحویل نفت خام مورد نظر پاالیشگاه، ویژگی ممتازی شمرده می شود 
که پاالیشگاه ها از آن استقبال کرده و اجرای آن مشتریان زیادی را 
به سوی خود جلب می کند.این کار معموال با اختاط نفت های خام 
مختلف انجام می شود؛ به عنوان نمونه امکان پاالیش نفت فوق سنگین در 
هر پاالیشگاهی وجود ندارد و برای فرآورش، الزم است با نفت سبك تر 
یا حتی میعانات گازی مخلوط شده و نفت خامی با کیفیتی مشخص، 

تولید شود.
انواع  نفتی دریایی خشکی و دریایی است که  ایران دارای ده ها چاه 
مختلف نفت سبك، سنگین، ترش و شیرین را تولید می کنند؛ بر این 
انواع نفت خام و  اساس، ظرفیت گسترده ای در کشور برای ترکیب 

تولید نفت خام سفارشی پاالیشگاه های جهان وجود دارد.

شروط ایران برای
 شرکتهای خارجی

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران گفت: ظرفیت خوبی در کشور در صنعت 
که  گرفته  شکل  تاسیسات،  و  انتقال  خطوط 
بر  و  است  همسایه  کشورهای  به  انتقال  قابل 
از اجرایی شدن برجام مذاکره  این اساس پس 
جعفری  عباسعلی  است.  شده  انجام  نیز  هایی 
نسب درباره مذاکره با شرکت های خارجی ها 
گفت: شرکت های ایرانی در بخش اجرا دارای 
توانمندی بسیاری زیادی هستند و فقط مذاکره 
و  تجهیزات  یدکی  قطعات  تامین  برای  هایی 

ماشین آالت دوار انجام شده است.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران افزود: البته از گذشته، ارتباط کاری خوبی 
با این شرکت ها داشته ایم که به دلیل تحریم 
متوقف شده بود اما پس از اجرایی شدن برنامه 
تعامل  دوباره  )برجام(،  مشترک  اقدام  جامع 

برقرار شده است.
مذاکره  در  ایران  های  شرط  به  ادامه  در  وی 
به  گفت:  و  کرد  اشاره  خارجی  های  با شرکت 
شرکت های خارجی تاکید کرده ایم ساخت و 
یا تعمیر تجهیزات باید به طور کامل در داخل 
به کشور منتقل  نیز  انجام و دانش فنی  کشور 

شود.
این مسئول صنعت نفت، درباره صدور خدمات 
فنی و مهندسی نیز گفت: توانمندی و ظرفیت 
شکل گرفته در داخل کشور قابل انتقال به سایر 
کشورها است؛ بنابران مذاکره هایی با کشورهای 
ومهندسی  فنی  خدمات  صدور  برای  همسایه 
به عراق  توان  آنها می  از جمله  انجام شده که 

اشاره کرد.

ترکیه پاالیشگاه های کهنه ایران 
را نو می کند 

گفت،  ترکیه  اقتصاد  وزیر  زیبکچی،  نیهات 
بازسازی  در  دارند  قصد  ترک  های  شرکت 
پاالیشگاه های نفتی ایران که از نظر تکنولوژیك 

سالخورده شده اند ایفای نقش کنند. 
مشاور   ۵ ترکیه  که  داشته  اظهار  زیبکچی   
ایران  به  محلی  کارمند   ۵ همراه  به  را  تجاری 
اعزام خواهد کرد تا پیشنهاد تعمیق روابط بین 
مقامات  به  ها  تحریم  لغو  از  پس  را  کشور  دو 

ایرانی ارائه دهند.
کمیسیون  مشترک  ریاست  او  گفت،  وی 
مشترک اقتصادی ای که با ایران و روسیه ایجاد 

شده را بر عهده خواهد داشت.
وزیر اقتصاد ترکیه گفت، اکسیم بانك ترکیه از 
طریق مدل های جدید تامین مالی که بر اساس 
را  بیمه  شرکت  یك  حامی  نقش  ها  بانك  آن 
ایفا می کنند، نقش جدیدی را در تجارت بازی 

خواهد کرد.
وی  از  زیبکچی  با  دیدار  در  ترک  پیمانکاران 
خواستند تاوضعیت فعلی روابط ترکیه با ایران، 
پیمانکاران  های  پروژه  که  را  لیبی  و  روسیه 
ترک در این کشورها از تنش های دیپلماتیك 
تشریح  دیده  آسیب  داخلی  های  آشفتگی  و 
طیب  رجب  گذشته  هفته  سفر  از  بعد  کند. 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به چند کشور 
آفریقایی، پیمانکاران ترک همچنین تمایل خود 
اقتصادی  مختلف  های  بخش  در  حضور  به  را 
کشورهای آفریقایی از جمله بخش گردشگری، 
انرژی و کشاورزی و ساخت و ساز اعام کردند.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

از  برخی  لغو  تشریح  با  مسئول  مقام  یك 
هند،  به  ایران  نفت  فروش  امتیازهای 
پاالیشگاه های  به  ایران  مرکزی  بانك  گفت: 
یورو  ارز  با  صرفا  را  نفت  کرده  اعام  هند 

می فروشد. 
سیدمحسن قمصری درباره اظهار نظر برخی 
امتیازهای  لغو  بر  مبنی  هند  مقامات  از 
پاالیشگاه های  به  ایران  خام  نفت  فروش 
اصلی  بانك مرکزی مسئولیت  هندی، گفت: 
خام  نفت  فروش  از  حاصل  مطالبات  وصول 
جمله  از  مختلف  پاالیشگاه های  به  ایران 

است. هندی  مشتریان 
نفت  ملی  شرکت  بین الملل  امور  مدیر 
ایران  مرکزی  بانك  اینکه  اعام  با  ایران 
پاالیشگاه های  با  مکاتباتی  انجام  با  اخیرا 
روپیه  جای  به  یورو  دریافت  خواستار  هند 
کشور  این  به  خام  نفت  صادرات  قبال  در 
بانك  تصمیم  این  کرد:  تصریح  است،  شده 
مسئولیتی  نفت  شرکت  و  بوده  مرکزی 
و  فروش  از  حاصل  دریافتی  ارز  قبال  در 

ندارد. صادرات نفت خام 
ارز  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
نامه جدید  با  ایران  نفتی  معامات  از  روپیه 
تاکید کرد:  بانك مرکزی حذف شده است؟ 
خود  سیاست های  براساس  مرکزی  بانك 
تصمیم می گیرد که نفت خام را با چه ارزی 
دریافت  برای  اکنون  هم  که  کند  دریافت 
دنبال  به  هندی  پاالیشگاه های  از  نفت  پول 

به جای روپیه است. دریافت یورو 
بر  تاکید  با  همچنین  مسئول  مقام  این 
نفت  انتقال  هزینه  تحریم  دوران  در  اینکه 
بر  هندی  پاالیشگاه های  از  برخی  به  خام 
»قراردادهای  ایران  نفت  ملی  شرکت  عهده 
اظهار  است،  بوده   ،»CIF اف-  آی.  سی. 
به  را  قراردادها  اخیرا  اساس  این  بر  داشت: 

هزینه  و  کرده  تغییر   »FOB« فوب  تیپ 
پاالیشگاه ها  از  برخی  برای  خام  نفت  حمل 

بود. بر عهده خریدار خواهد 
قمصری با با اشاره به توافق های انجام شده 
همچون  هند  پاالیشگاه های  از  برخی  با 
پترولیوم  هند  و  مانگلور  اسار،  ریانس، 
کرد:  تاکید  خام،  نفت  فروش  افزایش  برای 

و صادرات  فروش  پساتحریم حجم  دوره  در 
از جمله کره  به چند کشور  ایران  نفت خام 
جنوبی و هند با افزایش قابل توجهی همراه 

است. بوده 
و  فروش  افزایش  میزان  خصوص  در  وی 
پاالیشگاه های  به  ایران  خام  نفت  صادرات 
فعلی  شرایط  در  داد:  توضیح  هندی، 
حجم  درباره  را  دقیقی  عدد  نمی توان 
افزایش صادرات نفت خام عنوان کرد اما در 
پاالیشگران  به  نفت  فروش  میزان  مجموع 

دوره  به  نسبت  درصد   ۲۰ حدود  هندی 
است. یافته  افزایش  تحریم 

از  برخی  کردن  فروکش  با  مهر،  گزارش  به 
نفت  صادرات  روی  پیش  محدودیت های 
و  نفت  صادرات  حجم  افزایش  و  ایران 
 ۵۰۰ و  میلیون  دو  به حدود  گازی  میعانات 
هزار بشکه در روز، ایران برخی از امتیازات 

در  هندی  پاالیشگاه های  به  نفت  فروش 
دوران تحریم را لغو کرده است.

یکی از شروط جدید فروش نفت خام ایران 
تأمین  فوب،  قراردادهای  گنجاندن  هند،  به 
بوده  خریدار  عهده  بر  نفت  انتقال  کشتی 
قراردادهای  طبق  که  است  درحالی  این  و 
سی آی اف )CIF( که در دوران تحریم از 
انتقال  ایران پذیرفته شده بود، هزینه  سوی 

است. بوده  ایران  یعنی  فروشنده  به عهده 
به  نفت  فروش  توقف  با  این،  بر  عاوه 

حاصل  پول  دریافت  خواستار  روپیه  صورت 
پاالیشگاه های  به  نفت خام خود  از صادرات 

هندی بر اساس ارز یورو شده است.
اخیرا  هند  نفت  وزیر  پرادهان«  »دارمندرا 
بیان  با  هندی  رسانه های  با  گفتگویی  در 
را  هند  به  نفت  رایگان  انتقال  ایران  اینکه 
هندی  پاالیشگران  از  است،  کرده  متوقف 
خواسته  اسار«  و  »مانگلور  شرکت  همچون 
ایران  نفت  انتقال  برای  خودشان  که  است 

کنند. اقدام 
این عضو کابینه دولت هند با تاکید بر اینکه 
شرکت  میادی،   ۲۰۱۶ سال  آوریل  ماه  از 
و  مانگلور  شرکت های  به  ایران  نفت  ملی 
آینده،  های  محموله  که  کرد  اعام  اسار 
می شوند  فروخته  فوب  قیمت  مبنای  بر 
بود،  خواهد  خریدار  عهده  به  آن  انتقال  و 
اعام  ایران  نفت  ملی  شرکت  کرد:  تصریح 
کشتی  بتوانند  هندی ها  که  زمانی  تا  کرده 
نفتکش و بیمه مورد نیاز را تأمین کند، این 
خواهد  ادامه  خدمات  این  ارائه  به  شرکت 

داد.
نفت  ملی  شرکت  اینکه  بیان  با  پرادهان 
نفت  پول  پرداخت  پیشین  سازکار  ایران 
ایران  داشت:  اظهار  است،  کرده  متوقف  را 
فروخته  نفت  پول  پس،  این  از  که  خواسته 

شده را به یورو دریافت کند.
انرژی هند خطارشنان کرد: در  وزیر نفت و 
بر  بازارهای جهانی، قراردادهای عرضه نفت 
مذاکره  مورد  اف  آی  سی  یا  فوب  مبنای 
واردات  هزینه  این،  بر  بنا  گیرند؛  می  قرار 
 ،۲۰۱7-۲۰۱۶ مالی  سال  در  ایران  از  نفت 
ملی  شرکت  میان  مذاکره  مورد  شرایط  به 
بستگی  هندی  شرکتهای  و  ایران  نفت 

داشت. خواهد 

لغو امتیازهای فروش نفت ایران به هند

روپیه از معامالت نفت حذف شد

افزایش  به  اشاره  با  دهم  مجلس  نماینده   
وزارت  عملکرد  گفت:  ایران  نفت  صادرات 
نفت در زمینهٔ احیای سهم خود از بازار نفت 
درباره  زارع  رحیم  شود.  می  ارزیابی  مطلوب 
تحوالت بازارهای جهانی نفت بویژه خبرهایی 
مبنی بر احیای سهم ایران در بازار نفت اظهار 
نفت  بازار  احیای  به منظور  نفت  وزارت  کرد: 
صادرات  ازاین رو،  داشته،  مناسبی  تحرک 
نفت کشور به بیش از روزانه ۲ میلیون بشکه 

رسیده است.
گرفتن  پس  افزود:  دهم  مجلس  نماینده  این 
خام  نفت  جهانی  بازارهای  در  ایران  سهم 
فضای  در  ازاین رو،  بوده،  مطلوبی  عملکرد 
پسابرجام در حوزه صادرات نفت، ایران موفق 

بوده است. 
در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
در  دهم  مجلس  اولویتهای  درباره  نهم،  دوره 
گفت:  گاز  و  نفت  صنایع  بویژه  انرژی  بخش 
های  خانه  از  گاز  و  نفت  مشترک  میدانهای 
این  از  روند؛  می  شمار  به  مقاومتی  اقتصاد 
مجلس  و  دولت  نخست  اولویت  باید  رو 

میدانهای  از  برداری  بهره 
مشترک باشد.

مجلس  کرد:  تصریح  زارع 
آماده است در حوزه زمینه 
را  زمینه  قوانین،  سازی 
به  دولت  اقدامهای  برای 
بهره  در  شتاب  منظور 
میدانهای  از  برداری 

مشترک فراهم کند.
دهم  مجلس  نماینده  این 
یك  عنوان  به  گفت: 
از  مجلس  اقتصادی  عضو 
هرگونه طرح و لوایحی که 

میدانهای  از  برداری  بهره  در  شتاب  بر  ناظر 
مشترک نفت و گاز باشد استقبال می کنم. 

سنگاپور،  از  تازگی  به  رویترز  خبرگزاری 
نفت  صادرات  تهران  است:  داده  گزارش 
غرب  تحریمهای  لغو  پی  در  را  خود  خام 
بسیار  میزان  به  ژانویه،  ماه  در  ایران  علیه 
نفت  بازار  تحلیلگران  انتظار  حد  از  بیشتری 
ابرنفتکش   ۲۰ از  بیش  و  است  داده  افزایش 
های  محموله  انتقال  با  آسیایی  و  اروپایی 
کشور  این  صادرات  افزایش  به  ایران  نفتی 
بانك  تحلیلگران  گفته  کنند.به  می  کمك 
خام  نفت  صادرات  افزایشی  روند  »سیتی«، 
انتظار بوده  از حد  تر  ایران بیش تر و سریع 
است.صادرات نفت ایران در آوریل و مه میان 
میلیون   ۲ تا  بشکه  هزار   ۱۰۰ و  میلیون   ۲
سال  به  نسبت  که  بوده  بشکه  هزار   ۳۰۰ و 
قطع  اروپایی  بازار  با  ایران  ارتباط  که  پیش 
آسیایی  مشتریان  به  نفت  فروش  به  تنها  و 
بشکه  هزار   ۳۰۰ و  میلیون  محدود شد، یك 

یافته است. افزایش 

ایران  گاز  صادرات  ملی  عامل شرکت  مدیر    
برای  خارجی  شرکت  هفت  عاقمندی  از 
گاز  صادرات  لوله  خط  ساخت  در  مشارکت 
ایران به عمان خبر داد و گفت: به محض پایان 
 ۲ حدود  قرارداد،  امضای  از  پس  و  مطالعات 
سال زمان برای احداث این خط لوله نیاز است. 
علیرضا کاملی با اشاره به عاقمندی شرکتهای 
گاز  صادرات  پروژه  در  حضور  برای  خارجی 
ایران و عمان با تاکید بر این که تا زمانی که 
نتایج مطالعات در زمینه این خط لوله منتشر 
برای  خارجی  شرکتهای  با  توان  نمی  نشود 
حضور در این پروژه مذاکره جدی کرد، افزود: 
ظرفیت انتقال گاز خط لوله صادرات گاز ایران 
یك  به  مکعب  فوت  میلیارد  یك  از  عمان  به 
میلیارد و نیم فوت مکعب افزایش یافته است.

ایران  گاز  صادرات  ملی  شرکت  مدیرعامل 
سرعت انجام کار درباره اجرای پروژه صادرات 
مطلوب  ایران  سوی  از  را  عمان  به  ایران  گاز 
با توجه به پایان عملیات  افزود:  عنوان کرد و 
امیدواریم  عمان،  و  ایران  بخش  در  مساحی 

مطالعات  نهایی  نتایج  آینده  ماه  سه  ظرف 
استخراج شود.

زیادی  حد  تا  پروژه  این  که  این  بیان  با  وی 
کشور   ۲ نفت  وزیران  و  سران  تاکید  مورد 
نتیجه  به  که  است  یادآور شد: طبیعی  است، 
دو  برای  بسزا  اهمیتی  پروژه  این  رساندن 
گاز  صادرات  ملی  شرکت  همچنین  و  کشور 

ایران دارد.
خط  این  احداث  برای  که  این  درباره  کاملی 
لوله به چه مدت زمانی نیاز است، با تاکید بر 
مطالعه  و  بررسیها  نتایج  که  زمانی  تا  که  این 
تدوین نشود و عملی بودن آن مشخص نشود 
شاید نتوان مذاکرات را به صورت جدی درباره 
با  افزود:  برد،  پیش  به  قرارداد  بخشهای  دیگر 
این حال اکنون مقدمات الزم به منظور انجام 
این  به  که  قراردادهایی  برای  دیگر  مذاکرات 
تشکیل  جمله  از  شود،  می  مربوط  لوله  خط 
شرکت مشترک )JV( و قرارداد خرید و فروش 
جویی  صرفه  بتوان  تا  اجراست  دست  در  گاز 

زمانی در این باره داشت.

  نماینده مجلس دهم:

  صادرات نفت ایران در مسیر افزایشی است
 مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران:

  7 شرکت خارجی آماده ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به عمان هستند
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فرصت هاي نابرابرتوزیع  منابع
é مریم بهنام راد

عدم  و  امکانات  و  ها  ثروت  توزیع  نبودن  عادالنه 
برخورداری آحاد جامعه از فرصت های برابر اقتصادی 
و اجتماعی، باال بودن ریسك سرمایه گذاری، نبود 
انحصارگری،  ستیزی،  رقابت  اقتصادی،  امنیت 
دولتی،  بخش  در  سرمایه  انباشت  اداری،  فساد 
فقر، تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی و بروز و تشدید 

ناهنجاری های اجتماعی و... نمودهای عینی و عوارض عمده شناخته 
شده و تجربه شده اقتصادهای دولتی هستند. طبیعتاً هیچ اقتصادی 
با مشخصه های یادشده قادر به ایجاد تعادل پایدار در مجموعه خود 
نیست، به همین سبب در برابر تحوالت نامطلوب داخلی و خارجی، اعم 
از اقتصادی و سیاسی، سخت شکننده و ناپایدار است.سیاست هایي به 
اصطاح ضدتورمی دولت متکی به منشاء تامین مالی ناپایدار، نه تنها به 
عنوان یك راه حل مثبت تلقی نمی شود بلکه تاثیر تخریبی آن بر تضعیف 
تولید ملی و تقلیل بهره وری نیز غیرقابل اجتناب است. این سیاست ها 

سال ها تداوم داشته است . 
تخصیص نامطلوب منابع مالي ،اکنون به عنوان معضل بزرگ اقتصاد ایران 
انتقادات فراواني رادر برگرفته است .دسترسی آسان و همیشگی و بامانع 
دولت ها به درآمدهای نفتی میل ذاتی آنان را به بزرگ تر شدن از طریق 
افزایش هزینه های دولتی تحریك کرده و به تدریج بر حجم فیزیکی و 
گستره فعالیت اقتصادی آنان افزوده است. این فعالیت ها که بر بستر انحصار 
دولتی گسترش یافته، استعدادها، خاقیت ها و انگیزه های فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی را به بند کشیده و کشور را از این پتانسیل عظیم بالقوه 
اقتصادی محروم ساخته است.بیگانگی اقتصاد دولتی با مقوله رقابت، بنیه 
و توان الزم برای تولید کاالها و خدمات با مشخصه های قابل عرضه به 
بازارهای جهانی را از اقتصاد ملی سلب کرده و لذا خام فروشی محور تجارت 
خارجی قرار گرفته و سیاستگذاری های اقتصادی نیز بر مبنای وجوه حاصل 
از فروش ثروت ملی تدوین شده اند، بدین مفهوم که در اقتصاد دولتی 
تخصیص منابع براساس نیازهای بودجه شکل می گیرد نه براساس عملکرد 
بازار که خود سمت و سوی سرمایه گذاری و تولید را مشخص می کند.از 
همین روبااشاره به این نوع سیاست هاي اجرایي از سوي دولتمردان ،شکاف 
طبقاتي قطعا هرروز بیشتر از گذشته بزرگتر مي شود و دود این مشکل 

تنها بر چشم حداقل بگیران از این نوع تخصیص مالي در جامعه مي رود.
 

صنعت

فروش سیگار بدون اخذ پروانه از اول تیر ممنوع شد

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به لزوم 
دریافت پروانه خرده فروشی سیگار از سوی واحدهای صنفی گفت: از 
اول تیر ماه با فروشندگان سیگار که پروانه ندارند برخورد قانونی خواهد 
شد.رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: مطابق 
قانون فروش محصوالت دخانی صرفا از طریق واحدهای صنفی تحت 
پذیر  امکان  فروش  سقط  و  بار  خوار  سوپرمارکت،  اتحادیه  پوشش ۳ 
می باشد.علی اصغر رمزی ضمن اعام این مطلب افزود: دستورالعمل 
صدور پروانه خرده فروشی محصوالت دخانی و سیگار از چند ماه قبل 
به اتحادیه های یاد شده اباغ گردیده است و واحدهای صنفی مشمول و 
واجد شرایط طی چند ماه اخیر در سراسر کشور اقدام به دریافت پروانه 
خرده فروشی محصوالت دخانی نموده اند و سامانه الکترونیکی بر خط 
اصناف به نشانی iranianasnaf.ir  به عنوان درگاه ورود ، پذیرش و 

ثبت نام برای دریافت  پروانه خرده فروشی فعال می باشد.
 

 از سال آینده تولید فوالد به 50 میلیون تن نزدیک می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته ۸۰۰ واحد تولیدی 
در شهرک های صنعتی مجددا راه اندازی شد. همچنین از سال آینده 
تولید فوالد کشور تا حدودی به تراز ۵۰ میلیون تن نزدیك می شود. 
محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه در یك و نیم سال گذشته علی  رغم 
محدودیت های ریالی در کشور و افت قیمت سنگ آهن و فوالد، منطقه 
سنگان پیشرفت خوبی داشته است، عنوان کرد: امیدواریم با حل شدن 
مشکات بانکی دو پروژه دیگر این منطقه تا آخر سال به بهره برداری 
برسند.وی درخصوص ظرفیت منطقه سنگان برای تولید سنگ آهن، 
اظهار کرد: طبق پیش بینی کارشناسان وزارتخانه این منطقه ۸۰۰ میلیون 
تن ذخیره سنگ آهن دارد. البته برخی دیگر از کارشناسان ذخیره سنگ 

آهن منطقه سنگان را تا یك میلیارد تن تخمین زده اند. .
 

بانک

اتصال بانک ایرانی پرشیا به تارگت ۲

 مدیرعامل بانك بین المللی پرشیا در انگلیس اعام کرد که این بانك 
نظام  آلمان،به  مرکزی  بانك  طریق  از  پیچیده  مراحل  طی  از  پس 
پرداخت یورو موسوم به‹تارگت ۲‹ متصل شد.به گزارش روابط عمومی 
بانك ملت ، محمدرضا مسکریان افزود:بانك بین المللی پرشیا متعلق به 
بانك های ملت و تجارت، مستقر در انگلستان به عنوان نخستین بانك 
ایرانی مستقر در لندن با صاحبان ایرانی، در تاریخ ۸ ژوئن )۱9خرداد( 
پس از طی مراحل پیچیده از طریق بانك مرکزی آلمان، موفق شد که 
به نظام پرداخت یورو موسوم به ›تارگت ۲ ›متصل شود.وی ادامه داد: 
پس از حصول توافق ایران و گروه پنج به عاوه یك و برداشته شدن 
تحریم های هسته ای علیه ایران در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ و در شرایطی که 
بانك های بزرگ اروپایی به لحاظ وجود جو روانی سنگینی که دشمنان 
ایران در ممانعت از آغاز فعالیت های مجاز بانکی ایجاد کرده اند، اقدام 
بانك بین المللی پرشیا در اتصال به تارگت ۲آن  هم از طریق یکی از 
معتبرترین بانك های مرکزی اروپا یعنی بانك مرکزی آلمان، حرکت 
بسیار ارزشمند و قابل توجهی در جهت شکستن جو روانی موجود و 

شروع بالقوه حرکت های مثبت بعدی تلقی می شود.
 

قدرداني از بانک اقتصادنوین در همایش مسئولیت پذیري

فعالیت هاي بانك اقتصادنوین در حوزه »محیط  زیست شهري« مورد 
قدرداني نخستین همایش مسئولیت پذیري اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي 
قرار گرفت.به گزارش روابط عمومي بانك اقتصادنوین این بانك در حوزه 
محیط  زیست شهري به سبب عقد تفاهم نامه با اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان تهران در خصوص انجام اقدامات مشترک زیست محیطي 
و کاشت بیش از 7 هزار نهال در منظقه پارک پردیسان و احداث پردیس 
نوین و افتتاح و بهره برداري از نخستین شعبه سبز در نظام بانکي کشور با 

همکاري این اداره کل مورد قدرداني قرار گرفت.

کشاورزي

قیمت مرغ در بازار گران شد

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت ۳۰۰ تومانی مرغ نسبت 
به روز گذشته خبر داد و گفت: قیمت این کاال در بازار به ۶۶۰۰ تومان 
رسیده است.مهدی یوسف خانی از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر داد و 
اظهارداشت: نرخ این کاال نسبت به روز گذشته ۳۰۰ تومان افزایش پیدا 
کرده و به ۶۶۰۰ تومان رسیده است. وی با بیان اینکه امروز یکشنبه نرخ 
مرغ زنده ۴۵۰۰ تومان است، افزود: قیمت هرکیلوگرم مرغ آماده به طبخ 
در عمده فروشی میدان بهمن و درب کشتارگاه  ۶۰۰۰ تومان و توزیع 

درب واحدهای صنفی۶۱۰۰ تومان است.

تعرفه جدید تلفن ثابت و اینترنت 
نهایی شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پس از ماه ها 
و  ثابت  تلفن  تعرفه های  افزایش  موضوع  بررسی، 
کاهش تعرفه اینترنت را نهایی کرد.اعضای کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفه های جدید 
اند.این  کرده  تصمیم گیری  اینترنت  و  ثابت  تلفن 
تصمیم پس از ماه ها بررسی در جلسه ای بدون 
حضور نمایندگان اپراتورها، توسط اعضا کمیسیون 
اعام  باره  است. هنوز جزئیاتی دراین  اتخاذ شده 
از  قرار است اطاع رسانی رسمی یکباره  نشده و 
سوی معاون وزیر انجام شود.اما طبق اطاعات به 
دست آمده کمیسیون افزایش بخشی از تعرفه های 

تلفن ثابت را به تصویب رسانده است.
 

قیمت محتوای اینترنت داخلی 
یک چهارم می شود

از کاهش چهار  عالی فضای مجازی  دبیر شورای 
برابری هزینه دسترسی به محتوای داخلی اینترنت 
تا پایان سال جاری خبر داد.ابوالحسن فیروزآبادی 
اظهار کرد: در حال حاضر تعرفه اینترنت در حال 
بازنگری است و طبق تصمیماتی که اخیرا گرفته 
شده هزینه دسترسی به محتوای داخلی تا حدود 
یك دوم کاهش یافته است .وی همچنین متذکر 
شد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تاش بر آن 
است که این روند تا پایان سال ادامه یافته و در فاز 

دوم این تعرفه ها به حدود یك چهارم برسد..

مدیر عامل سایپا:

افزایش تیراژ تولید خودرو به 
530 هزار دستگاه درسال جاری

مصادف با بیستمین سالروز عرضه بخشی از سهام 
گروه خودروسازی سایپا در بازار سرمایه در مراسمی 
مجموعه  این  ارشد  مدیران  حضور  با  و  نمادین 
بازار  جاری  روز  معامات  آغاز  زنگ  خودروساز، 
گروه  عامل  مدیر  جمالی،  مهدی  توسط  سرمایه 

خودروسازی سایپا به صدا در آمد.
بازگشایی  نیوز،  سایپا  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
معامات روز شنبه مورخ ۲۲ خرداد ماه بورس تهران، 
در قالب مراسمی نمادین و با حضور مدیران شرکت 
سایپا برگزار شد و زنگ آغاز معامات به صدا درآمد.  
مراسم نمادین بیستمین سالروز عرضه سهام شرکت 
سایپا در بورس اوراق بهادار تهران، به دکتر مهدی 
جمالی مدیرعامل سایپا سپرده شد تا با نواختن زنگ 
معامات، دادوستد سهام در بورس اوراق بهادار تهران 

آغاز شود.
دکتر مهدی جمالی مدیر عامل گروه خودروسازی 
سایپا در نشست خبری بیستمین سالگرد ورود سهام 
این شرکت به بورس اوراق بهادار تهران، در خصوص 
تولید و  با وجود عدم تغییر در  رشد سهام سایپا 
فروش این شرکت گفت: در گروه سایپا تاش می 
شود تا تیراژ تولید خودرو در سال جاری از ۳۰۰ هزار 
دستگاه سال گذشته به ۵۳۰ هزار دستگاه در سال 
جاری  افزایش یابد، که این افزایش تولید در برنامه 
سال جاری این شرکت به خوبی قابل مشاهده است 
و رشد سهام شرکت سایپا به علت افزایش تولید در 

سال جاری بوده است.
وی در خصوص شرایط شرکت خودرو سازی سایپا 
اظهار داشت: درحال حاضر خودروسازی سایپا در 
بهترین شرایط به سر می برد و اطمینان می دهیم 
انتقال تکنولوژی و صادرات در مرحله خوبی قرار 

دارد.
 جمالی با یادآوری اقدامات شرکت سایپا در تحقق 
اقتصاد مقاومتی گفت: درحال حاضر تحقق اقتصاد 
مقاومتی یکی از اهداف بلند مدت شرکت خودرو 
سازی سایپا است که با برطرف شدن تحریم ها و 
پشت سر گذاشتن مشکات این امر زودتر محقق 
سایپا،  فعلی  شرایط  به  توجه  با  و  شد  خواهد 
طرف های اروپایی و بسیاری از شرکت های بزرگ 
عاقمند به ایجاد روابط با سایپا هستند و قاعدتا با 
این شرایط سرمایه گذاری جدی تری در شرکت 

سایپا رخ خواهد داد.    

رکورد کاهش مطالبات غیرجاری 
نظام بانکی در اختیار بانک ملی ایران 

عملکرد بسیار موفق بانك ملی ایران در زمینه کاهش 
مطالبات غیرجاری در سال 9۴ باعث شد نسبت 
)NPL( مطالبات غیرجاری به تسهیات این بانك
در مدت مذکور به ۸/۶ درصد برسد که یك رکورد 

در سیستم بانکی کشور محسوب می شود.
بانك  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ملی ایران، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیات 
بانکی است و  از شاخص های مهم  )NPL( یکی 
درصد مطالبات غیرجاری از کل تسهیات پرداخت 
این اساس مطالبات  شده را نشان می دهد که بر 
غیرجاری در بانك ملی ایران نسبت به سایر بانك ها، 
بیشترین میزان کاهش را در پایان سال 9۴ نشان 

می دهد.
 برنامه ریزی و هدف گذاری برای کاهش مطالبات، 
امهال و تقسیط  پایش روزانه مطالبات،  و  کنترل 
طرح های  اجرای  بدهکاران،  غیرجاری  مطالبات 
بر  تاخیر  جرایم  مانده  بخشودگی  نظیر  انگیزشی 
مستمر  همفکری  جلسات  برگزاری  معامله،  نرخ 
از  حضوری  دعوت  بانك،  ارشد  مدیران  حضور  با 
بدهکاران عمده و تسهیل شرایط بازپرداخت آنها، 
اصل  نظیر کمیسیون  نظارتی  مراجع  با  همکاری 
9۰ مجلس، دیوان محاسبات کل کشور، سازمان 
بازرسی کل کشور و … در جهت وصول مطالبات از 
جمله مهمترین اقدامات انجام شده در زمینه کاهش 

مطالبات غیرجاری بانك ملی ایران بوده است. 
بانك ملی ایران در سال 9۵ نیز تاش دارد ضمن 
جلوگیری از هرگونه افزایش مانده مطالبات نسبت به 
سال قبل، با همکاری مراجع اجرایی و قضایی میزان 
مطالبات غیرجاری خود را بیش از پیش کاهش دهد. 

یادداشتفن آوري و ارتباطات

۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیات برای صادرات 
به  تومان  میلیارد  و ۳۰۰۰  ایرانی  کاالهای 
طرح های  برای  گردش  در  سرمایه  منظور 
گرفته  نظر  در  و صنعتی  توسعه کشاورزی 
صادرات  از  حمایت  بسته  اباغ  از  شد.پس 
برنامه های حمایتی  غیرنفتی توسط دولت، 
و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی از محل 
اعتبارات مصوب جهت اجرا توسط سازمان 
توسعه تجارت ایران اباغ شد؛ بسته ای که 
وضعیت صادرکنندگان کاال و خدمات را با 
راهکارهای مختلف در انتظار تغییر و تحول 
امنای صندوق  قرار می داد.در جلسه  هیات 
توسعه ملی به ریاست رییس جمهور برگزار 
برای  تسهیات  تومان  میلیارد  شد، ۲۵۰۰ 
جاری  سال  در  ایرانی  کاالهای  صادرات 
تخصیص یافت تا در این جلسه به صورت 
مصوب مدنظر قرار گیرد.عاوه بر این ۳۰۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیز به منظور سرمایه در 
گردش برای طرح های توسعه ای، کشاورزی 
و صنعتی در نظر گرفته شد تا به این بخش 
نیز نگاه ویژه ای در سال ۱۳9۵ وجود داشته 

از  بسته حمایت  اباغ  با  این  از  باشد.پیش 
یك  شد  این  بر  قرار  غیرنفتی،  صادرات 
میلیارد دالر سپرده ارزی دو ساله در چند 
بانك عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا 
سقف دو میلیارد دالر قابل افزایش است با 
نرخ ثابت حداکثر ۳.۵ درصد به عنوان نرخ 
جهت  متقاضی،  به  تسهیات  ارائه  نهایی 

تسهیات ارزی به خریداران خارجی کاالها 
و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار ارائه 
شود که تخصیص این ۲۵۰۰ میلیارد تومان 
ایرانی  کاالهای  صادرات  برای  تسهیات 

می تواند مکمل این مقوله باشد.
عاوه بر این قرار شد براساس بسته حمایت 
از صادرات غیرنفتی مبلغ ۲۰ میلیارد ریال 

در یك دوره یکساله با نرخ ۱۶ درصد برای 
بخش  برای  درصد   ۱۴ و  صنعت  بخش 
طریق  از  دانش بنیان  صنایع  و  کشاورزی 
بانك های عامل شامل بانك توسعه صادرات، 
بانك سپه، بانك صادرات، بانك کشاورزی و 
بانك صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته 
شود و نیز سپرده گذاری ارزی صندوق نزد 
بانك های عامل برای تسهیات جهت تامین 
صادراتی  های  شرکت  گردش  در  سرمایه 
فعال در زمینه ی صادرات کاال و صادرات 
رویه های  مطابق  مهندسی  و  فنی  خدمات 
موجود صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گیرد.

برگزاری جلسه هیات امنای صندوق توسعه 
 ۲۵۰۰ تخصیص  به  توجه  با  مطمئنا  ملی 
صادرات  برای  تسهیات  تومان  میلیارد 
کاالهای ایرانی و نیز ۳۰۰۰ میلیارد تومان 
طرح های  گردش  در  سرمایه  برای  اعتبار 
رونق  می  تواند  صنعتی  و  کشاورزی  توسعه  
ایرانی  کاالهای  صادرات  مقوله  به  ویژه ای 
ببخشد که تحقق آن نیازمند تامین اعتبار 

توسط مسئوالن ذیربط است.

نگاه ویژه ای صادراتي ؛تخصیص تسهیالت 2500 میلیارد توماني

صادرات کاالهاي ایراني رونق مي گیرد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثرات 
وام ۸۰ میلیون تومانی بر بازار مسکن، گفت: 
از محل ثبت نام متقاضیان در صندوق پس 
انداز مسکن یکم، ۳ هزار میلیارد تومان به 
بازار مسکن تزریق می شود.حامد مظاهریان 
با بیان اینکه تاکنون ۴7 هزار نفر درصندوق 
کرده اند،  نام  ثبت  یکم  انداز مسکن  پس 
گفت: با این تعداد ثبت نام نزدیك به یك 
هزار میلیارد تومان پس انداز انجام گرفته 
است.وی با اشاره به اینکه ماهیت صندوق 
پس انداز مسکن یکم این است که به میزان 
دو برابر پس انداز متقاضیان، تسهیات داده 
می شود، افزود: با پس انداز یك هزار میلیارد 
تومانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم 
انجام شده، ۲ هزار میلیارد تومان از سوی 
وزیر  داده می شود.معاون  تسهیات  بانك 
راه و شهرسازی با اعام اینکه در مجموع 
۳ هزار میلیارد تومان تزریق منابع به بازار 
مسکن انجام می شود، اظهار داشت: این 
مسکن  بازار  برای  جنبه  دو  از  تسهیات 

حائز اهمیت است اول اینکه این مبلغ به 
بنابراین  بازار مسکن می شود  وارد  تدریج 
ادامه  دارد.مظاهریان  کمی  تورمی  اثرات 
داد: موضوع دوم این است که دولت در این 
تسهیات درگیر نشده است و بانك مسکن 
از محل سپرده متقاضیان و منابع داخلی 
می کند. پرداخت  را  تسهیات  این  خود 

وی اینگونه تسهیات را سامت ترین نوع 
مداخله در بازار مسکن دانست، گفت: این 
یکی از برنامه هایی است که دولت برای بازار 
مسکن دارد تا به وسیله پرداخت تسهیات، 
باعث  که  باشد  داشته  بازار  در  را  اثراتی 

افزایش قیمت نشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
میلیارد  هزار   ۳ تسهیات  این  محل  از 
تومان وارد بازار آپارتمان هایی می شود که 
تاکنون متقاضی برای آن نبوده است، افزود: 
تاثیر این تسهیات به تدریج خود را نشان 
می دهد و ما هم به دنبال این هستیم که 

تورم در بازار مسکن به وجود نیاید.

قند  کارخانه های  صنفی  انجمن  دبیر 
 ۴۸۰ واردات  مجوز  به  اشاره  با  شکر  و 
هزار تن شکر در سال جاری گفت: ۳۱۲ 
هزار تن شکر تا پایان خرداد وارد کشور 
مجوز  به  اشاره  با  دانایی  می شود.بهمن 
برای  خام،  شکر  تن  هزار   ۴۸۰ واردات 
تأمین نیاز مرداد و شهریور سال جاری 
شکرخام  تن  هزار   ۳۱۲ بر  بالغ  گفت: 
خریداری شده که در قالب ۵ کشتی تا 
پایان خرداد به کشور وارد می شود.دبیر 
قند و شکر  انجمن صنفی کارخانه های 
از کشتی های حمل  اینکه یکی  بیان  با 
افزود:  است،  شده  وارد  کشور  به  شکر 
وارداتی  شکر  حامل  دیگر  کشتی   ۴
خردادماه  پایان  تا  و  آتی  روزهای  طی 
ارزش شکر  وارد می شوند.وی  به کشور 
 ۸۶۰ حدود  را  کشور  به  وارداتی  خام 
فارس  به  و  کرد  عنوان  تومان  میلیارد 
واردات  میزان  تقسیم  اختیار  گفت: 
صنفی  انجمن  به  کارخانجات  توسط 

و  واگذار شده  و شکر  قند  کارخانه های 
تولید ۳ سال اخیر کارخانه ها،  براساس 
انجمن سهم میزان واردات هر کارخانه 
تصریح  است.دانایی  کرده  مشخص  را 
کارخانجات  از  شکر  خرید  قیمت  کرد: 
 ۲۵۳۰ گذشته  سال  در  دولت  توسط 
اساس  این  بر  که  شد  مصوب  تومان 
مقرر شد، کارخانجات شکر را با قیمت 
۲۳۰۰ تومان عرضه کنند و مابه التفاوت 
از دولت دریافت کنند. را  تومانی   ۲۳۰

قند  کارخانه های  صنفی  انجمن  دبیر 
از مطالبات  اینکه بخشی  بیان  با  وشکر 
بابت  چغندرکاران  و  کارخانجات 
مابه التفاوت قیمت شکر در سال های 9۳ 
و 9۴ هنوز از سوی دولت پرداخت نشده 
مطالبات  تمام  کارخانجات  است، گفت: 
اخذ  محل  از  را  چغندرکاران   9۳ سال 
و  کرده اند  پرداخت  بانکی  تسهیات 
 ۲۵۰ حدود  کارخانه ها  حاضر  حال  در 

میلیارد تومان از دولت طلبکارند.

واردات 312 هزار تن شکر تا پایان خرداد

 تأمین ۷0 درصد شکر مورد نیاز از تولید داخل

تومان  هزار  افزایش ۱۰۰  برای  که  حالی  در 
حقوق سالیانه میلیون ها کارگر ۶ ماه مذاکره و 
چانه زنی صورت می گیرد، طبقه ای از مدیران 
که  گرفته اند  دولتی شکل  بخش  در  اشرافی 
می کنند.برخی  دریافت  نجومی  حقوق های 
یك  حقوق  اختاف  قانون  طبق  گویند  می 
مدیر با کارگر و کارمند نباید بیشتر از 7 برابر 
باشد، در عین حال مدیرعامل تامین اجتماعی 
این سقف را تا ۱۰ برابر می داند. با این وجود، 
برخی نمایندگان مجلس می گویند مدیرانی 
های  بنگاه  و  دولتی  های  دستگاه  بدنه  در 
ماهیانه دستکم  به دولت هستند که  وابسته 
۱۰۰ برابر حداقل مزد کارگران دریافتی دارند.
برخی روایت ها نیز از بروز اختاف و شکاف 
در کشور  ها  دریافتی  برابری  تا ۳۰۰  عمیق 
حکایت دارد. این در حالی است که هر ساله 
برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد 
صدای  و  سر  کار  قانون  مشمول  ها  میلیون 
بسیاری ایجاد می شود و نشست های فراوانی 
در وزارت کار برگزار می شود. در عین حال، 
هم اکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جویای 
کار عمدتا تحصیل کرده در کشور داریم که 
هیچگونه درآمدی نداشته و سهمی از اقتصاد 
سال  دو  در  دولت  که  حالی  ندارند.در  ایران 
افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران 
را مسکوت گذاشته و پاسخی به بارها تقاضا 
و پرسش کارگران در اینباره نمی دهد، آنگاه 
مدیرانی در دستگاه ها و بدنه دولت دارد که 
می توانند به آسانی میلیون ها تومان در ماه 
دریافتی داشته باشند، بی آنکه لحظه ای به 
بدهند. راه  تورم  به  زدن  دامن  نگرانی  خود 
دولت هر ساله نمایندگان خود از وزارت کار، 
کارفرمایان  نمایندگان  با  را  اقتصاد و صنعت 
خصوصی همراه و راهی شورای عالی کار می 
کند تا جلوی هرگونه افزایش حقوق به زعم 
بگیرند  را  کار کشور  نیروی  خود غیرمنطقی 
ماهیانه  کار  قانون  مشموالن  ندهند  اجازه  و 
حتی ۱.۵ میلیون تومان هم دریافتی داشته 
باشند، آنگاه خود برای تعیین حقوق مدیران 
دولتی دست و دلبازی می کنند و اجازه می 
میلیون   ۳۰۰ دستکم  ماهیانه  فردی  دهند 

تومان حقوق بگیرد!

é چه کسانی حقوق های نجومی دارند؟
دهه  یك  حداقل  طول  در  خود  ها  دولت 
اند  بسته  کار  به  را  تمام تاش خود  گذشته 
و  کارگران  منافع  جهت  در  قدم  یه  حتی  تا 
اقشار کم درآمد بر نداشته و هزینه نکنند و 

همواره چنین وانمود می شود که مسئولیتی 
در اینباره ندارند در حالی که دارای ابزارهای 
درآمد  و  معیشت  از  حمایت  برای  انحصاری 
ها  دولت  هستند.  جامعه  ضعیف  اقشار 
بیمه  و  مالیاتی  های  معافیت  با  می توانند 
غذایی  سبدهای  اختصاص  همچنین  و  ای 
مستقیم، به معیشت نیروی کار کمك کنند؛ 
هایی  خواسته  چنین  برابر  در  هیچگاه  ولی 
خود  از  واکنشی  کارگری  جامعه  سوی  از 
چگونه  پرسند  می  اند.کارگران  نداده  نشان 
کار  عالی  شورای  به  را  نمایندگانش  دولت 
می فرستد تا با ده ها دلیل عجیب و غریب 
نهایتا  تا   ۱۰۰ از  بیشتر  حقوق  افزایش  مانع 
تومان در سال شوند، ولی چنین  ۲۰۰ هزار 
خود  مدیران  حقوق  تعیین  برای  را  دالیلی 
به کار نمی گیرند؟ اگر قرار است قانونی در 
این زمینه داشته باشیم، که باید سقف 7 تا 
در  شود،  رعایت  شده  مطرح  که  برابری   ۱۰
مدیران  برخی  آیا  پرسید  باید  اینصورت  غیر 
نظارتی  از ضعف های  استفاده  در حال سوء 
توانند  می  که  هستند  مسئول  های  دستگاه 
آنچنانی  و  نجومی  های  حقوق  راحتی  به 
پس  و  گذشته  روزهای  کنند؟طی  دریافت 
و  حقوق   پیرامون  که  فراوانی  حواشی  از 
ایجاد  ای  بیمه  آنچنانی مدیران  پاداش های 
نامه  در  رئیس جمهور  اول  معاون  بود،  شده 
وزیر  همچنین  و  کار  وزیر  به  خطاب  ای 
ماجرای  به  فوری  رسیدگی  خواستار  اقتصاد 
پرداخت حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی به یك 
مدیر بانکی شد.کارگران معتقدند آنچنان که 
برای  کار  عالی  شورای  در  دولت  نمایندگان 
افزایش حتی ۱۰ هزار تومان مزد مشموالن 
و مدل  زنی کرده  ها چانه  کار ساعت  قانون 
نیز  نهایت  در  و  دهند  می  ارائه  اقتصادی 
تومانی  هزار   ۲۰ ناچیز  مسکن  حق  افزایش 
کارگران را به سرنوشت اقتصاد کشور گره می 
زنند، پس چرا چنین نگرانی هایی در فیش 
بنابراین  ندارد؛  وجود  های حقوقی خودشان 
این دولت است که باید از خودش شروع کند 
منفی  تاثیر  جامعه  در  تواند  می  که  آنچه  و 
داشته باشد عملکرد مدیران خودش است نه 
افزایش فقط ۱۰۰ هزار تومانی حقوق اقشار 

کم درآمد در سال.

é  ــوق و ــری حق ــالف 288 براب اخت
ــتمزد دس

که  است  سال   ۲ دولت  که  است  چگونه 
حق  در  تومانی  هزار   ۲۰ افزایش  تصویب  از 

اجازه  ولی  کند  می  دریغ  کارگران  مسکن 
مربوط  های  بخش  و  ها  دستگاه  در  می دهد 
به خود مدیرانی شکل بگیرند که میلیون ها 
تومان از بیت المال به عنوان حقوق می برند؟ 
آیا در اینکه کارگری ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار 
تومان مزد بگیرد و مدیری که صدها میلیون 
واقعا  است؟  نهفته  عدالتی  گیرد،  می  حقوق 
همیشه  برای  یکبار  تواند  می  مرجعی  چه 
میزان واقعی اختاف حقوق مدیر و کارمند را 
مشخص کند؟آیا اینکه فردی بتواند به واسطه 
میلیارد   ۳ حداقل  سالی  اش  مدیریتی  شغل 
کند  دریافت  المال  بیت  از  حقوق  تومان 
مقاومتی  اقتصاد  اجرای  به  اعتقادی  می تواند 
به  تواند  می  مدیری  آیا چنین  باشد؟  داشته 
اقتصاد  تحقق  برای  بگوید  خود  زیردستان 
مقاومتی تاش کنید وقتی مجموع حقوق و 
مزایای کارکنانش )با فرض اینکه ماهیانه ۱.۵ 
نهایتا  سال  در  کند(  دریافت  تومان  میلیون 
می توان  چگونه  است؟  تومان  میلیون   ۱9
در  سالی  که  کارگری  از  را  چیزی  چنین 
نهایت کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق دارد 
طلب کرد؟چه کسی اجازه داده تا بین حداقل 
دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی مشموالن قانون کار 
ایجاد شود، در  اختاف  برابر  و مدیران ۲۸۸ 
حالی که طبق قانون این اختاف باید 7 تا ۱۰ 
مدیران  برای  آن هم  بیشتر،  نه  و  باشد  برابر 
رده باال و نه مدیران میانی دستگاه ها و ارگان 
های وابسته به دولت.حمید حاج اسماعیلی در 
ایران شکاف  در  اینکه  بیان  با  مهر  با  گفتگو 
اجتماعی وجود دارد  بین طبقات  دستمزدها 
و متاسفانه این مسائل با بی اعتنایی دستگاه 
های نظارتی و مسئول بیشتر شده است گفت: 
اگر پرداخت حقوق های باال مربوط به بخش 
خصوصی باشد قابل قبول است چون در آنجا 
و  دولت  منابع  و  دارد  وجود  کارفرما  سرمایه 

بیت المال دخیل نیست.

é برخی از 10 محل حقوق می گیرند
این  با  اظهارداشت:  کار  بازار  کارشناس  این 
معموال  خصوصی  بخش  های  حقوق  حال، 

و  شود  می  پرداخت  وری  بهره  مبنای  بر 
آنچنانی  های  حقوق  درباره  که  مسائلی 
دولتی  بخش  به  مربوط  شود  می  مطرح 
بلندپایه، مدیران خاص و  این مدیران  است. 
می  که  هستند  دولتی  میانی  مدیران  حتی 
دسترسی  آنچنانی  های  حقوق  به  توانند 
خاطرنشان  اسماعیلی  باشند.حاج  داشته 
کرد: مبنای پرداخت حقوق و دستمزدها در 
قوانین کار و مدیریت خدمات کشوری کاما 
مشخص شده؛ بنابراین پرداخت مبالغ بسیار 
چرا  گیرد.  می  صورت  ضوابط  از  خارج  باال 
سازمان های نظارتی به مسئولیت های خود 
عمل نمی کنند که برخی مدیران می توانند 
بهره  از ضوابط  باالی حقوقی خارج  مبالغ  از 
از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  شوند؟وی  مند 
مردم در تامین مخارج و هزینه های معیشت، 
مضیقه  و  تنگنا  در   ... و  بهداشت  و  درمان 
قرار دارند و مدیرانی که حقوق های نجومی 
دریافت می کنند نمی توانند درک مناسبی 
از شرایط اقتصادی بد بسیاری از مردم داشته 
حل  برای  هم  کافی  زمان  بنابراین  باشند؛ 
مسائل و مشکات اقتصادی و معیشتی مردم 
کارشناس  نیستند.این  آگاه  و  گذارند  نمی 
نزدیك  تاکید کرد: در حال حاضر،  کار  بازار 
به 9 میلیون نفر از نیروی کار کشور حداقل 
رده  نیروی  میلیون   ۲ و حدود  هستند  بگیر 
خصوصی  بخش  در  نیز  باال  به  کارشناسی 
حداقل حقوق می گیرند. با این وجود حقوق 
یك مهندس رسمی در بخش دولتی ۱۰ برابر 
یك مهندس قراردادی در دستگاه های دولتی 
پرداخت  اسماعیلی،  حاج  عقیده  است.به 
در جامعه  مدیران  برخی  به  باال  حقوق های 
یاس و ناامیدی ایجاد می کند و از آنسو بهره 
وری نیروی را هم به شدت کاهش می دهد. 
از چند جا  اند که  امکاناتی رسیده  به  برخی 
حقوق می گیرند، فردی در ۱۰ شرکت عضو 
هیئت مدیره می شود و مبالغی را دریافت می 
کند؛ بنابراین بدیهی است که برخی خود را 
به دستگاه ها و بدنه دولت می چسبانند تا این 

فرصت ها را از دست ندهند.

3/5 میلیون نفر درآمد ندارند؛

اختالف درآمدها ۲۸۸ برابر شد!

تزریق 3هزارمیلیاردتومان به بازارمسکن
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اوقات شرعی

نماز  اقامه  و  روزه  بر  روز  این  در  مرا  ای خدا   
و  ساز  دور  گناهان  و  لغزش ها  از  و  کن  یاری 
ذکر دائم نصیبم فرما، به حق توفیق بخشی 

خود، ای رهنمای گمراهان عالم

دعای هفتمین روز ماه مبارک رمـضان

گفتم ای شام غریبان طره ی شبرنگ تو              
 در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب

گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند          
دور نبَود گر نشیند خسته و مسکین غریب

امروز با حافظ

»آسفالتی ها« 
به كتابفروشی ها آمدند

با  استراسر  تاد  نوشته  »آسفالتی ها«  رمان 
زاهدی  ناصر  ترجمه 
افق  نشر  توسط 
بازار  راهی  و  منتشر 

نشر شد.
مهر،  گزارش   به 
 » لتی ها سفا آ «
استراسر  تاد  نوشته 
ترجمه  با  تازگی  به 
توسط  زاهدی  ناصر 
و  منتشر  افق  نشر 

راهی بازار نشر شده است. این کتاب دومین 
عنوان از مجموعه »رمان جوان« است که این 

ناشر چاپ می کند.
تاد استر نویسنده آمریکایی متولد سال ١95۰ 
است. او فارغ التحصیل رشته ادبیات است و 
در دهه ١9۷۰ شغل خبرنگاری را تجربه کرده 
داستان هایی  یادآور  نویسنده،  این  نام  است. 
نوشته  اجتماعی  های  ناهنجاری  از  که  است 

است.
بچه های  سیاه  زندگی  »آسفالتی ها«  رمان 
به  نیویورک  بزرگ  شهر  در  را  خیابان 
آغاز  این جمله  با  رمان  این  تصویر می کشد. 
می شود: »خرمگس گفت باید به میدان تایمز 
وقت  آن  کنیم،  دوازده شب صبر  تا  و  برویم 
به  اصال  ولی  بزنیم،  جیب  تا  چند  می توانیم 
آنجا نرسیدیم. ما، یعنی من، خرمگس، رنگین 
اغذیه  جلوی  همیشه  مثل  تومورو،  و  کمان 

فروشی گودالیف ولو بودیم...«
در قسمتی از این رمان می خوانیم:

خیس  دوباره  برسم،  خالی  ساختمان  به  تا 
رفتم،  باال  که  پله ها  از  می لرزیدم.  و  بودم 
طاعون واق واق کرد، ولی بقیه روی زمین یا 
روی تشک الی پتو و لباس های ژنده و تکه 
رنگین  دنبال  بودند.  خواب  مالفه ها  پاره های 
کهنه،  لباس  تا  چند  نبود.  اما  گشتم،  کمان 
آن ها  از  و  کردم  جمع  پاره  پیراهن  و  شلوار 
خریدم.  تویش  و  ساختم  النه ای  خودم  برای 
کمال  رنگین  دنبال  قبل  شب  تمام  تقریبا 
نگرانش  خیلی  نکردم.  پیدا  را  او  اما  گشتم، 
می توانستم  دونات  از  پر  شکم  با  ولی  بودم. 

خوب بخوابم.
و  هزار  شمارگان  صفحه،   ١92 با  کتاب  این 
١۰۰ نسخه و قیمت ١١۰ هزار ریال منتشر 

شده است.
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در بازار کتاب

فیلم های روی پرده در روزهای پایانی فصل 
بهار که با آغازین روزهای ماه رمضان پیوند 
شده  مواجه  مخاطبان  استقبال  با  خورده، 
بطوریکه برخی آثار در هفته گذشته فروش 

۳5۰ میلیونی را تجربه کرده اند.
»رسوایی 2« به کارگردانی مسعود ده نمکی 
عنوان  اکران،  حال  در  های  فیلم  میان  در 
اختصاص  خود  به  را  فیلم  ترین  پرفروش 

داده است. 
سر  پشت  با  نمکی  ده  ساخته  پنجمین 
گذاشتن ۳5 روز اکران در ۷۰ سالن سینما 
میلیون   ١99 و  میلیارد  یک  فروش  با 
تومانی، آمار فروشش را به مرز دو میلیارد 

رسانده است.
این فیلم با بازی اکبر عبدی، سحر قریشی، 
مهران  نوری،  امیر  شریفی نیا،  محمدرضا 
رامین  و  شریف  صدیق   فخرالدین  رجبی، 
قصه  از  بعد  ها  سال  اش  قصه  راستاد 
»رسوایی ١« در یک شهر فرضی با داستانی 

تخیلی رخ می دهد. 
»اژدها وارد می شود« ساخته مانی حقیقی 
در  نمایشش  پیش  روز   ۴2 از  که  نیز 
میلیارد  یک  فروش  با  شده،  آغاز  سینماها 
و ۷۸2 میلیون تومانی دیگر فیلم میلیاردی 

اکران روزهای پایانی فصل بهار است.
با بازی هنرمندانی چون همایون  این فیلم 
گودرزی،  احسان  جدیدی،  امیر  غنی زاده، 
نادر فالح، علی باقری و کیانا تجمل اکنون 
در ۴۸ سالن سینما سراسر کشور در حال 

نمایش است. 
»یک دزدی عاشقانه« تازه ترین ساخته امیر 
شهاب رضویان هرچند در روزهای ابتدایی 
در  چندان  و  نداشت  خوبی  اقبال  اکران 
گیشه موفق عمل نکرد، اما هر چه از زمان 
اکران آن بیشتر گذشت با استقبال بهتری 

از سوی مردم مواجه شد.
فرهاد  هاشمی،  مهدی  بازی  با  فیلم  این 
آئیش، لوون هفتوان، الدن مستوفی و امیر 
حسین رستمی طی ۳5 روز نمایش در ۴۴ 
میلیون   ١۴۳ و  میلیارد  یک  سینما  سالن 

تومان فروش داشته است.
دزد  دو  روایت  عاشقانه«  دزدی  »یک 
از  سال ها  از  پس  که  است  کار  کهنه  پیر 
دریافت  امید  به  آنها  می شوند.  آزاد  زندان 
سهمشان از آخرین دزدی، به سراغ زنی که 
پول ها  زن  اما  می روند،  بوده  همدستشان 
و  کرده  هزینه  فیلم  یک  در  بازی  برای  را 
پیرمردها علی رغم میل شان دوباره مجبور به 

دزدی می شوند... .
»مرگ  سینما  پرده  روی  های  فیلم  دیگر  از 
ماهی« به کارگردانی روح ا... حجازی است که 
با حضور بسیاری از بازیگران سرشناس سینمای 
ایران به نظر می رسد یکی از فیلم های پرفروش 

و موفق گیشه در بهار امسال باشد. 
نیکی  چون  هنرمندانی  بازی  با  فیلم  این 
بابک  کریمی، علی مصفا، طناز طباطبایی، 
بهرام،  پانته آ  دولتشاهی،  سحر  حمیدیان، 
ریما رامین فر، بابک کریمی، بهرنگ علوی، 
حسام محمودی، مهرداد میرکیانی، مروارید 
و  پارسا  ملیکا  مرادیان،  کیمیا  کاشیان، 
در  نمایش  روز   ۳5 با  رحیمی منش  حسام 

١۴ سالن سینما هنوز فروشی بیشتر از نیم 
میلیارد نداشته است.

فرید  علیرضا  ساخته  آتوسا«  های  »خنده 
سینما  روزهای  این  اکران شده  فیلم  دیگر 
کوثری،  باران  چون  هنرمندانی  که  است 
بهار  جدیدی،  امیر  فروتن،  محمدرضا 
میرزایی،  آزاده  شجاعی،  حسام  نوحیان، 
ایفای  آن  در  مهری  اشکان  و  آهنگ  فریبا 

نقش می کنند.
سالن   ١۷ در  نمایش  روز   ۴2 با  فیلم  این 
سینما فروش ۴66 میلیونی داشته و هنوز 
نتوانسته فروش خود را به مرز نیم میلیارد 

برساند.

»رسوايی2« پرفروش ترين فیلم اين روزهاست

انشار آلبوم تصويری خنداوندان اسرار

آلبوم تصویری ›خداوندان اسرار‹ با آواز همایون شجریان 
رخشان  کارگردانی  به  پورناظری،  سهراب  آهنگسازی  و 

بنی اعتماد همزمان با عید فطر منتشر می شود.
پروژه  ی  از  اثر  دومین  اسرار‹  ›خداوندان  تصویری  آلبوم 
با آواز همایون شجریان و آهنگسازی سهراب  ›آیینه ها‹ 
با  همزمان  بنی اعتماد  رخشان  کارگردانی  به  پورناظری، 

عید فطر منتشر می شود.
این آلبوم تصویری که توسط نشر ایران گام آماده انتشار 
شده، شامل دو بخش است. در بخش اول آن ساز و آوازی 
شده  اجرا  مولوی  از  اشعاری  با  اصفهان  مقام  در  بداهه 
پرده  در سه  ›رهایی‹  نام  با  روایتی  شامل  دوم  بخش  و 
›مهتاب، خداوندان اسرار، جانی و صد آه‹ بر روی اشعاری 

از خیام، مولوی و حافظ است. 
پورناظری،  سهراب  ساخته های  بر  عالوه  اثر  این  در 
قطعه ای از ساخته های کیخسرو پورناظری با نام یاوران 
منتشر  ›حیرانی‹  آلبوم  در  این  از  پیش  که  است  آمده 
شده بود و حاال سهراب پورناظری با نگاهی متفاوت آن را 

تنظیم و همایون شجریان اجرا کرده است.
مشکاتیان  آیین  اسرار‹  ›خداوندان  تصویری  آلبوم  در 
همایون  )دف(،  نیا  رضایی  حسین  کوبه ای(  )سازهای 
نصیری )سازهای کوبه ای(، حمید خوانساری )بربت( و 
داریوش آذر)باس( و سهراب پورناظری) تنبور( همکاری 
دارند. در این اثر همچنین مجتبی میرتهماسب به عنوان 

مشاور کارگردان و مجری طرح فعالیت کرده است.

لیال اوتادی در نقش آوا 

به  میگیریم«  »آرام  تلویزیونی  سریال  تصویربرداری 
کارگردانی روح اله سهرابی و تهیه کنندگی فرهاد گلی 

در تهران ادامه دارد.
لوکیشن  در  است،  »آوا«  نقش  ایفاگر  که  اوتادی  لیال   
مرکز بهزیستی منطقۀ نازی آباد و در جستجو برای یافتن 
خواهرش »رعنا« مقابل دوربین رفت تا شاید موفق شود، 
او را که از خانه متواری شده بیابد و به زندگی بازگرداند.

نامالیمتی،  است؛  آمده  »آوا«  شخصیت  توضیح  در 
دو  هر  متمول  خانواده  یک  در  خودرأیی  و  نامهربانی 
دختر آن خانواده را به سوی سرنوشتی تلخ رهنمون می 
کند. آوا که سعی در انتخاب مسیری منطقی و صحیح 
دارد. اگرچه از نامالیمات فرو نمی ریزد، اما ناگزیر برای 
پیداکردن خواهر خود درگیر مسایل و موانع متعددی می 
برای احیای دوباره خواهرش،  این تالش  شود. در طول 
خواستگارش  پیش  سال  که چند  قدیمی خود  با عشق 
نیز مواجه می  قرار گرفته  و مورد مخالفت پدرش  بوده 
شود و جریانی عاشقانه توأم با رنجی عمیق برای نجات 

خواهرش را سپری می کند.
با  که  است  اجتماعی  ملودرام  یک  سریال   این 
به  تعلیقات  و  ها  شخصیت  میان  های  کشمکش 
به را  تاثیرگذاری  و  روشن  پیام  سرانجام  آمده،   وجود 

 خانواده های جامعه امروز ما می رساند، پیامی که شاید 
نیاز امروز جامعه ماست.

عشق من باش با صدای بهنام صفوی

خدا را شاکرم این سعادت را داشتم که همیشه در ماه 
رمضان یک قطعه برای تیتراژ خوانده ام.

پنج  شبکه  رمضان  جشن  تیتراژ  خواننده  صفوی  بهنام 
در  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه  با  گو  و  گفت  در  سیما 
است،  کرده  کار  رمضان  ماه  برای  که  تیتراژی  خصوص 
من  به  برنامه  کننده  تهیه  طرف  از  پیشنهاد  این  گفت: 
آن  در  که  تغییراتی  با  می کنم  فکر  البته  که  شد  داده 
صورت گرفته ویژه برنامه به تهیه کنندگی محمد قنبری 

به جشن رمضان تبدیل شده است.
پایان  به  قطعه  این  به  مربوط  کارهای  داد:  ادامه  وی 
غالمرضا  سرا،  ترانه  کاظمی  محمد  سید  است.  رسیده 
با  اثر  این  در  که  عواملی هستند  کننده  تنظیم  صادقی 
من همکاری کردند و ملودی هم توسط خودم انجام شده 

است.
ماه  در  کار  تفاوت  درباره  باش«  من  »عشق  خواننده 
رمضان با سایر ماه های سال عنوان کرد: خدا را شاکرم 
یک  رمضان  ماه  در  همیشه  که  داشتم  را  سعادت  این 
کارهای  در  معمول  به طور  و  بخوانم  تیتراژ  برای  قطعه 
این چنینی همدلی و همکاری خوبی بین اعضای گروه و 
عوامل وجود دارد که باعث می شود همه چیز خیلی بهتر 

جمع بندی شود و به نتیجه نهایی برسد.

سید ضیاءالدین دری کارگردان نام آشنای سینما 
و تلویزیون، یکی از راه های مقابله با اسالم ستیزی 
و اسالم هراسی نهفته در اقدامات دسیسه جویانه 
داعش را تولید آثار سینمایی دانست که عالوه 
جذب  مقاومت،  مفهوم  به  صحیح  پرداخت  بر 
مخاطب بین المللی را نیز جز اولین اهداف خود 

قرار دهد.
مجموعه  کارگردان  ؛  زمان  پیام  گزارش  به 
تلویزیونی »کیف انگلیسی«، با بیان اینکه توطئه 
برخی  توسط  اسالم هراسی  و  اسالم ستیزی 
از سال ها پیش  کشورهای غربی و صهیونیسم 
آغاز شده است؛ عنوان کرد : دین اسالم و کتاب 
آسمانی قرآن، بیانگر الگویی صحیح در رابطه با 

قواعد و اصول منتسب به انسان است که به تبع 
آن اشاره های فراوانی به قوانین جنگ و صلح نیز 
در آن شده است؛ چیزی که پرداخت به آن در 
به چشم  دیگر کمتر  ادیان  آسمانی  کتاب های 

می خورد.وی افزود: با وجود ارائه الگوهای کاربردی 
در قرآن کریم به مسلمانان، دشمنان و توطئه گران 
وابسته به نظام سلطه، از ضعف تحلیل سیاسی 
کرده  استفاده  سوء  مسلمان  ملت های  برخی 

را در تضعیف دین مبین اسالم  اهداف خود  و 
پایه گذاری کرده اند.

کارگردان مجموعه تلویزیونی »کاله پهلوی«، با 
تاکید بر جعلی بودن گروه تروریستی داعش اذعان 
داشت : ظهور پدیده های شومی مانند داعش و 
سهل انگاری  نتیجه  تکفیری،  گروه های  سایر 
دولت های اسالمی در برابر نفوذ دسیسه های غرب 
در ایجاد اختالف بین مذاهب اسالمی شیعه و 
سنی است.این فیلمساز با توجه به درک صحیح 
مردم کشورمان نسبت به لزوم مقاومت در برابر 
جمله  از  تکفیری  گروه های  متجاوزانه  اقدامات 
داعش، عنوان کرد: خوشبختانه مردم مسلمان 
کشورمان به اهمیت مفهوم مقاومت به درستی هر 
چه تمام تر واقف اند؛ طوری که بدون نیاز به هیچ 
نیروی تحریک کننده ای، به صورت خود جوش در 
راه مقاومت و همچنین محافظت از حریم اسالمی 
جان فشانی می کنند. از این روی به نظر می رسد 
جامعه ای که باید اساس و مفهوم مقاومت را درک 

کند، ملت و دولت های کشورهای غربی هستند.

ضیاءالدین دری:

تولید فیلم های 
پرمخاطب با موضوع 

مقاومت

فیلم ملک سلیمان

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند ازفیلم ملک سلیمان 
نویسندگی و کارگردانی شهریار بحرانی محصول سال ١۳۸۷

حضرت سلیمان)امین زندگانی(: سپاس خدای را سزاست که…
گرچه شیاطین را در میان ما نهاده است.اما بدانید که در پایان دنیا 
این موجودات به زمین باز خواهند گشت و باز فساد و خونریزی 
تا خداوند  برآورده  فریاد  و  استغاثه  سالها  گیرد.  فرا می  را  جهان 
یکبار دیگر دست قدرت خود برد.کسی می آید که دریای رحمت 
و  شد  خواهند  زمین  وارث  صالحان  است.پس  بشر  است.منجی 
بهشتی برپا کنند که در آن انسانیت به اوج شکوفایی برسد.پس 
خدایا توفیقم عطا کن،به اعمال صالح تا آن طور که تو دوست داری 
برای آن منزل خود را آماده سازیم.تا همه ما، عبد تو باشیم.مطیع 

تو باشیم و برای تو باشیم و به سوی تو باشیم.

یادها و خاطره ها در زمان .....

مستركالس اركستر جوانان جهان 
درايتالیا با حضور نوازندگان ايرانی 

مسترکالس ارکسترجوانان جهان که با مشارکت بنیاد رودکی در 
روزهای گذشته در شهر رم ایتالیا آغاز به کارکرده بود، با حضور 

نوازندگان ایرانی برگزار شد.
و  بنیاد فرهنگی هنری رودکی  مابین  نامه فی  تفاهم  راستای  در 
ماهه  چند  دیدارهای  درادامه  که  درایتالیا  جهان  ارکسترجوانان 
گذشته مدیرعامل بنیاد رودکی با سفیر و رایزن فرهنگی ایتالیا در 
ایران منعقد شده بود، با تصمیم شورای هنری ارکسترها ١2 نفر از 
نوازنده های ایرانی از ١۸ تا 2۳ خردادماه 95 برای شرکت درمستر 

کالس ها و سمینارهای آموزشی به کشور ایتالیا سفر کرده اند.
این ١2 نفر نوازنده ایرانی پس از دریافت قطعات از سوی ارکستر 
جوانان جهان به آماده سازی آنها در قالب گروه های کوارتت زهی 

پرداختند.
درمستر کالس ها و سمینارهایی که درسالن کنسرواتوار سیسیلیا 
و دانشگاه ساپینزا شهر رم برگزارشد، ماسترو آنجلو به عنوان استاد 
سازهای بادی چوبی، دانیلو ری کاتو استاد سازهای بادی برنجی و 

دامیانوجورانا استاد سازهای زهی حضور داشتند.

ايران و چین طاليه دار
 رشد علمی و تحقیقاتی در قاره آسیا

نشریه آنالین »یونیورسیتی ورلد نیوز« انگلیس در آخرین گزارش 
خود در بررسی چشم انداز آینده آموزش عالی درقاره آسیا، ضمن 
در  عالی  آموزش  زمینه  در  توجه کشورمان  قابل  رشد  به  اشاره 
از نظر  را طالیه دار کشور های آسیایی  ایران  دو دهه گذشته، 

رشد علمی و تولید مقاله های تحقیقاتی معرفی کرد.
مختلف  های  توده  مشارکت  گسترش  به  اشاره  با  نشریه    این 
مردم در آموزش عالی در جهان بخصوص شرق و جنوب شرق 
استاندارد  با  مطابق  های  دانشگاه  تعداد  افزایش  نیز  و  آسیا 
و  نخست رشد عملی  مقام  در  را  ایران  منطقه،  در  های جهانی 

تحقیقاتی در قاره آسیا قرار داد.
براساس این گزارش، ایران با 2۳.5 درصد در مقام نخست نرخ 
رشد ساالنه تولید مقاالت علمی و تحقیقاتی در آسیا قرار دارد 
با  تایلند  ١۳ درصد،  با  تونس  ١5.۴درصد،  با  ازآن چین  و پس 
١2.۷ درصد و مالزی با ١١.5 درصد در رتبه های دوم تا پنجم 

اند. قرار گرفته 
یونیورسیتی ورلد نیوزمی نویسد: خروجی علمی در یک مقیاس 
نوظهور  های  اقتصاد  و  توسعه  حال  در  های  کشور  در  ساالنه 
بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است و کشور های گروه 
دیگر  و  آفریقای جنوبی(  و  روسیه، هند، چین  )برزیل،  بریکس 
پیشرو  زمینه  این  در  اکنون  هم  تایلند  و  ایران  نظیر  ها  کشور 

هستند.

جنجال بر سر توزيع رايگان
 كتاب ›نبرد من‹ هیتلر در ايتالیا

مقام های ایتالیا از اقدام روز شنبه یک روزنامه این کشور برای 
به  هیتلر  آدولف  نوشته  من  نبرد  کتاب  رایگان  نسخه  توزیع 

انتقاد کردند. همراه یک ضمیمه به خوانندگان، 
با زشت  توئیتر خود  در صفحه  ایتالیا  وزیر  نخست  رنتزی  متئو 
توزیع  برای  جورناله«  »ایل  روزنامه  تصمیم  خواندن  نادرست  و 
ایتالیا  با جامعه یهودیان  نازی،  نسخه های رساله سیاسی رهبر 

کرد. همبستگی  ابراز 
به  نیز  وایزنتال  سیمون  اسراییلی  دفتر  مدیر  زوروف  افرایم 
کتاب  از  روزنامه  یک  استفاده  گفت:  دالسرا«  »کوریره  روزنامه 

نبرد من برای افزایش فروش خود، بی سابقه است.
همچنین به گزارش خبرگزاری آنسا، منابع وابسته به سفارتخانه 

رژیم صهیونیستی در رم، از این اقدام ابراز شگفتی کرده اند.
این در حالیست که روزنامه راست میانه ایل جورناله که در مالکیت 
خانواده سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا است، نوشت: 
و  ها  یادداشت  شامل  که  کتاب  این  نسخه  توزیع  برای   تصمیم 
مقاله های انتقادی مورخان ایتالیایی نیز بوده، اقدامی برای بررسی 

شر به منظور جلوگیری از بازگشت آن بوده است.

آن سوی آب ها

هفته  از یک  تنها پس  کنیم«  نمی  »عادت 
در  شاید  که  فیلمی  تنها  عنوان  به  اکران، 
بحبوحه پخش وسیع آنونس فیلم ها، کمترین 
بهره را از آن برده است، گرفتار حاشیه های 
فیلم   بانی  به گزارش  اقدام شده.  این  منفی 
مسووالن  آنکه  از  پس  گذشته  هفته  آخر 
قضایی و فرهنگی بارها به فیلمسازان هشدار 
دادند تا آنونس فیلم هایشان را به شبکه های 
ماهواره ای ندهند و با بی توجهی آنان روبه رو 
شدند، سرانجام تهدید خود را عملی کردند. 
در این میان بخت با »عادت نمی کنیم« یار 
نبود و بدل به یک گوشت قربانی شد؛ چرا 
که به نظر می رسد این اجرایی شدن تهدید 
تبلیغات  امکان  کمترین  از  که  فیلمی  علیه 

برخوردار است و تازه از یکی- دو هفته پیش 
تن به پخش آنونس هایش از Gem داده، 
بیشتر در حکم زهر چشم گرفتن از سایرین 
فیلم  بقیه  آنونس  نداند  که  کیست  باشد. 
روز هر  باالیی  با چه حجم  پرده  روی   های 
می  دیده   Gem مختلف  های  شبکه  در   

شوند.
دادستانی تهران با ورود جدی به این پرونده 
دادگاه،  به  تهیه کننده  احضار چند  از  پس 
اقدام کرد و آخر  علیه »عادت نمی کنیم« 
هفته گذشته اخبار ضد و نقیضی در این باره 
به گوش رسید. هر چند هیچ رسانه ای خبر 
قطعی توقیف فیلم توسط دادستانی را تأیید 
جنجالی  شنیده  یک  حد  در  قضیه  و  نکرد 

باقی ماند.

اتوبوس  شوار  جنازه خودش  با  دنیل  وقتی 
این  به  قطعا  گرفت  سلفی  تا  چند  و  شد 
فکر می کرد که دارد چند تا از عجیب ترین 
از  نقل  به  می گیرد.  را  تاریخ  سلفی های 
فیلم  تبلیغاتی  کمپین  اعضای  ایندپندنت، 
»مرد ارتش سوییس« دارند کلی از کارشان 
پیش  روز  چند  اینکه  از  بعد  می برند.  لذت 
این  آن  و در  افتتاح شد  فیلم  این  وبسایت 
امکان در دسترس هواداران قرار داده شده 
که بتوانند با جنازه بی جان دنیل رادکلیف 
بازی کنند و تا هر وقت دلشان می خواهد 
آن را این طرف و آن طرف پرت کنند، حاال 
ایده   A2۴ یعنی  فیلم  این  کننده  توزیع 

جدیدی داده است.
نقش  با  فیلمی  درباره  می توان  کی  دیگر 

در  او  که  زد  حرف  رادکلیف  دنیل  آفرینی 
آن نقش یک جنازه را بازی می کند و بوی 
از  بعضی  حتی  که  می کند  تولید  ناخوشی 
فیلم  نمایش  را در پیش  مخاطبانی که آن 
در سینما تماشا می کردند از سالن بیرون 

رفتند.
عازم  رادکلیف  دنیل  اینها موجب شد  همه 
دو  اتوبوس  و سوار یک  نیویورک  در  توری 
مانکن  همان  هم  خود  کنار  و  شود  طبقه 
جنازه ای را نشاند که در فیلم مورد استفاده 
به  حال  عین  در  رادکلیف  بود.  گرفته  قرار 
مهم  و  داد  پاسخ  نگاران  روزنامه  سوال های 
گرفت  عکس  خودش  جنازه  با  همه،  از  تر 
عجیب ترین  از  بعضی  نتیجه اش  مسلما  که 

سلفی های تاریخ شد.

دنیل رادكلیف با جنازه اش سوار اتوبوس شد! »عادت نمی كنیم« قربانی شیطنت Gem شد
سینمای جهان سینمای ایران

من آدولف هیتلر هستم!
*روزبه معين

به  رو  جهانی  جنگ  که  هیتلری  اون  نه  اما 
مرگ  باعث  که  هیتلری  اون  نه  انداخت،  راه 
طرفدار  نه  من  راستش  شد،  نفر  هزاران 

فاشیسم هستم، نه نازیسم؛
من فقط همونم که یه شب به سرم زد فاتح 
قلب کسی بشم که همه دنیا می گفتن هیچ 
من  ولی  بکنی،  رو  کار  این  تونی  نمی  وقت 
تموم قدرت شروع کردم، خوب هم پیش  با 
اما  شدم،  نزدیک  بهش  هم  خیلی  رفتم، 
درست لحظه ای که خواستم تصاحبش کنم، 
اسیر سرما شدم، سرمای نگاهش، مثل هیتلر 

که اسیر سرمای زمستون شوروی شد!
که  کسی  نگاه  سرمای  نداره  فرقی  هیچ 
شوروی،  زمستون  سرمای  با  داری  دوسش 
جفتش باعث میشه یه ارتش تلف بشه و یه 

جنگ جهانی رو ببازی...
سرمای  اسیر  هیتلر  آدولف  اگه  دونی  می 
وحشتناک شوروی نشده بود چه اتقافی می 

افتاد؟
اون می تونست کل دنیا رو بگیره!

دلنوشته 


