
اجبار آزمایش ژنتیک 
قبل از ازدواج

رئیس قوه قضائیه:

استقالل،امنیت و پیشرفت کشوربر محور والیت فقیه است

ارائه گزارش بررسی حقوق های میلیونی به مردم

ضیافت افطاری محمد باقر نوبخت با حضور اصحاب 
رسانه برگزار شد.

محل  در  که  مراسم  این  در  نوبخت  محمدباقر 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، در مورد 
همچنین  و  دولتی  مدیران  برخی  میلیونی  حقوق 
بودجه ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی توضیحاتی 
ارائه کرد و گفت: در حال حاضر میزان حقوق تمام 
زودی  به  و  است  بررسی  حال  در  دولتی  مدیران 

گزارش آن به مردم ارائه می شود.
مورد حقوق  در  رسانه ها خواست  از  وی همچنین 

میلیونی بزرگنمایی نکرده و شایعه سازی نکنند و به دنبال بیان حقایق باشند.
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محمد بنا در آستانه 
یک تصمیم پرحاشیه

مشوق ۲۰۰ میلیاردی 
صادرات لبنیات

وعده معاون اول رئیس جمهور؛

 سرمایه در دست مردم وارد چرخه تولید مي شود
تامین مالی طرح های بزرگ در داخل كشور

ماه مبارک رمضان؛
ماه مهمانی خدا بر همگان مبارک باد .
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وزارت اطالعات اعالم كرد:
خنثی سازی عملیات تروریستی در تهران

شیطانی  اقدام  سازی  خنثی  از  اطالعیه ای  در  اطالعات  وزارت 
تروریست های تکفیری در تهران خبر داد.

در  این اطالعیه آمده است:                   
به استحضار ملت شریف ایران می رساند

با ادعیه مردم روزه دار و با عنایات خداوندی، یکي از بزرگترین 
توطئه های تروریستی گروه های تکفیری وهابی، در روزهاي منتسب 

به حضرت خدیجه کبری )س( کشف و خنثی شد.

در طرح جنایتکارانه گروهك ضد اسالمي تروریستی تکفیری، سلسله 
بمب گذاری هایی در نقاط متعددی در عمق کشور و مشخصاً برای 
مناسبت های پیش رو تدارك دیده شده بود که با توکل و توسل و 
فداکاری های سربازان گمنام امام زمان )عج( در تهران و چند استان 
دیگر، اقدامات شیطانی تروریست های تکفیری خنثی سازی شد، 
تروریست ها بازداشت شدند و تعداد بمب های آماده انفجار و مقادیر 

انبوهی مواد اولیه انفجاری کشف و ضبط گردید.
با توجه به ادامه داشتن تحقیقات میدانی در داخل و خارج از کشور و 
استمرار بازجویی از تروریست ها، اطالعات تکمیلی به محض فراهم 
شدن شرایط حفاظتی، به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

ادعیه مردم روزه دار، بویژه در لیالي قدر هستند.سربازان گمنام امام زمان )عج( براي ادامه مسیر، شدیداً نیازمند 
  روابط عمومی وزارت اطالعات

۲
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توانمندی های نظام 
جمهوری اسالمی 
از دیدگاه رهبری

ناهماهنگی در 
سیاست های اقتصادی 

é مریم بهنام راد

نرخ سود؛ 
ابزاري چندبعدي

é علي  مکزیکي

یادداشت

نگاه روز

خبر

۲

اجرای طرح سراسری مبارزه 
با قاچاق کاالی ممنوعه 
کاهش 9/5 میلیارد دالری حجم قاچاق کاال
صفحه 5 و 11

5 7

افزایش 10 برابری تسهیالت ماقبل صنعتی

کاهش نرخ سود تسهیالت 
شرکت های دانش بنیان

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از افزایش شش برابری تسهیالت تجاری سازی 
از  حمایت  منظور  به  این صندوق  گفت:  و  داد  خبر  دانش بنیان  شرکت های 
شرکت های دانش بنیان برای چهارمین بار آمادگی خود را برای کاهش نرخ سود 

تسهیالت اعالم می کند.
دکتر بهزاد سلطانی در سومین مراسم رونمایی از محصوالت شرکت های دانش بنیان 
که در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد، با اشاره به مصوبات 
آخرین جلسه هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: هیات امنای این 
صندوق با توجه به درخواست های مکرر شرکت های دانش بنیان و با در نظر گرفتن 
شرایط اجرای طرح ها و بررسی تجربیات صورت گرفته، تصمیمات جدیدی را اتخاذ 
کرده اند. وی افزایش سقف تسهیالت تولید صنعتی را از جمله این تصمیمات نام برد 
و ادامه داد: در این جلسه هیات امنا موافقت کردند که به منظور حمایت بیشتر از 
تکمیل چرخه تجاری سازی شرکت های تولیدی دانش بنیان صنعتی، تسهیالت تولید 

اد      امه د      ر صفحه 3صنعتی را افزایش دهند.

پدیده  اسالمی  جمهوری  با  عربستان  رقابت 
جدیدی نیست، اما طی سال های اخیر تقالی 
چنان  ایران  بر  یافتن  برتری  برای  عربستان 
با  آن  از  ناظران  برخی  که  است  شده  پررنگ 
یاد  تهران  علیه  ریاض  سرد‹  ›جنگ  عنوان 

می کنند.
در  ایران  اقتدار  نگران  همواره  ها  سعودی 
المللی  بین  عرصه  و  اسالم  جهان  منطقه، 
توافق  انعقاد  از  پس  کابوس  این  اما  بوده اند، 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران با قدرت های 
آن  تبع  به  و  ها  تحریم  لغو  که  جهان  بزرگ 
را  جهانی  تجارت  های  دروازه  شدن  گشوده 
گذشته  از  بیش  داشت،  همراه  به  ایران  برای 

خواب سیاستمداران سعودی را برآشفت.
اواخر ماه میالدی  بلومبرگ آمریکا  خبرگزاری 
›طرح  به  اشاره  با  گزارشی  انتشار  با  گذشته 
ایران،  با  ارتباط  در  ها  سعودی  جایگزین‹ 
نوشت: عربستان که نتوانست مانع انعقاد توافق 
شود،  اسالمی  جمهوری  با  جهان  ای  هسته 
توان  کردن  محدود  برای  را  نقشه  این  اکنون 
ایران در برخورداری از منافع توافق مذکور در 

دست اجرا دارد.
دغدغه های رقابت با ایران، سعودی ها را بر آن 
داشته است تا راه های مختلفی را برای تحت 
فشار قراردادن جمهوری اسالمی در پیش گیرند 
و در این میان تالش های ریاض در این خصوص 

نه تنها عموما دستاوردهای پیش بینی شده را به 
همراه نداشته، بلکه در مواردی ٬تبعات منفی را 

متوجه منافع عربستان کرده است.
اد      امه د      ر صفحه 4

مدیرکل امورمالی صندوق بازنشستگی کشوری 
حقوق  که  هایی  استان  شمار  کرد:  اعالم 
از  به صورت مستقیم  را  بازنشستگان کشوری 
صندوق بازنشستگی پرداخت می کنند به 22 

استان رسید.
حقوق  تاکنون  افزود:  زاده  بخشی  حسین 
بصورت  استان   13 در  کشوری  بازنشستگان 
مستقیم از صندوق بازنشستگی به حساب آنان 
واریز می شد؛ اما از این ماه )خرداد( 9 استان 

دیگربه این تعداد اضافه شده است. 
وی گفت: اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق 
منابع  هدررفت  از  جلوگیری  بازنشستگان  به 
این  که  است  کشوری  بازنشستگی  صندوق 

ویژگی مهمی به شمار می آید.
بخشی زاده اظهار کرد: با اجرای طرح مستقیم 
پول،  اینك  صندوق،  از  بازنشستگان  حقوق 
مستقیما ازخزانه به صندوق پرداخت و توسط 
صندوق به حساب بازنشستگان واریز می شود.

وی ادامه داد: حقوق بازنشستگان ، پیش تر از 
کشوری  بازنشستگی  صندوق  به  کشور  خزانه 
واریز می شد،صندوق نیز این پول را دراختیار 
دستگاه اجرایی می گذاشت و دستگاه اجرایی 
نیز اختیار داشت حقوق بازنشستگان را سه تا 

چهار روز با تاخیر پرداخت کند. 
وی تاکید کرد: عالوه براین درگذشته، مبلغی به 
عنوان علی الحساب به دستگاه اجرایی پرداخت 
می شد که ما به التفاوت این علی الحساب با 
پرداخت قطعی، امکان داشت مدت زیادی در 
حساب دستگاه اجرایی نگهداری شود که این 
مشکل با اجرای این طرح و سیستم جدید نیز 

برطرف شده است.
حاضرحدود  زمان  در  کرد:  اعالم  زاده  بخشی 

هزار   280 و  میلیون  یك  از  تن  هزار   940
بصورت  را  خود  حقوق  کشوری  بازنشسته 
می  دریافت  بازنشستگی  صندوق  از  مستقیم 

کنند.
امیدواری  ابراز  بازنشستگی  صندوق   مدیرمالی 
کرد که با تصمیم مدیریت صندوق بازنشستگی 
تمام  امسال،  شهریورماه  پایان  تا  کشوری 
قرار  طرح  این  پوشش  زیر  کشور  استان های 

بگیرند.

پرداخت مستقیم حقوق از صندوق بازنشستگی به بازنشستگان کشوریتقالی بی حاصل عربستان برای رقابت با ایران

حضور بزرگترین تولید كننده 
داروهای دیابتی جهان در شهرک 
دارویی بركت

اختصاص  با  نوردیسك  نووو  داروسازی  شرکت 
برکت  دارویی  شهرك  اراضی  از  هکتار  چهار 

وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
در نظر دارد گامی بلند در راستای تولید انسولین 

مدرن در ایران بردارد.
نیاز  تامین  ضمن  شرکت  این  ایرنا،  گزارش  به 
دارویی داخلی، داروهای مورد نیاز بیماران را در 

کشورهای منطقه نیز فراهم خواهد کرد.

در رابطه با احداث این پروژه »اوله موئلسکوف بچ« 
رئیس واحد شرق این شرکت گفت: ما در طوالنی 
این  روی  ای  هسته  توافق  از  پیش  حتی  مدت 
جامعه  داریم  اطمینان  زیرا  ایم  کرده  کار  پروژه 
ایران و اقتصاد این کشور به شکل مثبتی در حال 

توسعه است.

گـروه اقتصـاد : هـر چنـد هدف دولـت یازدهـم از کاهش نرخ سـود بانکـی،  بازگرداندن سـرمایه های مردم بـه تولید بوده اسـت اما رکـود در بازارهـای اقتصادی نشـان می دهد 
ایـن سیاسـت موفقیت امیز نبوده اسـت.
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کالم  نور

توانمندی های نظام جمهوری 
اسالمی از دیدگاه رهبری

آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه   
العظمی خامنه ای، در جدولی  ا...  حضرت آیت 
نظر  مد  اسالمی  جمهوری  نظام  توانمندی های 
رهبر معظم انقالب در دیدار رمضانی مسئوالن و 

کارگزاران نظام را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر 
رهبر  ای،  خامنه  العظمی  ا...  آیت  حضرت  آثار 
معظم انقالب اسالمی در دیدار رمضانی مسئوالن 
و کارگزاران نظام، برنامه ی امروز دشمن را متوقف 

کردن توانمندی های جمهوری اسالمی خواندند.
ایشان با برشمردن شش مورد از توانمندی هایی 
که بیشتر آماج دشمنی ها قرار دارد فرمودند: »باید 
کشور قدرتمند بشود؛ یعنی همین توانمندی های 
گوناگون را باید افزایش بدهد... اگر توانمندی ها 

را افزایش ندادیم، باید در اضطراب به سر بریم.«
مطرح شده  اسالمی  جمهوری  **توانمندی های 
در بیانات رهبر انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن 

نظام ) 1395/3/25 (
1 - ایمان اسالمی

›از همه ی ُطرق دارند استفاده می کنند که ایمان 
اسالمی ما را متزلزل کنند. ما یعنی چه کسی؟ 
یعنی مِن پیرمرد هفتاد، هشتاد ساله؟ نه، نسبت 
به ماها خیلی نگران نیستند؛ ایمان نسل بعد ما را 
و نسل بعِد بعد ما را ]می خواهند متزلزل کنند[؛ 

دارد تالش می شود.‹
2 - توانمندی علمی 

›دشمنان حّتی به ترور دانشمندان ما هم دست 
ابزارهای  از  حّتی  کردند؛  برنامه ریزی  زدند، 
است،  ممنوع  دنیا  همه ی  در  که  خباثت آمیزی 
استفاده  ما  علمی  حرکت  کردن  متوّقف  برای 
علمی  توانمندی  که  علمی  پیشرفت  با  کردند... 

است، به شّدت مخالفند.‹
3 - توانمندی اقتصادی

›کشور االن در مسائل اقتصادی دچار مشکالت 
عمده ای است عمده ی این مشکالت هم عبارت 
]یعنی [  اشتغال،  مسئله ی  و  رکود  از  است 
بیکاری؛ اینها مهم ترین ها است... ما اگر چنانچه 
باشد،  درستی  و  خوب  برنامه های  برنامه هایمان 
تحریمها نه اینکه اثر ندارد، ]ولی[ اثرش بسیار کم 
خواهد بود؛ باید برنامه ها را منّظم کرد، مرتّب کرد، 

دّقت کرد.‹
4 - توانمندی دفاعی بازدارنده

›اگرچنانچه دستگاه های ما امکانات دفاعی داشته 
باشند، امکانات متقابل تهاجمی داشته باشند، مثل 
این است که یک حصاری ُدور این قلعه ]یعنی [ 
بحثهایی  این  این مخالفند.  با  کشور کشیده اند؛ 
که راجع به موشک و مانند این حرفها می شود 

معنایش این است: مخالفت با توانمندی دفاعی.‹
و  مّلی)وحدت  سیاسِی  توانمندی   -  5

انسجام مّلت( 
ندارد،  اشکالی  هیچ  سیاسی  سلیقه ی  ›اختالف 
این است که در درون مردم،  اشکال دارد  آنچه 
اختالف در مبانی حرکت اساسی و کالن کشور به 
وجود بیاید؛ این اشکال دارد، این را دست اندرکاران 

سیاسی و اجتماعی نباید بگذارند اتّفاق بیفتد.‹
6 - توانمندی ناشی از جوانِی جمعّیت

یک  است،  پدیده  یک  ما  ›امروز جمعّیت جوان 
نعمت است؛ چون جوان، منشأ حرکت و چشمه ی 
جوشان انگیزه و حرکت و نشاط و ابتکار و نوآوری 
این  اگرچنانچه  کند،  می  جوان  را  کار  است، 
]جوانی جمعّیت [ بیست سال دیگر از دست رفت 

کشور ضرر خواهد کرد؛ از امروز نباید بگذاریم.‹

جابه جایی نعمت زاده تکذیب شد

رسـانی  اطـالع  و  عمومـی  روابـط  مرکـز 
اعـالم  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 
کـرد: جابجایـی محمدرضـا نعمـت زاده وزیر 
صنعـت، معـدن و تجـارت از ایـن وزارتخانـه 
در دسـتور کار دولـت نبـوده و خبـر برخـی 
رسـانه هـا مبنـی بـر تغییـر وی و جایگزینی 

شـخص دیگـر صحـت نـدارد.
بـه گـزارش ایرنـا، مرکـز روابـط عمومـی و 
اطـالع رسـانی ایـن وزارتخانـه افـزود: ایـن 
موضـوع بارهـا از سـوی سـخنگوی دولـت و 
مقـام های ارشـد دولتی عنوان شـده اسـت.

» متاسـفانه برخـی از رسـانه هـا هـر چنـد 
وقـت یـک بار، با انتشـار شـایعه جابـه جایی 
مدیـران موجب تشـویش اذهـان عمومی می 
شـوند و این در حالی اسـت که امسـال تمام 
تـالش و وقـت مسـئوالن دولـت معطـوف به 
رونـق اقتصـادی اسـت و الزم اسـت رسـانه 
هـا نیـز بـا همراهی تیـم اقتصـادی دولت به 
تحقـق سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی که 
همـواره مـورد تاکیـد رهبـر معظـم انقـالب 

اسـالمی اسـت، کمـک کنند.«

خبر

نرخ سود؛ ابزاري چندبعدي
é  علي  مکزیکي -کارشناس اقتصادي

نرخ بهره از کلیدي ترین متغیرهاي تعیین کننده در هر اقتصادي است 
و در کشورها براي دستیابي به اهداف اقتصادي، سیاستهاي پولي 
میتوانند با استفاده از تاثیرگذاري بر این نرخ و استعانت از شبکه بانکي 
نقش مهمي را به خصوص براي خروج اقتصاد از حالتهاي رکودي ایفا 
کنند. اما این نقش زماني به طور موثر قابلیت اجرایي دارد که نرخ 
بهره بانکي فاصله معني داري از نرخ تورم انتظاري داشته باشد و بر 
اساس آن بانکها از پوشش مناسبي بر منابع مالي بازار برخوردار باشند.

نرخ بهره در ایران اصطالحاً نرخ سود بانکي خوانده میشود؛ میتوان 
گفت این موضوع باعث شده از دید سپرده گذاران چنین پنداشته شود 
که این نرخ سود بانک است. یا از دید وام گیرندگان چنین پنداشته 
شود که این نرخي است که بانک بر اساس آن به کسي که بیشتر از 
چنین سودي را میتواند حاصل کند، وام میدهد. اما نرخ بهره مفهومي 
بسیار گسترده تر و کلیدي تر از این مجمل است؛ آنچنان کلیدي که 
شاید به نظر بتوان گفت بیش از نیمي از مطالعات اقتصادي، یا از آن 

استفاده کرده اند یا به نحوي تحلیلهاي خود را بر آن استوار میکنند.
مفهوم فلسفي نرخ بهره را میتوان به تعریف کاال نیز مربوط کرد. 
چنانچه کاال، به عنوان مفهومي فیزیکي تعبیر شود، میتوان نرخ بهره 
را به نحوي یک سود انحصاري به واسطه داشتن سرمایه برداشت کرد. 
اما اگر براي کاال بعد زمان قائل باشیم، آنگاه این نرخ، نسبت قیمتها یا 

نرخ نهایي جانشیني انتخاب بین دو کاالست.
معموالً کشورهایي که نرخ بهره باالیي دارند نگران اثر کاهنده نرخ 
بهره بر کاهش سرمایه گذاري در اقتصادشان هستند. لذا حتي براي 
بهبود وضعیت گاه دست به وضع سقفي بر نرخ بهره سپرده میزنند تا 
موجب کاهش آن و در نتیجه افزایش سرمایه گذاري شوند. این اقدام 
البته ممکن است حتي اثر عکس داشته باشد، چرا که موجب کاهش 
سپرده گذاري و در نتیجه کاهش سرمایه گذاري از مکانیسم بدهي 
بانکي میشود. لذا حتي کارشناساني که به کاهش »نرخ سود بانکي« 
عقیده دارند این نکته را نیز مورد تاکید قرار میدهند که کاهش این 
نرخ نباید به صورت دستوري و اداري صورت گیرد، بلکه الزم است از 
طریق مکانیسم بازار آزاد و سیاستهاي پولي انجام شود. چنین اقدامي 
نیازمند آزادسازي نظام قیمتها و گسترش پایدار بازارهاي بدهي است.
مساله دیگري که در این میان وجود دارد ظرفیت بانکهاست. گسترش 
خدمات بانکداري در زمان کوتاه براي بانکها هزینه بر است و چنانچه در 
اثر منطقي شدن سود پرداختي بانکها افزایش منابع ناگهاني براي بانکها 
رخ دهد، آنها نمي توانند به سرعت سطح تسهیالت خود را با همان 
هزینه هاي قبلي باال ببرند. احتماالً بانکها در این شرایط حتي مایل 
باشند سود سپرده ها را کاهش دهند چرا که به این نتیجه رسیده اند که 

مردم به اندازه ظرفیت آنها در بانکها سپردهگذاري کردهاند.
مواردي چون احتمال تباني بانکها یا عدم تبعیت بانکها از کاهش 
نرخ سود مطرح میشود. در این باره باید گفت نظام بانکي ما سالها به 
صورت دستوري اداره شده است و بد نیست با بدبیني به این موضوع 
نگاه نکنیم. البته مطالعه درباره انگیزه هاي تباني در نظام بانکداري و 
راه هاي اثرگذاري بر آن نیز بسیار پراهمیت است. در این مورد که یک 
انحصار چندجانبه ممکن است در نظام بانکداري وجود داشته باشد 
شکي نیست، اما بررسي چنین موضوعي نیازمند یک مطالعه دقیق بر 
اساس قوانین موجود و از طرف نهادهایي چون بانک مرکزي یا شوراي 
رقابت است. اما مسالهاي که اکنون مهمتر است، وابسته کردن تعیین 
نرخ سود بر اساس مکانیسم بازار و تشکیل انتظارات معتبر در مورد 

آینده اقتصاد ایران است.
البته به نظر میرسد از آنجا که یکي از کارکردهاي نرخ بهره جذب 
سرمایه است، براي اقتصاد ما که از کمبود شدید سرمایه رنج میبرد، 
داشتن نرخ سود باال موضوع عجیبي نیست. حال در کنار این موضوع، 
انتظارات تورمي باال را که سالهاست در اذهان مردم و اهالي کسب و 
کار شکل گرفته است، قرار دهید. انتظارات تورمي لزوماً بر اساس تورم 
دوره هاي گذشته تعدیل نمیشود. اما حتي اگر اینطور شود ممکن 
است نرخ بهره حقیقي به دلیل تشنگي اقتصاد به سرمایه باال باشد. 

این موضوع در کشورهایي با نرخ تورم و بهره باال دیده شده است.
 براي مثال در دهه 80 میالدي در ایاالت متحده نرخ بهره در حد 15 
درصد بود که رقم بسیار باالیي محسوب میشود، اما نرخ تورم نیز باال 
بود. پس از آن نرخ تورم شروع به کاهش شدید میکند و در نتیجه 
نرخ بهره حقیقي به سرعت زیاد میشود، تا جایي که نرخ بهره حقیقي 
به 10 درصد میرسد. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که این 
اتفاق در کشوري رخ داده که بازارهاي بدهي گستردهاي داشته و 
میتوانست با مکانیسم هایش به جذب سریع سرمایه دست یابد؛ ابزاري 

که متاسفانه در کشور ما بسیار ضعیف است.
البته مساله نرخ بهره براي کشورهاي توسعه یافته تر کاماًل متفاوت 
است. مشکلي که معموالً این کشورها با آن دست به گریبان هستند 
این است که انتظارات تورمي کنترل میشوند و با سیاستهاي پایدار 
پولي نرخ بهره را کاهش میدهند. این کار موجب رونق اقتصاد شده 
و حتي در آن کشورها نرخ بهره به صفر نزدیک میشود. البته این 
موضوع در نگاه اول بسیار مناسب است؛ چرا که منابع بانکها حتي 
براي سرمایه گذاري هاي با بازده به نسبت کم نیز استفاده میشود. اما 
اشکال این کار در آنجاست که اگر این کشورها وارد شرایط بحراني 
شوند، نرخ بهره جایي براي کاهش نخواهد داشت. این موضوع در 
حقیقت یکي از دالیل ریشه اي براي بحران سال 2008 نیز شمرده 

میشود و یکي دیگر از ابعاد موضوع نرخ بهره است.
به هر حال نرخ سود مساله سادهاي نیست و نباید در مورد آن یک 
جانبه نگري، کالن نگري یا خردنگري صرف داشت. اما به نظر میرسد 
اجرایي کردن سیاستهاي کالن در مورد نرخ بهره نیازمند مطالعات 
از دید مسائل خرد،  از دید کالن کشوري و چه  علمي دقیق چه 
مدیریتي و اجرایي است. حال آنکه ارتباط و هماهنگي میان افراد 
علمي و اجرایي در این مساله و بسیاري مسائل کشور را باید ضعیف 
دانست؛ چراکه به نظر میرسد مکانیسم اجرایي مشخصي براي تشکیل 

بازارهاي بدهي و تاثیرگذاري بر نرخ بهره معرفي نشده است.

فرماندار تهران: علت شکسته شدن لوله گاز 
شهران مشخص شد

فرماندار تهران با تاکید بر اینکه در بررسی های کارشناسی جدید در 
خصوص علت شکسته شدن لوله گاز و انفجار آن در شهران مشخص 
شد که علت شکستگی، نشست زمین بوده است، گفت: هنوز علت 

نشست زمین مشخص نشده است.
عیسی فرهادی در گفت وگو با ایسنا گفت: برای مشخص شدن علت 
نشست زمین در منطقه شهران باید دستگاه های مختلفی همچون 
آب، برق، گاز و زمین شناسی گزارش و بررسی های کارشناسی خود 
را ارائه کنند و پس از جمع بندی این گزارش ها علت حادثه مشخص 

شود.
وی در پاسخ به این سوال که از سوی مسئولین شهرداری اعالم شده 
مترو تهران به هیچ عنوان علت بروز این حادثه نبوده است؟ گفت: 
هر اظهار نظری بدون کار کارشناسی منطقی نخواهد بود. بی تردید 
علت این حادثه باید با انجام بررسی های دقیق و توسط کارشناسان 

اعالم شود.

یادداشت

رییس قوه قضاییه گفتار، روش و منش مقام 
معظم رهبری در مواجهه عزتمندانه و حکیمانه 
همه  برای  عملی  الگویی  را  سلطه  نظام  با 
و  امنیت  استقالل،  گفت:  و  دانست  مسئوالن 

پیشرفت کشور حول محور والیت فقیه است.
 آیت ا... صادق آملی الریجانی در جلسه دیروز  
مسئوالن عالی قضایی با تبریک میالد مسعود 
کریم اهل بیت امام حسن مجتبی )ع( توجه 
به فضایل و جایگاه معنوی این امام معصوم را 
موجب حرکت در مسیر تعالی و کمال معنوی 
پیروان آن حضرت توصیف کرد و با ذکر روایتی 
به تشریح  برخی از صفات و ویژگیهای معنوی و 

اخالقی آن امام بزرگوار پرداخت.
رئیس قوه قضاییه گفت: شیخ صدوق در روایتی 
از امام جعفر صادق )ع( در خصوص فضایل و 
ابعاد شخصیتی امام حسن مجتبی )ع( آورده 
أبي طالٍِب  بِن  َعلَّي  بَن  الَحَسَن  است که »إنَّ 
امام حسن   » َزمانِِه  في  الناِس  أعَبَد  کاَن  )ع( 
»َو  بودند  مردم  عابدترین  خود  زمان  در  )ع( 
أزَهَدُهم و أفَضلَهم « زاهدترین و افضل مردم 
بود، »َو کاَن إذا َحجَّ ماشیاً « وقتی هم که به 
حج مشرف می شدند پیاده می رفتند »َو ُریَّما 
برهنه می رفتند »َو  پا  َمشی حافیاً«گاهی هم 
کاَن إذا ُذِکَر الَموُت بَکی،َو إذا ُذِکَر الَقُبر بَکی، 
َو إذا ُذِکَر الَبعُث َو الُنشوُر بَکی، َو إذا ُذِکَر الَمَمرُّ 
راِط بَکی، َو إذا ُذِکَر الَعرُض َعلی ا...ِ تَعالی  َعلی الصِّ
ِذکُره َشِهَق َشهَقًة یُغشی َعلَِیه ِمنها«، وقتی که 
نام مرگ و نام قبر برده می شد می گریستند، 
وقتی که صحبت از نشور و برانگیخته شدن در 
محضر حق تعالی و عبور از صراط مطرح می شد 
گریه می کردند و آنگاه که ذکر »عرض علی ا...« 

می شد صیحه ای می زدند و بیهوش می شدند.
آملی الریجانی ادامه داد: اینها احوال اولیای الهی 
و ائمه در مواجهه با عظمت باریتعالی است و 
باید در حد توان و بضاعت مورد توجه پیروان 
واقعی آنان قرار گیرد و همه توجه داشته باشیم 
وقتی امام معصومی همچون امام حسن مجتبی 
)ع( اگر در ذکر قبر و قیامت و صراط این چنین 
بی نوایی  و  بی بضاعت  افراد  می شوند،  منقلب 
چگونه  و  بگویند  باید  چه  فقیر،  این  همچون 

باید عمل کنند. در ادامه روایت آمده است »َو 
کاَن إذا قاُم في َصالتِِه تَرتَِعُد َفرائُِصُه بَیَن یَدي 
َِّه عّزوجّل«، زمانی که به نماز می ایستادند در  َرب
محضر حق تعالی پاهایشان می لرزید َو»کاَن إذا 
لیِم«  السَّ اضِطراَب  اضَطَراَب  الناُر  َو  الَجنَُّة  ُذِکَر 
وقتی که اسم بهشت و جهنم به میان می آمد 
مثل مار گزیده ای مضطرب می شدند َو » سأل 
ا...َ تعالی الَجنََّة« از خدا بهشت می خواست َو» 
تَعوُذ بِِه ِمَن النَّارِ«از آتش جهنم استعاذه می کرد 
و»کان الیقرء من کتاب ا... عزوجل یا ایها الذین 
آمنوا اال قال: لبیک، ا...م لبیک « و هر گاه در 
قرآن به خطاب »یا ایها الذین آمنوا« می رسید، 
گویی این خطاب را هم اکنون احساس می کند 
و دریافت می کند، در پاسخ حق تعالی عرض 
و  تعابیر  چنین  لّبیک«.  ا...م  »لّبیک  می کرد: 
چنین حاالتی قطعاً  از آن کسی است که حضور 
حق را دائماً احساس می کند و با عین قلبش به 

حق تعالی نظر می کند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان 
خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مظلوم 
دکتر بهشتی، شهید قدوسی و شهدای هفتم 
اشاره  قضاییه  قوه  هفته  رسیدن  فرا  به  تیر 
کرد  و با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی تمام 
تالش خود را برای دستیابی به اهداف و انجام 
درست  وظایف قانونی و شرعی خود انجام می 

دهد گفت: امیدواریم اهداف بلند و تعالیم این 
بزرگان همواره مدنظر ما باشد و بتوانیم خدمات 
و حسنات شهید بهشتی و سایر شهدای قوه 

قضاییه را به نحو شایسته ادامه دهیم.
آملی الریجانی با تبیین شخصیت شهید بهشتی 
از  بعد  و  قبل  بزرگوار  شهید  این  خدمات  و 
پیروزی انقالب اسالمی افزود: این سید جلیل 
القدر، اهل فکر و اهل فضیلت به دلیل همین 
خدمات و حسنات مغضوب دشمنان قرار گرفت 
و هیچگاه تهمت هایی را که از ناحیه دشمنان 
به ایشان زدند فراموش نمی کنیم، در حالیکه 
خلوص و ایثار و دلسوزی او بر کسی پوشیده 

نبود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در هفته 
قوه قضاییه دستاوردها، عملکرد و رویکردها و 
اهداف دستگاه قضایی از سوی مسئوالن این قوه 
به اطالع مردم خواهد رسید؛ مجموع خدمات 
تصریح  و  دانست  توجه  قابل  را  قضاییه  قوه 
کرد: مجموع خدمات و تالشهای قوه قضاییه و 
سازمانهای تابعه آن در شرایطی ارائه می شود 
که این قوه با محدودیت های شدید بودجه ای و 
نیروی انسانی مواجه است با این حال مسئوالن 
نیروهای  و  قوه قضاییه، مدیران جهادی  عالی 
زبده و خبره آن همواره در راه تحقق اهداف قوه 

قضاییه تالش می کنند.

آملی الریجانی با تاکید بر اینکه »کمبودها و 
خدمات  نمی گذارد  قضاییه  قوه  چالش های 
باید و شاید نمود پیدا  این دستگاه آنطور که 
کند« به سختی کار رسیدگی به 15 میلیون 
پرونده ثبت شده در سال اشاره کرد و گفت: 
اطاله دادرسی و عدم اتقان برخی آرا و بسیاری 
از مشکالت دیگر قوه قضاییه عمدتاً به کمبود 
نیروی انسانی و بودجه مربوط است و امیدواریم 
همه اجزای نظام جمهوری اسالمی ایران به رفع 
این کمبودها و حل و فصل چالش های دستگاه 
قضایی به عنوان یکی از ارکان  اساسی این نظام 

کمک کنند.
رئیس دستگاه قضا توجه به آرمان های عدالت 
و  عامه  حقوق  احقاق  اسالمی،  انقالب  محور 
بویژه حمایت از محرومان را در چارچوب نگاه 
توحیدی به انجام وظایف و خدمات، از محورها 

و رویکردهای همیشگی قوه قضاییه اعالم کرد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: توصیه همیشگی 
اینجانب به مدیران، قضات و کارکنان دستگاه 
قضایی این است که در کنار همه محدودیت ها 
و کمبودها، با اخالص و روحیه جهادی و در راه 

خدمت رسانی به مردم تالش کنند.
روز  چند  به سخنان  ادامه  در  الریجانی  آملی 
مسئوالن  جمع  در  رهبری  معظم  مقام  اخیر 
این  مجموعه  و  کرد  اشاره  نظام  کارگزاران  و 
معظم  مقام  روش  و  منش  کنار  در  سخنان 
رهبری را الگویی عملی برای مسئوالن نظام در 
مواجه مقتدرانه، عزتمندانه، مستقل و حکیمانه 
با نظام سلطه توصیف کرد و افزود: کوتاه نیامدن 
در مقابل دشمن و احساس ضعف و عجز نشان 
ندادن، برگرفته از روحیه ای انقالبی، معنوی و 
در عین حال حکیمانه و منطقی  است که ریشه 

در آموزه های دینی و آیات قرآنی دارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخوردهای 
عزتمندانه و مقتدرانه مقام معظم رهبری باید 
کرد:  اظهار  گیرد،  قرار  مسئوالن  همه  مدنظر 
تجربه نشان داده است که هرگاه از خود ضعف 
نشان داده ایم، دشمنان فشار را بیشتر کردند و 
هرگاه با اقتدار در مقابل آنها ایستاده ایم، عقب 

نشسته اند.

رئیس قوه قضائیه:

استقالل،امنیت و پیشرفت کشوربر محور والیت فقیه است

و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست 
گفت: یکی از کمیته های فرعی که امروز 
تصویب  به  و  شد  پیشنهاد  کمیسیون  در 
در  هسته ای  کمیته  تشکیل  رسید، 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

است.
گفت وگو  در  حسینی  نقوی  حسین  سید 
رئیسه  هیات  جلسه  خصوص  در  ایرنا  با 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی، با بیان این مطلب 
اظهار داشت: چون در حال اجرای برجام 
عهده  بر  برجام  اجرای  نظارت  و  هستیم 
یکبار  ماه   6 هر  و  است  کمیسیون  این 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
باید گزارش خود را به صحن علنی مجلس 
ای  هسته  کمیته  جهت  همین  به  بدهد، 

تشکیل می شود.
این  موضوعات  در خصوص  ادامه  در  وی 

جلسه  این  در  اعضا  همه  گفت:  جلسه 
از  مهمی  موضوعات  و  داشتند  حضور 
جمله اولویت های کمیسیون امنیت ملی 

و سیاست خارجی مطرح شد.
جلسه  این  در  افزود:  حسینی  نقوی 
ملی  امنیت  کمیسیون  داخلی  نامه  آئین 
تصویب  به  و  قرائت  خارجی  سیاست  و 
هیات رئیسه رسید و مرحله بعد در صحن 
به تصویب  باید  نامه  آئین  این  کمیسیون 

برسد. 
نامه  آئین  این  در  گفت:  ادامه  در  وی 
و  کمیسیون  های  فعالیت  چارچوب 
کارگروه ها و نحوه مشارکت اعضا مشخص 

شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
از  یکی  داشت:  اظهار  مجلس  خارجی 
رئیسه کمیسیون  اولویت هایی که هیات 
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
تعیین کرد، سفر اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس به سوریه 
بود که اولین سفر کمیسیون امنیت ملی 
به سوریه نشان دهنده حمایت و پشتیبانی 

از محور مقاومت است.
نماینده مردم پیشوا و ورامین در مجلس 
ملی  امنیت  کمیسیون  امروز  گفت:  دهم 
خواهد  مجلس جلسه  خارجی  سیاست  و 
نامه  آئین  امروز  جلسه  در  که  داشت 
به  است  رئیسه  هیات  مصوب  که  داخلی 
خواهد  گذارده  کمیسیون  اعضای  بحث 

شد.

سخنگوی وزارت کشور درباره احتمال تغییر 
یازدهم  دولت  پایانی  سال  در  استانداران 
گفت: استانداران باید به سیاست های عمومی 
دولت پایبند باشند و بحث اصالح طلبی یا 

اصولگرایی مطرح نیست.
 حسینعلی امیری در گفت وگوی تلفن با 
»رویداد« گفت: »وزارت کشور کار ارزیابی 
مدیران ستادی و استانی و نیز بخشداران، 
کار  دستور  در  را  استانداران  و  فرمانداران 
دارد و این ارزیابی ها در حوزه شاخص های 

عمومی و تخصصی انجام گرفته.«
کشور  وزارت  »مدیران  داد:  ادامه  وی 
با  دارد،  وجود  که  هایی  فرم  اساس  بر 
سیستم  و  گیری  اندازه  قابل  کمیت های 
اندازه گیری شاخص های کیفی ]را کسب 
می کنند[؛ بنابراین ارزیابی استانداران را 
اتمام  به  هنوز  ولی  داریم  کار  دستور  در 

نرسیده.«
امیری تصریح کرد: »نمی توان قطعا اعالم 
کرد که آیا این شاخص ها منجر به جابجایی 
و در  یا خیر  استانداران می شود  تغییر  یا 
روزهای آینده که کار ارزیابی به اتمام می 

رسد در اینباره اطالع رسانی می کنیم.«
عمومی  های  سیاست  به  باید  استانداران 

دولت پابند باشند
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال 
مجری برنامه که در خصوص نقش شاخص 
ارزیابی ها پرسید، قدرت  های سیاسی در 
استان،  های  ظرفیت  از  استفاده  مدیریت، 
فرهنگی  های  هماهنگی  داری،  مردم 
روستایی،  و  شهری  توسعه  اجتماعی،  و 

مدیریت بحران، اجرای سیاست های عمومی 
نظام و دولت را بعنوان شاخص های مهم 

ارزیابی برشمرد.
استاندار  بعنوان  که  »کسی  گفت:  امیری 
های  سیاست  به  باید  شود  می  منصوب 
عمومی دولت معتقد و پایبند باشد تا این 
سیاست ها را اجرایی کند؛ برای وزارت کشور 
بحث اصالح طلبی یا اصولگرایی موضوعیت 
ندارد و بارها دکتر روحانی نیز فرموده اند که 
دولت تدبیر و امید فراجناحی و برای مان 

شاخص های باال مهم است.«
استانداران  تغییر  به  اینجا  »تا  افزود:  وی 
نرسیده ایم و عموم استانداران امتیازات الزم 
را برای ابقا در پست خود کسب کرده اند و 
اینکه شاخص ها بر اساس مدیریت کیفی 
است، در طول دولت یازدهم به اثبات رسیده 
و در میان فرمانداران و استانداران کسانی 
را داریم که اصالح طلب یا اصولگرا تعریف 

می شوند.«

سخنگوی وزارت کشور:

اصالح طلبی یا اصولگرایی مالک ابقای استانداران نیست

ورود احتمالی تعداد قابل توجهی 
در  ایران  به  مسافرتی  هواپیمای 
طول ماه ها و سال های آینده باعث 
شده بلندپروازی های مسووالن این 
گذشته  به  نسبت  قدری  صنعت 
افزایش پیدا کند. بلندپروازی هایی 
قابل  بخش  گریبان  بار  این  که 
را  ایران  فعلی  ناوگان  از  توجهی 

خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، ایران با توجه به 
میلیونی   80 به  نزدیک  جمعیت 
خود و موقعیت خاص جغرافیایی 
افزایش  به  جدی  نیاز  دارد  که 
تعداد هواپیماهای فعال در ناوگان 

خود داشته و از این رو در برنامه های سال های 
آینده خود صحبت از خرید 500 هواپیمای 

جدید مسافری می کند.
به  برجام  شدن  اجرایی  با  صحبت ها  این 
که  جایی  تا  شده  نزدیک  بیشتر  حقیقت 
پیش قرار داد خرید 118 فروند ایرباس رسما 
به امضاء رسیده و حاال صحبت از آن است 
که قرار داد 100 فروند بوئینگ جدید نیز به 

امضاء برسد.
فروند   20 کنار  در  رقم ها  این  قرار دادن 
کشور  از  شده  خریداری   ATR هواپیمای 
ایتالیا نشان از آن دارد که ایران نیمی از این 

راه را در مدتی بسیار کوتاه طی کرده است.
آن  معنای  به  جدید  هواپیماهای  رسیدن 
داخلی  ایرالین های  دست  که  بود  خواهد 
نظر  در  مسافت  و  هواپیما  نوع  انتخاب  در 
خواهد  باز  بسیار  پرواز  برای  شده  گرفته 

بود. موضوعی که طبق گفته های 
رییس سازمان هواپیمایی تاثیری 
جدی در آینده  ناوگان فعلی کشور 

خواهد گذاشت.
آینده  در  عابدزاده  اعالم  براساس 
هواپیمای  هزار   250 حدود  از 
دیگر  فروند   230 از  بیش  فعلی 
و  داشت  نخواهند  پرواز  امکان 
جایگزین  جدید  هواپیماهای  با 
از  نشان  که  آماری  می شوند. 
 92 با  باید  ایران  که  دارد  آن 
خود  فعلی  هواپیماهای  از  درصد 

خداحافظی کند.
اهمیتی  منظر  دو  از  مساله  این 
باال دارد از یکسو نشان از قدرت یافتن دوباره 
ایران در بازارهای جهانی دارد که در ماه های 
آینده از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می شود 
و از سویی دیگر نشان از شرایط نه چندان 
نظر مدیریت  از  ایرالین های داخلی  مطلوب 
قرار دادهای  با  که  موضوعی  دارد.  ناوگان 
جدید بسته شده نگرانی ها در رابطه با آن از 

بین خواهد رفت.

خداحافظی با ۹۲ درصد ناوگان هوایی کشور

نقوی حسینی خبر داد :

تشکیل کمیته هسته ای در کمسیون امنیت ملی

سلب تابعیت شیخ 
»عیسی قاسم« توسط رژیم 

آل خلیفه بحرین
ادامه  در  بحرین  خلیفه  آل  رژیم 
تابعیت  خود  سرکوبگرانه  اقدامات 
رهبر  قاسم«  »عیسی  شیخ  ا...  آیت 

شیعیان این کشور را لغو کرد.
سران رژیم آل خلیفه بحرین در ادامه 
تابعیت  خود  سرکوبگرانه  اقدامات 

رهبر شیعیان این کشور را لغو کرد.
بر اساس این گزارش سران آل خلیفه 
خود  سرکوبگرانه  اقدامات  ادامه  در 
رهبر  قاسم«  عیسی  »شیخ  ا...  آیت 
شیعیان بحرین را سلب تابعیت کرد.

پس  روز  چند  خلیفه  آل  اقدام  این 
رژیم  این  امنیتی  نیروهای  حمله  از 
آن  بستن  و  الوفاق  جمعیت  مقر  به 
صورت می گیرد. همچنین آل خلیفه 
احزاب التوعیه و الرساله را هم منحل 

اعالم کرده بود.
شایان ذکر است نیروهای آل خلیفه 
از  بر فراخواندن شماری  اخیرا عالوه 
روحانیون شیعه، از طریق رسانه های 
علیه  را  حمالتی  خلیفه  آل  حامی 
شیخ عیسی قاسم هم انجام داده بود.
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امیدواری ظریف نسبت به تحرک 
مراودات بانکی با پاکستان

نورمحمد جادمانی، سفیر پاکستان در پایان مأموریتش با وزیر امور خارجه 
کشورمان دیدار و پیرامون آخرین تحوالت روابط دوجانبه بحث و تبادل 

نظر کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد ظریف در این دیدار با اشاره به اهمیت 
روابط دو کشور اظهار کرد: تهران و اسالم آباد روابط راهبردی داشته و 

زمینه همکاری های دو کشور همواره رو به گسترش بوده است.
شریف،  نواز  برای  عاجل  شفای  ابراز  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری ایشان هر چه زودتر سالمتی کامل 

را به دست آورند.
دوجانبه ظرفیت  زمینه های  تمامی  در  دو کشور  روابط  افزود:  ظریف 
به  برای تحرک بخشیدن  اقدامات الزم  امیدواریم  ما  گسترش دارد و 

مراودات بانکی با ایجاد ساز و کارهای الزم تسریع شود.
او روابط دوستانه تهران و اسالم آباد محدودیتی نداشته و ما تالش های 
سفیر پاکستان را در مقطع مأموریت خود برای پیشبرد مناسبات مثبت 
ارزیابی می کنیم و از سفیر جدید پاکستان برای گسترش مناسبات نیز 

استقبال می کنیم.
نور محمد جادمانی نیز با اشاره به روابط متین تهران و اسالم آباد اظهار 
کرد: نتائج سفر رسمی دکتر روحانی به اسالم آباد در اوائل سال جاری 
چشم انداز جدیدی از توسعه مناسبات دوجانبه را در بخش های مختلف 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را بین دو کشور متبلور کرد.
سفیر پاکستان با اشاره به فعالیت های دو کشور برای تحرک بخشیدن به 
مراودات بانکی خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که رایزنی های بین مقامات 
دو کشور زمینه تسهیل مراودات بانکی بین دو کشور را هر چه بیش تر 

تسریع بخشد.

آزادی فلوجه آغاز افول داعش 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آزادی فلوجه را 
آغاز افول داعش عنوان کرد.

عالء الدین بروجردی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وقایع اخیر بحرین 
گفت:  دیکتاتوری در بحرین زیرسایه حمایت کشورهای مدعی دموکراسی 

و حقوق بشر در حال وقوع است.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: حق انتخاب در همه دنیا 
قابل پذیرش است اما در بحرین این معاهده اولیه مورد بی توجهی است و 
کشورهای شورای همکاری به ویژه رژیم سعودی هم در مقابل دست های 

خالی معترضان بحرینی سالح سنگین به بحرین می دهند.
وی افزود: ظلم هیچگاه تداوم نمی یابد و اگر نتیجه بخش بود رژیم جعلی 
صهیونیستی بعد از ۶۰ سال روی آرامش و ثبات را به خود می دید، 

بنابراین به هر میزان با دموکراسی مبارزه کنند ضعیف تر می شوند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دربخش دیگری از صحبت های 
خود در ارتباط با موفقیت های اخیر مقاومت و حشد الشعبی در عراق 
تصریح کرد: آزادی فلوجه آغاز افول داعش است و با توجه به اینکه این ها 
عروسک های خیمه شب بازی آمریکا هستند، آزادی فلوجه به معنای 

شکست سیاست های  آمریکا و هم پیمان های این کشور است.

دیدار فرستاده سازمان ملل به یمن با هیات صنعا

فرستاده سازمان ملل به یمن در دیدار با هیئت صنعا درباره دیدگاهشان 
در خصوص عقب نشینی از شهرها و تحویل سالح گفتگو کرد. همزمان 
منابع دبپلمات اعالم کردند که ولد شیخ احمد برای ارائه نقشه راهی جامع 

با هدف حل نهایی بحران یمن آماده می شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، اسماعیل ولد الشیخ احمد، 
فرستاده سازمان ملل به یمن یکشنبه شب جلسه مذاکراتی را با هیات 
مشترک انصاراهلل و حزب علی عبداهلل صالح، رئیس جمهور پیشین یمن 

برگزار کرد.
در این جلسه که دو ساعت به طول انجامید، الشیخ احمد با هیئت صنعا 
درباره دیدگاهشان نسبت به مرحله آتی و تشکیل کمیته های نظامی و 

امنیتی و تحویل سالح هایشان بحث و گفتگو کرد.
وی پیشنهادات هیات دولت مستعفی یمن را به هیات صنعا منتقل کرد. 
هیات صنعا نیز  بر پایبندی خود به تشکیل دولتی جدید که آن ها نیز 
در آن مشارکت داشته باشند تأکید و پیشنهاداتشان را برای مرحله آتی 
تقدیم کردند. الشیخ احمد بعد از یک هفته مذاکرات بی نتیجه مستقیم به 

مذاکرات غیر مستقیم با طرف های یمنی بازگشت.
از سوی دیگر عبداهلل العلیمی، یکی از اعضای هیات دولت مستعفی یمن 
تأکید کرد که مذاکرات صلح یمن پیچیده و دشوار است و برای نزدیک 

کردن دیدگاه های دو طرف به یک »معجزه« نیاز است.
این در حالی است که خالد الجاراهلل، معاون وزیر خارجه کویت روز یکشنبه 

گفت که مذاکرات صلح یمن وارد مرحله بسیار مثبتی شده است.
از سوی دیگر،  منابع دیپلماتیک اعالم کردند که ولد شیخ احمد درصدد 

ارائه طرحی جامع برای حل نهایی بحران یمن است.
این منابع گفتند ولد شیخ احمد در دوره اخیر مسئولیت آماده سازی نقشه 
راهی جامع برای حل نهایی بحران یمن را برعهده داشته که این طرح در 
اصل بر متوقف کردن خشونت در یمن و نحوه فرونشاندن آتش بحران در 
این کشور به نحوی که تضمینی برای عدم بازگشت مجدد بحران به یمن 
باشد متمرکز است. به گفته منابع فرستاده سازمان ملل تاکید کرده که 
طرح  این سازمان شامل چندین بند از جمله لغو قانون اساسی و انحالل 

کمیته انقالب متعلق به انصاراهلل است.

ماهواره حرفه ای ایرانی تا ۱۴۰۴ در مدار ژئو 
قرار می گیرد

معاون سازمان فضایی ایران، هدف نهایی حوزه فناوری فضایی را ساخت 
ماهواره بومی سنجشی حرفه ای و در کالس ماهواره های جهانی عنوان 

کرد که تا کمتر از ۱۰سال آینده در مدار باالی زمین )ژئو( قرار گیرد.
محمدهمایون صدر در گفتگو با مهر، تاکید کرد: ماهواره هایی که هم 
اکنون در کشور ساخته شده و به فضا پرتاب می شود به نوعی، آزمایشی و 
برای توسعه تکنولوژی فضایی است تا در نهایت در سال ۱۴۰۴ دو ماهواره 

حرفه ای بومی را به فضا پرتاب کنیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی ۱۰ ساله برای ساخت دو ماهواره سنجش 
از دور و مخابراتی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: پروژه ماهواره سنجشی 
با هدف ساخت و بومی سازی ماهواره ای با تصاویر حرفه ای و دقت باال 
در دستور کار قرار دارد و پروژه ماهواره مخابراتی نیز ماهواره ای حرفه ای 
در کالس جهانی خواهد بود که امیدواریم تا پایان چشم انداز )۱۴۰۴ ( 

به آن دست یابیم.
معاون سازمان فضایی ایران با بیان اینکه مرحله توسعه تکنولوژی فضایی 
در حال طی شدن است، گفت: سال گذشته بخش بسیار خوبی از توسعه 
این تکنولوژی انجام شده و هم اکنون در مرحله تثبیت فناوری فضایی 

در کشور هستیم.
صدر در مورد برنامه های پرتاب ماهواره هایی قبل از این هدف نهایی، 
گفت: در سال جاری شاهد پرتاب یک ماهواره سنجشی خواهیم بود و 
سال آینده نیز یک یا دو ماهواره را به فضا پرتاب می کنیم که اینها به ما 
کمک می کند تا تکنولوژی به دست آمده را تثبیت کنیم  و در نهایت 

بتوانیم ماهواره ای را بیش از چند ماه در مدار داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در مراحل بعدی نیز باید بتوانیم این ماهواره ها را در 
ارتفاع باالتر مدار قرار دهیم تا با دقت باالتری تصویربرداری صورت گیرد.

غالمرضا شریعتی استاندار 
خوزستان شد

رییس  ریاست  به  خود  جلسه  در  وزیران  هیأت 
جمهوری، به غالمرضا شریعتی به عنوان استاندار 
جدید استان خوزستان رأی اعتماد داد و از خدمات 

مقتدایی استاندار پیشین قدردانی کرد.
رییس جمهوری، استان خوزستان را از مهم ترین 
از  که  دانست  کشور  استان های  راهبردی ترین  و 
جهات متعددی دارای اهمیت ویژه بوده و به علت 
برخورداری از ظرفیت های فراوان، مستعد پیشرفت 

بیشتری است.
دکتر روحانی استاندار جدید را به دلیل دارا بودن 
تجربیات متنوع در استان و برخورداری از همراهی 
و اجماع نیروهای فعال استان، گزینه مناسبی برای 
این استان دانسته و ایشان را به اهتمام ویژه در حوزه 

اقتصاد و کشاورزی توصیه نمود.
وی همچنین از استاندار جدید خوزستان خواست 
که رعایت اعتدال در همه امور و استفاده از همه 
نیروهای شایسته و توجه به همه اقوام را نصب العین 
خود قرار دهد و تالش کند که هیچ کس در استان 

احساس تبعیض نکند.
رییس جمهوری پیگیری جدی مسأله ریزگردها را 
از جمله اولویت های استان دانست و دستگاه های 
مسئول و استاندار را به تعامل با کشورهای منطقه 
برای حل مشکل در منشأ خارجی ریزگردها موظف 
کرد. طرح جامع ساماندهی وضعیت تولید، فرآوری، 
بازار و مصرف شیر با هدف حمایت از دامداران و 
تقویت بخش غیردولتی، توسط هیأت وزیران به 
تصویب رسید. بر این اساس، دولت وزارت جهاد 
کشاورزی را موظف نمود نسبت به تشکیل صندوق 
با  کشور  شیر  زنجیره صنعت  توسعه  از  حمایت 
حداکثر  مذکور  زنجیره  فعالین  تمامی  مشارکت 

ظرف مدت شش ماه اقدام نماید. 

ابقاء جاللی بر ریاست مرکز 
پژوهش های مجلس

عنوان  به  مجددا  دهم  مجلس  در  جاللی  کاظم 
رئیس مرکز پژوهش ها انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، کاظم جاللی نماینده تهران مجددا 
از سوی هیات رئیسه مجلس به عنوان رئیس مرکز 

پژوهش ها در دوره دهم  انتخاب شد.
هیات رییسه مجلس هیات امنای مرکز پژوهش های 
مجلس است که دیروز در جلسه خود جاللی را 
از بین نامزدهای مرکز انتخاب کرد که حکم وی 

توسط رییس مجلس صادر و ابالغ می شود.

اولویت های کمیسیون امنیت ملی 
در مجلس دهم

و سیاست خارجی  امنیت ملی  عضو کمیسیون 
مجلس دهم حفظ حقوق هسته ای ذکر شده در 
ملی  امنیت  کمیسیون  نخست  اولویت  را  برجام 

دانست.
محمدابراهیم رضایی در گفت وگو با ایسنا گفت: 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
به شدت  را  دهم موضوع حفظ حقوق هسته ای 
پاسداری  کشور  ملی  منافع  از  و  کرده  پیگیری 

خواهد کرد.
وی بیان کرد: این کمیسیون بر آن است تا بتواند 
دولت را در مسیر اجرایی  شدن برجام همراهی کرده 
و در کنار این همراهی که موضوع مهمی برای کشور 
است، به موضوع امنیت داخلی و سیاست داخلی و 
خارجی که سال های گذشته در برخی موارد کمتر 
مورد توجه قرار گرفته، توجه بیشتری داشته باشد.

وی تقویت محور مقاومت در کشورهای مسلمانی 
که همراه با یکدیگر هستند را دومین اولویت این 
و  بیشتر  با جدیت  افزود:  و  کرد  بیان  کمیسیون 
حساسیت از محور مقاومت در منطقه حمایت خواهیم 
کرد و نگاه کمیسیون در این حوزه توجه به توسعه 

دیپلماسی در کشورهای مسلمان منطقه است.
به  اشاره  با  مجلس  در  خمین  مردم  نماینده 
نیز  داخلی  حوزه  در  کمیسیون  این  اولویت های 
گفت: توجه به همگرایی بیشتر و مراقبت از اینکه 
در  اجتماعی  شکاف  ایجاد  به  موجود  تنش های 
حوزه  در  کمیسیون  اولویت  نشود،  منجر  کشور 

داخلی است.
برای  ملی  امنیت  کمیسیون  کرد:  تصریح  وی 
انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط 
شهرداری ها،  شوراها،  داخلی،  سیاست  خارجی، 
اطالعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی 
و ثبت احوال تشکیل می شود و دارای چهار کمیته 
تخصصی است، از این حیث فعالیت این کمیسیون 

در مجلس حائز اهمیت خاصی است.
وی در ارزیابی  از عملکرد کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس نهم گفت: کمیسیون 
کمیسیون  یک  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
خاص و ویژه در مجلس است. این کمیسیون در 
مجلس نهم عملکرد قابل قبولی داشت، اما به نظر 
می رسد باید به تحوالت کشورهای همسایه توجه 

بیشتری می شد.

ملکشاهی رئیس کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس 

اللهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت به عنوان 
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی دهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی انتخاب شد.
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  جلسه  این  در 
مجلس، محمد کاظمی نایب رییس اول، یحیی 
کمالی پور نایب رییس دوم، حسین رضازاده دبیر 
و  دوم  دبیر  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل  اول، 
حسن نوروزی به عنوان سخنگوی این کمیسیون 

انتخاب شدند.
پس از معرفی هیات رئیسه کمیسیون قضایی و 
حقوقی ، تکلیف۱3 کمیسیون تخصصی مجلس 

شورای اسالمی مشخص شد.

خبرخبر

کردن  باز  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
را  احتمالی  نظامی  ابعاد  موضوع  دوباره 
»آب در هاوون کوبیدن« از سوی مقامات 

و رسانه های غربی و آمریکایی دانست.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی 
وال   روزنامه  گزارش  به  واکنش  در  اتمی، 
استریت ژورنال که در آن به نقل از مقامات 
شده  مدعی  آمریکایی  کنونی  و  پیشین 
است ذرات اورانیوم در جریان نمونه برداری 
فعالیت های  به  مربوط  پارچین  سایت  از 
موضوع  گفت:  است  بوده  ایران  گذشته 
از  بعد   )PMD( احتمالی  نظامی  ابعاد 
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  بازدید 
و  شده  انجام  نمونه برداری های  و  اتمی 
شورای  به  مدیرکل  که  گزارشی  سپس 
شده  بسته  همیشه  برای  کرد  ارایه  حکام 
این دست  از  برخی مطالب  انتشار  و  است 
با اغراض سیاسی از سوی برخی رسانه های 
این  در  تغییری  بین المللی  و  آمریکایی 
مساله که پرونده PMD بسته شده است 

ایجاد نمی کند.
او در پاسخ به این پرسش که طرح چنین 
مسایلی در مقطع کنونی که ایران نسبت به 
وجود برخی موانع بر سر راه لغو تحریم ها 
داشته  می تواند  توجیهی  چه  دارد  انتقاد 
باشد؟ گفت: موضوع ابعاد نظامی احتمالی 
از ابتدا سیاسی بود و در روند طرح پرونده 
به  اما  دادند  حقوقی  ابعاد  آن  به  هسته ای 

اقدامات فنی و حقوقی و  با  لحاظ حقوقی 
سیاسی که در چارچوب مذاکرات هسته ای 

انجام شد، این موضوع نیز خاتمه یافت.
 PMD  کمالوندی با تاکید بر این که پرونده
در  و  است  شده  رسیدگی  آژانس  سوی  از 
عمل خط بطالنی بر آن کشیده شده است 
سوی  از  مساله  این  دوباره  طرح  افزود: 
طرف های مقابل با اغراض سیاسی است اما 
دیگر ظرفیت گذشته را ندارد که بخواهند 
از طرح آن سوءاستفاده سیاسی کنند و به 

نوعی »آب در هاوون کوبیدن« است. 
دوشنبه  روز  ژورنال  وال استریت  روزنامه 
کنونی  و  پیشین  مقامات  کرد:  گزارش 
اوباما،  باراک  دولت  که  می گویند  آمریکا 

رسیده  نتیجه  این  به  آمریکا  رییس جمهور 
است که ذرات اورانیوم کشف شده در جریان 
نمونه برداری سال گذشته در سایت نظامی 
فعالیت های  با  مرتبط  احتماال  پارچین، 
سالح  محرمانه  ساخت  برای  ایران  گذشته 
ایرانی  مقامات  اظهارات  با  و  بوده  هسته ای 

برای رد این موضوع در تناقض است.
آثار  آمریکایی،  روزنامه  این  نوشته  به 
تاسیسات  در  که  بشر  ساخت  اورانیوم 
پارچین، واقع در جنوب شرق تهران توسط 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  بازرسان 
کشف شد بخشی از تحقیقات و بازرسی ها 
در چارچوب توافق هسته ای تاریخی ایران 
و گروه ۱+5 بود که تابستان گذشته میان 

این کشورها حاصل شد.
که  کرده اند  تاکید  همواره  ایرانی  مقامات 
این سایت برای آزمایش و توسعه سالح های 
متعارف مورد استفاده بوده و قرار می گیرد.
آمریکایی  روزنامه  این  گزارش  اساس  بر 
شده   مدعی  آمریکا  دولت  ارشد  مقام  یک 
یافته های  با  اورانیوم  ذره  هر  وجود  است: 
برای  پارچین  سایت  از  استفاده  بر  مبنی 
مطابقت  گذشته  در  تسلیحاتی  برنامه های 
به طور قطع  را  تنهایی چیزی  به  اما  دارد 

ثابت نمی کند.
از یک مقام  نقل  به  این روزنامه هم چنین 
ایرانی روز شنبه گفت که »کشف هرگونه 
اورانیوم در سایت پارچین تکذیب می شود.

این مقام ایرانی گفت که آژانس در گزارش 
سال 2۰۰5 خود تایید کرده که هیچ فعالیت 
غیر عادی در این مرکز مشاهده نکرده است.

این که  به  اشاره  با  آمریکایی  روزنامه  این 
نمونه برداری  اجازه  اکتبر  ماه  در  آژانس 
برای  را  نمونه ها  این  و  کرد  پیدا  محیطی 
از  نقل  به  کرده،  آزمایش  اورانیوم  وجود 
مقامات آمریکایی و سازمان ملل مدعی شد 
که آژانس دو ذره اورانیوم ساخت بشر در 
به  ذرات  این  اما  کرد  کشف  نمونه ها  این 
نتوانسته  آژانس  بوده اند که  قدری کوچک 
به طور قطع و یقین نتیجه گیری کند که 
نظامی وجود  پایگاه  این  مواد هسته ای در 

داشته است.

در پاسخ به ادعای یک روزنامه آمریکایی

کمالوندی: پرونده پارچین بسته شده است

قائم مقام رییس سازمان جنگل ها محدوده  
بین ایالم به غرب خوزستان، دریاچه هامون 
و تاالب جازموریان را به عنوان کانون های 
گردو غبار داخلی عنوان کرد و گفت: قصد 
همچون  مختلف  تکنیک های  با  داریم 
جنگل کاری، احیای مراتع و بیابان زدایی از 

تشدید این پدیده جوی جلوگیری کنیم.
ناصر مقدسی، درباره  وضعیت آب و هوایی 
نامناسب در غرب و جنوب غرب کشور به 
ویژه در استان های ایالم و خوزستان، اظهار 
انتهای  تا  بهار  اواخر  از  پدیده  این  کرد: 
تابستان تشدید می شود کاهش رطوبت، 
وزش باد و افزایش دما موجب شده حرکت 
داخلی  بحران  کانون های  در  ریزگرد ها 
ایجاد  برای مردم منطقه  و  تشدید شوند 
مشکل کنند؛ هرچند که باید با اقدامات 

متفاوت، از توسعه آن جلوگیری کنیم.
مرزی  استان های  متاسفانه  افزود:  وی 
ایران در غرب و جنوب غرب متاثر از موج 
همسایه  کشورهای  گردوغبار  کانون های 
همچون عراق و سوریه و بعضا عربستان 
هستند و گردوغبار با توجه به قطر ذرات 
و  را طی  می توانند مسافت های مختلفی 

حرکت کنند.
مقدسی درباره  علت تشدید این مساله طی 
با این  ۱5 سال گذشته گفت: در ارتباط 
موضوع دو عامل منشأ داخلی و خارجی 
وجود دارد. درباره منشأ داخلی باید عنوان 
کرد که منطقه غرب آسیا کال یک دوره 
طوالنی خشکسالی را طی می کند و ایران از 
این قضیه مستثنی نیست و خیلی از زیست 
بوم های طبیعی در منطقه غرب آسیا در 

معرض آسیب قرار گرفته و از بین رفته اند.
ادامه  جنگل ها  سازمان  رییس  مقام  قائم 
بر  عالوه  آسیا  غرب  کشورهای  در  داد: 

ماشین آالت  حرکت  و  جنگ  وقوع  این 
کرده  تخریب  را  خاک  ساختمان  نظامی 
ایران  و  است  زده  دامن  مساله  این  به  و 
به دلیل نزدیکی با عراق با مشکل مواجه 
است. تصاویر ماهواره ای گویاست که منشأ 
گرد وغبار و طوفان از کجا شروع و به کجا 

ختم می شود.
به گفته مقدسی، حاشیه رودخانه دجله 
با  و  است  شده  رها  منطقه ای  فرات  و 
این  که  بوده  همراه  بادی  فرسایش های 
هوایی  و  آب  وضعیت  تشدید  در  مساله 

نامساعد منطقه نقش زیادی دارد.
قائم مقام رییس سازمان جنگل ها با تاکید 
برون مرزی  حوزه  در  ایران  کار  این که  بر 
برای مقابله با این پدیده بسیار پیچیده  و 
دشوار است، اظهار کرد: چین و مغولستان 
کشورهایی هستند که در آنها کانون های 
گرد وغبار وجود دارد و کره و ژاپن به عنوان 
در  این که  برای  آنها  همسایه  کشورهای 
معرض شرایط نامساعد جوی قرار نگیرند 
با همکاری های منطقه در بحث مدیریت 
با  و  کرده اند  عمل  گرد وغبار  کانون های 
اقدامات متفاوت هم چون جنگل کاری در 
جهت کاهش این پدیده طبیعی برآمدند اما 
به دلیل عدم تامین امنیت در منطقه مرزی 
مشکالتی  با  برون مرزی  حوزه  در  ایران 
مواجه هستیم و اثربخشی تصمیمات اتخاذ 
صورت  به  بتوانیم  که  است  زمانی  شده 

میدانی به مساله ورود کنیم.
وی درباره  منشأ داخلی افزایش ریز گردها 
کشور  غرب  جنوب  و  غرب  منطقه  در 
خاطر نشان کرد: یکی از دالیل عمده این 
بحث، خشکسالی است و متاسفانه طی ۱5 
سال گذشته و به تدریج برخی کانون های 

گرد وغبار در این مناطق شکل گرفتند.

بودجه  و  برنامه  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی  شورای  مجلس  محاسبات  و 
این  رییسه  هیات  جلسه  تشکیل  از 
کمیسیون خبر داد و گفت: بررسی آیین 
نامه داخلی، پیشنهاد تشکیل ۶ کمیته و 
برنامه کاری این کمیسیون در یک سال 

آینده محور جلسه بود.
آیین  مورد  اولین  در  داد:  ادامه  وی 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  داخلی  نامه 
و محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و 
براساس تجربه سال های  پیش نویسی 
اعضای هیات  نمایندگان و نظرات  قبل 
مقرر  و  آوری  جمع  کمیسیون  رییسه 
اختیار  در  و  نگاشته  موارد  این  که  شد 
قرار  بررسی  برای  کمیسیون  اعضای 

گیرد.
مجلس  در  تویسرکان  مردم  نماینده 
به  باید  شده  ذکر  موارد  اینکه  بیان  با 
تصویب اعضای کمیسیون برسد، خاطر 
اولین  در  تصویب  از  پس  کرد:  نشان 
سامان  کمیسیون  کار  روش  جلسه 

خواهد یافت.
نامه  آیین  این  در  داشت:  اظهار  وی 
رییسه  هیات  تصویب  به  مهمی  موارد 
از  بتوانیم  بهتر  تا  رسید  کمیسیون 
و  برنامه  کمیسیون  اعضای  ظرفیت 
را  نمایندگان  و  کنیم  استفاده  بودجه 
در  مجلس  داخلی  نامه  آیین  براساس 

کمیته های مختلف سازماندهی شوند.
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  سخنگوی 
در  کمیته   ۶ کرد:  تصریح  محاسبات  و 
بینی  پیش  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
شده که این کمیته ها منطبق با فصل 
بندی بودجه و برنامه های کشور است.

وی گفـت: امـور عمومـی، امـور دفاعی، 

امـور اقتصـادی و امـور اجتماعی کمیته 
تـا  هایـی هسـتند کـه تشـکیل شـده 
بهتـر بتوانیـم بـر اسـاس آن با دسـتگاه 
هـای مختلـف کشـور در تدویـن لوایـح 
هماهنگـی  آن،  اجـرای  بـر  نظـارت  و 

داشـته باشـیم.
ادامه داد: دو کمیته دیگر شامل  مفتح 
کمیته دیوان محاسبات و نظارت بر امور 
که  حسابرسی  نظر  از  مجلس  داخلی 
ناظر بر عملکرد مجلس و از جمله دیگر 
وظایف کمیسیون برنامه و بودجه است، 

تشکیل می شود.
وی اظهار داشت: پیشنهاد برنامه کاری 
کمیسیون برای یک سال آینده از دیگر 
رییسه  هیات  جلسه  کار  دستور  موارد 
و محاسبات  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 

بود.
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون  کرد:  نشان  خاطر  مجلس 
لوایح  و  ها  بررسی طرح  در  بتواند  باید 
مسوولین  و  دولتی  های  دستگاه  بر 
به  نیاز  اگر  اجرایی نظارت کند و حتی 
سفرهایی به استان های مختلف کشور 
برای بررسی مشکالت و بازدید از طرح 
هایی که مبالغ کالنی از بودجه به آنها 
بتواند  باشد،  شود،  می  داده  تخصیص 

بهتر برنامه ریزی کند.
هم  ترتیب  این  به  کرد:  تصریح  مفتح 
داخلی  نامه  آیین  هم  و  کاری  برنامه 
عنوان  به  و  بررسی  مورد  کمیسیون 
ارایه  کمیسیون  اعضای  به  پیشنهاد 
این  جلسه  اولین  در  و  شد  خواهد 
گیرد  می  قرار  بررسی  مورد  موضوعات 
و امیدواریم بعد از تصویب فضای بهتری 

برای کار کمیسیون ایجاد شود.

مفتح: برنامه کاری یک سال آینده 
کمیسیون برنامه وبودجه بررسی شد

اد      امه از صفحه1
سلطانی با تاکید بر اینکه این تسهیالت به منظور 
احداث خط تولید و خرید و نصب ماشین آالت 
استفاده می شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس 
سقف تسهیالت تولید صنعتی با افزایش یک ونیم 
برابری از 2۰ میلیارد تومان به 3۰ میلیارد تومان 

افزایش یافته است.
ماقبل  تسهیالت  افزایش  به  اشاره  با  سلطانی 
صنعتی در صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: 
به منظور حمایت بیشتر از شرکت های دانش بنیان 
تسهیالت  سقف  که  کردند  موافقت  هیات امنا 
ماقبل تولید صنعتی که به منظور تجهیز کارگاه ها 
و آماده سازی خط تولید و انجام آزمون ها است، با 
افزایش ۱۰ برابری از یک میلیارد تومان به ۱۰ 

میلیارد تومان افزایش یابد.
همچنین  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  رییس 
خاطرنشان کرد: سقف تسهیالت به شرکت های 
تخصصی تجاری سازی که قبال 5۰ میلیون تومان 
بود و عمدتاً برای تجهیز اداره کاری مورد استفاده 
برابری به سقف  افزایش شش  با  قرار می گیرد، 

3۰۰ میلیون تومان ارتقاء یافت.

é  و نوآوری  صندوق  تسهیالت 
شکوفایی به شرکت های دانش بنیان

این  در  مصوب  طرح های  تعداد  سلطانی، 
صندوق را ۱۰۶7 طرح ذکر کرد و ادامه داد: 
به این تعداد طرح مصوب ۶۴۰ میلیارد تومان 

تسهیالت ارائه شده است که با احتساب تامین 
زیرساخت ها  از  دیگر  برخی  و  کاری  دفاتر 
این تعداد طرح به 975  به  تسهیالت مصوب 

میلیارد تومان بالغ می شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به این تعداد 
طرح یک سوم این مبلغ اعطا شده است، گفت: 
طی  مصوب  طرح های  به  شده  اعطا  تسهیالت 

چهار قسط پرداخت می شود.
فنی  خاتمه  طرح   ۱۶3 تاکنون  وی،  گفته  به 
یافته اند که از این تعداد 23 طرح در مجتمع 
شکوفایی شرکت های دانش بنیان که با حمایت 
شده اند،  تکمیل  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 

رونمایی می شود.
سلطانی، ارائه تسهیالت شرکت های شتاب دهنده 
را از دیگر خدمات این صندوق نام برد و تصریح 
کرد: به منظور اجرای دقیقتر قانون حمایت از 
توسعه فعالیت های دانش بنیان، هیات امنا با ارائه 
از  تسهیالت به شرکت های شتاب دهنده ای که 
اجزای نظام توسعه اقتصاد دانش بنیان محسوب 

می شوند، موافقت کردند.
سقف  تا  تسهیالت  ارائه  امکان  وی،  گفته  به 
5۰ میلیارد ریال و احتساب حداکثر 3۰ درصد 
و  دانش بنیان  شرکت های  شده  تادیه  سرمایه 
امکان ارائه تسهیالت با نرخ ترجیحی وجود دارد. 

عالوه بر آن امکان تامین دفاتر کاری تا 3۰ درصد 
پایین تر از قیمت واقعی فراهم شده است.

چهار  راه اندازی  به  اشاره  با  همچنین  سلطانی 
صندوق پژوهش و فناوری جدید در تهران اظهار 
کارگروه  دبیرخانه  فعال شدن  به  توجه  با  کرد: 
اعطای مجوز فعالیت به صندوق های پژوهش و 
فناوری، در صندوق نوآوری و شکوفایی نیز اعطای 
مجوز به چهار صندوق پژوهش و فناوری جدید در 
کشور و در برخی از استان ها صورت گرفته است.

صندوق  شامل  صندوق ها  این  شد:  یادآور  وی 
لرستان،  استان  در  افالک  فناوری  و  پژوهش 
استان  در  اترک  فناوری  و  پژوهش  صندوق 
گلستان، صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان 
و صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و 

انتقال فناوری است.

é  هدایت شرکت های کوچک به سمت
سرمایه گذاری خطرپذیر

سلطانی بیشترین تسهیالت این صندوق را مربوط 
به حوزه بیوتکنولوژی و آی سی تی و الکترونیک 
دانست و گفت: با توجه به کاهش نرخ تسهیالت 
بانک ها، این صندوق برای چهارمین بار آمادگی 
خود را برای کاهش نرخ تسهیالت اعطا شده اعالم 

می کند.
وی اضافه کرد: در سال جاری درصدد هستیم 
که شرکت های دانش بنیان کوچک را به سمت 

سرمایه گذاری خطرپذیر هدایت کنیم.

افزایش 10 برابری تسهیالت ماقبل صنعتی

کاهش نرخ سود تسهیالت شرکت های دانش بنیان

قائم مقام سازمان جنگل ها اعالم کرد:

۳ منطقه کانون گردوغبار داخلی هستند
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آرامگاه   25 شماره:   7۱ ردیف:   2۴ قطعه: 
تاریخ  از  زیادی  روزهای  که  است  شهیدی 
مدیون  او  به  و  گره خورده  نامش  به  ایران 
است. ۱۶ آذر روز دانشجو ، 2۶ مرداد روز 
انجمن  تاسیس  سالگرد   ، پاوه  سازی  آزاد 
تاریخ  که  است  روزهایی  جمله  از  اسالمی 
مصطفی  شهید  آزادگی  به  ایران  معاصر 

چمران شهادت می دهد.
متولد  چمران  مصطفی  ایسنا،  گزارش  به 
خیابان پانزده خرداد تهران در سال ۱3۱۰ 
به  او  بود.  ساوجی  چمران  حسن  فرزند  و 
دبیرستان  انتصاریه،  مدرسه  در  ترتیب 
دانشگاه  فني  دانشکده  البرز،  و  دارالفنون 
ام آمریکا و  اند  تهران، دانشگاه تگزاس ای 
دانشگاه برکلي آمریکا به تحصیل پرداخت 
تا درنهایت موفق به اخذ دکتراي الکترونیک 
ایرانی  اولین  او  گردید.  پالسما  فیزیک  و 
است که در این رشته به تحصیل پرداخت.

برای  تهران  دانشگاه  بورس  با  که  چمران 
با  همراه  بود،  رفته  آمریکا  به  تحصیل  ادامه ی 
چند تن از دوستان خود برای اولین بار انجمن 
کرد  ریزی  پایه  را  آمریکا  دانشجویان  اسالمی 
ر ژیم  ضد  دانشجویی  های  فعالیت  دلیل  به  و 
پهلوی از سوی حکومت بورسیه تحصیلی اش 
قطع شد. گفته می شود او از سن ۱5 سالگی 
در درس تفسیر قرآن مرحوم آیت  اهلل طالقانی، 
منطق  و  فلسفه  درس  و  هدایت،  مسجد  در 
استاد شهید مرتضی مطهری شرکت می کرده  
و در روز ۱۶ آذر سال ۱332، در دانشگاه تهران 
یکی از دانشجویان معترض به حضور نیکسون 

در دانشگاه بود است.
ایران  آزادی  نهضت  حزب  عضو  همچنین  او 
نیز بود. چمران به واسطه ی رابطه دانشجو و 
استادی با مهدی بازرگان به »نهضت مقاومت 
با  هم  آمریکا  در  و  بود  پیوسته  ایران«  ملي 
ایران  از  خارج  شاخه  گذار  پایه  دوستانش 
سال  در  که  ایران«   آزادی  نهضت  حزب« 
۱3۴۰ با تایید و حمایت محمد مصدق توسط 
محمود  سید  و  سحابی  یداهلل  بازرگان،  مهدی 

طالقانی تشکیل شد، بود. چمران در تمام این 
سال ها تالش داشت تا با تکیه بر هویت ایرانی-

اسالمی با استبداد مبارزه کند. او همین راه را 
در خارج از ایران هم ادامه داد و چندین تجمع 
علیه رژیم پهلوی درآمریکا و مقر سازمان ملل 

برپا کرد.
و  تحصیالت  اتمام  پس  که  بود  رو  همین  از 
مرخصی  با  آمریکا،  بل  شرکت  در  استخدام 
دو ساله ای از آمریکا خارج شد و زمان جمال 
از  یکی  به  و  کرد  سفر  مصر  به  عبدالناصر 
منتقدان او در رابطه تفرقه مسلمین با جریان 
به  عبدالناصر  شد.  تبدیل  عربی  ناسینالیسم 
انتقادات  که  داد  اجازه  همفکرانش  و  چمران 
به  آنان  از حضور  و  کنند  بیان  را  نظراتشان  و 

عنوان مشاور بهره مند شد.
ادامه مبارزات، چمران را از مصر رهسپار لبنان 
شیعیان  رهبر  سفر  از  پس  واقع  در  کند.  می 
لبنان امام موسی صدر، در سال ۱35۰، مهدی 
بازرگان چمران را به او معرفی می کند. موسی 
یک  اداره ی  جهت  مهندسی  دنبال  به  صدر 
مدرسه صنعتی در شهر صور لبنان می گشت. 

چمران عالوه بر مدیریت این مدرسه در کنار 
موسی صدر، به فعالیت های فرهنگی و چریکی 
در  او  که  چرا  می پردازد؛  ها  چریک  تربیت  و 
مستقل  چریکی  پایگاه  تأسیس  هدف  راستای 
بوده  نیز  لبنان  در  ایرانی  مبارزان  تعلیم  برای 
را  امل  سازمان  صدر  موسی  کمک  با  و  است 
به عنوان شاخه نظامی، »حرکةالمحرومین« را 
پایه گذاری می کند. او یکی از شخصیت های 
تاثیر گذار در مبارزه با فاالنژها به حساب می 

آید .
با پیروزی انقالب اسالمی چمران به میهن باز 
می  انقالب  نیروهای  آموزش  به  و  گردد  می 
می  تعلیم  را  پاسداران  گروه  اولین  و  پردازد 
به  وزیر،  نخست  معاون  عنوان  به  او  دهد.   
خدمت انقالب درآمده و در واقعه ی کردستان 
های  بحران  مهار  در  خود  توانایی  و  شجاعت 
پاوه شهر  به منثه ظهور می گذارد.  را  نظامی 
مرزی ایران و عراق در معرض تجاوز منافقین 
دشمنان  توسط  پاسداران  اکثر  داشت،  قرار 
انقالب به شهادت رسیده بودند و نیروهای باقی 
حصر  در  شهر  نداشتند.  جنگیدن  توان  مانده 

دشمنان بود که پیامی از سوی فرمانده کل 
نیروهای  به   خطاب  خمینی)ره(  امام  قوا، 
ارتشی و مردم جهت ختم قائله پاوه صادر 

شد.
در قسمتی از این فرمان آمده است: من به 
عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش 
دستور می دهم که فوراً با تجهیز کامل عازم 
ارتش  پادگانهای  تمام  به  و  شوند؛  منطقه 
بی انتظاِر  که  می دهم  دستور  ژاندارمری  و 
تمام  با  وقت-  فوت  بدون  و  دیگر  دستور 
و  کنند؛  حرکت  پاوه  سوی  به  تجهیزات 
حرکت  وسایل  می دهم  دستور  دولت  به 

پاسداران را فوراً فراهم کنند.
فالحی  تیمسار  شهید  همراه  به  چمران 
جمهوری  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
از  تاریخ 25 مرداد پس  ایران در   اسالمی 
این فرمان وارد پاوه شد و بعد از چند روز 
درگیری سخت این شهر را از سقوط نجات 
داد. ابراهیم حاتمی کیا درباره ی این حادثه 
فیلمی به نام«چ« به راهنمایی مهدی چمران، 

برادر شهید چمران ساخته است.
و  شد  احضار  تهران  به  چمران  پاوه،  از  پس 
توسط رهبر انقالب به عنوان وزیر دفاع دولت 
عنوان  به  او  نیز  ادامه  در  شد  انتخاب  موقت 
مجلس  اولین  در  تهران  مردم  ی  نماینده 
شروع  با  و  کرد  پیدا  حضور  اسالمی  شورای 
ای  خامنه  آهلل  آیت  همراه  به  تحمیلی  جنگ 
کرد.  راه اندازی  را  منظم  نا  های  جنگ  ستاد 
عملیات  پیروزی  باعث  بارها  جنگ  دوران  در 
های سختی چون عملیات سوسنگرد در سال 
خرداد   3۱ تاریخ  در  نهایت  در  و  شد   ۱359
۱3۶۰ بر اثر اصابت ترکش خمپاره ۶۰ دشمن 
از ناحیه پشت سر زخمی شد و پیش از رسیدن 

آمبوالنس به اهواز به شهادت رسید.
چمران در تهران به دنیا آمد، در آمریکا تحصیل 
کرد، در مصر آموزش چریکی دید، در لبنان به 
نهایت در  در  و  پرداخت  فعالیت های چریکی 
وطنش هنگام خدمت به ایران اسالمی در شهر  

دهالویه دعوت حق را لبیک گفت.

اد      امه از صفحه1
یکی از حربه هایی که عربستان از آن علیه جمهوری 
که  طوری  به  است؛  نفت  کرده،  استفاده  اسالمی 
به عنوان ›جنگ  رفتار  این  از  برخی تحلیل گران 

نفت‹ تعبیر کرده اند.
در  فروردین(  )اسفند/  مارس  ماه  نشست  از  پیش 
نفت  تولید  سقف  تعیین  هدف  با  که  قطر  دوحه 
برگزار شد، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در دو 
مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ اعالم کرد که بدون 
حضور ایران در طرح محدود سازی سطح تولید نفت 

خام، در این زمینه اقدام نخواهد کرد.
پیشنهاد تعیین سقف تولید برای نفت، معروف به 
افزایش  تهران  که  شد  مطرح  زمانی  نفتی‹،  ›فریز 
میزان تولید تا سطح پیش از تحریم ها را در دستور 

کار خود قرار داد.
لغو  از  اندکی پس  با حمایت عربستان  نفتی  فریز 
تحریم های ایران و به بهانه مقابله با سیر نزولی بهای 
جهانی نفت مطرح شد، در حالی که ریاض در نوامبر 

سال 2۰۱۴ و همزمان با آغاز روند کاهشی بهای این 
کاالی راهبردی، از همراهی با پیشنهادی مشابه در 
سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( امتناع 
کرد و تصمیم گرفت به قیمت سقوط آزاد بهای نفت، 
تالش خود را برای خارج کردن ›رقبا‹ از بازار به کار 

بندد.
زمان  همان  از  که  مالی  مشکالت  وجود  با  ریاض 
گریبانش را گرفته بود، اعالم کرد که تولید نفت خود 
را روزانه به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه خواهد 
رساند. علی النعیمی وزیر نفت وقت عربستان نیز به 
صراحت گفت که اگر قیمت نفت به بشکه ای 2۰ 
دالر هم برسد، اوپک نباید تولید را کاهش دهد. این 
اظهارات زمانی ایراد شد که میزان تولید و صدور 

نفت ایران در نتیجه تحریم ها، بسیار محدود بود.
روزنامه تلگراف که از رویکرد عربستان در مخالفت 
با کاهش میزان تولید به عنوان ›قماری بزرگ‹ یاد 
کرد، نوشت: درآمدهای عربستان از زمان آغاز بهار 
عربی و حتی پیش از شروع روند نزولی بهای نفت 
سرمایه  که  طوری  به  بود،  گذاشته  کاهش  به  رو 

های خروجی این کشور حدود هشت درصد تولید 
ناخالص داخلی را تشکیل می داد.

اما، تصمیم عربستان برای آن چه حفظ سهمش از 
بازار نفت عنوان شد، به مشکالت اقتصادی ریاض 

دامن زد.
هرچند در سال 2۰۱۴ که سیر نزولی قیمت نفت 
با استناد به  بازار  خام آغاز شد، برخی تحلیلگران 
اظهارات سعودی ها، معتقد بودند که هدف عربستان 
افزایش میزان تولید و تن ندادن به محدودیت  از 
های پیشنهاد شده توسط اعضای اوپک، حفظ بازار 
در رقابت با برزیل، کانادا و نفت شیل آمریکاست، 
اما گروهی دیگر از کارشناسان یکی از اهداف مهم 
سعودی ها در این تصمیم را ضربه زدن به اقتصاد 

ایران می دانستند.
نشریه آلمانی اشپیگل هم در این باره نوشت: اقدام 
عربستان در تولید بیش از سقف تعیین شده به منظور 
کاهش بهای نفت و ضربه زدن به اقتصاد ایران، برای 
ریاض هم ارزان تمام نشد و کسری بودجه حدود 
یکصد میلیارد دالری در سال 2۰۱5میالدی را برای 

عربستان به ارمغان آورد.
به نوشته این منبع خبری آلمانی به نقل از برآورد 
ادامه این روند ٬صندوق ذخایر  با  موسسات مالی، 
ارزی بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان ظرف پنج 

سال آینده خالی خواهد شد.
صندوق بین المللی پول در گزارش پایش مالی و 
اقتصادی سالیانه خود در اکتبر )مهر/آبان( گذشته 
ضمن هشدار درباره صفر شدن ذخایر ارزی عربستان 
درصورت ادامه روند کاهش بهای نفت، اعالم کرد 
که عربستان در سال 2۰۱5 شاهد تراز منفی 2۱.۶ 
دهم درصدی و در سال 2۰۱۶ حدود ۱9.۴ دهم 
درصد خواهد بود؛ ارقامی که در قیاس با رقم سه 
و چهار دهم درصدی سال 2۰۱۴ به مراتب افزایش 

یافته است.
کاهش قیمت نفت و فشار مالی ناشی از آن باعث شد 
که سرعت بسیاری از طرح های بلندپروازانه حکومت 
سعودی، از جمله احداث ›شهر اقتصادی‹ در حاشیه 
دریای سرخ و پروژه آینده نگرانه ›منطقه مالی‹ در 

ریاض به شدت کند شود. 

بوي  و  رنگ  ایران  سینماي   95 سال  خردادماه 
بین  جوایز  دریافت  از  گرفت.  خود  به  دیگري 
روي  بر  شده  اکران  هاي  فیلم  توقیف  تا  المللي 
حسیني  شهاب  و  فرهادي  اصغر  سینما.  پرده 
بازیگر  بهترین  و  فیلمنامه  بهترین  بخش  دو  در 
موفق به کسب جایزه جشنواره کن شدند و فیلم 
»پنجاه کیلو آلبالو« پس از دو ماه اکران توقیف 
شد و فیلم »آااادت نمي کنیم« با چند روز اکران، 

نمایش آن متوقف شد.
و  مثبت  بازخوردهاي  اتفاقات  این  از  کدام  هر 
ایران  سینمایي  دنیاي  و  داشت  پیش  در  منفي 
این  تمامِي  میان  در  اما  داد،  قرار  را تحت شعاع 
در  هاي  فیلم  تبلیغاتي  تیزرهاي  پخش  اتفاقات، 
حال اکران، پُر رنگ تر جلوه کرد. دهم خرداد ماه 
بود که منصور لشگري قوچاني تهیه کننده فیلم 
کننده  تهیه  شایسته  مصطفي  نام«،  بي  »کوچه 
فیلم »5۰ کیلو آلبالو« و سعید ملکان تهیه کننده 
در  توضیحات  از  اي  پاره  براي  روز«  یک  و  »ابد 
تبلیغ  به دلیل  شعبه ۴ دادسرا فرهنگ و رسانه 
اي  ماهواره  هاي  در شبکه  ها  فیلم  این  تیزهاي 
فیلم  نمایش  ماه  خرداد  نوزدهم  شدند.  احضار 
»آااادت نمي کنیم« به دلیل پخش تیزر تبلیغاتي 
از شبکه هاي ماهواره اي متوقف شد و 2۴ خرداد 
ناصر  »من  فیلم  کننده  تهیه  رفیعي  امیر  نیز 

حجازي هستم« به همین دلیل بازداشت شد.
تهیه  براي  تبلیغاتي  تیزرهاي  پخش  گویا   ...
کننده هاي فیلم ها، دردسر ساز شده است. تهیه 

توقیف  از  پس  کنیم«  نمي  »آااادت  فیلم  کننده 
با  گفت:  سینما  در  آن  نمایش  عدم  و  فیلم  این 
توجه به پخش مجدد تیزر فیلم سینمایي »آااادت 
نمیکنیم« از شبکه هاي ماهواره اي معاند مجددا 
تاکید میکنم این تبلیغات بدون اجازه من در این 
شبکه ها که به دنبال مطامع سیاسي خود هستند 
سوي  و  سمت  رویه  این  با  قطعاً  و  شده  پخش 
سینما،  اهالي  میان  داخلي  هاي  درگیري  ایجاد 
ارشاد، دولت و مردم را در پیش گرفته اند و نشانه 
این مطلب رفتار چند روز اخیر آن ها در پخش 

تیزر فیلم هاي دیگر  است.
از  انزجار  ابراز  ضمن  کنم  مي  اعالم  بدینوسیله 
این حرکت در صورت ادامه پخش تیزرهاي فیلم 
شکایت  قاطعانه  کنیم«  نمي  »آااادت  سینمایي 
قضایي  مقام  توسط  ها  شبکه  این  از  را  خود 
مربوطه پیگیر خواهم شد.« درست است که پس 
از گذشت چند روز اکراِن این فیلم از سر گرفته 
شد، اما چند روز تاخیر در اکران آن مشکالتي را 

نیز به وجود آورد.
در بسیاري اظهارات که از سوي تهیه کنندگان و 

عوامل فیلم هایي که تیزر تبلیغاتي آن ها از شبکه 
هاي ماهواره اي پخش مي شود، آورده شده که 
تبلیغ تیزرهاي فیلم ها بدون هماهنگي از سوي 
هر  و  گیرد  مي  صورت  ها  فیلم  کنندگان  تهیه 
کدام از شبکه ها به صورت خودسر اقدام به انجام 

این کار کرده اند.
عالقمند  را  بسیاري  مخاطبان  بارها  که  اتفاقي 
از آن مي کند.  یا دلزده  به تماشاي یک فیلم و 
مخاطب دچار سردگمي مي شود و نمي داند آیا 
این فیلمي که توقیف شده، ارزش دیدن دارد یا 
خیر؟ همین اتفاق تبعات بسیاري را به دنبال دارد 
و در برخي مواقع میزان فروش فیلم در گیشه را 
و  مالي  قرار مي دهد. صدمات  تحت شعاع خود 
معنوي که تهیه کننده و عوامل یک فیلم توقیف 
تبلیغاتي،  تیزرهاي  پخش  دلیل  به  تنها  نه  شده 
در  شود  مي  متحمل  مختلف  دالیل  به  بلکه 
بسیاري مواقع سخت و گاه غیر قابل جبران است.
دست اندرکاران شبکه هاي ماهواره اي که اقدام 
مي  ها  فیلم  برخي  تبلیغاتي  تیزرهاي  پخش  به 
کنند، یا نمي دانند که با این کار خود سود که 
هیچ بلکه ضرر براي تهیه کنندگان و سایر عوامل 
به  موضوع  این  از  آگاهي  با  یا  و  دارند  ها  فیلم 
منافع سیاسي  یا  و  فیلم  فرهنگِي  تخریب  دنبال 
خود هستند. شاید بتوان به طور قطع گفت هیچ 
از کشور دلسوز فعاالن فرهنگي  فردي در خارج 
و به خصوص سینماگران و بازیگران داخل کشور 
براي  را  فیلمي  تبلیغاتي  تیزر  بخواهد  نیست که 

افراد داخل کشور در شبکه ي خود پخش  سود 
کند، قطعاً پخش تیزر سودي براي خود و شبکه 

دارد که حاضر به تبلیغ آن مي شود.
به دنبال  و  به فکر منافع خود هستند  افراد  این 
پخش تیزرهاي تبلیغاتي، توقیف نمایش فیلم ها 
میان  این  در  زنند.  مي  رقم  را  پرده سینماها  بر 
کنندگان  تهیه  بینند،  مي  ضرر  که  کساني  تنها 
دست  از  هم  که  هستند  ها  فیلم  عوامل  سایر  و 
از  هم  و  اي  ماهواره  هاي  شبکه  اندرکاران 
مسئوالن داخل کشور ضربه مي خورند. گروهي 
و  کنند  مي  را پخش  تبلیغاتي  تیزر  اجازه  بدون 
اکراِن  قانوني  دالیل  به  توجه  با  و  دیگر  گروهي 
که  اینجاست  سازند.  مي  متوقف  را  فیلم  همان 
تهیه کننده هم از دشمن خارجي و هم از دوست 
داخلي ضربه مي خورد. سینماي ایران در بسیاري 
موارد دچار ضعف و بحران است. بحران هایي که 
و  هستند  حل  قابل  کوچک  هرچند  اقداماتي  با 
با شاخ و برگ دادن هاي  بیاییم  رفع مي شوند. 
اضافه به اتفاقاِت ناخوشایند، مشکل بر مشکالِت 

جدید اضافه نکنیم.

آگهی ابالغ احضاریه
 به خانم مائده مرتضوی 

بموجب پرونده کالسه دادیاری شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقالب بابل در خصوص 
مجاز  غیر  کاربری  تغییر  بر  مبنی  شما  علیه  بابل  کشاورزی  جهاد  اداره  شکایت 
اراضی زراعی که دراین شعبه در حال رسیدگی میباشد و چون شاکی ادرس شما 
از  المکان اعالم نموده است ظرف مدت یکماه ظبق ماده ۱۱5 قانون  را مجهول 
تاریخ نشر اگهی خود را به این شعبه معرفی نمایید و از خود دفاع کنید در غیر 

اینصورت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد.
دفتر شعبه 6 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بابل 

آگهی دادنامه
شومیری- اختالف-خواهان:مجتبی  حل  شوراهای  قاضی  رسیدگی:شعبه  مرجع 
آدرس:باغملک-روستای جولر-خوانده:کیامرث بهمن وغیره-آدرس:مجهول المکان-
خواسته:انتقال سند                                                                                   رای 
قاضی شورا                                                درخصوص دادخواست 
فرزندبشیر  بهمن  طرفیت۱-کیامرث  به  ضامن  فرزندعلی  شومیری  مجتبی  آقای 
یک  سندوپالک  انتقال  به  الزام  خواسته  به  فرزندعبدالکریم  2-منصورجباری 
هزینه  شماره75ج959ایران79بااحتساب  پرایدبه  سواری  خودروی  دستگاه 
خواسته  ستون  در  خواهان  که  شرح  بدین  به3۱۰۰۰۰ریال  فعالمقوم  دادرسی 
شهربانی  شماره  پرایدبه  سواری  دستگاه  درتاریخ93/3/2۴یک  که  نموده  اذعان 
راپرداخت  معامله  وثمن  نموده  خریداری  اول  ردیف  ایران79ازخوانده  75ج959 
پالک  انتقال  جهت  دردفترخانه  حضور  به  خواندگان  الزام  تقاضای  لذا  نموده 
ازجمله  پرونده  محتویات  و  اوراق  شورابابررسی  وسندخودروموردتقاضابوده،قاضی 
استعالم صورت  مورخه93/3/2۱به  عادی  نامه  ومبایعه  تقدیمی  دادخواست  شرح 
دانسته  وارد  دوم  ردیف  خوانده  به  رانسبت  خواهان  راهوردعوای  ازپلیس  گرفته 
ومستندابه ماده۱98،5۱9 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف 
تعویض  تهیه ومقدمات  اسنادرسمی جهت  ازدفترخانه های  به حضوردریکی  دوم 
ردیف  داردودرخصوص خوانده  نام خواهان صادرواعالم می  وانتقال سندبه  پالک 
رد  قرار  مدنی  دادرسی  آیین  ماده8۴قانون  مستندابه  توجه  عدم  لحاظ  به  دوم 
قابل  ازابالغ  مدت2۰روزپس  ظرف  غیابی  صادره  دارد،رای  می  دعواصادرواعالم 
واخواهی درهمین شعبه وسپس ظرف مدت2۰روزدیگربه همراه قراررد دعواقابل 
باشد.     می  باغملک  تجدیدنظرشهرستان  محترم  درمحاکم  تجدیدنظرخواهی 

شماره م.الف)95/53(
قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان باغملک-مرتضی دامغانیان

آگهی وقت اجرای قرارتحریرترکه
بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست نوراله هدایت نژاد بطرفیت یوسف 
موسوی،سید  رومزی،بنفشه،لیال،ندا،زینب،علی،سجاد  صفر  حسن،فاطمه  سید  و 
یوسف موسوی به وکالت از برادر مرحوم سید احمد موسوی،فاطمه سر کهکی،سید 
جلیل،شهناز  جالل،سید  موسوی،سید  جمال  اسحاق،سید  اسماعیل،سید 
زنگنه  محمود  نژاد،  زنگنه  اصغر  موسوی:  زهرا  سید  وارثان  موسوی  موسوی،شهال 
نژاد،بهمن زنگنه نژاد،داریوش زنگنه نژاد،ستاره زنگنه نژاد ،قدم خیرزنگنه نژادو کبری 
زنگنه نژاد  قرارتحریرترکه مرحوم /مرحومه سید علی موسوی فرزند سید عباس در 
شورای حل اختالف شعبه 7صادر و وقت اجرای قرار مورخه ۱395/5/۱۰ساعت۱۰ 
صبح تعیین گردیده است لذا ازورثه یا نماینده فانونی آنها ،بستانکاران و مدیونین 
به متوفی و کسانی دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد 
مذکوردرمحل این شورا واقع درشهرستان رامهرمز حاضرشوند عدم حضورمدعوین 

مانع اجرای قرارنخواهد بود. شماره م الف :)۱2/۱38( 
قاضی شورای حل اختالف شعبه 7 شهرستان رامهرمز 

دادنامه
پرونده کالسه 9۴۰۱9988۴۶۰5۰۰۰۶۱شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود  تصمیم نهایی شماره 9۴۰9978۴۶۰5۰۱3۰۱
خواهان:خانم سعده الماسی فرزند کریم به نشانی شهرستان جوانرود خیابان22بهمن 

کوی شهید میرزایی
خوانده:آقای جمال سلیمانی فرزند امین به نشانی مجهول المکان

رای دادگاه
آقای  بطرفیت  الماسی  سعده  خانم  ازجانب  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در 
که  توضیح  این  به  برطالق  حکم  صدور  تقاضای  بخواسته  سلیمانی  جمال 
شماره  نکاحیه  سند  حسب  است  مدعی  تقدیمی  دادخواست  طی  خواهان 
9559مورخ۱5/7/۱38۴دفتر رسمی ثبت ازدواج بشماره 8۱جوانرودهمسر شرعی 
درزندان  زندانی  وبعدامشخص  مفقوداالثر  دوسال  مشارالیه  است  خوانده  وقانونی 
رجایی شهر کرج است که پس ازچهارسال زندانی بودن درهنگام مرخصی متواری 
وبالتکلیف  سرگردانی  7سال  اینکه  لحاظ  به  است  المکان  مجهوال  اکنون  وهم 
اوراق  علیهذا  است  رانموده  تقاضای رسیدگی  تقدیمی  دادخواست  به شرح  است 
که  الذکر  فوق  نکاحیه  سند  تصویر  ازجمله  استنادی  ومدارک  پرونده  ومحتویات 
بیانگررابطه زوجیت ازنوع دائم فیما بین طرفین را دارد وبا توجه به اعالم  پیشینه 
خوانده ازطریق پلیس آگاهی جوانرودمضبوط در پرونده که بیانگر سابقه کیفری 
مشارالیه است واینکه خوانده با وصف احظار ازطریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی 
حاضرنگردیده ودر مقبل ادعای خواهان دفاع موثری به عمل نیاورده است وگزارش 
مرجع انتظامی ونظر داوران  منتخب مضبوط نیز حکایت از ترک زندگی مشترک 
توسط زوج واحتمال خروج مشارالیه ازکشور را دارد وهمچنین بذل حقوق شرعی 
وقانونی ناشی ازرابطه زوجیت ازجانب زوجه جملگی حکایت ازوجود موجبات عسر 
از  بیش  زوجه  نفقه  پرداخت  وعدم  مشترک  زندگی  در  زوج  وعدم حضور  وحرج 
این به مصلحت زوجه نیست فلذا دادگاه عمومی مطروحه ازجانب خواهان مقرون 
واحده  وماده  مدنی  قانون  مواد۱۱3۰-۱۱۴۶از  به  ومستندا  تشخیص   صحت  به 
قانونی اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب۱37۰ضمن صدور گواهی عدم امکان 
وازطریق دکی  غیر  به  توکیل  با  یا  راسا  که  میشود  داده  اختیار  زوجه  به  سازش 
ازدفاتر ثبت طالق خود را مطلقه نماید ورعایت شرایط صحت اجرای صیغه طالق 
به عهده سر دفترطالق است رای صادره غیابی محسوب ظرف مهلت 2۰ روزپس 
ازابالغ قبل واخواهی درهمین دادگاه وسپس طرف مهلت 2۰ روزپس ازآن قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه است.
رونوشت برابر اصل اداریست مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

جوانرود-لطفی   
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری جوانرود- احمدی

ابالغ 
شماره  دادنامه  وسیله  بدین  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
9۴۰9982۰۱۱3۰۰9۴8مربوط به علی یزدانی که مجهول المکان میباشد جهت ابالغ 
ارسال می گردد نامبردگان در فرجه 2۰ روز پس از نشر این آگهی مهلت دارند به دفتر 
دادگاه مراجعه و از مفاد آن مطلع و در صورت اعتراض نسبت به آن اعتراض نمایید در 
غیر اینصورت طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد شد 
متصدی امور دفتری شعبه اول دادگاه بخش سرخرود – 

اگهی ابالغ
متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  گردروباری   هادی  سید  شاکی  خواهان/ 
شهرستان  های  دادگاه  بابت...تقدیم  وجه  مطالبه  خواسته  به  بهرامیان  اسماعیل 
حقوقی  عمومی  9دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  بابل  شهرستان 
والیت  میدان   – بابل  شهرستان   – مازندران  استان  در  واقع  بابل  شهرستان 
کالسه  به  و  ارجاع   ۴7۱3۶58739 کدپستی   – بابل  شهرستان  دادگستری 
و   ۱395/۰5/۱8 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9۴۰998۱۱۱۰9۰۱۱27ثبت 
متهم  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  و  است  شده  تعیین   ۱2/۰۰ ساعت 
و درخواست خواهان / شاکی به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مدیر شعبه 9 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان بابل 

اگهی مزایده نوبت دوم 
اجرای شعبه سوم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به در پرونده 93۰ 
نسبت به فروش ملک توقیفف شده محکوم علیه مسلم ولی الهی در تاریخ ۱395/۰۴/2۴ 
ساعت ۱۱ صبح یک باب مغازه فاقد پالک ثبتی به مساحت حدود ۴۰ متر مربع در 
طبقه همکف واقع در جاده بهنمیر روستای بیشه روبروی سفره خانه اقاقیا میباشد 
28۰۰۰۰۰۰۰ ریال برامروده نموده است مزادیه از قیمت پایه کارشناسی شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین خرید می تواند 
پنج روز قبل از بر گزاری مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر شعبه سوم مراجعه نمایند 
تا ترتیب بازدید از ملک داده شود مستندا به ماده ۱29 قانون اجرای احکام مدنی برنده 
مزایده باید ۱۰ درصد مبلغ خرید را فی مجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت 
نمایند و در صورت انصراف برنده مزایده مبلغ واریزشده اولیه در حق دولت ضبط خواهد 

شد ضمنا هر گونه بعدی بر عهده خریدار می باشد .
دفتر شعبه اجرای احکام شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل 

اگهی ابالغ 
اگهی ابالغ مالحظه نظریه کارشناس به اقای هادی صالحی فرزند محمد علی فعال 

مجهول المکان 
در خصوص دعوی سده معصومه آقازاده فرزند حسین به طرفیت هادی صالحی 
که طی کالسه  فرزندان مشترک  نفقه  مطالبه  به خواسته  علی صالحی  محمد  و 
المکان  مجهول  به  نظر  گردید  بابل  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه  ثبت   9۴۰77۶
بودن اقای هادی صالحی و درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 73 
هرمطلبی  اظهار  و  کارشناسی  نظریه  مالحظه  مراتب  مدنی  دادرسی  ایین  قانون 
نفیا یا اثباتا ظرف مهلت یک هفته از تاریخ نشر آگهی برای یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و آگهی می گردد تا چنانچه دفاعی دارید کتبا به 

شعبه اعالم فرمایید.
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه خانواده بابل 

اگهی مفقودی 
برگ سبز وانت پیکان مدل ۱387 شماره شهربانی ۶۶5ص82/3۱ به شماره موتور 
۱۱۴8۶۰۶8۰57 و شماره شاسی 3۱۶۶529۶ به نام سید جمال عباس نسب کتی 

سری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
بابل 

اگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری سمند 7x مدل ۱383 به شماره انتظامی ایران ۱53/82ج 35 به شماره موتور 

۱2۴83۰29۱7۶ به نام عسگری خواجه وندی پیچا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

اگهی مفقودی 
برگ سبز وانت پیکان مدل ۱38۶ شماره شهربانی 385ص82/۶۱ به شماره موتور ۱۱۴8۶۰۱۴328 و شماره 

شاسی 3۱۶2۰۴۱8 به نام اسمعیل اقا جانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
بابل 

اگهی مفقودی 
به اطالع می رساند کارت هوشمند راننده به شماره 28۶9239 به نام مالک محمد روشن آئی فرزند قربانعلی با 

شماره ملی ۴9999۱839۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
نکا 

به بهانه ی سالگرد شهادت چریک مسلمان 

مروری بر زندگی شهید مصطفی چمران

تقالی بی حاصل عربستان برای رقابت با ایران

سینماي ایران و هزار اما و اگر
فرزانه یوسفیان
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مقابله با اعتیاد از اولویت های مجلس دهم 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در رابطه با بحث اجتماعی 
شدن مبارزه با مواد مخدر گفت: اولویت مجلس دهم بررسی کارشناسی 
و تشکیل کارگروه برای معضالت فرهنگی و اجتماعی که در راس آن 
مقابله با اعتیاد است. حجت االسالم مهدی شیخ با اشاره به اینکه اعتیاد به 
مصرف مواد مخدر صنعتی و قرص های روان گردان مشکل بزرگی در جامعه 
محسوب می شود، گفت: مسایل فرهنگی و اجتماعی ارتباط مستقیمی با 
یکدیگر داشته و در حال حاضر در این مسایل خالهایی بسیاری وجود دارد 
که گرایش مردم بویژه جوانان را به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی و روان 
گردان ها سوق داده است.وی اظهار کرد: در حال حاضر با چالش های زیادی 
در رابطه با آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد در کشور نیز مواجه هستیم 
و تاکید نمایندگان مجلس دهم عالوه بر مسایل اقتصاد مقاومتی از جمله 
رونق اقتصادی، مقابله و کنترل شیوع اعتیاد به مواد مخدر در جامعه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه باید نیازهای 
جوانان کشور شناسایی شود، ادامه داد: ازدواج و اشتغال از مسایل بسیار 
تاثیرگذار در مقابله با اعتیاد است که باید فراهم کردن امکانات برای جوانان 

در این زمینه هموار شود.
به گفته شیخ، در حال حاضر تهاجم فرهنگی بر نوجوانان و جوانان ما سایه 
افکنده و برای مقابله با آن باید خالهای فرهنگی موجود در کشورمان را 
برطرف کنیم.وی با بیان اینکه برنامه ریزی فرهنگی مناسب برای پیشگیری 
از تهاجم فرهنگی و نداشتن گرایش جوانان به سمت مصرف مواد مخدر 
صنعتی و قرص های روانگردان ضروری است، افزود: باید بدانیم که آمار 
اعتیاد و انواع مختلف مواد مخدر به سرعت رو به گسترش است و بسیاری 
از مواد جدیدی که بصورت فریبنده در دسترس نوجوانان و جوانان قرار 

می گیرد آثار زیان بار جسمی و روحی را به دنبال دارد.
شیخ تاکید کرد: مصرف مواد مخدر از سوی جوانان، مانع از رشد و پویایی 
کشور در بخش های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره می شود و 

این زنگ خطری برای همگان است.

توزیع شیر در مدارس 16 ساله شد 

تداوم توزیع شیر در مدارس برای سال تحصیلی آینده در جلسه شب 
گذشته هیئت دولت به تصویب رسید و به این ترتیب برنامه شیر مدارس 
وارد شانزدهمین سال اجرایی خود شد.توزیع رایگان شیر در مدارس برای 
نخستین بار به طور آزمایشی در سال 79 و با پوشش  ۴2۰ هزار دانش آموز 
اجرا شد و همزمان با اجرای رسمی طرح در سال 8۰ ، یک میلیون و 

2۰۰هزار دانش آموز شیر رایگان دریافت کردند.
توزیع شیر مدارس وزارت آموزش و  ، مسئول کمیته  منصور مجاوری 
پرورش عملکرد این وزارتخانه را در زمینه توزیع شیر مدارس در سال 
تحصیلی گذشته مرور و اظهار کرد:  با تصمیم دولت ۴۰۰ میلیارد تومان از 
محل هدفمندی یارانه ها و ۱5۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی برای 
برنامه شیر مدارس مصوب شد.وی افزود: از آنجا که پیش بینی می کردیم 
این مبلغ به علت وضعیت بودجه به طور کامل تخصیص نیابد، بر اساس 
بودجه ۴۰۰  میلیارد تومانی برنامه ریزی  کردیم و  و در نهایتا استان ها با 
۱75 کارخانه لبنیاتی در سرار کشور قرارداد بستند که ۶۰ درصد استریل 
و ۴۰ درصد پاستوریزه بود.مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش به قرارداد ۴۰۰ میلیاردی با شرکت های لبنیاتی اشاره 
کرد و گفت: تا کنون 25۰ میلیارد تومان به کارخانجات شیر تزریق شده 
اما هنوز  ۱5۰ میلیارد تومان بدهکار هستیم و امیدواریم این بودجه هرچه 

سریعتر در اختیار ما قرار بگیرد تا بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم.  
مجاوری افزود: اگر 55۰ میلیارد تومان مصوب به طور کامل  تخصیص پیدا 
می کرد می توانستیم رقم توزیع شیر در مدارس را به 7۰ نوبت برسانیم اما 

چاره ای نداشتیم جز اینکه تا 55 نوبت شیر توزیع کنیم.

بحران سالمندی و افزایش مصرف خون 
در ایران

مدیر عامل سازمان انتقال خون از بحران سالمندی و افزایش مصرف خون 
در ایران خبرداد و گفت: براساس اطالعات سازمان جهانی بهداشت، 75 
 درصد خون های اهدایی در جهان صرف افراد سالمند باالی ۶۰ سال

 می شود.علی اکبر پور فتح اله افزود: این زنگ خطری است برای مراکز 
اهدای خون در جهان که با پدیده سالمندی، چالشی برای تامین خون در 
آینده خواهند داشت.وی اظهارکرد تاکید سازمان جهانی بهداشت در این 
زمینه ناشی از این نکته است که اطالعات موجود نشان دهنده بروز پدیده 
سالمندی در جهان است. پور فتح اله خاطر نشان کرد: ایران نیز همچون 
سایر کشورها در آینده با بحران سالمندی روبرو خواهد شد و چون بیشتر 
بدخیمی ها و مشکالت ناشی از اختالالت کارکرد مغز استخوان از پنجاه 
سالگی به بعد بروز می کند، این امر مصرف خون را در کشور افزایش خواهد 
داد.پور فتح اله با ذکر این نکته که مخاطب پیام سازمان جهانی بهداشت 
جوانان هستند که از شبکه های مجازی بیشتر بهره می برند، گفت: در 
شرایط گفته شده نقش جوانان و رسالت آنها دارای اهمیت بسیار است، به 
ویژه جوانان ایرانی که از سال ۱373 با واکسیناسیون علیه هپاتیت، در برابر 

این بیماری ایمن هستند و می توانند اهدا کننده سالم باشند.
از کمپین  برومند کشور  با حمایت جوانان  امیدواری کرد که  ابراز  وی 
 اهدای خون از روز جهانی تا روز ملی اهدای خون)2۴خرداد تا 9مرداد 
سالجاری ( شاهد حضور پر رنگ آنان در صف های اهدای خون باشیم تا 

مشکلی در آینده در مواجهه با بحران سالمندی در کشور نداشته باشیم.
مدیرعامل سازمان انتقال خون با حضور در مرکز اهدای خون وصال شیرازی 
در تهران ، ضمن دیدار با اهداکنندگان خون و تشکر از آنها و با اهدای خون 
گفت : پویشی را در سازمان انتقال خون راه اندازی کرده ایم که از روز 25 
خرداد سال جاری همزمان با روز جهانی اهداکنندگان خون تا 9مرداد، روز 

ملی اهدای خون ادامه خواهد داشت.
وی در توضیح این کمپین افزود: هموطنان می توانند با مراجعه به مراکز 
اهدای خون در سراسر کشور در حین اهدای خون از خود عکس گرفته و 

عکس خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند.
مدیر عامل سازمان انتقال خون ادامه داد: سازمان انتقال خون در پایان زمان 
کمپین، به مناسبت روز ملی اهدای خون، به ۴3 تن از اهداکنندگانی که 
بیشترین بازخورد را در شبکه های اجتماعی از آن خود کرده باشند، جوایز 

ارزشمندی اهدا خواهد کرد.

آموزش زبان اقوام نیازمند مصوبه شورای 
عالی انقالب فرهنگی

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش زبان های قومیتی 
در مدارس نیازمند سیاستگذاری شورای عالی انقالب فرهنگی است و پس 
از آن ما می توانیم تولید محتوا کنیم. حجت االسالم محی الدین بهرام 
محمدیان  درباره آموزش زبان های قومیتی همانند کردی و ترکی در 
مدارس که از تاکیدات رئیس جمهور است، گفت: آموزش زبان های قومیتی 
در مدارس نیازمند سیاستگذاری شورای عالی انقالب فرهنگی است.وی 
افزود: هر آموزشی که در مدرسه تولید می شود محتوای آموزشی آن باید 
در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش تهیه شود.
معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد:تاکنون هیچ محتوای 

آموزشی برای زبان اقوام تولید نشده است.
حجت االسالم محی الدین بهرام محمدیان بیان کرد: انشاهلل اگر در مسائل 
آموزش زبان قومیتی شورای عالی انقالب فرهنگی سیاست گذاری کردند ما 

آن سیاست گذاری را اجرا می کنیم.
وی یادآور شد: اگر زبان قوم ها قرار باشد آموزش داده شود تنها مختص یک 
استان نیست برای نمونه اگر آموزش زبان قومیتی همانند ترکی یا گیلکی 

داده شود به تمام استان ها تسری خواهیم داد.

بخشودگی جرائم بیمه  ای 
کارفرمایان خوش حساب 

از  اجتماعی  تامین  سازمان  درآمد  و  فنی  معاون 
صدور بخشنامه ای برای استفاده کارفرمایان و تولید 
کنندگان خوش حساب از مزایای بخشودگی جرائم 

بیمه  ای خبر داد.
بر  گفت:  زدا  محمدحسن  زمان،  پیام  گزارش  به 
اساس بخشنامه صادر شده، کارگاه هایی که به دالیل 
غیر ارادی از جمله حوادث غیرمترقبه و همچنین 
تحریم های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز امکان پرداخت 
حق بیمه را نداشته اند، می توانند با پرداخت اصل 
حق بیمه معوق از بخشودگی جرائم بهره مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: خوش حسابی و پرداخت به 
موقع حق بیمه قبل از بروز مشکل از جمله شرایط 
استفاده از مزایای مقرر در این بخشنامه به شمار 
می آید و سازمان تامین اجتماعی همچنین مزایای 
قابل توجهی نیز برای تقسیط اصل بدهی کارفرمایان 
و تولید کنندگان درنظر گرفته است و کارفرمایان 
می  توانند بدهی بیمه  ای خود را به صورت اقساط 

پرداخت کنند.
زدا اظهار کرد: کارگاه  های مشمول این آئین نامه 
بر اساس اینکه بدهی بیمه ای خود را به چه صورت 
پرداخت می کنند از بخشودگی جرائم به میزان 5۰ 
تا ۱۰۰ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب 
که با پرداخت بدهی بیمه  ای طی ۱2 ماه از ۱۰۰ 
درصد، ۱8 ماه، 85 درصد، 2۴ ماه، 75 درصد، 3۰ 
بخشودگی  درصد  ماه، 5۰  و 3۶  درصد  ماه، ۶۰ 

برخوردار می شوند.
وی افزود: در این بخشنامه حوادثی از جمله سیل، 
برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیر عمدی، 
زلزله و نظایر آن و همچنین آثار مالی تحریم های 
اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی مورد اشاره است 
و کارگاه هایی که تحت تأثیر این موضوعات قرار 

داشته اند، می  توانند از مزایای مقرر بهره مند شوند.
از سوی  ارادی  غیر  دالیل  پذیرش  داد:  ادامه  زدا 
سازمان تامین اجتماعی درباره حوادث غیر مترقبه 
و بالیای طبیعی موکول به ارائه مدارک از سوی 
سازمان مدیریت بحران کشور و استانداری ها و سایر 

مراجع قانونی ذیصالح خواهد بود.

توزیع حدود 19 هزار
 سبد غذایی در بین نیازمندان

رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر از توزیع حدود 
۱9 هزار سبد غذایی میان نیازمندان به مناسبت 
ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت:  بیش از ۴۱ 
هزار نیازمند از 5۰8 سفره احسان مهربانی بهره مند 
شدند.فرحناز رافع اظهار داشت:  یکی از خصوصیات 
در  داوطلبانه  مشارکت  نیکوکار  مردم  اخالقی 
کارهایی است که معموالً نیاز نیروی انسانی و مالی 
داشته باشد اما از لحاظ مالی توانایی پرداخت تمام 
از  برهه  این  در  ویژه  به  ندارند.  را  آن  هزینه های 
زمان که جامعه با آسیب های اجتماعی نو پدید و 
بی شماری روبه رو شده است نیازمند ارتقاء فرهنگ 
دیگر خواهی و اجماع عمومی برای توسعه جامعه 
تا  اهمیت قضیه  افزود:  است.وی  محل کاستی ها 
بدانجا است که یونسکو هر زمانی که از توسعه سخن 
می گوید بر رابطه تنگاتنگ و غیر قابل انکار آن با 
فرهنگ تأکید می کند و به نظر می رسد بهتر آن 
باشد که توسعه را با قراردادن پسوند انسانی در کنار 

آن معنا کنیم تا ترجمه ای عالی تر پیدا کند.
داد:  ادامه  هالل احمر  داوطلبان  سازمان  رئیس 
داوطلبان در این جمعیت به این باور رسیده اند که 
با مشارکت در چنین فعالیت هایی در واقع می توان 
نوعی ادای دین به جامعه، زندگی و سالمت خود 
داشته باشند و تفکر قالب این است که اگر من فردی 
سالم بدون نقص جسمانی، تحصیل کرده و دارای 
وضعیت مالی متوسط یا خوب هستم، این را مدیون 
جامعه ای بوده که دست به دست هم داده تا من به 

این نقطه برسم
وی در پایان خاطر نشان کرد: 5۰8 سفره احسان 
از  روزه دار  نیازمند  و 92  هزار  برای ۴۱  مهربانی 
ابتدای ماه رمضان نیز از سوی خیرین و نیکوکاران 
داوطلب هالل احمر برپا شده و این جریان همچنان 
تا پایان ماه رمضان ادامه دارد گفتنی است کانال 
تلگرامی کافه داوطلب نیز در جهت انجام برنامه های 
ایده  اساس  و  شده  تشکیل  دوستانه  انسان 
شکل گیری این کانال انتشار خوبی ها و نیکی ها با 
هدف گردآوری سرمایه های جمعی، شفاف سازی و 
اعتمادسازی برای نیکوکاران است تا به طور دقیق 
به آنها اطمینان دهد که کمک آنها چگونه مصرف 
می شود همچنین هر فرد با کمترین رقم اکنون 
می تواند به خواسته اش در انجام کارهای نیک برسد 
لذا معرفی این کانال برای همه افراد جهت کمک به 

نیازمندان امری پسندیده است.

دولت به قانونمند شدن بیمه 
تکمیلی بازنشسته ها کمک کند

بیان  با  بازنشستگی کشوری  مدیرعامل صندوق 
اینکه در الیحه بودجه سال 95 اعتباری به بیمه 
تکمیلی بازنشسته ها اختصاص نیافته است ازدولت 
و نیز مجلس دهم خواست تا به قانونمند شدن 
این موضوع کمک کنند.محمود اسالمیان اظهار 
این  حاضر  زمان  در  بازنشستگی  صندوق  کرد: 
اعتبار را برای اجرای بیمه تکمیلی بازنشسته ها 
و با مسئولیت خود از منابع خودگردان تامین می 
کند که مبلغی حدود 5۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان 
کشوری  بازنشستگی  صندوق  است.مدیرعامل 
ویژه  بودجه  اختصاص  موضوع  کرد:  خاطرنشان 
در  پیش  سال  سه  ها،  بازنشسته  تکمیلی  بیمه 
با  که  شد  رد  و  مطرح  اسالمی،  شورای  مجلس 
رد این موضوع هیچ یک از صندوق ها حاضر به 
تامین اعتبار برای اجرای بیمه تکمیلی نشدند اما 
ما این مسئولیت را پذیرفتیم. وی، ضمن قدردانی 
صندوق  تخصیصی  بودجه  تامین  برای  دولت  از 
بازنشستگی، این نکته را هم یاد آور شد که این 
موضوع  قانونمندشدن  پیگیر  همچنان  صندوق 

بیمه تکمیلی بازنشسته هاست.

خبر خبر

وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح رتبه بندی 
معلمان، اقدام بزرگ دولت تدبیر و امید برای 

آموزش و پرورش بوده است.
مسئوالن  با  نشست  در  فانی  اصغر  علی 
اینکه  به  اشاره  با  آموزی،  دانش  تشکل های 
طور  به  بندی  رتبه  طرح  در  معلمان  حقوق 
میانگین سه میلیون ریال در ماه افزایش یافت، 
افزود: رتبه بندی اقدام بزرگی بود که در دولت 
تدبیر و امید و با پی گیری های وزارتخانه انجام 

گرفت. 
در  که  کرد  بررسی  توان  می  کرد:  اضافه  وی 
کدام دوره از مسئولیت وزاری قبلی این چنین 

افزایش حقوق را در یک مرتبه داشته ایم.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی 
کرد:  اظهار  فانی  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
دولت  هیات  در  بار  دو  بندی  رتبه  موضوع 
مطرح و هر دو بار تایید نشد، اما با پی گیری 
وزارتخانه، توجه رئیس جمهوری، معاون اول و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه به نتیجه رسید 

و تصویب شد.
اینکه رتبه بندی و جابجایی 5۰  با بیان  فانی 
 9۴ سال  مهر  در  دوم  متوسطه  نیروی  هزار 
موظف  ساعت  پرکردن  افزود:  شد،  اجرایی 
مولفه  دو  بندی  رتبه  کسب  با  همراه  معلمان 

بودند که در کنار هم جواب دادند.
ها،  تشکل  داریم  انتظار  گفت:  ادامه  در  وی 
واقعیت ها و کارهای صورت گرفته در این دوره 

آموزش و پرورش را به خوبی بیان کنند.

های  توصیه  امیدواریم  که  این  بیان  با  فانی 
کنیم،  عملیاتی  را  دلسوزی  با  توام  مشفقانه 
می  را  پرورش  و  آموزش  جمع  کرد:  اظهار 
شناسند و مطالبات بیان شده توسط دوستان 

چیزی نیست که طی چهار سال محقق شود.
به گستردگی  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 

این وزارتخانه، افزود: کار در آموزش و پرورش 
به  اگر مطالبات دوستان  بسیار سخت است و 
صورت بخشنامه ارسال شود اینگونه نیست که 
انتظار داشته باشند از فردا کارها اجرایی شود.

وی گفت: سئوال اینجاست که افرادی که قبل 

از این دوره مدیریتی آموزش و پرورش در این 
مرحوم  زمان  از  داشتند  مسئولیت  وزارتخانه 
بابایی هر کدام  تا زمان حاجی  دکتر شکوهی 

چه تعداد کار جدید توانستند انجام دهند؟
فانی با بیان اینکه کارها در آموزش و پرورش 
متمرکز است و تمرکز در این وزارتخانه بسیار 

خواستند  پیشین  وزرای  همه  افزود:  زیاد، 
تمرکز در این وزارتخانه بزرگ را کاهش دهند 
اما موفق به این کار نشدند. نظام حکومتی در 
ایران یک نظام متمرکز است و هر اتفاقی که در 
۱۰5 هزار مدرسه در ایران بیفتد وزیر آموزش 

و پرورش باید پاسخگو باشد.
در  اینکه  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ها  استان  به  بخشنامه   75۰ حدود   ،93 سال 
ارسال شد، افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته 
 9۴ سال  در  را  بخشنامه  تعداد  این  توانستیم 
جای  به  امسال  دهیم.  کاهش  مورد   ۴۰۰ به 
نیروی  ساماندهی  ای  صفحه   ۴۰ بخشنامه 
الی چهار صفحه  انسانی، بخشنامه ای در سه 
در  مهم  و  کلی  اصل  چند  و  ارسال  استان  به 
آن مطرح و مابقی کارها به استان واگذار شده 

است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در دولت 
اقتصادی  با محدودیت  به شدت  امید  و  تدبیر 
حقوق  افزایش  افزود:  هستیم،  مواجه  مالی  و 
که  گرفت  صورت  شرایطی  در  فرهنگیان 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  همانند  توجهی 
و  نشده  پرورش  و  آموزش  به  پزشکی  آموزش 
میلیارد  هزار   ۱۶۰ از  بهداشت  وزارت  بودجه 
ریال به ۴8۰ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از 

3 برابر رشد داشت.
وی اظهار کرد: طی این مدت معلمان پس از 
ابتدایی  و  اول  دوم،  متوسطه  در  امتیازبندی 
سال  اعتراض  حداقل  با  و  شدند  ساماندهی 
الزم  دقت  اگر  و  شد  آغاز   9۴-95 تحصیلی 
صورت  ها  برنامه  این  از  یک  هر  اجرای  در 
چالش  با  را  دولت  توانست  می  نمی گرفت، 
را  خدمت  بزرگترین  واقعاً  کند  مواجه  جدی 

آموزش و پرورش به دولت کرد.

وزیر آموزش و پرورش  عنوان کرد:

 رتبه بندی معلمان اقدام بزرگ دولت

وجود5۰۰ نوع ماده مخدرصنعتی 

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مواد 
صنعتی بدون مرز، پیشگیری از سوء مصرف این مواد 

را اولویت اقدامات ستاد عنوان کرد. 
تعداد  گذشته  دهه  یک  طی  کرد:  اظهار  افشار  پرویز 
از  بیش  امروز  ولی  بود  نوع   5۰ زیر  جدید  مواد  این 
5۰۰ نوع مواد صنعتی جدید داریم که باعث اختالالت 

در عملکرد روانی، جسمی و مغزی ما می شوند.
از این مواد جبران  اینکه تخریب پاره ای  با بیان  وی 
ناپذیر است، ادامه داد: به منظور عدم دسترسی هیچ 
هستیم؛  فیزیکی  مرز  فاقد  چون  ندارد  وجود  راهی 
صنعتی  و  دارویی  مصارف  برای  که  موادی  بنابراین 
هستند نباید دچار انحراف به سمت تولید مواد مخدر 

شوند.
رخ  انحراف  که  موادی  مورد  در  داد:  ادامه  افشار 
در  تولید  و  توزیع  جریان  در  خصوص  به  دهد  می 
های  مکانیزم  داروسازی  های  شرکت  و  ها  داروخانه 
افدرین در  پزودو  مثال  عنوان  به  اتخاذ شده؛  روشنی 
انحرافی از سوی سوداگران از داروخانه ها جمع آوری 
این  گذشته  سال  در  که  شد  می  شیشه  به  تبدیل  و 

میزان کنترل شد.
سایر  و  متادون  با  نگهدارنده  های  درمان  گفت:  وی 
ولی  اجراست  حال  در  سنتی  مواد  برای  ها  درمان 
مواد صنعتی دارای درمان های صنعتی، غیر دارویی، 
گران و سخت است و این افراد باید چندین ماه تحت 

برنامه های مشاوره ای و... قرار گیرند.

اعالم اسامی محصوالت غذایی غیر 
مجاز و تقلبی 

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی برخی واحدهای 
تولید مواد غذایی غیرمجاز به دلیل نداشتن یا جعل اسناد 

بهداشتی را اعالم کرد.
و   FRENCH FRIES SEASONING ادویه 
سوهان   ،  UBERRIMO تجاری  نام  با  غذا  چاشنی 
مردانی  و سوهان گزی حسن  کارگاه گز  زعفرانی  عسلی 
با نام تجاری حاج حسن، نان تولیدی آذرنان با نام تجاری 
آذرنان و آلوچه خمیری فرآوری شده با نام تجاری صبا از 

جمله محصوالت غیر مجاز و تقلبی هستند. 
همچنین پیراشکی تولیدی شرکت نان و شیرینی فاطیما 
به   effect تجاری  نام  با  زا  انرژی  نوشابه  و  تک طهران 
دلیل جعل مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی 
فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو 

غیر مجاز اعالم شدند.
این اطالعیه، فرآورده های یخی )یخمک( تاتلی و گلشید 
»آسه  مصنوعی  کننده  شیرین  از  استفاده  دلیل  به  را 
و  مجاز  غیر  های  فرآورده  عنوان  به  پتاسیم«  سولفام 
تقلبی شناخته است.روابط عمومی سازمان غذا و دارو از 
افرادی که محصوالت نامبرده را در سطح عرضه مشاهده 
می کنند، خواست معاونت های غذا و داروی دانشگاه های 
به  نسبت  تا  سازند  مطلع  را  کشور  سراسر  پزشکی  علوم 
 ۶۶۴۰55۶9 تلفن  شماره  کنند.  اقدام  آنها  جمع آوری 
اسامی  دریافت  آماده  دارو  و  غذا  سازمان  عمومی  روابط 

مکان های عرضه فرآورده های غیر مجاز است. 

اجبار آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج

 9۰۰ والدت  از  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
با  از نیمه دوم سال 93 تا پایان سال 9۴  کودک معلول 

حکم قضایی جلوگیری شد.
سازمان  اینکه  به  اشاره  با  بندپی   محسنی  انوشیروان 
بهزیستی کشور یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر معلول تحت 
معلولیت  از  پیشگیری  برای  اظهارداشت:  دارد،  پوشش 

برنامه های ویژه ای داریم.
وی گفت: در اواسط سال های 93 تا 9۴ از والدت 9۰۰ 
به  منجر  که  حاملگی  و  کردیم  جلوگیری  معلول  کودک 
تولد کودک معلول می شد را با حکم دستگاه قضایی سقط 

کردیم.
ششم  برنامه  در  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
و  است  شده  اجبار  ازدواج  از  قبل  ژنتیک  آزمایش  نیز 
والدت  برای  دارند  معلول  کودک  یک  که  خانواده هایی 
کودک دوم باید آزمایش ژنتیک بدهند و اگر خانواده هایی 
سازمان  باشند،  نداشته  را  آن  هزینه های  پرداخت  توان 

بهزیستی این هزینه ها را تقبل می کند.
بندپی گفت: برای ازدواج های فامیلی نیز آزمایش ژنتیک 

قبل از ازدواج باید انجام شود.
غربالگری  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
شنوایی سنجی بیش از 9۰ درصد کودکان و تنبلی چشم 

نیز حدود 8۰ درصد کودکان انجام داده اند.
نیز  معلوالن  برای  پذیر  دسترس  شهر  درباره  وی 
ایجاد  به  موظف  استان  هر  استانداری های  اظهارداشت: 
دسترسی های الزم برای معلولین در سطح شهرها هستند.

غذایی،  های  فراورده  بر  نظارت  کل  مدیر 
گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  بهداشتی  و  آرایشی 
مشاهده شده  بهداشتی  غیر  موارد  به  توجه  با 
مصرف  همواره  باید  سنتی  بستنی های  در 
قرار  مصرف  اولویت  در  صنعتی  بستنی های 

گیرد.
های  فراورده  بر  نظارت  مدیر کل  بهروز جنت 
غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو 
با بیان این مطلب  گفت: شیر به دلیل داشتن 
ترکیبات ویژه، مستعد آلودگی با مواد شیمیایی 
عدم  صورت  در  آنکه  ضمن  باکتری هاست  و 
آفتاب  نور  و  مصنوعی  نور  الزم  محافظت های 
مواد  از  بسیاری  روی  زیانباری  آثار  تواند  می 
مغذی شیر بگذارد و مزه آنرا  به مزه ای تحت 
و  مقوا  مزه  شبیه  که  آفتاب«  »طعم  عنوان 

سنباده است تغییر دهد.
بهروز جنت  ادامه داد: همچنین عدم دسترسی 
از  استفاده  شستشو،  مناسب  تسهیالت  به 
با  آب  و  ها  کننده  عفونی  ضد  ها،  شوینده 
کیفیت عالی و همچنین  استفاده از تشتهایی  
جدار  عموما  که   فراوری  ظروف  عنوان  تحت 

شدید  آلودگی  منبع  و  بوده  خراش  از  پر  آنها 
های  بستنی  آیند  می  حساب  به  میکروبی 
سنتی را تا حد بسیار زیادی غیر قابل اعتماد 

می سازد.
رنگهای  و  زعفران  از  استفاده  به  اشاره  با  وی 

توصیه  سنتی  های  بستنی  برخی  در  تقلبی 
فراورده  چنین  سالمت  از  که  زمانی  تا  کرد: 
از   ، است  نشده  حاصل  کامل  اطمینان  هایی 

آنها استفاده نشود.
وی افزود: مواد به کار رفته در بستنی مقیاس 

در  اتفاقا  که  آنهاست  بندی  تقسیم  اصلی 
کشورهای مختلف نیز با یکدیگر تفاوت دارد به 
طور کلی میزان چربی بستنی شاخص مهمی 
در طبقه بندی این فراورده لبنی محبوب دارد  
در برخی کشور ها حداقل میزان  چربی بستنی 
این صورت  غیر  در  لحاظ می شود  درصد    9

عنوانش به »شیر یخی« تغییر می یابد.
جنت همچنین تصریح کرد: اگر بستنی با بیش 
عنوان  به  شود  تولید  چربی  درصد   ۱3-۱2 از 
بندی می شود  یا قیمتی درجه  لوکس  کاالی 
این محصول  تهیه  در  رفته  کار  به  که  چربی 
می تواند از نوع حیوانی یا گیاهی باشد که بر 
اساس قوانین برخی کشورها چنانچه از چربی 
گیاهی در انواع این فراوده های لبنی استفاده 
شود باز هم  نمی توان آن را بستنی نامید بلکه 
بر روی بسته بندی  آن باید عنوان » بستنی 

غیرلبنی« درج گردد.
صنعتی  بستنی  مزیدهای  برشمردن  با  وی 
در  که  بستنی   پاستوریزه  و  سالم  انواع  گفت: 
این حسن  شود  می  تولید  معتبر  کارخانه های 
منفی  نکته  و  بوده  سالم  آنها  شیر  که  دارد  را 

بهداشتی در مورد آنها وجود ندارد.

مدیر کل سازمان غذا و دارو:

بستنی های سنتی قابل اعتماد نیستند

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز آگاهی 
ناجا از اجرای  طرح سراسری مبارزه با قاچاق 

کاالی ممنوعه در سال جاری خبر داد. 
کرد:  اظهار  قدمی  مهدی  کارآگاه  سرهنگ 

دومین مرحله طرح سراسری مبارزه با قاچاق 
قاچاق  کاالی   با  اولویت » مبارزه   با  ارز  و  کاال 

ممنوعه« در خرداد سال جاری اجرایی شد.
استان ها در  به عملکرد مطلوب  اشاره  با  وی 
این راستا افزود: در این مرحله از اجرای طرح 
عملیاتی  در مجموع بیش از سه هزار دستگاه و 
تجهیزات   ماهواره، بیش از دویست و 93 هزار 
عدد مواد محترقه، 88 هزار و 595 قلم دارو و 
بیش از 22 هزار لیتر سوخت و فرآورده های 
نفتی کشف شد.رئیس پلیس مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز ادامه داد: کشف بیش از 8 میلیون نخ 
سیگار قاچاق، 338 هزار و 5۴5 کیلو گرم برنج 
خارجی، 257 هزار و 3۰7 قلم لوازم آرایشی و 
بهداشتی،۱۶۱و 2۴2هزار ثوب البسه، 7 هزار و 
35۱ دستگاه تلفن همراه و تبلت و 88 هزار 
و 595 دستگاه لوازم صوتی و تصویری نیز از 
دیگر موفقیت های اجرای این طرح بوده است.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: 8۶8 رأس 
دام زنده، 7 دستگاه موتور سیکلت غیر مجاز و 

۱5دستگاه خودرو سبک و تجهیزات  راه سازی، 
تعداد ۱5 هزار تخته پتو،۱۶ هزار و ۴7۰ کیلو 
گرم آرد قاچاق و خارج ازشبکه و .... به همراه 
کیف،  قطعات کامپیوتر،  توجهی  قابل  مقادیر 
کفش و کاالی گمرکی نیز بخش دیگری از این 

کشفیات بوده است.
سرهنگ قدمی ارزش ریالی این کاالها را بیش 
از 2۶9 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 
در این رابطه، تعداد 795 فقره پرونده تشکیل 
و 93۶ نفر متهم دستگیر و۴۴3 دستگاه خودرو 

از قاچاقچیان توقیف  شد.
توجهی  از  قابل  بخش  بارگیری  مبدا  وی 
 « استان های  را  مکشوفه  ممنوعه  کاالهای 

آذربایجان غربی« و »کردستان« اعالم کرد.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اجرای 
های  برنامه  از  یکی  را  سراسری  های  طرح 
عملیاتی در پیشبرد اهداف ماموریتی خواند و 
بر استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای 
اجرای طرح های پلیس آگاهی ناجا تاکید  کرد.

اجرای طرح سراسری مبارزه 
با قاچاق کاالی ممنوعه 
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مفقودی 
تنه  شماره  n۱3ec۰۰۴2۰۶و  موتور  cc۱25بشماره  نامی  کمپانی  سند 
۱25c88۰32۶7***Nbeمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مالک 
متعهد میگردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف هر گونه فساد احتمالی را بعهده 

خواهد گرفت 
محمود آباد 

اگهی مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو ۴۰5 مدل ۱377 به شماره شهربانی 

۶2-292ج2۱ به شماره شاسی 7۶3۱۰۰۴7 مفقود گردیده فاقد اعتبار است .
بهشهر 

اگهی مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو آردی مدل ۱38۱ به شماره شهربانی 
72-5۶8ه۴۶  به شماره شاسی ۰۰8۱7۱7928 مفقود گردیده فاقد اعتبار است .
بهشهر

اگهی مفقودی 
به اطالع می رساند کارت هوشمند ماشین به شماره 22۶۶۰۴۰ نام مالک قربانعلی 
روشن آئی فرزند محمد به شماره ملی ۴5788۶3۴۰9 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است .
نکا

آگهی مزایده
نظرباینکه آقای نجات شیخ پیربه موجب پرونده ی اجرایی شماره93۰۴۱۴محکوم 
رحمی  محمدحسین  آقای  درحق  5۱۰۰۰۰۰۰۰ریال  مبلغ  پرداخت  به 
به  مسکونی  منزل  باب  یک  دین  ایفای  جهت  علیه  ومحکوم  نژادگردیده 
وبه شماره ثبت83858۴وشماره فرعی27۴9ازاصلی2۱  مساحت2۴۰/58مترمربع 
کارشناس  توسط  که  انصاررامعرفی  کوچه   ارغوانی  ی  محله  درباغملک  واقع 
گذاری  ارزش  ذیل  مذکوربه شرح  ملک  ارزش  گردیدکه  بازدیدواعالم  مرجع  این 
قرارهرمترمربع۱۶۰۰۰۰۰ریال  از  مساحت2۴۰/58مترمربع  به  شده۱-عرصه 
ازقرار  مساحت۱3۰مترمربع  به  2-اعیان  وجمعامعادل38۴928۰۰۰ریال 
وحصارحیاط  3-محوطه  وجمعا23۴۰۰۰۰۰۰ریال  هرمترمربع۱8۰۰۰۰۰ریال 
ارزش25۰۰۰۰۰۰ریال  وگازبه  وبرق  آب  ۴-انشعابات  ارزش۱۰۰۰۰۰۰۰ریال  به 
ارزش  مجموع  گردیدکه  بازدیدواعالم  مرجع  این  کارشناس  توسط  که  معرفی 
بنابه  گردیدکه  برآوردقیمت  معادل۶53938۰۰۰ریال  وملحقات  واعیان  عرصه 
دیگردرتاریخ۱395/۴/3۰ازساعت9صبح  نوبت  یک  برای  له  محکوم  درخواست 
وفروش  مزایده  به  ملک  باغ  دادگستری  احکام حقوقی  اجرای  الی۱2ظهردرمحل 
مذکورواقع  ازملک  ازروزمزایده  روزقبل  میتوانندتاپنج  شودطالبین  می  گذاشته 
درباغ ملک محله ارغوانی کوچه انصاردیدن نموده ودرصورت تمایل درجلسه مزایده 
وفروش شرکت نمایندملک موصوف به کسی یاکسانی که باالترین قیمت ازقیمت 

پایه راپرداخت نمایدواگذارخواهدشد.    شماره م.الف)95/5۱(
دادورزاجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی باغ ملک-امیری

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست 

به طرفیت  دادخواستی  نوری  وکالت محمد رضا  با  آور  نام  احسان  آقای  خواهان 
به شعبه دوم  به خواسته مطالبه وجه که جهت رسیدگی  خوانده جمال خادمی 
شورای حل اختالف محمود آباد ارجاع و به کالسه 95/۱۱5 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی بتاریخ 95/5/۴ ساعت ۱۰ صبح تعیین شده است 
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان محمود آباد

اگهی
خواهان:مدیریت شعب پست بانک ایالم با وکالت: محمد اعظمی به آدرس: ایالم 

–پایین تر از چهار راه مقاومت-جنب شورای حل اختالف
ایالم-چالیمار-کوچه   : آدرس  .به  رحیم  فرزند  ملکی  اله  گان:۱- حشمت  خوانده 

میالد 3
2-یونس میرزایی فرزند یوسف .به آدرس:ایالم-خ لقمان حکیم-کوچه شهید علی 

محمدی
خواسته:مطالبه طلب

به تاریخ:  جلسه شورای حل اختالف شعبه ۱۰ تشکیل و پرونده      339/9۴/۱۰ 
تحت نظر اقدام است .با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و 

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

در خصوص دادخواست مدیریت شعب پست بانک ایالم    بطرفیت ۱- حشمت اله 
ملکی 2-یونس میرزایی  بخواسته مطالبه مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام هزینه 
دادرسی، خسارت تاخیر تادیه   و حق الوکاله به نحوی که وکیل خواهان مدعیت 
که خوانندگان بشرح دادخواست موجود در پرونده بذهکار بوده و از پرداخت بدهی 
اقساطی تنظیمی  به قرارداد و فروش  با عنایت  .لذا شورا  نمایند  امتناع می  خود 
شماره 8۶۰ مورخ ۱39۱/۰8/۰2 فی ما بین خواهان بعنوان طلب کار و خوانده 
عدم  و  ایشان  ضامن  بعنوان  دوم  ردیف  خوانده  و  گیرنده  وام  بعنوان  اول  ردیف 
علیهذا  باشد  خود  ذله  برائت  شوید  که  و    دلیل  ارائه  عدم  و  خواندگان  حضور 
به  مستندا  و  دانسته  ثابت  و  دارد  مذکور  شرح  را  خواهان  وکیل  اظهارات  شورا 
مواد ۱98،5۱5،5۱9،522 قانون آیین دادرسی و مواد۱۰،2۱9،22۱ قانون مدنی 
و مواد 3۱۰ الی 3۱۴ قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنی 
به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ 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 اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی که اجرای احکام دادگستری آن را محاسبه خواهدکرد .صادره اعالم می 
ابالغ قابل  از  نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز  و پس 
واخواهی و اجرایی در همین شعبه  و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  

شهرستان ایالم می باشد
علی اکرم داودی نیا- قاضی شعبه حل اختالف ایالم

ابالغ 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه آقای محمد رضا 
شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  قنبری 
به  9۴۰888محکوم  شماره  پرونده  در  اول  شعبه  از  9۴۰997۰۰۰۱۴۰9صادره 
تنظیم و انتقال سند رسمی در حق محکوم له آقای عبدالعلی کاظمی و نیم عشر 
این آگهی مهلت  انتشار  از  اید ظرف ده روز پس  دولتی 2/5۰۰/۰۰۰ ریال شده 
اجرای  دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  دارید 
احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
متصدی امور دفتری شعبه اول دادگاه بخش سرخرود – 

ابالغ 
شماره  دادنامه  وسیله  بدین  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
9۴۰9982۰۱۱3۰۰9۴۶مربوط به علی یزدانی که مجهول المکان میباشد جهت 
ابالغ ارسال می گردد نامبردگان در فرجه 2۰ روز پس از نشر این آگهی مهلت 
دارند به دفتر دادگاه مراجعه و از مفاد آن مطلع و در صورت اعتراض نسبت به آن 
اعتراض نمایید در غیر اینصورت طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد شد 
متصدی امور دفتری شعبه اول دادگاه بخش سرخرود – 

آگهی
وقت رسیدگی با شماره پرونده ۱2/۱۶۶/95

فلکه  بابل  اختالف  شورای حل  المکان  مجهول  زاده  غالمعلی  سقا  شونده  اخطار 
خصوص  در  صبح   ۱۰ 95/5/۱7ساعت  یکشنبه   9 سرداران  خ   ۱2 شعبه  کارگر 
دعوی شعبان شیدایی با وکالت صادق رجب زاده به طرفیت شما مبنی بر مطالبه 
و به مبلغ شصت میلیون ریال به دالیل ذیل مقتضی است در تاریخ مقرر فوق در 

شعبه حاضر و از خود دفاع نمایند 
دفتر شورای حل اختالف شعبه ۱2 بابل 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
به درخواست آقای حسین مال حسینی وفق ماده 3 قانون تعیین تکلیف و ماده ۱3 
آیین نامه اجرایی آن عملیات تحدید حدود پرونده مذکور موضوع ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 527/۶۰ متر مربع به شماره پالک 277 
فرعی از 2۴ اصلی قریه تلوچال بخش یک ثبت کالردشت که از سوی هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت کالردشت 
جهت آن صادر شده است و در ساعت ۱۰صبح مورخه 95/۴/28به عمل خواهد 
آمد لذا مراتب به متقاضی و کلیه مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی اعالم و اخطار 
میشود که در وقت مقرر در عملیات تحدیدی شرکت نمایند بدیهی است در صورت 
عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی وی طبق ماده ۱5 قانون ثبت و تبصره ذیل 
آن تحدید حدود به عمل خواهد آمد ضمنا دادرندگان حق اعتراض میتوانند وفق 
ماده 2۰ قانون ثبت و ماده 8۴و 7۶ آیین نامه اصالحی آن ظرف مهلت سی روز 
از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع 
قضایی ذیصالح نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نمایند در 
غیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود م. الف 95۰3577
تاریخ انتشار 95/۴/۱

هادی مال حسینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کالردشت 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له 

 2 ارشاد  موزیرج  بابل  نشانی  به  عباسعلی  سید  فرزند  اطاقسرا  رضا حسنی  سید 
شهرک آزادگان ضلع شمالی مسجی پالک ۴3 

مشخصات محکوم علیه 
۱-روح اله مشایخ پور به نشانی محمود آباد خیابان آزادی دریای 2۴ مال زارع 
2-حسین رایکا فرزند محمد به نشانی شهرستان بابل امیر کبیر کوچه صانمی 

3-رحمان عمران فرزند اصغر شهرستان بابل مجهول المکان 
۴-حکیمه کاویانی مجهول المکان 

محکوم به 
به موجب درخواست اجرای  حکم مربوطه به شماره 95۱۰۰9۱۱۱۰7۰۰728 و 
شماره دادنامه مربوطه 9۴۰997۱۱۱۰7۰۱2۰۰ محکوم علیم محکوم و ملزمند 
اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی در خصوص خودروی  به حضور در فتر خانه 
پراید به شماره ایران 72-8۱5و۱8 و همچنین پرداخت مبلغ ۱9۴/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت هزینه اجراء نیم عشر در حق دولت 

رای صادره غیابی است 
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – حسن گلچوب فیروزجایی 

ابالغ 
خواهان / شاکی ساهره روشن سرخکالیی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 
های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  سجادی  محمد  سید 
خانواده  دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  ساری  شهرستان  عمومی 
حسین  امام  میدان  ساری  شهرستان  مازندران  استان  در  واقع  ساری  شهرستان 
شهرداری سابق – دادگستری ساری ارجاع و به کالسه 95۰998۱5۱۰8۰۰2۱۰ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/۴/3۱ و ساعت ۱۱:3۰ تعیین شده است 
/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به  المکان بودن خوانده  به علت مجهول 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد 
منشی دادگاه حقوقی شهبه هشتم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای حسین بابائیان  دارای شماره شناسنامه 57798۴73۴7    به شرح دادخواست 
به کالسه ۴۴2/95/ ۱۰ این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که رسول بابائیان        بشناسنامه ۱۰ در تاریخ 95/2/۱8 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-حسین بابائیان فرزند رسول و سیده نساء ش ش 57798۴73۴7متولد ۱3۴7 

قائمشهر پسر متوفی 
تولد  بابائیان فرزند رسول و سیده نساء ش ش۴73متولد ۱353 محل  2-حسن 

بابل پسر متوفی 
3-علی اصغر بابائیان فرزند رسول و سیده نساء ش ش535متولد ۱35۶محل تولد 

بابل پسر متوفی 
تولد  ش2۱۶۰۶7۱۱2۶محل  ش  نساء  سیده  و  رسول  فرزند  بابائیان  ۴-زینب 

قائمشهر دختر متوفی 
5-فاطمه بابائیان فرزند رسول و سیده نساء ش ش۶متولد ۱3۶۰محل تولد بابل 

دختر متوفی 
۶-رقیه بابائیان فرزند رسول و سیده نساء ش ش387متولد ۱3۴8 محل تولد بابل 

دختر متوفی 
7-سیده نساءهتکه پشتی فرزند سید ابراهیم و هاجر خاتون ش ش 2 متولد ۱328 

محل تولد بابل همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل 

متن آگهی
و  بهاروند  اسکندر  به طرفیت خواندگان  دادخواستی  راد  پیمانی  خواهان محسن 
سعید سلیمانی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و اعسار از پرداخت هزینه 
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 
آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
و   ۱395/۰5/۱۱ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   95۰998۶۶۱۰7۰۰۰53
ساعت ۰8:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده سعید سلیمانی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

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

متن آگهی 
 خواهان غالمرضا یاراحمدی دادخواستی به طرفیت خواندگان فاطمه سیاه منصور 
و فیروزه سیاه منصور و سیامک شهبازی و فرهاد سیاه منصور و زهرا سیاه منصور و 
بهروز سیاه منصور به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  هفتم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 95۰998۶۶۱۰7۰۰۱5۶ 
تعیین شده  و ساعت ۱۱:۰۰  آن ۱395/۰۴/2۶  وقت رسیدگی  که  گردیده  ثبت 
به تجویز  المکان بودن خواندگان  و درخواست خواهان و  به علت مجهول  است 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

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

اصالحیه 

دو  کیفری  ۱۰2دادگاه  شعبه  9۴۰998۱33۱۰۰2۱7از  کالسه  پرونده  دادنامه 
شهرستان کالردشت که در تاریخ ۱9/ 95/3 چاپ شده است شاکی پرونده خانم 
مریم آهن جگر بود که اشتباها کریم نوشته شده است و در قسمت شاکی پرونده 
ساختمان شایگان بود که کلمه شایگان نوشته نشده است ودر خط چهارم دادنامه 
بجای کلمه نظر منظر نوشته شده است و در خط اخر دادنامه پس از ابالغ قابل 

واخواهی قابل نوشته نشده است و در اینجا اصالح میگردد 

مواد مغذی و پرفایده برای افطار و سحری 
روزه داران نوجوان!

نیازمند برخی مراقبت های تغذیه ای  روزه داری در سنین نوجوانی 
توسط والدین است که بهتر است از مواد مغذی و پرفایده برای افطار 

و سحری این افراد استفاده کنند.
برای  آزمون سختی  آشامیدن  و  از خوردن  پرهیز  از ۱8ساعت  بیش 
روزه داران است. در چند سال اخیر تقارن ماه رمضان با ایام گرم  سال 
این امتحان و خودسازی را بیش ازپیش برای روزه داران سخت کرده 
است. گرمای شدید هوا در نیمه خرداد و اوایل تیرماه، تعرق و تشنگی 
و تحمل گرسنگی ۱8ساعته نیاز به صبر و تحمل بیشتر و البته رعایت 

اصول تغذیه دارد.
فراوانی  و جسمی  معنوی  روحی،  مثبت  تاثیرات  روزه داری  این که  با 
برای  فایده ای  نه تنها  تغذیه  اصول  نکردن  رعایت  بی شک  اما  دارد، 
به همین  باشد.  به شدت می تواند خطرناک  بلکه  ندارد  بدن  سالمت 
بحث  به  تغذیه  متخصصان  و  پزشکان  گذشته  چند سال  در  دلیل 
تغذیه ایام ماه رمضان تأکید زیادی دارند. به اعتقاد کارشناسان تغذیه، 
در  تغذیه  ساده  درعین حال  و  علمی  اصول  از  پیروی  با  روزه داران 
سوخت و ساز  افزایش  چون  سالمتی  اهداف  به  می توانند  رمضان  ماه 
درمان  فشارخون،  کاهش  چاق،  افراد  در  وزن  کاهش  چربی ها، 
مفاصل،  ورم  و  خون  کلسترول  کاهش  گوارش،  دستگاه  بیماری های 

ترک سیگار و حتی بهبود سالمت روان دست یابند.

روش های کاهش تشنگی در ایام روزه داری
سال  گرم   ایام  در  به خصوص  روزه داری  نشانه های  از  یکی  تشنگی 
باعث  تعریق  همین  و  می دهد  افزایش  را  تعریق  هوا،  گرمای  است. 
از  یکی  می شود.  تشنگی  احساس  درنهایت  و  بدن  آب  کاهش 
را  این است که آب  به آن توجه کنند،  باید  اقداماتی که روزه داران 
اختالل  و  نفخ  بروز  باعث  نکنند چون  غذایی مصرف  وعده های  بین 
غذاهای  از  سحر  و  افطار  وعده  در  همچنین  می شود،  غذا  هضم  در 
آب  به  هضم  برای  غذاها  این  چون  کنند  مصرف  کمتر  نشاسته دار 
زیادی احتیاج دارند.«  چون مزاج گرم در بیشتر مناطق ایران غالب 
است و در بعضی مناطق این مزاج گرم با مزاج خشک همراه است، 
به روزه داران به خصوص افرادی که مزاج گرم و خشک دارند، توصیه 

می شود، درفاصله سحر تا افطار حتما به اندازه کافی آب بنوشند.
هندوانه فراموش نشود

رعایت  بر  زیادی  تأکید  حال  عین  در  تغذیه  متخصصان  و  پزشکان 
میزان و نوع تأمین آب موردنیاز بدن در فاصله افطار تا سحر دارند. 
مواردی که روزه داران در صورت رعایت آن کمتر به مشکل کم آبی 
و تشنگی دچار می شوند. مصرف 8تا ۱2لیوان آب در فاصله افطار تا 
از  قندی  مواد  و کاهش مصرف  و سبزیجات  میوه  از  استفاده  سحر، 
است،  ایام  این  در  تغذیه  متخصصان  و  پزشکان  عمومی  توصیه های 
کند:  جبران  خوبی  به  را  بدن  آب  کمبود  می تواند  که،  موضوعی 
بازار وجود  »خوشبختانه در این فصل از  سال میوه های متنوعی در 
دارد که صیفی جات با حجم باالی آب می توانند مکمل خوبی برای 

رفع تشنگی در طول روز باشند.
آن در  است که مصرف  میوه هایی  از  و خیار  هندوانه، طالبی، خربزه 

فاصله افطار تا سحر به روزه داران توصیه می شود. 
به خصوص  بیماران  همه  »به  کلیوی:  بیماران  به  هم  توصیه ای 
مبتالیان به نارسایی کلیه توصیه اکید می شود که با مشورت و تأیید 
پزشک روزه بگیرند و درصورت اجازه پزشک عالوه بر نوشیدن ۱۰ تا 
۱2لیوان آب حتما از صیفی جات به خصوص هندوانه و طالبی در وعده 

افطار و سحر استفاده کنند.«

چندروش طبیعی 
برای درمان اضطراب

 
خانواده،  عشقی،  زندگی  ها،  بچه  کار،  پول، 
جهان  در  دیگر  چیزهای  خیلی  و  مدرسه، 
وجود دارد که باعث اضطراب شما می شود. 
چیزهای  ها  آن  است  ممکن  بدتر،  همه  از 
آن  در  توانید  نمی  شما  که  باشند  کوچکی 
لحظه آن ها را اداره کنید. شما می ترسید و 
کنترل شما تحت تاثیر قرار می گیرد. حمالت 

اضطراب واقعی و واقعا ترسناک هستند.

چند روش طبیعی برای درمان اضطراب 
 رژیم غذایی خود را تغییر دهید

رژیم غذایی نقش موثری در تنظیم بدن شما 
دارد. در برخی از موارد، اضطراب ممکن است به 
دلیل به اندازه کافی غذا نخوردن، یا غذا خوردن 
باشد،  کم  شما  خون  قند  اگر  باشد.  نامناسب 
اضطراب  احساس  به  شروع  شما  است  ممکن 
بیشتری کنید.برای مبارزه با اضطراب از خورن 
صبحانه اجتناب نکنید. تخم مرغ به عنوان یک 
صبحانه حاوی مقدار زیادی از پروتئین و کولین 
در  اضطراب  با  کولین  پایین  میزان  که  است 
بیماران همراه است. شما همچنین باید مطمئن 
 شوید که به یک رژیم غذایی پر از امگا 3 برای 
توانایی های قلب و حفاظت از مغز داشته باشید.

 چای بابونه بنوشید
همان اثرات آرام بخش بابونه است که آن را 
تبدیل به یک ماده مهم در کرم های موضعی 
و  دهد  می  تسکین  را  خارش  که  کند   می 
می تواند به شما کمک کند که آرام تر باشید. 
وجود  مختلف  اشکال  از  بسیاری  در  بابونه 
دارد. اما اغلب در چای مصرف می شود. بابونه 
به همان بخش از مغز واکنش نشان می دهد 

که یک دیازپام تاثیر می گذارد.

 بیشتر ورزش کنید
با کمی کمتر از نیم ساعت ورزش در روز بدن 
خود را در برابر اضطراب مقاوم کنید. تمرینات 
سریع،  رفتن  راه  حتی  دویدن،  شنا،  قدرتی، 
این که چه نوع ورزشی انجام می دهید مهم 
نیست، تا زمانی که شما فعال هستید مبارزه 

با اضطراب نیز وجود دارد.

 عطر سنبل بزنید
بوی  زیبایی،  بر  عالوه   سنبل 
فوق العاده ای دارد که در واقع یک مستی آور 
خفیف و امن است. به همین دلیل برای کمک 
استرس زا  های  موقعیت  در  که  افرادی  به 
هستند کمک کننده است و احساس آرامش 
بیشتری می آورد. زمانی که احساس اضطراب 
و یا خستگی می کنید اتاق خود را با عطر و 

بوی سنبل پر کنید و نفس عمیق بکشید.

رمضانه گوناگون
روزهایی هست که زندگی سخت و طاقت فرسا 
می کنی  احساس  که  روزهایی هست  می شود. 
دیگر توان پیشروی نداری و باید تسلیم شوی...

در این روزهای سخت فقط یک چیز می تواند 
چیزی  آن  و  برساند  روشن  آینده ای  به  را  تو 
نگاه  خود  برای  که  امیدی  ذخیره  جز  نیست 

داشته ای!
شرایط  تسلیم  وقت  چه  انسان ها  می دانی  آیا 
می شوند و خود را می بازند!؟ جواب بسیار ساده 
پایان برسد و  به  امیدشان  است! وقتی ذخیره 
روزنه ای  زندگی خود  تاریکی  در  نتوانند  دیگر 
روشن را پیدا کنند. هر چه خزانه امید شما به 
زندگی پرتر و غنی تر باشد، موفقیت شما برای 

غلبه بر مشکالت زندگی حتمی تر است.
هر  و  دارد  فراوانی  نشیب های  و  فراز  زندگی 
با  باید  دارد  که  سرنوشتی  فراخور  انسانی 
مشکالت و سختی های بسیاری دست و پنجه 
نرم کند. میزان مقاومت و ایستادگی هر انسانی 
که  دارد  امیدی  میزان  به  مستقیم  بستگی 
برایش باقی مانده است. به همین خاطر انسان 
ذخیره  به  لحظه  به  لحظه  و  دایم  به طور  باید 
امید خودش سرکشی کند و هر وقت فرصتی 

به دست آورد مخزن امید خود را پر کند.
اما سوال این است که چگونه می توان ذخیره 
امید را زیاد کرد و جای خالی امیدهای مصرف 
شده را پر کرد!؟ و پاسخ این سوال یک جمله 

است: ”امید را انتخاب کن!“
انتخاب داریم. در هر  انسان ها، همگی حق  ما 
لحظه زندگی می توانیم ناامیدی و بی تفاوتی و 
افسردگی را برگزینیم یا این که امید را انتخاب 
ساده  و  آسان  راه حلی  امید  انتخاب  کنیم. 

با  ما  است.  زندگی  جدی  مشکالت  حل  برای 
روز  هر  که  تصمیماتی  با  و  خود  انتخاب های 
می گیریم شکل جهان خود را عوض می کنیم 
گام،  اولین  بهتر،  جهانی  ساختن  مسیر  در  و 
گام  داشتن  امید  چند  هر  است.  داشتن  امید 

اول است اما هرگز نباید فراموش کرد که یک 
ما  به  که  قدمی  است.  بحرانی  و  اساسی  قدم 
انرژی الزم برای پیشروی و حرکت به جلو را 

می دهد و ما را به راه می اندازد.

عمر  لحظه  آخرین  تا  امروز  از  بیایید  پس 
خودمان به صورت پایدار و مستمر در هر لحظه 
از زندگی خودمان در هر شرایطی که هستیم 

همواره امید را انتخاب کنیم.
عادی  مدرسه ای  در  معمولی  دانش آموزی  اگر 

درجات  باالترین  تا  که  باش  امیدوار  هستی 
علمی صعود کنی و کاربردی ترین و مفیدترین 

دانش ها را فرا بگیری.
سخت ترین  در  هستی  خانه دار  زنی  اگر 

شرایط زندگی از بین میلیون ها گزینه یاس و 
برگزین  را  روشن  آینده ای  به  امید  افسردگی، 
و به طور مستمر در گوش اهل خانه، آینده ای 
نیست  مهم  ببخش.  نوید  را  باشکوه  و  روشن 
چه  تو  به  فعلی  شرایط  اساس  بر  بقیه  که 
و  نشوی  تسلیم  که  است  این  مهم  می گویند. 
در سخت ترین شرایط امیدوارانه ترین مسیر را 

انتخاب کنی.
دست  از  دلیلی  هر  به  را  گرانقدر  عزیزی  اگر 
داده ای و بعد از او دیگر شوق و نشاطی برای 
نباید  باز  نمی بینی،  خود  در  زندگی  ادامه 
و بی حرکتی  بی تفاوتی  و  تسلیم شرایط شوی 
جست وجوی  به  باید  بلکه  کنی!  پیشه  را 
برخیزی  زندگی  ادامه  برای  امیدبخش  دلیلی 
زندگی جدید  امیدآفرین  انتخاب مسیری  با  و 

و روشنی را برای خود رقم زنی.
تلویزیون  شوق آفرین  و  امیدبخش  کانال های 
و  پرشور  انسان های  و  جوانان  با  کن.  نگاه  را 
و  داستان ها  کن.  برخاست  و  نشست  نشاط 
مطالب شوق آفرین را بخوان. دوستان پرامید را 
برگزین. در مجامعی حاضر شو که از روشنایی 
و امید در آن ها سخن رانده می شود و به محض 
در  را  تو  زندگی،  شرایط سخت  دیدی  این که 
گوشه ای به دام انداخته و تحت فشار قرار داده 
تغییر  خود  نفع  به  را  شرایط  بالفاصله  است، 
ده و مسیری امیدبخش و شوق آفرین را برای 
ذخیره  که  مادامی  دید  خواهی  برگزین.  خود 
امید خود را با انتخاب لحظه به لحظه اتفاقات 
امیدبخش در زندگی خودت پر می کنی، یاس و 
افسردگی هرگز جرات نزدیک شدن به زندگی 

تو را پیدا نخواهد کرد.

امید را انتخاب کن!

مشکل  یک  نشانه  همیشه  پایین  خون  فشار 
باشید،  داشته  را  آن  های  نشانه  اگر  اما  نیست. 
پزشکتان می تواند این شرایط را تشخیص دهد 
و علتش را نیز متوجه شود. گیجی و سبک شدن 
سر هنگام بلند شدن از حالت نشسته یا خوابیده 
ممکن است نشانه حالتی باشد که به آن افت فشار 
خون وضعیتی می گویند. طیف گسترده ای از 

بیماری های اساسی نیز ممکن است باعث بروز 
چنین نشانه هایی شود.

تشخیص فشار خون پایین
شناسایی دلیل فشار خون پایین بسیار مهم است 
کرد.  ارائه  را  مناسب  درمان  و  راه حل  بتوان  تا 
پزشک به سابقه دارویی، نگاه، سن، نشانه های 
داده  آن رخ  و شرایطی که عالئم تحت  خاص، 
نگاه می کند. سپس تست فیزیکی انجام می دهد 
و ممکن است مرتب فشار خون و نبضتان را چک 

کند – بعد از چند دقیقه دراز کشیدن، بالفاصله 
پس از ایستادن، و چند دقیقه پس از اینکه آرام 

ایستاده اید.
گرفته  است  ممکن  نیز  دیگری  های  آزمایش 
تا   ) الکتروکاردیوگرام   (  ECG از جمله،  شود 
اندازه گرفته شود، یک  ضربان قلب و ریتم آن 
اکوکاردیوگرام نیز گرفته می شود. ممکن است 
تست خون نیز داده شود تا مشخص شود مشکل 

از کم خونی یا سطح قند خون نباشد.
که  الکتروفیزیولوژی  آزمایش  یا  و  ورزش  تست 

کمتر معمول است نیز ممکن است کمک کند.
ممکن است آزمون شیب نیز از فرد گرفته شود. 
در این آزمایش واکنش بدن به تغییر موقعیت 
ارزیابی می شود. فرد روی یک میز دراز می کشد، 
و به آن بسته می شود تا نیفتد. سپس میز به 
به همین  آید و یک ساعت  قائم در می  حالت 
در طول  بکشد.  دراز  آن  روی  باید  بیمار  شکل 
 این یک ساعت فشار خون، ضربان قلب و دیگر

 نشانه ها ثبت می شود.

درمان های فشار خون پایین چیست؟
برای بسیار از افراد فشار خون مزمن را می توان 
با رژیم غذایی و تغییرات سبک زندگی به صورت 

تاثیر گذاری درمان کرد.
به  به علت عالئم، پزشکتان ممکن است  بسته 
شما بگوید با این تغییرات ساده فشار خونتان را 

افزایش دهید:
استفاده از برنامه غذایی که نمک بیشتری داشته 

باشد.نوشیدن مقدار زیادی مایعات غیر الکلی.قطع 
مصرف الکل.

مصرف مایعات بیشتر در آب و هوای گرم و یا 
نظیر  ویروسی  بیماری  یک  به  مبتال  که  زمانی 

سرما خوردگی و آنفوالنزا شدید.
پزشکتان داروهایی که مصرف می کنید را مورد 
ارزیابی قرار می دهد تا متوجه شود کدام یک از 
آنها ممکن است باعث کاهش فشار خون شده 
باشد.مرتب ورزش کنید تا فشار خونتان بهبود 
پیدا کند.وقتی از حالت خوابیده یا نشسته بلند 
بهبود  به  برای کمک  باشید.  می شوید مواظب 
گردش خون، قبل از اینکه بلند شوید پا و مچ پای 
خود را کمی تکان دهید. سپس به آرامی بلند 
شوید. وقتی از خواب بیدار می شوید مدتی روی 
لبه تخت یا روی زمین بنشینید و سپس بایستید.

از بلند کردن بارهای سنگین پرهیز کنید.
در دستشویی به خود فشار وارد نکنید.

از قرار گرفتن برای مدت طوالنی در معرض آب 
خودداری کنید. اگر سرتان گیج رفت بنشینید. 
بهتر است در حمام یک صندلی داشته باشید که 
در صورت نیاز روی آن بنشینید. برای پیشگیری 
های مخصوص  از صندلی  است  بهتر  آسیب  از 

حمام که لیز نمی خورند استفاده کنید.
برای پرهیز از مشکل فشار خون پایین و کاهش 
غذایی،  های  وعده  از  بعد  سرگیجه  های  دوره 
فاصله  به  و  تر  کوچک  های  وعده  کنید  سعی 
های کمتر میل کنید. مصرف کربوهیدرات را کم 
 کنید. پس از غذا خوردن استراحت کنید. قبل از

  وعده های غذایی دارویی که باعث کاهش فشار خون
 می شود استفاده نکنید.

داروهایی برای فشار خون پایین
پس  نکردند  کم  را  مشکلتان  باال  موارد  اگر 
در  که  داروهایی  کنید.  استفاده  دارو  مجبورید 
درمان  برای  معموال  شوند  می  برده  نام  ادامه 
شوند. می  گرفته  کار  به  پایین  خون  فشار 
است  دارویی  فلودروکورتیزون  فلودروکورتیزون: 
پایین  فشار خون  موارد  بیشتر  درمان  برای  که 
به کار گرفته می شود. این دارو احتباس سدیم 
توسط کلیه را افزایش می دهد، در نتیجه باعث 
که  شود،  می  تورم  مقداری  و  مایعات  احتباس 
برای بهبود فشار خون ضروری هستند. اما این 
می  نیز  پتاسیم  کاهش  باعث  سدیم  احتباس 
شود. پس زمانی که از فلودروکورتیزون استفاده 
می کنید باید هر روز به اندازه کافی پتاسیم نیز 
میل کنید. فلودروکورتیزون هیچ یک از خواص 
و  ندارد  را  پردنیزون  یا  ون  کورتیز  التهابی  ضد 
آنابولیک عضله نمی سازد. استروئیدهای  مانند 

میدودرین: میدودرین گیرنده های کوچک ترین 
شریان ها و رگ ها را فعال می کند تا فشار خون 
را افزایش دهد. این دارو برای کمک به افزایش 
فشار خون در افرادی که افت فشارخون وضعیتی 
دارند  اعصاب  عملکرد  در  اختالل  به  مربوط 
استفاده می شود. دربرابر اینکه این دارو چقدر می 
تواند تاثیر گذار باشد همچنان تحقیقاتی در حال 

انجام شدن است.

چگونه بفهمیم 
که فشار خونمان 

پایین است؟
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با نامه مشاور وزیر ورزش؛

انتقال امتیاز تیم نفت به انزلی باطل شد

طبق اعالم مشاور وزیر ورزش و جوانان مزایده واگذاری باشگاه نفت 
تهران و انتقال امتیاز این تیم به ملوان انزلی باطل است و این مزایده 

مجددا باید برگزار شود.
به گزارش مهر، در نامه حمیدرضا گرشاسبی مشاور وزیر ورزش به 
هندی مشاور وزیر در امور حقوقی و عضو کمیته واگذاری موسسه 
نامه مورخ 95/3/27  به  است: عطف  آمده  نفت  فرهنگی ورزشی 
رئیس فدراسیون فوتبال و اطالعیه سازمان لیگ فوتبال که مکاتبات 
واگذاری موسسه  مزایده  ابطال  ارسال شده است،  پیوست  به  آن 
فرهنگی ورزشی نفت تهران را به دلیل عدم رعایت دستورالعمل 

شماره 22/9۱۱8/2۶۱ )کمیسیون ماده 5( اعالم می دارد.
بر همین اساس با توجه به ضیق وقت نسبت به برگزاری مجدد 

مزایده با شرایط اعالم شده از سوی فدراسیون فوتبال اقدام کنید.
دیروز طی نامه ای شرایط فدراسیون فوتبال برای برگزاری مجدد 

این مزایده اعالم شد.
 مزایده باشگاه نفت تهران چندی پیش برگزار و امتیاز این تیم به 

ملوان انزلی رسیده بود.

یک روزنامه قطری مدعی شد؛

شکایت شبکه »بین اسپورت« از صداوسیما 
به خاطر پخش غیر قانونی یورو

شبکه »بین اسپورت« به خاطر پخش غیر قانونی مسابقات یورو 
2۰۱۶ از صدا و سیمای ایران شکایت می کند.

به گزارش مهر،  روزنامه الوطن قطر در خبری مدعی شد که شبکه 
»بین اسپورت« که امتیاز انحصاری پخش مسابقات فوتبال یورو 
2۰۱۶ را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در اختیار دارد، از 
بسیاری از شبکه های تلویزیونی از جمله صدا و سیمای ایران به 

خاطر پخش غیر قانونی این مسابقات شکایت خواهد کرد.
طبق اعالم این روزنامه، تلویزیون موریتانی، چاد، تونس، الجزائر، 
اتیوپی و صدا و سیمای ایران به صورت غیر قانونی مسابقات یورو را 

روی آنتن می برند.
یکی از مسئوالن اتحادیه فوتبال اروپا در این خصوص گفت: سرمایه 
گذاری تلویزیونی یکی از عوامل اصلی توسعه فوتبال است که رعایت 
آن ضروری است. ما مقابل هرگونه نقض قانون می ایستیم و بالفاصله 
اقدامات قانونی را برای کسانی که قوانین بین المللی حق پخش را 

زیر پا می گذارند، شروع می کنیم.

نقل و انتقاالت لیگ برتر؛

آرش افشین به تیم استقالل پیوست

 باشگاه استقالل با مهاجم پیشین تیم های فوالد، سپاهان و ملوان 
قرارداد امضا کرد.

به گزارش مهر و به نقل از سایت باشگاه استقالل، آرش افشین با 
امضای قراردادی به استقالل پیوست. افشین با امضای این قرارداد 

در لیگ شانزدهم آبی پوش خواهد شد.
این بازیکن فصل گذشته در ملوان بندر انزلی حضور داشت که نیم 

فصل دوم را بخاطر مصدومیت از دست داده بود.
افشین در تیم های فوالد و سپاهان اصفهان نیز بازی کرده است.

آرش برهانی به تیم فوتبال پیکان پیوست

تیم  به  یکساله  قراردادی  با  استقالل  فوتبال  تیم  پیشین  مهاجم 
فوتبال پیکان پیوست.

به گزارش مهر، آرش برهانی که از سوی باشگاه استقالل در فهرست 
مازاد قرار گرفته بود پس از مذاکراتی که با مسئوالن باشگاه پیکان 

داشت قراردادش را با این تیم امضا کرد.
برهانی که نزدیک به ۱۰ سال برای استقالل بازی کرده بود و عنوان 
بهترین گلزن تاریخ این باشگاه را در اختیار داشت، با تیم فوتبال 

پیکان قراردادی یکساله امضا کرد.

جزئیات قرارداد با تیم یونانی؛

شرط امیدوارکننده در قرارداد طارمی

درحالی از تیم »پائوک سالونیکا« یونان به عنوان مقصد نهایی مهدی 
طارمی برای فصل آینده نام برده می شود، یکی از نزدیکان وی تاکید 
کرد تیمی که بهترین گلزن لیگ پانزدهم را می خواهد نام دیگری 

دارد.
به گزارش مهر، دو روز گذشته بود که خبر توافق مهدی طارمی با 
یک تیم یونانی برای دو سال رسانه ای شد ولی جزئیاتی از این توافق 

به بیرون درز نکرد.
هرچند رسانه های ایرانی و حتی چند رسانه یونانی از تیم »پائوک 
سالونیکا« به عنوان مشتری مهدی طارمی و مقصد نهایی این بازیکن 
یاده کرده اند ولی پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد که این 
تیم یونانی، پائوک نیست و یک باشگاه دیگر خواهان به خدمت 

گرفتن آقای گل لیگ پانزدهم ایران شده است.
و  نکرده  نظر  اظهار  این خصوص  در  از سوی دیگر طارمی هنوز 
حتی نام تیم یونانی را اعالم نکرده است؛ چرا که یکی از شروط 
توافق با این تیم یونانی واریز 5۰ درصد از مبلغ قرارداد تا پایان این 
هفته است. طارمی و نزدیکان وی به همین خاطر صحبتی درباره 

حضورش در یونان نداشته تا این تیم شرطش را عملی کند.
یکی از نکات قرارداد طارمی با تیم یونانی شرط ترانسفر به بوندس 
لیگای یک در سال دوم است. در واقع این بند در قرارداد طارمی 
گنجانده شده که سال دوم به یک تیم در بوندس لیگای یک آلمان 
منتقل شود که در اینصورت، حضور طارمی در لیگ یونان می تواند 

اتفاق بزرگی برای این بازیکن باشد.
مبلغ قرارداد این مهاجم ایرانی با تیم یونانی هم چیزی در حدود 
تیم  به  منفی وی  پاسخ  از دالیل  یکی  که  است  هزار دالر   ۶۰۰

خیمناستیک اسپانیا همین مبلغ قرارداد بود.

وقتی مسی به باتیستوتا رسید

فوق ستاره آرژانتینی در دیدار مقابل ونزوئال 
گل  تعداد  با  به  تا  شد  گلزنی  به  موفق 

باتیستوتا مساوی کند.
مقابل  دیدار  در  آرژانتین  فارس،  گزارش  به 
رسید  برتری  به  یک  بر   ۴ نتیجه  با  ونزوئال 
و در این بازی لیونل مسی موفق شد گلزنی 
کند تا با تعدد گل 53 در تیم ملی آرژانتین 

با رکورد باتیستوتا مساوی کند.

نویر و آلمر، بهترین  گلرهای 
جام پانزدهم

دروازه  بان تیم های فوتبال آلمان و اتریش هم 
اکنون به عنوان بهترین گلر های جام پانزدهم 

محسوب می شوند.
آلمر  و  )آلمان(  نویر  فارس،  گزارش  به 
از  را  نمره  باالترین  اکنون  هم  )اتریش( 
مجله معتبر کیکر به خاطر عملکرد خود در 

رقابت های یورو 2۰۱۶ دریافت کرده  اند.
رده  باالترین  در   2 نمره  میانگین  با  دو  این 

گلرهای جام قراردارند.
پس از وی، پیاتف، گلر اوکراین با کسب نمره 
زومر،   قراردارد.  دوم  رده  در   2.25 میانگین 
گلر سوئیسی ها نیز 2.33 نمره گرفته که در 

رده سوم است.

»اینیستا« خواستار ادامه حضور 
»نیمار« در بارسلونا شد

کاپیتان تیم فوتبال بارسلونا با وجود شایعاتی 
پاریسن  به  نیمار  پیوستن  خصوص  در  که 
ژرمن به گوش می رسد از ادامه حضور این 

بازیکن در نیوکمپ خبر داد.
به گزارش مهر، آینده مهاجم برزیلی بارسلونا 
و رسانه های  دارد  قرار  ابهام  از  ای  هاله  در 
تیم  به  بازیکن  این  پیوستن  از  اسپانیایی 
که  شده  عنوان  دهند.  می  خبر  فرانسوی 
این بازیکن فقط 5۰ درصد شانس ماندن در 

نیوکمپ را دارد.
پاریسن ژرمن به این بازیکن 2۴ ساله که تا 
سال 2۰۱8 با بارسلونا قرار دارد، پیشنهاد 5۰ 

میلیون یورو دستمزد داده است.
در  را  بازیگری خود  تمام دوران  اینیستا که 
گفت:   Sports Four به  بوده،  بارسلونا 
شرط می بندم نیمار می ماند. فکر می کنم 
باشگاه های بزرگی خواهان به خدمت گرفتن 
این بازیکن باشند. با این حال فکر می کنم 
تنها  اینجا خوشحال است و  از حضور در  او 
خواسته من این است که او به حضورش در 
همان  در  نیمار  اینکه  و  دهد.  ادامه  اینجا 
پیش  های  فصل  در  که  کند  بازی  سطحی 

بازی می کرد.
به  بازی 3۱ گل  نیمار فصل گذشته در ۴9 
این  به  که   2۰۱3 سال  از  وی  رساند.  ثمر 
زده  گل   85 بازی   ۱۴۱ در  پیوسته  باشگاه 

است.
با مربیگری »ژوزه مورینیو«  منچستریونایتد 
عالقمند  که  است  هایی  باشگاه  از  یکی  هم 

است این بازیکن را به خدمت داشته باشد.

رقابت های جهانی بوکس و انتخابی 
المپیک ۲016 - باکو

غالمی با شکست حریفش به 
جمع هشت نفر برتر راه یافت

کیلوگرم   9۱ وزن  بوکسور  غالمی  ساالر 
مقابل  خود  دیدار  دومین  در  کشورمان 
یافت  دست  پیروزی  به  با  اوکراینی  مشتزن 

و به جمع 8 نفر برتر صعود کرد.
بوکس  جهانی  رقابت های  فارس،  گزارش  به 
آماتور  بوکسورهای  شانس  آخرین  که  باکو 
برای کسب سهمیه المپیک به شمار می رود، 
با حضور ۴۶9 بوکسور از ۱۰5 کشور در شهر 

باکو آذربایجان در حال پیگیری است.
ساالر غالمی در دیدار با »دمیتری لیسوای« 
در  حضور  سابقه  که  اوکراینی  بوکسور 
با  داشت  کارنامه  در  را   wsb رقابت های 
 8 جمع  به  و  رسید  پیروزی  به  شایستگی 

بوکسور برتر وزن خود رسید.
بوکس)آیبا(  جهانی  فدراسیون  اعالم  طبق 
 39 مجموع  در  باکو  جهانی  های  رقابت  در 
بوکسور جواز حضور در المپیک 2۰۱۶ ریو را 

کسب خواهند کرد.
که  »سرحدچی«  سالن  در  ها  رقابت  این 
قهرمانی  رقابت های  میزبان   2۰۱۰ سال  در 
نفر   ۱2۰۰ حدود  و  بوده  جهان  جوانان 

گنجایش دارد، برگزار می شود.

خبرخبر

درخشش مدعی وزن 98 کیلوگرم کشتی 
فرنگی ایران در جام پیتالسینسکی لهستان 
این  ملی پوش  انتخاب  روند  زیادی  حد  تا 
وزن برای المپیک ریو را سخت و پیچیده 

کرد.
به گزارش مهر، به جرات می توان انتخاب 
فرنگی  کشتی  کیلوگرم   98 وزن  نماینده 
و  سخت ترین  از  یکی  را  ریو  المپیک  در 
پرحاشیه ترین تصمیمات پیش روی محمد 
روند  این  البته  دانست.  فنی  کادر  و  بنا 
بیشتری  حساسیت  و  پیچیدگی  با  زمانی 
همراه شد که مهدی علیاری به عنوان یکی 
از مدعیان با انگیزه و توانمند این وزن دو 
پیتالسینسکی  جام  در  توانست  پیش  روز 
با  حریفان  دیگری  از  پس  یکی  لهستان 
تجربه و عنوان دار خود را شکست دهد و 

به مدال طال دست یابد.
با این موفقیت او توانست ضمن احترام به 
تیم ملی،  خواسته شورای فنی و مصوبات 
المللی  بین  تورنمنت  در یک  توانایی خود 
و  بکشد  خارجی  و  داخلی  حریفان  رخ  به 
به قول خودش ماموریتش را با موفقیت به 

پایان برساند.
از سویی دیگر علیاری با طالی باارزش این 
تورنمنت بین المللی، جایگاه خود را در برابر 
تا  که  وزن  این  مدعی  دیگر  رضایی  قاسم 
حدی مورد حمایت کادر فنی است، تثبیت 

کند و در واقع حقانیت و شایستگی خود را 
نه از طریق شعار و نمایش، بلکه در عمل 

نشان دهد.
چندان  نه  نمایش  از  بعد  که  علیاری 
شیراز  جهانی  جام  در  خود  امیدوارکننده 
اشتباه  و  بدشانسی  با  همراه  البته  که 
جام  راهی  فنی  شورای  نظر  با  خورد  رقم 
پیتالسینسکی لهستان شد تا فعال فارغ از 
توان فنی  قاسم رضایی،  با  انتخابی  مصاف 
خود را در مصاف با حریفان خارجی نشان 

دهد.
این  در  توانست  شهریاری  مدعی  این 
لیتوانی،  از  ترتیب حریفانی  به  معتبر  جام 

را  کوبا  و  مجارستان  لهستان،  گرجستان، 
شکست دهد و بر سکوی قهرمانی بایستد. 
حریفان  از  امتیاز   27 تورنمنت  این  در  او 
گرفت و تنها ۶ امتیاز از دست داد تا نشان 
او  عملکرد  در  تاثیر  اقبال  و  شانس  دهد 
قهرمانی  عنوان  کسب  البته  است.  نداشته 
و پیروزی های متوالی و بی چون و چرای 
وی در واقع، ِگره انتخاب نماینده وزن 98 
کیلوگرم کشتی فرنگی در المپیک را کورتر 
کرد و چالش تازه ای را برای کادر فنی تیم 

ملی بوجود آورد.
این  در  علیاری  اینکه  توجه  جالب  نکته 
تیم  مدعیان  از  بسیاری  خالف  بر  مدت 

ملی که به محض احساس تزلزل و از دست 
دادن جایگاه شان، ندای اعتراض سر داده و 
رسانه ها مطرح  با  را  تیزی  و  تند  اظهارات 
داد  ترجیح  و  کرد  سکوت  فقط  می کنند، 
لیاقت و شایستگی خود را در عمل نشان 
با قهرمانی در لهستان به  او  دهد. مطمئنا 
بنا و همکارانش خط و  برای محمد  نوعی 
بر  سادگی  به  نمی توانند  که  کشید  نشان 
نام او خط کشیده و قاسم رضایی را بدون 
المپیک  راهی  انتخابی  مصاف  در  حضور 

کنند.
با این حساب نوبت به اعضای شورای فنی 
کشتی فرنگی رسیده تا با توجه به اتفاقات 
درستی  و  منطقی  تصمیمات  بتوانند  اخیر 
سالیق  به  توجه  بدون  و  کرده  اتخاذ  را 
وزن  دوبنده  ملی،  تیم  فنی  کادر  شخصی 
و  بهترین  تن  بر  را  المپیک  کیلوگرم   98
هر  بدوزند.  وزن  این  مدعی  شایسته ترین 
چند که قاسم رضایی، مرد طالیی المپیک 
لندن نیز زحمات زیادی در اردوی تیم ملی 
متحمل شده و همچنان مدعی اصلی اعزام 
به المپیک ریو محسوب می شود، اما شاید 
بهتر باشد این دو مدعی باانگیزه، طبق نظر 
برخی از اعضای شورای فنی در یک مصاف 
شوند  انتخاب  و  گزینش  اردویی،  درون 
آستانه  در  نیز  وزن  این  حواشی  آتش  تا 

المپیک فروکش کند.

علیار ی برای همه خط و نشان کشید؛

محمد بنا در آستانه یک تصمیم پرحاشیه

بعد از ارمنستان، اردوی تیم ملی فوتبال 
ایران در کشور اتریش هم لغو شد.

اعالم  بیانیه ای  در  فوتبال  فدراسیون 
از  بعد  و  موجود  شرایط  خاطر  به  کرد 
تاج  مهدی  با  کی روش  کارلوس  جلسه 
تیم  اردوی  برنامه  ساکت،  محمدرضا  و 

ملی در کشور ارمنستان لغو شد.
چند ساعت بعد از منتفی شدن اردوی 
اتریش که  به  تیم ملی  ارمنستان، سفر 
قرار بود ۱5 تیرماه صورت بگیرد هم لغو 

شد تا ملی پوشان ایران دو اردوی خوب 
آماده سازی را از دست بدهند.

منتفی شدن اردوهای تیم ملی در حالی 
سرمربی  ایوانکوویچ  برانکو  که  داد  رخ 
مصاحبه ای  در  شنبه  روز  پرسپولیس 
کی روش  کارلوس  تصمیمات  از  تند، 
تیم  سرمربی  و  کرد  شدیدی  انتقادات 
ملی هم روی صفحه فیس بوک خود به 
صورت غیر مستقیم، پاسخ این انتقادات 

را داد.

فوتبال  تیم  سرمربی 
جمع  در  تبریز  تراکتورسازی 
تیمی  هر  گفت:  بازیکنانش 
را  شما  تک  تک  داشتن  آرزوی 

دارد.
امیر قلعه نویی در جمع بازیکنان 
واقعیت  گفت:  تراکتورسازی 
آدم های  که  است  این  قضیه 
دارند  بزرگی  هدف های  بزرگ 

و شما آدم های بزرگی هستید.
ما  نیز  گذشته  سال  افزود:  وی 
قهرمانی  مقام  به  می توانستیم 
حال  در  و  کنیم  پیدا  دست 

حاضر هر تیمی آرزو دارد تک تک شما 
را در اختیار داشته باشد.

مصطفی  کرد:  تأکید  قلعه نویی  امیر 
درگذشته  را  خود  امتحان  آجورلو 
دستگردی  ورزشگاه  و  است  داده  پس 
جای  بر  ایشان  که  بود  باقیات صالحاتی 
ما  از  اگر جلوتر  تیم مدیریتی  گذاشت. 
نباشد عقب تر از ما نیست و تالش زیادی 

برای موفقیت تیم به کار می گیرد.
سرمربی تراکتورسازی تصریح کرد: همه 

این است که در  این تالش ها منوط به 
زمین مسابقه پیروز باشیم. شما دیدید 
النصر چگونه  از بازی  که هواداران پس 
تیم را تشویق کردند و این نشان دهنده 

فهم فوتبالی آنهاست.
وی خاطرنشان کرد: من از اآلن به این 
در  را  نفر   ۱۱ کدام  که  می کنم  فکر 
این  فوتبال  واقعیت  دهم.  قرار  ترکیب 
باید در زمین مسابقه ریاضت  است که 
برای کسب موفقیت بدویم و  بکشیم و 

خسته نشویم.

قلعه نویی: هر تیمی آرزوی داشتن 
بازیکنان تراکتورسازی را دارد

مهاجم تیم ملی فوتبال ولز عنوان کرده برای 
یورو 2۰۱۶  مسابقات  تاریخ  در  نامش  اینکه 
ثبت شود سبک ضربات آزاد خسته کننده اش 

را تغییر داده است .
و  اسلواکی  مقابل  بیل«  »گرث  گل های 
یورو،  تاریخ  در  را  او  تا  شد  باعث  انگلیس 
»زین  و  پالتینی«  »میشاییل  سطح  هم 
الدین زیدان« در فرانسه و »توماس هسلر« 
بازیکن  این  که  صورتی  در  بدانند.  آلمانی 
ملی  تیم  مقابل  »تولوز«  در  شب  دوشنبه 
از  را  گلش  سومین  که  شود  موفق  روسیه 
این  تنها  نه  ثمر رساند،  به  آزاد  روی ضربه 
رکورد منحصراً برای او می شود بلکه ممکن 
است تیمش را به مرحله حذفی یورو 2۰۱۶ 

نیز ببرد.
زدن  ضربه  فرم  روی  که  گوید  می  »بیل« 
خودش تمرکز می کند و از هم تیمی اش در 

رئال مادرید هیچ کمکی نمی گیرد.
»بیل« گفت: من خیلی روی آن تمرین کردم. 
حتی هنوز بعد از تمرین، ۱۰ تا ۱5 دقیقه روی 
ضربه زدن کار می کنم و کاری را انجام می 
دهم که معموالً در رئال و حتی زمانیکه در 
تاتنهام بودم، انجام می دادم. هیچ چیز عوض 

نشده است، من عین همیشه رفتار می کنم.
زمانی که از او در مورد اینکه آیا از »رونالدو« 
کمکی گرفته است، سوال شد، وی پاسخ داد: 
فرم  روم.  می  را  خودم  راه  من  نه.  واقع  در 
ضربه زدن خودم را دوست دارم. مشخصاً ما 

در تمرینات با هم تمرین می کنیم ولی هر 
کدام در یک طرف از زمین. بستگی به این 
دارد که در کجای زمین بازی کنم و در چه 
به جای توپ و فاصله اش  تیمی. من بسته 
تا دروازه به آن ضربه می زنم. شما همیشه 
روبروی آنها )دیوار دفاعی( ایستاده اید و به این 
می اندیشید که »فقط به درون دروازه برو«، 
اما همیشه وضعیت اینچنین نیست. درنتیجه 
شیرین است که مزد این سختکوشی را بچشی 
و ببینی که تا به اینجا دوتای از ضرباتت به 

درون دروازه راه یافته است.
دو گل »گرث بیل« در یورو 2۰۱۶ )که دومی 

ملی  تیم  بان  دروازه  هارت«  »جو  اشتباه  با 
انگلیس به ثمر رسید( بیش از اینکه کات دار و 
چرخشی باشند، قدرتی و سرازیر شونده بودند.

تکنیک  یک  این  که  گفت  ولزی  پوش  ملی 
دقیق است و بعد از اینکه او ضربات آزاد سنتی 
را کسل کننده دیده، روی آن کار کرده است.

را  ضرباتم  این  از  پیش  من  داد:  ادامه  وی 
چرخشی می زدم ولی شروع به انجام تکنیکی 
هیجان  را  روش  این  چون  کردم  متفاوت 
را کمی  انگیزتر دیدم. من ضربات چرخشی 
کسل کننده احساس کردم، قصد دروغ گفتن 
ندارم. این فرم از ضربه آزاد هیجان انگیز تر 

دیوار  از  عبور  از  پس  تواند  می  توپ  است. 
دفاعی 5۰ یارد طی کند اما زمانی بهتر به نظر 

می رسد که وارد دروازه شود.
او همچنین افزود: قطعاً این توپ بهتر از توپ 
به  زمانیکه  و  است  برتر  لیگ  یا  اللیگا  های 
درستی به آن ضربه می زنی مسافت زیادی 
طی می کند. در نتیجه مهار آن کمی برای 
دروازه بانان سخت می شود ولی برای ما خوب 

است.
»جو هارت« برای اشتباه در دریافت ضربه آزاد 
35 یاردی »بیل« مورد انتقاد قرار گرفته بود. 
برخی از کارشناسان معتقدند که »هارت« از 
ضربه خوب »بیل« در بازی قبل ترسیده بود، 
و مرد ولزی پذیرفت که برای باز کردن دروازه 

گلر انگلیس تمرین کرده بود.
»بیل« گفت: در بازی اول گلم را از روی ضربه 
آزاد به ثمر رساندم، می دانستم دروازه بان سر 
دوراهی بود که چگونه ضربه را می زنم و به 
همین دلیل بود که آن روش را انتخاب کردم. 
اگر  که  دانستم  ما، می  تحقیقات  ولی طبق 
ضربه آزادی در بازی دوم نصیبم شود، »جو« 

سر دور راهی نخواهد ماند.
مهاجم رئال ادامه داد: او نتوانست توپ را بگیرد 
به خاطر اینکه اگر ضربه از کنارش به درون 
دروازه برود آنها واقع او را سرزنش می کنند. در 
نتیجه من مدام به این فکر می کردم که توپ 
را از باالی دیوار دفاعی به سمت دروازه بزنم٬ 

چون می دانستم که او قمار نمی کند.

رقابتهای یورو ۲016 - فرانسه؛

»گرث بیل« راز ضربات آزادش را فاش کرد

بعد از ارمنستان؛

دومین اردوی تیم ملی هم لغو شد

پزشک تیم ملی فوتبال ایران می گوید دغدغه 
کارلوس کی روش بازیکنان مصدوم این تیم بوده 
تست  انجام  برای  او  از سوی  هم  منعی  هیچ  و 

پزشکی وجود ندارد.
اخیر  صحبت های  درباره  خانلری  پرهان  دکتر 
دل  مصدوم  بازیکنان  کرد:  اظهار  شده  مطرح 
تاکید  او  است.  بوده  ملی  تیم  سرمربی  نگرانی 
داشت که بازیکنان مصدوم زیر نظر کادر پزشکی 

تیم ملی دوران مصدومیت شان را سپری کنند. 
داد  دستور  ملی  تیم  سرمربی  اساس  همین  بر 
بازیکنان آسیب دیده ملی با تجهیزات موجود تیم 

درمان شوند.
وی درباره خبر دستور کی روش برای عدم حضور 
ملی پوشان در تست های پزشکی پیش از فصل 
تست های  این  مورد  در  کرد:  اظهار  باشگاه ها 
پزشکی هیچ گونه منعی وجود ندارد. ضمن اینکه 

در حال حاضر با توجه به لغو اردوهای پیش رو از 
همکاران پزشک تیم ها تقاضای پیگیری و انجام 

تست های پیش از فصل را دارم.
برای  تمهیدات الزم  تمامی  یادآور شد:  خانلری 
انجام تست های کامل و حرفه ای پزشکی نظیر 
ارزیابی های کلینیکال و میدانی قلب و عروق که 
تیم ملی از آن بهره می برد  در اردوی پیش رو 

تدارک دیده شده بود.

پزشک تیم ملی فوتبال:

منعی برای انجام 

تست پزشکی 

ملی پوشان نداریم
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اجرای طرح نشاط معنوی 
در بقاع متبرکه مازندران

مازندران  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
غنی سازی  هدف  با  معنوی  نشاط  طرح  گفت: 
اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در امام زادگان 

و بقاع متبرکه استان در حال برگزاری است.
و  اوقاف  مدیرکل  علیزاده،  ستار  حجت االسالم 
آغاز  به  اشاره  با  مازندران  استان  خیریه  امور 
این طرح  استان گفت:  طرح نشاط معنوی در 
از روزهای گذشته در ۱2۰ امام زاده دیارعلویان 

آغاز به کار کرد.
بقاع  در  معنوی  نشاط  اینکه طرح  بیان  با  وی 
قرآنی  فرهنگی  اماکن  و  امام زادگان  متبرکه، 
شاخص استان که قابلیت برگزاری کالس های 
مختلف را دارند، برگزار خواهد شد، اظهار کرد: 
از  معنوی  نشاط  برگزاری کالس های طرح  در 
مربیان قرآنی که دارای مدارک معتبر هستند، 

بهره گیری شده است.
مازندران  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
نشاط  طرح  موفق  اجرای  برای  اینکه  اعالم  با 
دانش آموزان  خانواده  حمایت  نیازمند  معنوی 
در  دانش آموزان  خانواده  کرد:  اضافه  هستیم، 
کالس های  فکر  به  تقویتی  کالس های  کنار 

قرآنی و فرهنگی فرزندان خود باشند. 
حجت االسالم علیزاده با بیان اینکه دانش آموزان 
می توانند در ایام تابستان بیشترین بهره برداری 
فرهنگی را از فضای معنوی بقعه متبرکه داشته 
باشند، تصریح کرد: طرح نشاط معنوی با هدف 
نوجوانان  و  جوانان  فراغت  اوقات  غنی سازی 
حال  در  استان  متبرکه  بقاع  و  امام زادگان  در 

برگزاری است.

برگزاری سمینار آموزشی مشاغل سبز 
در استان مرکزی

سبز،  مشاغل  نامه  تفاهم  اجرای  راستای  در 
بین دو دستگاه حفاظت محیط زیست و اداره 
مرکزی،  استان  اجتماعی  کار،رفاه  تعاون  کل 
هدف  با  سبز  مشاغل  یکروزه  آموزشی  کارگاه 
و  زیست  از محیط  های حفاظت  رویه  بررسی 
صرفه جویی و بازیافت مواد و پسماندهای قابل 
کل  اداره  این  جلسات  سالن  درمحل  استفاده، 

برگزارگردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان مرکزی به همت موسسه 
کار و تامین اجتماعی سمینار آموزشی  مشاغل 
سبزبا حضورکارشناسان اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، اداره کل حفاظت محیط زیست، 
اداره کل منابع طبیعی، سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و 
فعاالن محیط زیستی استان مرکزی، در محل 

سالن جلسات این اداره کل، برگزار گردید.

صرفه جویي در واحد گندله سازي فوالدمبارکه
 با جایگزیني نمونه داخلي پمپ گلند واتر 

پمپ  جایگزیني  داخلي،  توانمندي  از  استفاده  با  بهادری-اصفهان: 
خارجي آب گلند )Gland Water( واحد گندله سازي با نمونه داخلي 
با موفقیت انجام شد. کارشناس تعمیرات مکانیک واحد گندله سازي گفت: 
در همکاري مشترک مابین واحد گندله سازي و خریداضطراري شرکت 
فوالد مبارکه، پمپ خارجي آب گلند واحد، با نمونه داخلي جایگزین 
گردید.  فرهنگ دباغ نیا، افزود: جهت فراهم شدن آب گلند پمپهاي 
تأمین آب و لجن غبارگیرهاي واحد گندله سازي، از پمپ مرکب فشار 
قوي ایتالیایي شرکت IDROMECCANICA استفاده مي شد که 
این تجهیز پس از 25 سال کارکرد به شدت مستهلک شده بود بطوري 
که امکان استفاده از آن وجود نداشت و بدلیل نداشتن قطعات یدکي زیر 

مجموعه پمپ مذکور، تعمیر آن نیز ممکن نبود. 
کارشناس تعمیرات مکانیک واحد گندلهسازي خاطر نشان کرد: نظر به 
عدم امکان تأمین یدک آن و توقف تهیه این کاال از مسیر خرید خارج 
و از سوي دیگرایجاد اضطرار براي تأمین آن براي خط تولید واحد، با 
ارائه اطالعات فني توسط کارشناسان تعمیرات واحد گندله سازي به 
خرید اضطراري، سیکل خرید از طریق این واحد آغاز شد. نادر محمد 
شفیعي تکنسین خرید اضطراري در ادامه در خصوص مراحل تأمین این 
تجهیز گفت: پس از صدور درخواست خرید اضطراري، با اخذ مشاوره از 
تأمین کنندگان تخصصي پمپ ساز مرتبط با خرید اضطراري در تبادل 
اطالعات، پیشنهادات خوبي ارائه گردید که پس از بررسي هاي الزم توسط 
کارشناسان واحد گندله سازي ، خرید این پمپ  با تأکید بر تأمین این 
تجهیزات  از نمایندگي هاي رسمي و سازندگان داخلي، از شرکت سامان 

آبیار نماینده رسمي پمپیران صورت گرفت. 

برگزاری مانور حفاظت فیزیکی از سواحل جنوبی
 دریاچه ارومیه

 ارومیه- خبرنگار پیام زمان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد از 
تجمع نیروهای یگان حفاظت و نیروهای حفاظت فیزیکی ادارات جنوب 
استان جهت گشت وکنترل در سواحل جنوبی پارک ملی در یاچه ارومیه 
خبر داد. کامران حسینی در جریان برگزاری این مانور افزود: در اجرای 
طرح قرق سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه طی یک برنامه ریزی 
دقیق و از پیش تعیین شده تعداد کثیری از نیروهای یگان حفاظت محیط 
زیست مرکز و جنوب استان و نیز نیروهای حفاظت فیزیکی در محل 

سایت پرنده نگری کانی برازان تجمع کردند.
وی ادامه داد: در این تجمع گروهی که با همکاری تمامی نیروهای حاضر 
همراه بود اقدام به گشت زنی وکنترل عرصه های تاالبی  پارک ملی 
دریاچه ارومیه در سطح بسیار وسیع شد که نتایج خوبی از جمله کشف 

دو دستگاه دروگر از متخلفان همراه بود.
حسینی افزود: در حال حاضر با توجه به پسروی آب در یاچه ارومیه، 
سواحل جنوبی آن دارای پوشش مناسب گیاهی از انواع گونه شور پسند 
نی، چگن، مرغ، گز و خار شتر و... وزیستگاه مناسب برای النه گزینی 
وجوجه آوری پرندگان است که حفاظت فیزیکی توسط اداره حفاظت 
محیط زیست در حال اجراست. رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد 
یاد آور شد: این طرح از مصوبات ستاد احیا در یاچه ارومیه  به منظور 
جلوگیری ا ایجاد کانون های تولید ریز گرد داخلی، آتش سوزی، تخریب 
وتصرفات است وباید جوامع محلی حاشیه آن در حوزه شهرستانهای 
جنوبی شامل مهاباد، میاندوآب ونقده اهتمام بیشتری را به جهت حفظ 
وحراست آن  داشته وهمکاری الزم با مأ مورین یگان حفاظت داشته 

باشند.

آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
مخازن  باب   ۱3 احداث  به  اقدام  شرقی 
کرده  مکعب  متر   5۶5۰۰ از  بیش  با  جدید 

است.
بر اساس مطالعات انجام یافته و جهت تحقق 
انتقال، ذخیره سازی و  و اجرای طرح های 
توزیع آب شرب بهداشتی  و متعادل سازی 
احداث  مشترکین   بین  در  شبکه  فشار 
این  و  بوده  ضرویات  از  آب  دخیره  مخازن 
یا  و  اجرا شده  استان  اکثر شهرهای  امر در 

در دست احداث می باشد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
با  خوشبختانه  گفت:  گفتگویی  طی  شرقی 
اجرای خط انتقال آبرسانی و تمهیدات اتخاذ 
در  اضطراری  طرح  مطالعات  جمله  از  شده 
کالن شهر تبریز و حفر چاه های جدید در 
و  قنوات  الیروبی  و  استانی  شهرهای  برخی 
چاه های موجود خوشبختانه در حال حاضر 

در  آب  کمبود  و  قطعی  جهت  از  مشکلی 
نداشته  وجود  استان  شهرهای  از  یک  هیچ 
و تامین و توزیع آب مورد نیاز برای جریان 
با  شهروندان  روزمره  های  فعالیت  یافتن 
شرکت  پرسنل  روزی  شبانه  تالش  و  همت 

آب و فاضالب استان در حال انجام است.
علیرضا ایمانلو افزود: شرکت آب و فاضالب 
حاضر  حال  در  شرقی  آذربایجان  استان 
انشعاب  هزار   ۱22 میلیون  یک  از   بیش 
استان آب شرب  58 شهر  دارد که در  آب 
را  نفر  هزار   927 و  میلیون   2 بهداشتی 

نماید. می  تامین 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
جمعیت  درصد   57/5 داشت:  اظهار  شرقی 
سامانه  از  نیز  شرقی  آذربایجان  در  شهری 
های  فاضالب  بهداشتی  دفع  و  آوری  جمع 
میزان  این  که  هستند  مند  بهره  خانگی 
انشعاب  فقره  هزار   ۶2۶ از  بیش  رقمی 

فاضالب را شامل می شود. 
تامین  افزود:  پایان  در  شرکت  عامل  مدیر 
اولویت  در  شهروندان  بهداشتي  شرب  آب 
این راستا  کاري این شرکت مي باشد و در 
مورد  آب  تامین  براي  مشخصي  مطالعات 
تحت  شهرهاي  تمامي  در  مشتریان  نیاز 

پوشش خدمات انجام شده است.
شایان ذکر است حجم مخازن واقع در مدار 
 9۱3338 بمقدار  استان  در  برداری  بهره 
و  مخزن  باب   ۱3 وتعداد  بوده  مکعب  متر 
احداث  حال  در  مکعب  متر  بمقدار5۶5۰۰ 

باشد. می 

مدیرعامل آب و فاضالب آذربایجان شرقی خبر داد :

احداث 13 مخزن جدید با مساحت 565۰۰ متر مکعب
خبر خبر

مدیرعامل آبفاي هرمزگان در نشست خبري 
»هفته صرجویي« با اصحاب رسانه، با اشاره به 
اقلیم خاص  و محدودیت منابع آبي هرمزگان، 
بر نقش تاثیرگذار رسانه ها در نهادینه کردن 
فرهنگ صرفه جویي در مصرف آب تاکید کرد. 
»امین قصمي« با اشاره به  چالش محدودیت 
هاي مالي و منابع آبي استان، گفت: بایستي 
تعادلي میان این دو براي ارائه خدمات مطلوب 
تر به شهروندان ایجاد شود که در این مسیر 
نیازمند مشارکت و همراهي خود مردم هستیم.  
وي همچنین با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش 
در حوزه حکمراني آب، تصریح کرد: همانطور 
دانند  مي  آب  مالک  را  خود  مردم  آحاد  که 
بایستي آنان را در حفظ و صیانت از منابع آبي 
نیز مشارکت داد و انتظار حکمراني آب صرفا از 

سوي دولت کار اشتباهي است. 
هاي  گروه  مشارکت  استان  آبفاي  مدیرعامل 
فرهنگي و تشکل هاي مردم نهاد را در تصمیم 
منابع  از  صیانت  و  مصرف  چگونگي  و  گیري 
آبي را ضروري دانست و افزود: مراکز آموزشي 
، خانواده ها و  در راس آن ها زنان و مادران 
به عنوان مسئول اصلي انتقال فرهنگ بهینه 
و  بسزا  نقش  نیز  آینده  هاي  نسل  به  مصرف 

تاثیرگذاري در این زمینه دارند. 
مشترکین کم مصرف بسته هاي تشویقي 

دریافت مي کنند
این  مدیریتي  اقدامات  به  به  اشاره  با  قصمي 

شرکت، اظهار داشت: طرح نصب ۶ هزار ابزار 
کاهنده مصرف در منازل شش هزار مشترک 
است  اقداماتي  جمله  از  آب  مامورین  توسط 
که امسال با هدف کاهش 2۰ تا 3۰ درصدي 
میزان مصرف آب اجرا مي شود و هزینه نصب 
این لوازم کاهنده طي توافقي با مشترکین به 
صورت اقساط و در قبوض آب بهاء آنان لحاظ 

مي شود. 
اساس  بر  نیز،  امسال  پایان  تا  داد:  ادامه  وي 
آمار حوزه مدیریت مصرف و امور مشترکین، 
بسته هاي تشویقي براي مشترکیني که رعایت 
الگوي مصرف را داشته اند از سوي این شرکت 

در نظر گرفته خواهد شد.  
قصمي با بیان اینکه؛ سهم هزینه آب در سبد 
و  است  درصد(   ./25( درصد  یک  زیر  خانوار 
بایستي به سمت واقعي شدن قیمت آب برویم، 
تصریح کرد: این درصد با توجه به هزینه هاي 
گزافي که صرف تولید و انتقال و توزیع آبشرب 
مي شود، منصفانه نبوده و  عالوه بر آن  5۶ 
قبوض  بندرعباس  شهر  مشترکین  از  درصد 
آب بهاء )۴5 روزه( خود که کمتر از پنج هزار 

تومان است، را نیز نمي پردازند. 
گفتني است در پایان این نشست، چهار نفر از 
برگزیدگان جشنواره آب و رسانه که در سال 
9۴ برگزار شد، با دریافت لوح تقدیر و جوایزي 
از سوي مدیرعامل آبفاي استان تجلیل شدند.

مدیرعامل آبفاي هرمزگان تاکید کرد:

نقش رسانه ها در احیا فرهنگ صرفه جویی

معاون  همراه  به  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
توسعه مدیریت و منابع و مسئول روابط عمومی 
اداره کل دامپزشکی استان از شبکه دامپزشکی 

شهرستان کیار  بازدید کردند.
 دکتر عبدالمحمد نجاتی مدیرکل دامپزشکی 
استان با مراجعه به شبکه دامپزشکی شهرستان 
کارکنان  به  نباشید  عرض خسته  کیار ضمن 
واکسیناسیون  روند  خصوص  در  مجموعه، 
رایگان تب برفکی و همچنین مزارع پرورش غیر 
مجاز ماهی و مشکالت کشتارگاه دام شهرستان 
بررسی به عمل آورده و از رییس شبکه خواست 

تا در این موارد اقدام فوری انجام دهد.
ما  افزود:  ادامه  در  نجاتی  عبدالمحمد  دکتر 
توسط  که  هایی  برداری  نمونه  از  استفاده  با 
سطح  در  مرغ  های  فروشگاه  از  بازرسان 
نمونه  ارسال  با  و  دهند  می  انجام  شهرستان 
به آزمایشگاه مشخص می کنیم که کدام یک 
از مرغداری ها از آنتی بیوتیک در پایان دوره 

استفاده می کنند.
بودن  فعال  از  دامپزشکی  مدیرکل  ادامه  در 
گاوداری های شهرستان سئواالتی در خصوص 
خونگیری، تست سل و بروسلوز) تب مالت ( 

مطرح کرد.
مجید اعالیی رییس شبکه شهرستان در پاسخ 
اعالم کرد: ۱۱ گاوداری فعال در منطقه وجود 
دارند که ضمن انجام واکسیناسیون و خونگیری 

به صورت آموزش چهره به چهره دامداران را از 
خطرات بیماری های مشترک بین انسان و دام 

آگاه می سازیم.
مدیرکل دامپزشکی استان جمع آوری مرغ زنده 
دوره گردی را عاملی مخرب برای مرغداری های 
شهرستان خواند و گفت: نباید بگذاریم افرادی به 
خاطر سودجویی عامل انتقال بیماری در سطح 
شهرستان باشند و با هرگونه دوره گردی که در 
حیطه دامپزشکی است به شدت برخورد قانونی 

و به مراجع قصایی معرفی می کنیم.
این مقام مسئول در خصوص نقش کشتارگاه 
صنعتی مطالبی را نیز عنوان کرد و گفت: در 
کشتارگاه ها ضمن مسایل بهداشتی با حضور 
روحانی مستقر در کشتارگاه مسایل شرعی نیز 
صورت می گیرد و در کشتارگاه خونگیری الشه 
کامل انجام می شود و الشه نیز 2۴ ساعت در 
پیش سرد می ماند تا ضمن آب گیری جمود 
نعشی نیز در الشه طی شود و در الشه حالت 
باعث می  این خود  اسیدی بوجود می آیدکه 
شود تا گوشت تردتر شود و تا 95 درصد بیماری 

هایی که وجود دارند با این اتفاق از بین برود.
سپس پرسنل دامپزشکی شهرستان از مدیرکل 
خام  های  فراورده  بازرسان  برای  تا  خواستند 
بازرسی  دامی کارت ضابط قضایی صادر و در 
های نوبه ای که انجام می شود راحت تر بتوانند 

در مورد فرآورده های ضبطی تصمیم بگیرند.

بازدید سرزده مدیرکل استان از شبکه 
دامپزشکی کیار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
گ 95/8/35 

شماره مجوز چاپ :1395/1277          دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان ایالم 
موضوع مناقصه : حفرات خالی نواحی سیروان و چرداول مبلغ کل براورد )اجرا+کاالی عهده پیمانکار(: 4/262/463/068 ریال 
مبلغ تضمین : 214/000/000 ریال  نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یا فیش واریزی به حساب سیبای 
2174530621004 بانک ملی شعبه میدان امام )ره( ایالم و یا سایر ضمانتنامه ها ی معتبر و یا ترکیبی از آنها که در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین 

معامالتی دولتی شماره 123402/ ت50659 ه مورخه 94/9/22 قید گردیده  اند. 
مدت زمان اجرای پروژه: 300روز  محل تامین اعتبار : عوارض گازرسانی 

آخرین مهلت فروش اسناد : 95/04/14 تا پایان وقت اداری  آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : 95/04/28 تا پایان وقت اداری 
زمان گشایش پاکات : 95/04/29 ساعت 9 صبح     محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم  

*استفاده از بخشنامه شماره 94/158764 مورخ 1394/7/13 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت تعیین برنده به اختیار و 
صالحدید کارفرما می باشد.

شرایط متقاضیان: 1-داشتن شخصیت حقوقی  2-کپی برابر اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات  3-ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران 
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد 85 و91 قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب 89/3/5 وزیر کار و اموراجتماعی 4-داشتن امکانات، 
ماشین آالت و نیروی متخصص 5-داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در رشته تأسیسات و تجهیزات یا نفت 

و گاز با حداقل رتبه 5. 6- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه
محل دریافت اسناد و ارایه پیشنهادات : دبیرخانه حراست شرکت گاز ایالم 

هزینه خرید اسناد: 210/000 ریال در وجه شرکت گاز استان ایالم به حساب سیبای مذکور به نام شرکت پرداخت کننده و ذکر عنوان مناقصه در فیش 
پرداختی

هزینه دونوبت اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
به آدرس : ایالم - چهارراه پیام نور- بلوار تعمیرکاری- نبش خیابان استاد شهریار 

شرکت گاز استان ایالم سایت WWW.Shana.irوhttp://iets.mporg.irوWWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن 0843-2235824
تاریخ انتشارنوبت اول: 95/3/26 تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/4/1

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به نادر تجردی 

کالسه پرونده  3۶3-95۰3۰۴
وقت رسیدگی -  دوشنبه 95/۴/۱۴ ساعت ۱۶:3۰

خواهان –  ساناز نادری با وکالت نجف نژاد دان و بیتا مرادی 
خواسته –مطالبه وجه چک بدوا تامین خواسته از اموال خوانده به میزان طلب با 

احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مبلغ چک ۴ میلیون تومان 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
المکان  مجهول  بعلت  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  شعبه3۶3   
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آد 
م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور میرساند 
 110/33760 مدیر دفتر شعبه  363 دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی ابالغ اجرائیه 
محکوم له –اسماعیل پور محسنی  

محکوم علیه –   حسین فرهادی 
که مجهول  فرهادی   به  حسین  بدینوسیله  در جراید  منتشره  های  آگهی  پیرو 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی 
حقوقی تهران به شماره 95۱۰۴2۰۰۱۰5۰۰۰3۴مورخ 95/۱/3۱ در پرونده کالسه 
 9۴/5/3۱ مورخ   9۴۰997۰۰۱۰5۰۰۴7۴ شماره  دادنامه  موجب  به   93۱۰39
حسن  محکوم  علیه  محکوم  ران  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۰۶ شعبه  از  صادره 
فرهادی که مجهول المکان است محکوم است به پرداخت مبلغ 52۰۰۰۰۰۰ ریال 
با هزینه های دادرسی متعلقه به انضمام خسارت تاخیر  بابت اصل خواسته توام 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 93/۶/2۴ لغایت زمان اجرای حکم و تودیع 
مبلغ  پرداخت  له ضمنا  در حق محکوم  مرکزی  بانک  به حسب شاخص  محکوم 
2۶825۰۰ ریال بعنوان حق االجرا بعهده محکوم علیه می باشد  لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 ق آ د م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی 
در موارد یکه ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی 
به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه 
مادتین ۱۱9-۱۱8  ترتیب مقرر در  به  نوبت  اجرائیه یک  باشد مفاد  نکرده  اعالم 
این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود در 
اینصورت برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه الزم نیست 
مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهدمفاد این 
ماده باید در آگهی مزبور قید گردد در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی  نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در 
غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و 
وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود بدیهی است در صورت نشر آگهی اجرائیه 
برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه الزم نیست مگر اینکه 

محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهد
110/33759 مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اگهی مفقودی 
برگ سبز موتورسیکلت تکتاز ۱25 مدل ۱389 به شماره انتظامی ۶235۴/58۶ شماره 
موتور ۱/8۱85۰9۶ به نام مهدی قربانیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .

بابل 

آگهی

ریاست محترم شعبه چهار حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان فردیس
دادگاه  آن  در  مطروحه   9۴۰99۱ کالسه  پرونده  موضوع  خصوص  در  احتراما 
محترم با دادخواست تقدیمي خواهان دوشیزه سمانه اسماعیلي بطرفیت  ابویشان 
از  آتي خواهان  به  و  نفقه کنون  میزان  تعیین  بر  مبني  اسماعیلي  آقای رجبعلي 
تاریخ 9۴/۴/۱7 باستناد ماده ۱۱99 قانون مدني، مبادرت بصدور قرار ارجاع امر 
وکیل  و  خواهان  با  مذاکره  و  پرونده  مطالعه  از  بعد  اند  فرموده  را  کارشناسي  به 
بررسي  بودن و  المکان  به لحاظ مجهول  به خوانده  محترمشان و عدم دسترسي 

هاي الزم نتیجه را بشرف عرض میرساند.
الف- مشخصات:

لحاظ مجهول  به  دانشجو  و  دو ساله  و  بیست  اسماعیلي  خواهان دوشیزه سمانه 
المکان بودن پدرشان، به همراه مادر در منزل استیجاري زندگي میکند و اظهار 
از پدرم دریافت  نفقه  بابت  تاریخ 9۴/۴/۱7 ماهیانه سیصد هزار تومان  تا  میدارد 

کرده ام و سهم یارانه ام را خودم مي گیرم.
خوانده: آقاي رجبعلي اسماعیلي متولد سال ۱3۴2 و تحصیالت سوم راهنمایي و 

کارمند بازنشسته شرکت چاپ و نشر.
ب- نظر کارشناسي: باتوجه به مفاد پرونده و مستندات آن و شاخص تورم در قیمت 
کاالها و خدمات و استطاعت مالي متفق و سایر تعهدات شخصي ایشان و هزینه 

نیازهاي ضروری واجب النفقه ذیاًل محاسبه میشود:
۱- نفقه دوشیزه سمانه اسماعیلي از تاریخ 9۴/۴/۱7 تا پایان سال 9۴ بمدت 8 ماه 

و ۱3 روز ماهیانه سیصد هزار تومان
2- نفقه سمانه اسماعیلي از تاریخ 95/۱/۱ لغایت 95/3/۱ بمدت 3 ماه از قرار هر 

ماه سیصد و پنجاه هزار تومان
جمع نفقه سه میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان معادل /35/8۰۰/۰۰۰ ریال 

محاسبه میشود.
ماهیانه سیصد   95/۴/۱ تاریخ  از  بعد  اسماعیلي  سمانه  دوشیزه  آتي  به  نفقه   -3

و پنجاه هزار تومان معادل 3/5۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسي میشود.۴2۱۴9 م/الف
فریده اکبریان- کارشناس رسمي دادگستري

متن آگهی 
خواهان حدیث ظفری مطلق دادخواستی به طرفیت خوانده مجید محمد پور اسد 
آبادی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم اباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 95۰998۶۶۱۰2۰۰25۱ ثبت گردیده که به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
تا  آگهی می شود  االنتشار  کثیر  از جراید  یکی  در  داور  معرفی  نوبت جهت  یک 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خودظرف مهلت یک هفته جهت معرفی داور  حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – پروانه فراشی.

متن آگهی 
سیاه  فاطمه  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رحیمی  عصمت  خواهان 
فیروزه  و  بهروز سیاه منصور  و  و زهرا سیاه منصور  فرهاد سیاه منصور  و  منصور 
ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  شهبازی  سیامک  و  منصور  سیاه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
آباد  آباد واقع در خرم  چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
و   ۱395/۰۴/2۶ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   95۰998۶۶۱۰۴۰۰۱۶3
ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش

ابالغ
کالسه پرونده: 

وقت رسیدگی: شنبه 95/5/۱۶ ساعت ۱۶ 
خواهان:شکرمرادیان ف صفر 

خوانده: محمد حسین نوری فرد ف علی  
خواسته: مطالبه نفقه زوجه وفرزندان مشترک 

جهت  که  نموده  اسالمشهر  دادگستری  کل  دفتر  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
تعیین  رسیدگی  ووقت  گردیده  ارجاع  اختالف   حل  شورای  شعبه  به  رسیدگی 
شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشارآگهی میشود . تاخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به 
و  دادخواست   دوم  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر 
بهم رساند  باال جهت رسیدگی حضور  نماید ودر وقت مقرر  را دریافت    ضمائم 
چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود.م/الف 555 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف اسالمشهر

متن آگهی
خواهان مهسا لهراسب با وکالت پوران مرادی صدر دادخواستی به طرفیت خوانده 
روزبه ملکشاهیان به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ ۱392/۶/۱ تا اجرای حکم تقدیم 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴9  دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
خانواده دو شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید 
گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ( ارجاع و به کالسه 95۰998۶۶9۶5۰۰۱۴2 
تعیین شده  و ساعت ۰9:۰۰  آن ۱395/۰5/۰۶  وقت رسیدگی  که  گردیده  ثبت 
از  است و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای نفقه 
بودن خوانده  المکان  مجهول  علت  به  و  نموده  اجرای حکم  تا   ۱392/۶/۱ تاریخ 
روزبه ملکشاهیان و درخواست خواهان مهسا لهراسب با وکالت خانم پوران مرادی 
صدر و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود 
تا خوانده روزبه ملکشاهیان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد و در صورت عدم حضور خوانده غیابا 

با اتخاذ تصمیم می گردد.
دبیر شعبه 49 خانواده شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – شیرین اکبری .  

دادنامه
پرونده کالسه : 95 / ۱ / 22۶           

وقت رسیدگی: به روز 95/5/۱2 تاریخ 95/5/۱2 سه شنبه ساعت ۱5
خ  خمینی-  امام  میدان  واوان-  اسالمشهر-  آدرس:  به  شکری  فاطمه   : خواهان 

گلدشت- کوچه دوم- پالک ۱
خوانده : سید فرشید هاشمی یزدی مجهول المکان 

خواسته :مطالبه طلب  
اسالمشهر  دادگستری  دفتر کل  تقدیم  باال  بطرفیت خوانده  دادخواستی  خواهان 
وقت  و  گردیده  ارجاع  اختالف  به شعبه شورای حل  که جهت رسیدگی   نموده 
درخواست  به  بنا  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  و  شده  تعیین  رسیدگی 
خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب یک 
تاریخ نشر آخرین  از  ،تاخوانده  از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود  نوبت در یکی 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
رسیدگی  باال جهت  مقرر  وقت  ودر  نماید  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست   دوم 
حضور بهم رساند. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه 
غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م / الف 5۶۰   
مدیر دفتر شعبه یک شورای حل اختالف اسالمشهر

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه   9۴۰998۶۶۱۰9۰۱۱۴2 کالسه  پرونده 
 95۰997۶۶۱۰9۰۰29۰ شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خواهان : آقای محمدحسن رحمتی طرهانی فرزند علی مراد با وکالت آقای صادق 
صالحی فرزند حسین خان به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد شهدای 
شرقی مجتمع تجاری محمد زاده طبقه سوم موبایل :۰9۱۶3۶7379۶ – خوانده 
ابن  آباد تقاطع  به نشانی تهران یوسف  : آقای احمد علی سلطانی فرزند محمود 
پرداخت هزینه دادرسی  از  : ۱-اعسار  سینا خیابان 35 پالک 7-27 خواسته ها 

2-مطالبه وجه چک 
رای دادگاه : در خصوص دعوای آقای محمد حسن رحمتی طرهانی فرزند علی 
مراد به طرفیت آقای احمد علی سلطانی فرزند محمود به خواسته اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اظهارات گواهان 
دلیل  خوانده  اینکه  و  اند  نموده  اذعان  خواهان  مالی  بضاعت  عدم  متفقا  که  وی 
مورد  وی  اعسار  دعوای  است  ننموده  ارائه  دادگاه  به  خصوص  این  در  معارضی 
آیین  قانون   5۰۶  –  5۰۴  –  ۱98 ماده  استناد  به  لذا  بوده  دادگاه  این  پذیرش 
دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی به صورت موقت صادر 
و اعالم می نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی. 

 نوبت دوم
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اتصال سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور به 
سامانه صدور بارنامه برخط راهداری

دامپزشکی  کل  اداره  عمومی  بربهداشت  نظارت  اداره  رییس 
استان چهارمحال و بختیاری از اتصال سامانه قرنطینه سازمان 
از  راهداری  بر خط  بارنامه  به سامانه صدور  دامپزشکی کشور 

طریق لینک الکترونیکی خبر داد.
بهداشت  بر  نظارت  اداره  رییس  حسینی  محمود  سید  دکتر 
عمومی اداره کل دامپزشکی استان گفت: بر این اساس صدور 
بارنامه برای محموله های دامپزشکی بدون صدور گواهی حمل 
در سیستم یکپارچه قرنطینه امکان پذیر نبوده و صدور گواهی 
های  بارنامه  صدور  سیستم  در  گواهی  صدور  به  منوط  حمل 

شرکت های حمل و نقل است.
تعدادی  برای  اجرای طرح  اول  افزود: در مرحله  ادامه  وی در 
از محصوالت از جمله خوراک ماهی و انواع تخم اتصال برقرار 

شده است.
دکتر سید محمود حسینی گفت: مابقی محصوالت و همچنین 
حمل و نقل داخل کشور در فاز دوم طرح که توسط سازمان 
اعالم می شود اجرایی خواهد شد و اولین محموله صادراتی در 
به مقصد عراق صادر شد. وی در  این سامانه  از طریق  استان 
ادارات   ۱2 از  استان  دامپزشکی  کل  اداره  داشت  اظهار  پایان 
کلی است که در کشور برای اجرای این طرح انتخاب گردیده 

است. 

رفع تجاوز به حریم شبکه برق با مجوز دادستانی
 در نظرآباد

به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 
یک باب واحد مسکونی به علت رعایت نکردن فاصله از حریم 
خطوط برق با مجوز دادستانی در منطقه برق نظرآباد تخریب 

شد.
گفت:  باره  این  در  نظرآباد  برق  منطقه  مدیر  رفیعی  مهندس 
توزیع  از سوی شرکت  آمده  عمل  به  پیگیري هاي  به  توجه  با 
به  تجاوز  از  جلوگیری  خصوص  در  البرز  استان  برق  نیروی 
گرفتگي  برق  از  جلوگیری  برق جهت  توزیع  شبکه هاي  حریم 
از  نظرآباد  برق  منطقه  برق،  مکرر  قطعي هاي  و  شهروندان 
یا  و  تجاوز  رفع  به  اقدام  قبلی  اخطاریه  طبق  که  مالکینی 
تعیین و تکلیف تجاوز به حریم برق نکرده بودند اقدام حقوقي 
شهرستان  دادستاني  دستور  با  آباد  نجم  روستاي  در  و  نموده 
با  و حکم  تخریب گرفت  و  به حریم  تجاوز  رفع  نظرآباد حکم 
رفیعی  مهندس  شد.  اجرا  انتظامي  نیروي  مأمورین  همراهي 
افزود: از آنجا که طبق برنامه سال 95؛ کاهش تلفات و پایداری 
شبکه های توزیع از وظایف اصلی شرکتهای توزیع می باشد؛ لذا 
شبکه  ماندن  پایدار  باعث  شبکه  حریم  به  تجاوز  از  جلوگیري 
گرفتگي  برق  احتمالي  حوادث  از  جلوگیري  همچنین  و  برق 

شهروندان خواهد شد.

بعد از دودهه؛
مسجد جامع ارومیه احیا می شود

ارومیه- خبرنگار پیام زمان:  مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان 
ارومیه  جامع  مسجد  تاریخی  گفت:کالبد  غربی 

پس از گذشت بیش از دو دهه احیا می شود.
جلیل جباری در جلسه هماهنگی احیای مسجد 
جامع ارومیه با بیان اینکه نقشه فاز اول احیا و 
ساماندهی مسجد تاریخی جامع ارومیه آماده شده 
است افزود: طرح جامع و کلی مرمت و حفاظت 
مسجد تاریخی جامع ارومیه شامل اجرای طاق 
این  نظیر  بی  محراب  و  کتیبه  حجرات،  نماها، 

مسجد است.
وی از تصویب کالبد تاریخی این مسجد با حضور 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و استاندار 
برای  نیاز  مورد  اعتبار  اظهارداشت:  و  داد  خبر 
مرمت و حفاظت کامل مسجد جامع ارومیه افزون 
بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده که شامل هزینه برای 
آزاد سازی حرایم، بناهای غیرمجاز احداث شده و 

مرمت و حفاظت این بنا است.
به  اخیر رئیس جمهور  به سفر  اشاره  با  جباری 
استان،  به  دولت  هیئت  سفر  در  گفت:  ارومیه 
میراث  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ضمن 
بازدید از روند مرمت مسجد جامع ارومیه، تاکید 
و  تاریخی  اثر  این  از  صیانت  و  حفظ  بر  زیادی 

مذهبی کردند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری آذربایجان غربی ادامه داد:تاکنون در 
راستای مرمت و احیا این مسجد کارهای زیادی 
حمایتهای  ادامه  با  امیدواریم  که  شده  انجام 
سازمان متبوع و استاندار آذربایجان غربی، بتوانیم 

هرچه سریعتر این پروژه را به اتمام برسانیم.
و  الحاقات  شد  مقرر  نشست  این  ادامه  در 
و  مسجد  حیاط  در  شده  ایجاد  مستحدثات 
مشرف  و  شرقی  درضلع  واقع  اعیانی  همچنین 
اضالع  حجرات  و  شده  حذف  اقبال  خیابان  به 
شمالی، شرقی و غربی بر اساس مستندات تاریخی 
و همچنین کرت ها، فضای سبز، حوض حیاط 
مسجد وساماندهی ورودی های سه گانه مسجد 

جامع اجرا شود.
ترین  قدیمی  و  ارزشمندترین  از   مسجد جامع 
مساجد ارومیه بوده و تاریخچه آن به دوره های 

سلجوقیان و ساسانیان برمی گردد.
به  آن  قدمت  که  تاریخی  نظیر  بی  مسجد  این 
دوران سلجوقیان می  رسد در وسط بازار بزرگ 
و قدیمی ارومیه جاخوش کرده، صحن بزرگ و 
شبستان آجری وسیعی دارد که وسط آن با گنبد 

بلندی پوشیده شده است.

خبرخبر

متن آگهی 
احتراما بدینوسیله به آقای ستارخدری فعال مجهول المکان اعالم می گردد آقای 
فریدون سپهوند دادخواستی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارت تقدیم شعبه 
۴۴ شورای حل اختالف نموده است لذا دعوت می گردد در جلسه رسیدگی که در 
مورخه ۱395/۰5/۰۴روز دوشنبه ساعت ۰9:3۰ صبح در شعبه ۴۴ واقع در میدان 
امام خمینی تشکیل می  لرستان مجتمع حل اختالف  استان  عدالت دادگستری 

گردد حضور بهم رسانید. 
مسئول دفتر شعبه 44شورای امام خمینی شهرستان خرم آباد – سیده مریم شاهرخی 

دادنامه 
پرونده کالسه 9۴۰998۶۶۱۰7۰۰7۴5 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 95۰997۶۶۱۰7۰۰۰73خواهان : آقای 
علی رضا عبادی فرزند زیداله به نشانی استان البرز – شهرستان کرج - چهارراه 
بازار الله پالک 9 – خواندگان :۱- آقای  دولت آباد  بلوارعالمه جعفری روبروی 
محمد رضا بردنشین 2-آقای پویا ناظری همگی به نشانی استان لرستان شهرستان 
خرم آباد خیابان شریعتی کوچه گلها پالک 23  منزل ایمان طلب – خواسته ها : 

۱-مطالبه وجه چک 2-مطالبه خسارت 3-مطالبه خسارت دادرسی 
به  زیداله  فرزند  عبادی  رضا  علی  آقای  دادخواست  خصوص  در   : دادگاه  رای 
وجه  مطالبه  خواسته  به  بردنشین  2-محمدرضا  ناظری  ۱-پویا  آقایان  طرفیت 
یک فقره چک بالمحل به شماره ۴۴3282 جاری ۱۰832۴2۱7۰۰9 بانک ملی 
خسارات  انضمام  به  ریال  میلیون  پنج  و  یکصدوپنجاه  مبلغ  به  آباد  خرم  شعبه 
دادرسی و نیز مبلغ ۱۴5/۱57/7۱8 ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه تا مورخه 
بدین  حکم  اجرای  زمان  تا  تادیه  تاخیر  خسارت  محاسبه  نیز  و   ۱39۴/۱۱/5
و  کننده  عنوان صادر  به  اول  ردیف  داشته که خوانده  بیان  توضیح که خواهان 
اقدام به صدور یک فقره چک بالمحل  خوانده ردیف دوم به عنوان ظهر نویس 
تقاضای  لذا  اند  نموده  خودداری  آن  وجه  پرداخت  از  کنون  تا  که  اند  نموده 
صدور حکم به محکومیت تضامنی آنان را دارم لذا دادگاه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و اظهارات خواهان در برگ دادخواست و مشاهده مدارک و مستندات 
وی از جمله چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه 
اینکه وجود چک در ید دارنده دلیل مدیونیت صادر کننده و  با توجه به  نیز  و 
ظهر نویس آن می باشد مگر اینکه خالف این اصل به اثبات برسد که در مانحن 
روزنامه  در  آگهی  نشر  طریق  از  اخطاریه  قانونی  ابالغ  وجود  با  خواندگان  فیه 
کثیر االنتشار به لحاظ مجهول المکان بودن در جلسه دادرسی حاضر نشده اند 
و دفاعی در مقابل خواسته خواهان یا دلیلی دایر بر برائت ذمه خود ارائه نکرده 
اند لذا با این توصیف دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 3۱۰ و 
3۱3 قانون تجارت و مواد ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱55/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 
عنوان اصل خواسته و نیز مبلغ ۱۴5/۱57/7۱8 ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
نیز مابقی خسارت تاخیر تادیه از مورخه ۱39۴/۱۱/5 لغایت زمان اجرای حکم 
که متعاقبا توسط اجرای احکام مدنی با توجه به شاخص کاال و خدمات اعالمی 
از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه می شود در حق خواهان 
ابتداظرف مدت  به خواندگان غیابی  اعالم می دارد حکم صادره نسبت  صادر و 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست 
روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان و نسبت 
به خواهان حضوری و فقط ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس علی البدل دادگاههای عمومی شهرستان خرم آباد – محمد سپهوند.

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه   9۴۰998۶۶۱۰7۰۰7۴5 کالسه  پرونده 
رضا  علی  آقای   : خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
آباد   – شهرستان کرج چهارراه دولت  البرز  به نشانی استان  عبادی فرزند زیداله 
بلوارعالمه جعفری روبروی بازار الله پالک 9 – خواندگان :۱- آقای پویا ناظری 
2-آقای محمدرضا بردنشین همگی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد 
خیابان شریعتی کوچه گلها پالک 23  منزل ایمان طلب – خواسته ها : ۱-تامین 

خواسته 2-مطالبه خسارت 3-مطالبه خسارت دادرسی ۴-مطالبه وجه چک 
تامین خواسته :در رابطه با درخواست آقای علی رضا عبادی فرزند زیداله به طرفیت 
آقای محمدرضا بردنشین و آقای پویا ناظری به خواسته صدور قرار تامین خواسته 
به شرح  به چک شماره ۴۴3282  مربوط  بدهی  ریال  میزان ۱55/۰۰۰/۰۰۰  به 
درخواست دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته خواهان مستند 
پرداخت  عدم  گواهی  و  ارایه  قانونی  مهلت  در  که  باشد  می  به یک طغری چک 
ماده ۱۰8  بند ج  باستناد  و  را موجه تشخیص  لذا درخواست مذکور  نموده  اخذ 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته از اموال بامعارض خوانده به میزان 
۱55/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر و اعالم می نماید نظر به اینکه ابالغ فوری ممکن نیست 
و تاخیر باعث تضییع خواسته می گردد ابتدا قرار تامین اجراء و سپس ابالغ شود 

پس از ابالغ ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – اکبر امرایی. 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
۱-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی پالک ۱2/35۶ اصلی واقع در بخش ۱۶ 
آقای رحمن گالبی در  بنام  قریه قره قشالق بمساحت 8۴825 متر مربع  مهاباد 
اجرای رای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به 

شماره ۱39۴۶۰3۱3۰۰7۰۰77۴9 مورخه ۱39۴/۱2/2۶
مهاباد  در بخش ۱۶  واقع  اصلی  آبی پالک ۱2/357  باغ  قطعه  2-ششدانگ یک 
قریه قره قشالق بمساحت ۶۰۱۰3/9۰ متر مربع بنام آقای رحمن گالبی در اجرای 
رای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به شماره 

۱39۴۶۰3۱3۰۰7۰۰775۰ مورخه ۱39۴/۱2/2۶
برابر ماده ۱۴ قانون ثبت در روز شنبه مورخه ۱395/۰۴/2۶ تحدید حدود به عمل 
می آید. لذا بدین وسیله از مجاورین و صاحبان حقوق دعوت می شود که در روز 
ارتفاقی  و حقوق  به حدود  اعتراضی  در صورتیکه  و  در محل حاضر  تعیین شده 
داشته باشند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت سی روز اعتراض خود 
تاریخ  از  و  نمایند  اسناد و امالک مهاباد تسلیم و رسید دریافت  اداره ثبت  به  را 
تسلیم اعتراض و دریافت رسید لغایت سی روز به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه 
و نسبت به تنظیم دادخواست اعتراض اقدام نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را 
از دادگاه اخذ و ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد 
به  قانونی وی  نماینده  یا  ثبت  متقاضی  این صورت چنانچه  غیر  در  نمایند.  ارائه 
دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و ارائه نمایند بدون توجه 

به اعتراض مطابق مقررات سند مالکیت به نام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.
صدیق رنجبر – کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان مهاباد

تاریخ انتشار: روز سه شنبه 95/۰۴/۰۱

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 ۱ مترمربع   3۴/95 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید 
فرعی از 2577 اصلی واقع در بخش ۱5 مهاباد بنام آقای خلیل الوه ء در اجرای 
رای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به شماره 
در  ثبت  قانون  ماده۱۴  برابر   ۱39۴/۱2/25 مورخه   ۱39۴۶۰3۱3۰۰7۰۰7737
بدین  لذا  آید.  می  عمل  به  حدود  تحدید   ۱395/۰۴/23 مورخه  چهارشنبه  روز 
از مجاورین و صاحبان حقوق دعوت می شود که در روز تعیین شده در  وسیله 
از  باشند  داشته  ارتفاقی  و حقوق  به حدود  اعتراضی  و در صورتیکه  محل حاضر 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت سی روز اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک مهاباد تسلیم و رسید دریافت نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض و 
دریافت رسید لغایت سی روز به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم 
و  اخذ  از دادگاه  را  تقدیم دادخواست  نمایند و گواهی  اقدام  اعتراض  دادخواست 
ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه نمایند. در غیر 
این صورت چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به دادگاه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و ارائه نمایند بدون توجه به اعتراض مطابق مقررات 

سند مالکیت بنام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.
صدیق رنجبر – کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان مهاباد

تاریخ انتشار: روز سه شنبه 95/۰۴/۰۱

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه کیوانلو شهرستانکی دارای ش ش ۴۶8 به شرح دادخواست به کالسه 
۱ش/95 ۴5۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در    ۰۴۱۰۱2۴59۱ ش  ش  به  خاوه  تاجیک  اهلل  روح  شادروان  که  داده 
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   9۴/۱2/9
منحصر است به ۱-متقاضی فوق الذکر خانم فاطمه کیوانلو شهرستانکی  نام پدر 

رمضانعلی ش ش ۴۶8 مادر متوفی 
اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی در خواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
م الف 7۲۲ رییس حوزه 1 شورای حل اختالف ورامین 

دادنامه
پرونده کالسه : 92 / ح 2 / 227           شماره دادنامه : 272        تاریخ 92/8/27 

مرجع رسیدگی کننده : حوزه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 
خواهان : رحمن  خزایی– شهرک صنعتی-  چهاردانگه-  خ میثاق- خ ظفر- پ 7 

خوانده : محسن موگویی قاسم آبادی مجهول المکان 
خواسته :فک واسترداد پالک  

گردشکار : خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده باال تقدیم شورا نموده که پس از 
ارجاع به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت 
تشریفات آئین دادرسی در وقت فوق العاده / مقرر شورا  بتصدی امضاء کننده زیر 
تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید. 
)) رای دادگاه (( 

در خصوص دادخواست خواهان رحمن خزایی به طرفیت خوانده محسن موگویی 
به  الزام خوانده به فک واسترداد پالک خودرو پژو 2۰۶  آبادی به خواسته  قاسم 
استعالم  وپاسخ  پرونده  محتویات  به  نظر  – 253ج 8۴  ایران78  انتظامی  شماره 
بعمل آمده مورخ 92/7/9 پالک مذکور را به نام خواهان اعالم داشته اند ومستندا 
به مواد ۶۱9-۶2۰ قانون مدنی خوانده را به فک واسترداد پالک ایران محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روزپس از ابالغ  قابل واخواهی در 
این شورا سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء واخواهی قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاههای عمومی بخش چهاردانگه می باشد. م / الف 557   
کاظمی قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده : 5/95ش/۱۱۰

وقت رسیدگی : 95/5/23
خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم غزاله نفر 

خوانده: زهرا درویشی دستجرد
خواسته : مطالبه وجه 

طرفیت  به  دادخواستی  نفر  غزاله  خانم  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه پنجم شورای حل اختالف بخش 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 95/5/23 روز شنبه ساعت 9 صبح 
تعیین شده و به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور 
شورا و به تجویز ماه 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطالع و 
شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود.نامبردگان 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم  میتوانند 
نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور بهم رسانند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود
دبیر حوزه 5 شورای حل اختالف قرچک 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده : 5/95ش/۱۱3

وقت رسیدگی : 95/5/۱۶شنبه 9 صبح
خواهان : بانک مهر اقتصاد با نمایندگی خانم غزاله نفر 

خوانده: ایمان قائیدی 2-رضا مهدوی  خواسته : مطالبه وجه 
به طرفیت  دادخواستی  نفر  غزاله  خانم  نمایندگی   به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه پنجم شورای حل اختالف بخش 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 95/5/۱۶ روز شنبه ساعت 9 صبح 
و  خواهان  درخواست  به  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  ب  و  شده  تعیین 
دستور شورا و به تجویز ماه 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت 
اطالع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود.
نامبردگان میتوانند از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود
دبیر حوزه 5 شورای حل اختالف قرچک 

آگهی
–زینب  جعفری  عباس  امیر  طرفیت  به  دادخواستی  فارمد   تک  سل  شرکت 
ریال و مطالبه  قراردادی ۱7۴8۰۰۰۰۰۰  به خواسته مطالبه خسارت  عادلخانی  
نموده که جهت  تهران  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم   دادرسی   خسارت 
رسیدگی به شعبه ۱۰5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  عدالت  تهران واقع 
در تهران  میدان تجریش خ فناخسرو پ 73 مجتمع قضایی عدالت تهران ارجاع و 
به کالسه  9۴۱2۴۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/5/2۰  و ساعت  ۱۰ 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد
 110/33764 مدیر دفتر شعبه 105دادگاه عمومی حقوقی  عدالت  تهران

 دادنامه 
حقوقی  عمومی  گاه  داد   ۱۰۶ شعبه   9۴۰998۰۰۱۰5۰۱۰۱9 کالسه  پرونده 

مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 95۰997۰۰۱۰5۰۰۱۴۰
خواهان –محمد قاسمی فرزند حبیب 

خوانده –نادر بهادری نسب 
خواسته –اعسار از پزداخت هزینه دادرسی 

بهادری  نادر  به طرفیت  قاسمی  –در خصوص دعوی خواهان محمد  دادگاه  رای 
دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  بر  حکم  صدور  و  رسیدگی  خواسته  به  نسب 
با خسارت  توام  ریال  مبلغ 5۶۰۰۰۰۰۰۰  به  وجه چک  مطالبه  خواسته  موضوع 
دادرسی و تاخیر در تادیه دادگاه نظر به محتویات پرونده شرح خواسته مستندات 
ابرازی علی الخصوص شهادت شهود تعریفی که باالتفاق در محضر دادگاه ضمن 
تائید ادعای خواهان نسبت به عسرت وی از پرداخت هزینه های دادرسی موضوع 
خواسته گواهی داند و علیرغم انتشار آگهی اخطاریه شماره ۱۱۰/۱۱2825 مندرج 
در جلسه  مورخ 9۴/۱۱/۱2 خوانده ضمن عدم حضور  دنیای جوانان  روزنامه  در 
رسیدگی هیچگونه دفاع و ایرادی نسبت به ادعای خواهان و مستندات آن بعمل 
مواد  به  و مستندا  تلقی  بر صحت  را محمول  دادگاه دعوی مطروحه  لذا  نیاورده 
اعسار موقت  بر  آئین دادرسی مدنی حکم  قانون  از   5۱۴-5۰۴-5۰۶-5۰7-5۱۱
نماید  اعالم می  از پرداخت هزینههای دادرسی موضوع خواسته صادر و  خواهان 
شایان ذکر است به محض مالئت و تمکن مالی و یا محکوم له واقع شدن خواهان 
ملزم به تودیع هزینه های موصوف می باشد رای صادره حضوری محسوب و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

تهران می باشد
110/3376۲   رئیس شعبه 106 حقوقی تهران 

آگهی ابالغ اجرائیه 
محکوم له –علیرضا زاهدی 

محکوم علیه – امیر احمد حمیدی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به امیر احمد حمیدی که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی 
حقوقی تهران به شماره 95۱۰۴2۰۰۱۰5۰۰۱۱8 مورخ 95/3/9 در پرونده کالسه 
93۰۰37 لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 ق آ د م و ماده 9 
قانون اجرای احکام مدنی در موارد یکه ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ 
قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه 
محل اقامت خود را به دادگاه اعالم نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب 
مقرر در مادتین ۱۱8-۱۱9 این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع 
اجرا گذاشته می شود در اینصورت برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به 
محکوم علیه الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت 
اجرا اطالع دهدمفاد این ماده باید در آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 
اینصورت واحد اجرای احکام  اقدام گردد در غیر  اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 
طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد 
نمود بدیهی است در صورت نشر آگهی اجرائیه برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار 
اقامت خود را  اینکه محکوم علیه محل  دیگری به محکوم علیه الزم نیست مگر 

کتبا به قسمت اجرا اطالع دهد
110/33763 مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به آقا ی رامین بهرامی 

تجدیدنظر خواه عفت السادات طباطبایی آرا به طرفیت تجدیدنظر خوانده رامین 
در   9۴/9/29 مورخ   9۴۰997۰۰۱۰5۰۱۱39 شماره  دادنامه  به  نسبت  بهرامی 
پرونده کالسه 88۰۰97 شعبه۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تقدیم که طبق 
موضوع ماده 73 و 3۴۶ قانونی آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  لوایح  تبادل  مراتب  خوانده  تجدیدنظر 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  روز  ده  ظرف  خوانده  تجدیدنظر  تا  گردد  می  آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارند کتبا به این دادگاه 
ارسال  به  نسبت  قانونی  مقرر  مهلت  انقضا  از  پس  اینصورت  غیر  در  نمایند  ارائه 

پرونده به دادگاه  تجدیدنظر اقدام خواهد شد
110/33761  مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی تهران 

گذاری  سرمایه  پروژه  زنی  کلنگ  مراسم 
بزرگ  پارک  احداث مجموعه  مشارکت مدنی 

تبریز با حضور مسئولین شهری برگزار شد.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
تفریحی،  مجموعه  احداث  پروژه  تبریز،   ۴
ورزشی، گردشگری پارک بزرگ تبریز که پس 
از فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار و طی 
تایید کمیسیون ماده  از جمله  قانونی  مراحل 
سرمایه  های  کمیسیون  توسط  تصویب  و   5
اسالمی  شورای  بودجه  و  برنامه  و  گذاری 
مدنی  مشارکت  قالب  در  تبریز،  کالنشهر 
و  آریانا  سد  تونل  مهندسی  فنی  بین شرکت 

شهرداری تبریز عقد قرارداد گردیده بود، امروز 
یازدهم اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی 
کار و کارگر طی مراسمی کلنگ زنی و  عملیات 

اجرایی آن آغاز گردید.
این گزارش حاکیست در این مراسم که با حضور 
شهردار محترم کالنشهر تبریز جناب آقای دکتر 
نجفی، ریاست و اعضای محترم شورای اسالمی 
مسئولین شهری  از  تعدادی  و  تبریز  کالنشهر 
برگزار  بزرگ  پارک  مجموعه  احداث  محل  در 
پروژه در  احداث  اجرایی  بود، عملیات  گردیده 
فضایی به مساحت ۱53 هکتار و مبلغی بالغ بر 

ده هزار میلیارد ریال آغاز گردید.

مراسم کلنگ زنی احداث مجموعه پارک بزرگ تبریز برگزار شد

شورای  گفت:  اصفهان  هرندی-اصفهان-استاندار  امینی 
رتبه  پارسال  اصفهان،  دولتی  و  خصوصی  بخش  گفتگوی 
نخست کشوری را کسب کرد،  که در این شورا مسائلی مانند 
مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، تامین اجتماعی، بیمه ها، 

بانک ها و زیست محیطی مطرح و بررسی می شود.
رسول زرگرپور در جمع خبرنگاران در محل استانداری اصفهان 
افزود: امسال بارندگی ها در نایین 8۰ درصد، در اصفهان 55 
درصد و در سرشاخه های زاینده رود 2۰ درصد کاهش یافته 
است. وی اصفهان را پس از استان های یزد، خراسان جنوبی 
و سیستان و بلوچستان دارای بیشترین خشکسالی در کشور 
اعالم و اظهار کرد: با وجود این مشکل ها ما تالش کردیم 
کمترین خسارت به کشاورزی استان وارد شود. وی در باره 
طرح آبرسانی بهشت آباد نیز گفت: این طرح ارزیابی زیست 
محیطی مصوب ندارد هرچند طرح هایی مانند انتقال آب 
گالب نیز در ابتدا ارزیابی زیست محیطی نداشت اما ما این 
مجوز را گرفتیم و طرح را جلو بردیم. وی توضیح داد: در 
بسیاری از طرح های بزرگ وقتی مطالعه های فنی و مهندسی 
و اقتصادی و مقدمات اجرایی انجام شد، کارهای ارزیابی زیست 
محیطی انجام می شود. استاندار اصفهان ادامه داد: ارزیابی 
زیست محیطی نیز به این شکل نیست که جواب بله یا خبر 
به همراه داشته باشد بلکه مشخص می کند که برای کاهش 
خسارت های زیست محیطی باید چه تمهیداتی اندیشیده 
داد:  نشست خبر  این  در  اصفهان همچنین  استاندار  شود. 
متوسط نرخ تورم استان از دو ماه گذشته تاکنون از متوسط 

نرخ تورم کشور پایین تر آمده است.
زرگرپور با بیان اینکه در پنج سال گذشته همیشه نرخ تورم 
استان یک تا یک و نیم درصد از متوسط کشوری باالتر بود، 

افزود: اما اکنون این نرخ از متوسط کشوری کمتر شده است.

اصفهان، رتبه نخست کشوری در شورای 
گفتگوی بخش خصوصی و دولتی

کرج-خبرنگار زمان؛  مدیرکل اداره فرهنگ 
برگزاری  از  البرز  استان  اسالمی  ارشاد  و 
پنجمین نمایشگاه قرآن و عترت در استان 

خبرداد.
در نشست خبری که روز گذشته در سالن 
جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کاشانی  حسینی  موسی  سید  شد؛  برگزار 
گفت: همزمان با پانزدهم ماه مبارک رمضان 
پنجمین نمایشگاه قرآن و عترت استان البرز 
کتاب کودک،  در بخش های  غرفه  با 8۱ 
قرآنی، دیجیتال، طب و اسالمی، و... برگزار 

می شود..
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 
در خصوص برنامه های پیش بینی شده برای 
انجام کارهای فرهنگی در استان خاطرنشان 
کرد: سعی شده برنامه های اداره کل ارشاد 
البرز در گستره استانی و موضوعات مختلف 
برگزار شود همچنین باید به این نکته نیز 
اذعان داشت که خوشبتانه بیش از 9۰ درصد 

برنامه های این مجموعه اجرایی شده است.
حسینی کاشانی با تفکیک و تقسیم بندی در 
حوزه فرهنگ با تشریح برنامه های در دست 
برنامه  و  قرآنی  نمایشگاه  اجرای سال 95، 
های اوقات فراغت  گفت: با وجود مشکالت 
بسیاری که در این حوزه وجود دارد برنامه ها 
در حال اجرا است و برای هر کدام از برنامه 
های زمان مشخصی را طراحی کرده ایم که 
برنامه های آتی شامل: جشنواره موسیقی، 
نگارگری، روز قلم، هفته فرهنگ، نمایشگاه 

اعتباد و محافل انس با قرآن می باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 

با تاکید بر اینکه ۱5 غرفه از مجموع 8۱ غرفه 
در نظر گرفته شده برای نمایشگاه قرآن و 
عترت به بخش کتاب های قرآنی اختصاص 
داده شده است، گفت: در این بین ۴ غرفه 
مختص به حوزه کودک، ۱۴ غرفه به دستگاه 
های اجرایی استان، 22 غرفه به آثار مکتوب، 
۱7 غرفه به سبک زندگی اسالمی و قرآنی، 
۶ غرفه به حوزه دیجیتال و نرم افزار قرآنی و 
2 غرفه به مشاوره اختصاص داده شده است.

این  برگزاری  در  داد:  توضیح  مسوول  این 
نمایشگاه هیچ اعتیاری را از سوی وزارتخانه 
نداشته و همه اعتبارات مورد نیاز آن از محل 
این اداره کل و با حمایت و کمک دستگاه 

های استانی تخصیص یافته است.
سید موسی حسینی کاشانی  با تشریح برنامه 
های نمایشگاه قرآنی زمان افتتاح آن را ۶:3۰ 
بعد از ظهر روز سه شنبه  با حضور رییس 
سازمان محیط زیست و مسئوالن استانی 
اعالم کرد و افزود: این نمایشگاه از ساعت 9 

صبح الی ۱2ظهر و ۱8 عصر الی 2۴ شب  در 
محل دائمی نمایشگاه های فرهنگی و هنری 
واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

البرز میزبان شهروندان البری است.
با  کرد:  کرد  نشان  خاطر  مسئول  این 
هماهنگی های به عمل آمده با شهرداری 
اتوبوس هایی نیز در سطح شهر مستقر می 
شوند که انتقال عالقه مندان به نمایشگاه را 

انجام می دهند.
وی همچنین اظهار کرد: با همکاری دستگاه 
های مختلف استان کسانی که هنگام اذان در 
نمایشگاه قرآن و عترت حضور دارند، میهمان 
سفره افطار این اداره کل بوده،  برنامه اکران 
تعویض  و  نمایشگاه  برپایی  فیلم در طول 
قرآن نو با کتاب های قرآنی فرسوده از دیگر 
برنامه های در دست اجرای این اداره کل می 

باشد.
سید موسی حسینی کاشانی هزینه برگزاری 

نمایشگاه را صد میلیون تومان اعالم کرد.

برگزاری پنجمین نمایشگاه »قرآن و عترت« در البرز



1۰ نفت و انرژیسه شنبه 1 تیر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3264

هشت شرکت داخلی و خارجی برای ساخت 
واحدهای ال.ان.جی تقاضا داده اند

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از مذاکره با هشت متقاضی 
تاسیس واحدهای جدید ال.ان.جی )گاز طبیعی مایع شده( خبر داد 

که بیشتر آنها شرکت های بین المللی اند.
 با توجه به محدودیت انتقال گاز از طریق خط لوله، بخشی از صادرات 
گاز ایران به مناطق دوردست باید به صورت ال.ان.جی باشد که تحقق 

آن به ایجاد زیرساخت ها و تامین تجهیزات ویژه نیاز دارد.
بازار  در  ایران  بیشتر  آفرینی  نقش  در  ال.ان.جی  اهمیت  وجود  با 
تحریم  دلیل  به  ایران  در  آن  های  پروژه  هنوز  گاز،  جهانی  تجارت 

متوقف مانده است.
فنی ساخت  دانش  و  تجهیزات  به  ایران  و دسترسی  ها  تحریم  رفع 
بازار  این  در  را  ایران  حضور  زمینه  تواند  می  ال.ان.جی  واحدهای 
تسهیل کند و بر این اساس مذاکراتی نیز در این باره انجام شده است. 
ایران  گاز  صادرات  ملی  شرکت  مدیرعامل  نفت،  وزارت  گزارش  به 
ال.ان.جی  جدید  های  پروژه  مورد  در  متعدد  های  مذاکره  انجام  از 
از میان هشت متقاضی تاسیس  خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم 
واحدهای جدید که بیشتر آنها شرکت های بین المللی هستند، برای 

شیوه ورود به پروژه های ال.ان.جی در آینده تصمیم بگیریم.
در مشارکت  متقاضی  های  شرکت  اکنون  افزود:  کاملی   علیرضا 
 پروژه های ال.ان.جی پیشنهادهای خود را مطرح کرده اند و ما در 
از  اعالم شدن خط مشی  به محض  حال تصمیم گیری هستیم که 

سوی وزیر نفت، تصمیم نهایی گرفته می شود.
منتظر  گفت:  ایران  علیه  ترکیه  گازی  شکایت  نتیجه  درباره  کاملی 
اعالم نتیجه داوری هستیم، این نتیجه به یقین در مذاکرات آتی با 
طرف ترکیه ای و سایر شرکت هایی که از طریق مرز بازرگان یا مشابه 

آن مرز صادرات گاز داریم، تاثیرگذار خواهد بود.
تاکنون سه پروژه پرشین، ایران و پارس ال.ان.جی در ایران تعریف 
شده که به دلیل تحریم، دو پروژه پارس و پرشین ال.ان.جی متوقف 

شده است.
مسئوالن شرکت ملی صادرات گاز پیش از این اعالم کرده بودند روند 
تکمیل پروژه ایران ال.ان.جی که بیش از 5۰ درصد پیشرفت دارد، با 

لغو تحریم ها شتاب می گیرد.

بزرگترین نیروگاه برق بادی
 در آستانه تعطیلی قرار گرفت

برق  نیروگاه  بزرگترین  کرد:  اعالم  بینالود  نیروگاه  مدیرعامل 
است. گرفته  قرار  تعطیلی  آستانه  در  ایران  بادی 

عنوان  به  بینالود  نیروگاه  اینکه  به  اشاره  با  مبشر  محسن 
قرار  کامل  تعطیلی  آستانه  در  ایران  بادی  برق  نیروگاه  بزرگترین 
قالب بخش خصوصی  در  نیروگاه  که   ۱389 از سال  دارد، گفت: 
از سوی دولت تحویل داده شد، قراردادهای پاره وقتی به صورت 
اجرایی  و  تعریف  نیرو  وزارت  سوی  از  برق  خرید  برای  تضمینی 

شد.
دوره   9۴ سال  پایان  تا  اینکه  اعالم  با  بینالود  نیروگاه  مدیرعامل 
به  نیرو  وزارت  توسط  نیروگاه  این  برق  تضمینی  ساله خرید  پنج 
از  ماه  سه  گذشت  با  فعلی  شرایط  در  کرد:  تصریح  رسید،  پایان 
آغاز سال جدید، وزارت نیرو از خرید برق این نیروگاه به صورت 
فروش  برای  باید  که  است  کرده  اعالم  و  خودداری  تضمینی 
شرایط  در  اینکه  بر  تاکید  با  کند.وی  مراجعه  برق  بازار  به  برق 
و  نو  انرژی های  برق  خرید  برای  مستندی  قانون  هیچ گونه  فعلی 
در  گفت:  ندارد،  وجود  انرژی  بورس  و  برق  بازار  در  تجدیدپذیر 
حال حاضر به دلیل عدم خرید برق تولیدی به صورت تضمینی، 

قرار گرفته است. ابهام  از  اهاله ای  نیروگاه در  این  فعالیت  ادامه 
منظور  به  اقدامی  نیرو  وزارت  چنانچه  اینکه  بر  تاکید  با  مبشر 
خرید تضمینی برق و یا تعیین تکلیف قرارداد و نرخ خرید انجام 
نیروی  و  متوقف  توربین ها  فعالیت  نزدیک  آینده ای  در  ندهد، 
ظرفیت های  ایران  در  داشت:  اظهار  شد،  خواهد  تعبیه  انسانی 
بادی  برق  نیروگاه های  راه اندازی  و  ساخت  منظور  به  گسترده ای 

وجود دارد.
وی با اعالم اینکه برخورد وزارت نیرو با نیروگاه بینالود می تواند 
بخش  و  خارجی  سرمایه گذاران  برای  رفتاری  مناسب  الگوی  یک 
ایران  در  بادی  نیروگاه های  راه اندازی  و  ساخت  برای  خصوصی 
خرید  ساله   2۰ قرارداد  که  داریم  انتظار  دولت  از  گفت:  باشد، 
این  غیر  در  زیرا  باشد،  پایبند  بینالود  نیروگاه  از  برق  تضمینی 
یادآوری  با  شد.مبشر  خواهد  متوقف  نیروگاه  فعالیت  صورت 
برای  ظرفیت  و  پتانسیل  مگاوات  هزار   3۰ حاضر  حال  در  اینکه 
کرد:  تصریح  دارد،  وجود  ایران  در  بادی  برق  نیروگاه های  تولید 
برق  و  نو  انرژی های  عرضه  امکان  مستند،  قوانین  نبود  دلیل  به 
بادی در بازار برق و بورس انرژی وجود ندارد، زیرا قیمت خرید 

است. تضمینی  نیروگاه ها  نوع  این  برق 
در  بادی  نیروگاه های  مزیت های ساخت  تشریح مهمترین  در  وی 
صرفه جویی  گلخانه ای،  گازهای  انتشار  عدم  داشت:  اظهار  ایران 
انرژی  بودن  رایگان  مایع،  سوخت  های  و  طبیعی  گاز  مصرف  در 
مهمترین  از  آب  مصرف  در  توجه  قابل  صرفه جویی  و  باد 
تعهدات  به  اشاره  با  است.مبشر  نیروگاه ها  نوع  این  مزیت های 
پاک  انرژی های  توسعه  برای  بین المللی  سازمان های  به  ایران 
کرد:  خاطرنشان  گلخانه ای،  گازهای  گسترده  انتشار  عدم  و 
بادی  برق  انرژی  تولید  در  انحصار  عدم  مولد،  اشتغال آفرینی 
راه اندازی  برای  کوچک  مقیاس   توربین های  بومی سازی  و 
بادی  برق  تولید  افزایش  ویژگی های  دیگر  از  بادی  نیروگاه های 

در کشور است.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت
قیمت جهانی نفت در بازار معامالت آتی روز دوشنبه 

با افزایش آغاز به کار کرد.
بر اساس این گزارش، قیمت جهانی نفت در ساعات 
اولیه بازار معامالت آتی روز دوشنبه در منطقه آسیا 
به دلیل کاهش ارزش دالر آمریکا و فروکش کردن 
نگرانی ها در مورد خطرات احتمالی خروج انگلیس 

از اتحادیه اروپا، با افزایش روبرو شد.
در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با 3۴ سنت 
افزایش به ۴9 دالر و 5۱ سنت در هر بشکه رسید، 
ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت 
آمریکا برای تحویل در ماه جوالی با ۴۴ سنت افزایش 
در برابر ۴8 دالر و ۴2 سنت به ازای هر بشکه معامله 
شد.البته افزایش بهای نفت در اولین روز معامالت 
هفته جاری میالدی در حالی اتفاق افتاد که افزایش 
تعداد دکل های فعال حفاری نفت آمریکا و به دنبال 
آن احتمال افزایش تولید هم نتوانست به روند بهبودی 

قیمت نفت آسیب وارد کند.

قطر به دنبال تصاحب بازارهای 
گازی ایران

در حالی ایران به تازگی مذاکره برای تولید ال ان 
جی را با 8 شرکت آغاز کرده است که رقیب دیرینه 
گازی ایران در پارس جنوبی یعنی قطر به دنبال 
تصاحب بازارهایی است که ایران سال های دراز به 

آنها چشم دوخته بود.
به گزارش فارس همانطور که بارها از سوی مسئوالن 
صنعت نفت ایران اعالم شده است اگرچه اولویت 
اصلی صادرت گاز ایران کشورهای منطقه و همسایه 
است،اما بازارهای اروپایی نیز از اهداف بلند مدت 
از قدیم  به طوری که  ایران هستند  صادرات گاز 
برخی کشورها مانند یونان و سوئیس مشتری گاز 
ایران بودند و مذاکراتشان به دلیل مسائل سیاسی 

این مذاکرات متوقف ماند.
با توجه به محدودیت انتقال گاز از طریق خط لوله، 
صادرات گاز ایران به مناطق دوردست مانند اروپا 
باید به صورت ال.ان.جی صورت پذیرد اما پروژه های 
تولید ال ان جی در ایران به دالیل مختلف از جمله 

تحریم متوقف مانده است.
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران اخیرا از 
انجام مذاکره های متعدد در مورد پروژه های جدید 
ال.ان.جی خبر داده و گفته است: امیدواریم بتوانیم 
از میان هشت متقاضی تاسیس واحدهای جدید که 
بیشتر آنها شرکت های بین المللی هستند، برای 
شیوه ورود به پروژه های ال.ان.جی در آینده تصمیم 
شرکت  ظاهرا  مسؤول  مقام  این  گفته  بگیریم.به 
های متقاضی مشارکت در پروژه های ال.ان.جی 
پیشنهادهای خود را مطرح کرده اند و ایران در حال 
تصمیم گیری برای انتخاب شرکت اصلح است که 
به محض اعالم شدن خط مشی از سوی وزیر نفت، 

تصمیم نهایی گرفته می شود.
و  ایران  پرشین،  پروژه  تاکنون سه  اساس  این  بر 
پارس ال.ان.جی در ایران تعریف شده که به دلیل 
تحریم، دو پروژه پارس و پرشین ال.ان.جی متوقف 
شده است.مسئوالن شرکت ملی صادرات گاز پیش 
از این اعالم کرده بودند روند تکمیل پروژه ایران 
ال.ان.جی که بیش از 5۰ درصد پیشرفت دارد، با 

لغو تحریم ها شتاب می گیرد.
هنوز  ایران  حالی  در  است  حاکی  گزارش  این 
کوچکترین را برای تولید ال ان جی برنداشته است، 
براساس آمار و اطالعات رسمی صادرات ال ان جی 
قطر به اروپا کاهش و در عوض صادرات آن به آسیا 

7۱ درصد افزایش یافته است.
با  اروپا  به  صادرات  کاهش  گفت  باید  همچنین 
افزایش صادرات قطر به بازارهای خاورمیانه و جنوب 
آسیا همراه بوده است،به عنوان مثال صادرات قطر به 
مصر، پاکستان، کویت و هند در همین زمان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته با 7۱ درصد افزایش از 
۶ میلیارد به ۱۰.3 میلیارد متر مکعب رسیده است.

اعمال تغییرات در قراردادهای بلندمدت صادرات 
گاز قطر به کشورهای پاکستان و هند عامل اصلی 
افزایش  همچنین  است.  قطر  صادرات  افزایش 
تقاضای داخلی مصر و کاهش تولید داخلی گاز این 
کشور و افزایش تقاضای کویت تحت تاثیر قیمتهای 
افزایش  دیگر  عامل   LNG محموله های  پایین 

صادرات قطر به این کشورهاست.
با این شرائط به نظر می رسد ایران نه تنها برای 
صادرات گاز به اروپا مشکالت عدیده ای دارد بلکه 
کشورهای دوردست آسیایی نیز از این قاعده مستثنی 
نیستند زیرا رقیب سرسخت ما در پارس جنوبی، 
چشم به بازارهای ایران دوخته است که سالهاست 

ایران با آنها در حال رایزنی و مذاکره بوده است.

افزایش قیمت جهانی نفت
 ادامه دارد

خبرگزاری رویترز )Reuters( اعالم کرد، افزایش 
قیمت نفت خام دیروز  در بازارهای جهانی ادامه 
داشت، زیرا کاهش نرخ برابری دالر در مقابل سایر 
ارزهای اصلی و فروکش کردن نگرانی ها در مورد 
خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا منجر به باال 
رفتن قیمت های نفت شد.قیمت نفت برنت دریای 
)مرداد-شهریور(  اوت  ماه  در  تحویل  برای  شمال 
وقت  به  دوشنبه  روز  بامداد   ۰۴:55 ساعت  در 
گرینویچ در بازار لندن ۴8 سنت نسبت به جمعه 
سنت  و ۶5  به ۴9دالر  و  یافت  افزایش  گذشته 
در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت برنت در پایان 
معامالت جمعه گذشته با یک دالر و 98 سنت یا 
۴.2 درصد افزایش نسبت به روز پیش از آن، به 
بهای ۴9 دالر و ۱7 سنت معامله شد.قیمت نفت 
خام آمریکا برای تحویل در ماه ژوئیه )تیر-مرداد( 
نیز در بازار نایمکس نیویورک با 55 سنت افزایش 
نسبت به جمعه گذشته به ۴8 دالر و 53 سنت در 
هر بشکه رسید. هر بشکه نفت خام آمریکا در پایان 
معامالت جمعه گذشته با 3.8 درصد افزایش نسبت 
به روز پیش از آن به ۴7 دالر و 98 سنت رسید.در 
آستانه همه پرسی روز پنجشنبه انگلیس در مورد 
ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، نتایج سه 
نظرسنجی نشان می دهد، ماندن در اتحادیه اروپا، 

آرای بیشتری دارد.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

مدیر امور بین الملل شرکت نفت با بیان اینکه 
ژاپن بیش از 2۰۰ هزار بشکه از ایران نفت وارد 
کرده است، گفت: کاهش ظرفیت پاالیشی به 
مهمترین چالش صادرات نفت به ژاپن تبدیل 

شده است.
وضعیت  آخرین  درباره  قمصری  سیدمحسن 
اینکه   به  اشاره  با  ژاپن  به  ایران  نفت  صادرات 
این کشور حدود ۱2۰  به  قرارداد فروش نفت 
وجود  این  با  گفت:  است،  روز  در  بشکه  هزار 
میزان خرید نفت این کشور از ایران در سه ماه 

اخیر افزایش پیدا کرده است.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با 
بیان اینکه این کشور آسیایی ماه گذشته بیش 
از 2۰۰ هزار بشکه از ایران نفت خریده است، 
حال  در  ژاپن  پاالیشی  ظرفیت  کرد:  تاکید 
 5 از  ظرفیت،  این  طوری که  به  است،  کاهش 
میلیون بشکه در روز به 3 میلیون و ۶۰۰ هزار 
بشکه رسیده است و قرار است بیش از این نیز 

کاهش پیدا کند.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران 
خاطرنشان کرد: با این شرایط، ایران می تواند 
میان ۱۶۰ تا 2۰۰ هزار بشکه از این بازار سهم 

داشته باشد.

هفته  قمصری  سیدمحسن  حال،  همین  در 
گذشته  درباره ادعای برخی از رسانه های غربی 
به  ایران  نفت  صادرات  آزاد  سقوط  بر  مبنی 
پاالیشگاه های ژاپنی، گفته بود: حجم صادرات 
ابتدای سال جاری میالدی  از  ایران  نفت خام 
در مقایسه با سال 2۰۱5 نه تنها کاهش نداشته 

که حتی افزایش هم پیدا کرده است.

درصد   32 حدود  اکنون  هم  مهر،  گزارش  به 
سعودی  عربستان  اختیار  در  ژاپن  نفت  بازار 
درصد،   22.۴ امارات  کشورهای  سهم  و  بوده 
روسیه  درصد،   8.3 قطر  درصد،   9.۱ کویت 
هشت درصد و مکزیک 2.73 درصد بوده این 
از سهمی  ایران  اکنون  است که هم  در حالی 

حدود 5 درصدی در این بازار برخوردار است.

یکی از برنامه های کالن ایران در اختیار گرفتن 
سهمی حدود ۱۰ درصدی و معادل 35۰ هزار 
صورت  در  که  است  روز  در  خام  نفت  بشکه 
تحقق این برنامه، ایران به سومین کشور بزرگ 
تامین کننده نفت خام ژاپنی ها تبدیل خواهد 

شد.
مهمترین چالش  پیش روی به منظور افزایش 
ژاپنی،  پاالیشگاه های  به  ایران  نفت  صادرات 
کشور  این  در  نفت  پاالیش  ظرفیت  کاهش 
از  ژاپن  نفت  پاالیش  ظرفیت  است.  آسیایی 
در  بشکه  هزار   5۰۰ و  میلیون  پنج  حدود 
سه  حدود  روزانه  به  اخیر  سال  چند  در  روز 
که  یافته  کاهش  بشکه  هزار   5۰۰ و  میلیون 
محدود شدن ظرفیت پاالیش نفت، رقابت در 
بین کشورها به منظور گرفتن سهم بیشتر در 
این بازار استراتژیک نفتی را دو چندان کرده 

است.
گذاری  هدف  از  نفت  شرکت  حال،  همین  در 
کسب سهمی ۱۰ درصدی در بازار نفتی ژاپن 
در دوران پساتحریم خبر داده و تاکید می کند: 
نفت خام  تحریم ها حجم صادرات  لغو  از  پس 
ایران به ژاپن باید به 35۰ هزار بشکه در روز 

افزایش یابد.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت

ژاپن مشتری ۲۰۰ هزار بشکه نفت ایران شد

حجم صادرات گاز به ترکیه 
با  تاکنون  امسال  ابتدای  از 
۱۱ درصد افزایش نسبت به 
مدت مشابه پارسال به بیش 
مترمکعب  میلیارد   ۱.8 از 

رسید.
دیسپچینگ  سرپرست 
شرکت ملی گاز ایران اظهار 
کرد: طی 8۶ روز امسال به 
 2۱.5 روزانه  متوسط  طور 
به   گاز  مترمکعب  میلیون 

ترکیه ارسال شده است.
عبدالرضا ابراهیمیان با اشاره به حجم تزریق 
گاز به مخازن نفتی اظهار کرد: در بازه زمانی 
یادشده میزان تزریق گاز به مخازن نفتی از 
رشد بسیار خوبی برخوردار بوده و به چهار 

میلیارد و 5۴۰ میلیون مترمکعب رسید.
به  گاز  تزریق  میزان  این  کرد:  اعالم  وی 
مخازن نفتی، 5۰۰ میلیون متر مکعب بیشتر 
از برنامه مصوب شرکت ملی نفت ایران بوده 

و سبب صیانت از مخازن نیز خواهد شد.
سرپرست دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
در ادامه به برداشت گاز از منابع اشاره کرد 
و گفت: حجم برداشت گاز از منابع طی 8۶ 
به  نسبت  افزایش  درصد  پنج  با  امسال  روز 
روزانه  متوسط  به طور  پارسال  مشابه  مدت 

55۱ میلیون مترمکعب بوده است.
وی ادامه داد: در بازه زمانی یادشده، میزان 
مصرف گاز طبیعی در بخش  خانگی، تجاری 
و صنایع کوچک به طور متوسط ۱9۶ میلیون 
مقدار  این  که  است  بوده  روز  در  مترمکعب 

نسبت به مدت مشابه پارسال 9 درصد رشد 
داشته است.

گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ  سرپرست 
ایران، میزان مصرف گاز طبیعی نیروگاههای 
کشور در 8۶ روز امسال را به طور میانگین 
و گفت:  کرد  اعالم  مترمکعب  میلیون   ۱72
حجم مصرف گاز در بخش صنایع کشور در 
افزایش  درصد  چهار  با  یادشده  زمانی  بازه 
نسبت به مدت مشابه پارسال به 98 میلیون 

مترمکعب رسیده است.
ابتدایی  روزه   8۶ در  داد:  ادامه  ابراهیمیان 
مصرفی  سوخت  درصد   95 حدود  امسال، 
تامین شده  از طریق گاز طبیعی  نیروگاهها 

است.
 83 حدود  مجموع  در  پارسال  افزود:  وی 
طبیعی  گاز  با  نیروگاهها  سوخت  از  درصد 
پیش بینی  نیز  سال  پایان  تا  و  شد  تامین 
نیاز  مورد  سوخت  از  درصد   93 می شود 

نیروگاهها توسط گاز طبیعی تامین شود.

مجلس  انرژی  کمیسیون  اول  رییس  نائب 
و فسادآور  بنزین،  شدن  دونرخی   گفت: 

غیرشفاف  را  اقتصاد کشور  و  بوده  زا  رانت   
دارد  آمادگی  کمیسیون  بنابراین  سازد،  می 
مربوط  پیشنهادات  بررسی  به  نسبت  تا 
را  بنزین  کردن  دونرخی  قانون  اصالح  به 
درباره  خامکامی  امیری  دهد.حسین  انجام 
مصوبه  لغو  برای  کارشناسان  پیشنهاد 
دهم،  مجلس  توسط  بنزین  کردن  دونرخی 
افزود: چنانچه دولت، الیحه اصالح دونرخی 
کمیسیون  در  کند،  ارایه  را  بنزین  شدن 
با توجه  اما  انرژی مجلس بررسی می شود؛ 
به  دهم  مجلس  انرژی  کمیسیون  اینکه  به 
تازگی تشکیل شده، هنوز درباره موضع این 
کمیسیون درباره اجرای طرح دونرخی کردن 

بنزین، بحثی انجام نشده است.
این طرح در  بررسی  یادآور شد: هنگام  وی 
کمیسیون  اعضای  از  برخی  نهم،  مجلس 
به  نسبت  مجلس  نمایندگان  و  انرژی 
ساز  مشکل  را  آن  و  داشته  انتقاداتی   آن 

می دانستند.
شدن  دونرخی   : گفت  خامکامی  امیری 
است،  های گذشته  به سال  عقبگرد  بنزین، 
بنابراین : دونرخی شدن بنزین مفاسد خود 

را به همراه خواهد داشت.
گذشته  در  تلخی  تجربه  شد:  یادآور  وی 
پیرامون چند نرخی شدن کاالهای مختلف 
از جمله بنزین وجود داشت و بازگشت به آن 
این طرح،  اجرای  با  و  نیست  دوران درست 

زمینه های بروز فساد را فراهم می سازیم.
مجلس  انرژی  کمیسیون  اول  رئیس  نایب 

ها،  یارانه  هدفمندی  قانون  اساس  بر  افزود: 
باید نرخ بنزین تا پایان برنامه پنجم توسعه 
اما دونرخی  تعیین شده می رسید،  رقم  به 
شمار به  قانون  این  مغایر  بنزین،   کردن 

 می رود.
به گزارش ایرنا، برخی کارشناسان روز های 
گذشته با توجه به مشکالتی که برای اجرای 
آید،  می  بوجود  بنزین،  شدن  نرخی  دو 
ای  الیحه  که  اند  داده  پیشنهاد  دولت  به 
کردن  دونرخی  طرح  حذف  برای  اصالحی 
به  نرخی  تک  بنزین  عرضه  تداوم  و  بنزین 

مجلس دهم ارایه دهد.
شورای  مجلس  نمایندگان  پیش  چندی 
به   95 بودجه  الیحه  بررسی  در  اسالمی 
پیشنهادی رای دادند که بر اساس آن، کارت 

سوخت حفظ و بنزین دونرخی می شود.
برای  بنزین  قیمت  مصوبه،  این  براساس 
مصارف باالتر از سهمیه یا با استفاده از کارت 
از سوی دولت به قیمت فوب  جایگاه  داران 
خلیج فارس )قیمت روی عرشه کشتی( و با 
احتساب هزینه های حمل و توزیع، مشخص 

می شود.
هر چند دولت و وزارت نفت با دونرخی کردن 
بنزین مخالفند، اما با توجه به مصوبه مجلس 
از  قانونی  با طی مراحل  باید  این طرح  نهم، 
به  نیاز  امر  این  که  اجرایی شود  پاییز  فصل 

ابالغ مصوبه یاد شده از سوی دولت دارد.
دولت یازدهم از بهار 9۴ طرح سهمیه بندی 
اساس،  این  بر  و  ساخت  متوقف  را  بنزین 
معمولی  بنزین  لیتر  )هر  نرخی  تک  بنزین 

۱۰ هزار ریال( شد. 

جهش 11 درصدی صادرات گاز ایران
 به ترکیه

مجلس دهم برای بررسی پیشنهاد لغو دونرخی 
بنزین آمادگی دارد

تعداد  امسال  تابستان  در  این که  باوجود 
شهرهای درگیر تنش آبی به 3۰۱ شهر کاهش 
یافته، اما 35 میلیون نفر که عمدتا در شهرهای 
بزرگ قرار دارند در معرض کمبود آب هستند.
گذشته  سال  این که  بیان  با  جانباز  حمیدرضا 
از مجموع یک هزار و ۱3۶ شهر تحت پوشش 
با  شهر   5۴7 فاضالب  و  آب  شرکت  خدمات 
شرایط  با  نفر  میلیون   5۰ از  بیش  جمعیتی 
کمبود  کرد:  اظهار  بودند،  مواجه  آبی  تنش 
بوده  درصد   23 آب  مصرف  مقابل  در  منابع 
است و این در شرایطی است که امسال تعداد 
کاهش  شهر   3۰۱ به  بحران  دارای  شهرهای 
به  نسبت  منابع  میزان  که  گفت  باید  و  یافته 

مصارف 8.۶ درصد اختالف دارد.
به گفته وی این 3۰۱ شهر شامل 78 شهر با 
جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر از جمله شیراز، 

اصفهان، کرمان و بوشهر می شود.
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
شیراز  وضعیت  پیش بینی  خصوص  در  کشور 
درود زن   سد  از  آب  انتقال  دوم  خط  گفت: 
و   BOT صورت  به  تصفیه خانه  اجرای  و 
انتقال به سرعت در حال  همچنین تونل خط 
پایان  در  که  می شود  پیش بینی  و  است  اجرا 

سال ۱39۶ به بهره برداری برسد.
پروژه   دو  نیز  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  جانباز 
است  قرار  نیز  شیراز  اطراف  مهر  مساکن 
مشکل  شده  گرفته  نظر  در  تدابیر  براساس 

تامین آب آنها برطرف شود.
را  کشور  بحرانی  شهرهای  از  یکی دیگر  وی 
اصفهان دانست و افزود: به دلیل وجود شرایط 

وخیم در سد زاینده رود و با توجه به این که این 
تثبیت  انجام  کمترین  در  حاضر  حال  در  سد 
شده است، لذا می توان گفت که دراصفهان با 

مشکل تامین آب روبه رو خواهیم بود.
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  عامل  مدیر 
کشور با بیان این که در این میان برای تامین 
مشکل  دچار  نیز  مبارکه  فوالد  نیاز  مورد  آب 
خواهیم شد، اظهار کرد: تمهیداتی برای تامین 
را در  نفر  آب سامانه اصفهان که پنج میلیون 
نظر  در  می شود  شامل  یزد  و  اصفهان  استان 

گرفته ایم.
جانباز با بیان این که در شرایط فعلی مدیریت 
فشار را در نظر گرفته ایم، ادامه داد: پیش بینی 
تحت  روستاهای  و  شهرها  در  که  می شود 

پوشش با اطالع رسانی بتوانیم تا تکمیل سامانه 
این مشکل را برطرف کنیم.

تابستان امسال گرمتر از سال های قبل
سازمان  پیش بینی های  به  اشاره  با  وی 
امسال  که  می رسد  نظر  به  گفت:  هواشناسی 
از  گرمتر  درصد   ۱.5 تا  نیم  بین  تابستان 
این که  به  توجه  با  و  باشد  قبل  سال های 
می افتد  اتفاق  تاخیر  با  نیز  پاییزی  بارش های 
آبی جدید  پایان سال  این است که در  برنامه  
به  رسیدگی  برای  را  منسجمی  برنامه  بتوانیم 

سد زاینده رود تنظیم کنیم.
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  عامل  مدیر 
را  آبی  بحران  شهرهای  از  یکی دیگر  کشور 

این  با توجه به این که  افزود:  کرمان دانست و 
شهر کماکان از آب زیرزمینی تامین می شود، 

لذا امسال با بحران آب روبه رو خواهد بود.
انتقال  مساله  این  حل  برای  جانباز  گفته  به 
قرار گاه  از  این خط  تونل  پروژه  تکمیل  و  آب 
است.  انجام  حال  در  سرعت  به  خاتم االنبیاء 
به  نیز  طرح  نیاز  مورد  لوله های  همچنین 
شده  گرفته  قرار  اختیار  در  فاینانس  صورت 
و پیش بینی می شود که طرح در سال ۱38۶ 

اجرایی شود.
وی در خصوص وضعیت شهر بوشهر که جزو 
کرد:  تصریح  است،  آبی  تنش  دارای  شهرهای 
محل  دو  از  بوشهر  آبی  تنش  وجود  از  قبل 
از  آب  انتقال  سامانه  و  کوثر  سراسری  انتقال 
جنوب استان فارس تامین می شد، اما به دلیل 
وجود خشکسالی ها در حال حاضر نمی تواند از 
دریافت  را  خود  نیاز  مورد  آب  بخش  دو  این 

کند.
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  عامل  مدیر 
هزار   ۱۰ اساس  برهمین  داد:  ادامه  کشور 
و  شده  مدار  وارد  شیرین کن  آب  مترمکعب 
طبق مذاکرات صورت گرفته با نیروگاه اتمی 
مترمکعب  میلیارد   35 که  است  قرار  بوشهر 

دیگر آب شیرین کن وارد این سایت شود.
جانباز اظهار کرد: طبق پیش بینی های صورت 
گرفته قبل از پایان شش ماهه اول قرار داد این 
باید گفت  اما به طور کلی  ابالغ می شود،  طرح 
این که  به  توجه  با  ایران  مرکزی  فالت  در  که 
بارش های مناسبی نداشته ایم مشکالت کمبود 

آب خودنمایی می کند.

۳۵ میلیون نفر امسال درگیر تنش آبی هستند

ایران  خام  نفت  صادرات  مقاصد  برجام  اجرای 
کشور  پنج  به  تنها  تحریمها  دوران  در  که  را 
را  غربیها  و  داد  افزایش  بود،  شده  محدود 

مشتری نفت ایران کرد.
وزارت  ریزی  برنامه  معاونت  شانا،  گزارش  به 
اجرای  دستاوردهای  اهم  گزارشی  در  نفت 
در صنعت  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه 
صادرات  مجموع  کرد:  اعالم  و  تشریح  را  نفت 
فروردین  در  کشور  گازی  میعانات  و  خام  نفت 
ماه سال ۱395 نسبت به استقرار دولت یازدهم 

برابر   2 از  بیش   )۱392 سال  نخست  ماه   ۶(
شده است.

در بخشی از این گزارش به مقاصد فروش نفت 
اجرای  از  پیش  است:  آمده  شده،  اشاره  ایران 
برجام محموله های نفت خام ایران تنها به پنج 
سبب  برجام  اجرای  اما  شد،  می  صادر  کشور 
اروپایی  بازارهای  به  نفت  فروش  ایران  شد 
را  است  داشته  حضور  آنها  در  تر  پیش  که  را 
ایتالیا،  پرتغال،  اسپانیا،  روسیه،  ازسرگیرد؛ 
شل  و  توتال  مانند  شرکتهایی  حتی  و  یونان 

ایران شدند. نفت  مشتریان 
ذخیره  برای  مخازن  اجاره  امکان  شدن  فراهم 
خارج  در  گازی  میعانات  و  خام  نفت  سازی 
ملی  شرکت  برای  موانع  کامل  رفع  کشور،  از 
این  نفتکشهای  تردد  امکان  و  ایران  نفتکش 
شرکت به همه نقاط برای انتقال نفت خام، آزاد 
کشورهای  در  ایران  شده  مسدود  وجوه  شدن 
حساس  کاالهای  خرید  مشکالت  رفع  خارجی، 
میدانهای  توسعه  برای طرحهای  بویژه  تحریمی 
خارجی  معتبر  شرکتهای  عالقمندی  مشترک، 

مختلف  های  حوزه  در  گذاری  سرمایه  برای 
صنعت نفت از دیگر دستاوردهای اجرای برجام 

در صنعت نفت است.
در این گزارش همچنین عنوان شده است: پس 
از اجرای برجام مذاکرات متعددی با شرکتهای 
معتبر اروپایی، روسی، چینی، ژاپنی، کره ای و 
هندی برای پروژه های بزرگ نفت و گاز کشور 
منجر  مذاکرات  این   از  برخی  که  شده  انجام 
معتبر  شرکتهای  با  توافقنامه  چند  امضای   به 

المللی شده است. بین 

تشریح دستاوردهای برجام در صنعت نفت؛

برجام راه را برای ورود 
دوباره نفت ایران به 

قاره سبز باز کرد
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ناهماهنگی در سیاست های اقتصادی 
مريم بهنام راد

خودکفایی  جهت  در  تولید  نقش  اهمیت 
تولید  توسعه  کشور،  اقتصادی  پیشرفت  و 
صادرات محور از اقداماتي است که در جهت 
توسعه اقتصادي باید اجرایي شود . در حال 
برای  جهانی  مطرح  حاضرتولیدکنندگان 
چیرگی بر پیچیدگی های رقابت در بازارهای 
مدرن  نظام های  و  جدید  اصول  بین المللی، 
برگزیده اند  را  تولید  از  حمایت  و  مدیریت 
با سرلوحه قراردادن   نیز  اقتصاد کشور ما  و 

تولید و حمایت ازتولید ملي آن هم  تنها در حد حرف و شعار از مجموعه 
گسترده و متنوع سیاست های هدایتی و حمایتی ، تولید در جهت تحقق 
خودکفایی داخلی و توسعه تولیدات صادرات محور مهجور مانده است . 
توسعه و مزیت های رقابتی پایدار با افزایش مستمر کیفیت، توجه به تولید 
صادرات محور، تقویت و توانمندسازی بنگاه های تولیدی و ایجاد جذابیت در 
این بخش ها تشکیل دهنده ارکان موج جدید سیاست های حمایتی از بخش 
تولید و صنعت کشور به حساب مي آید . برنامه ریزی صحیح و مبنا قرار دادن 
نظام های جدید حمایت و مدیریت تولید می تواند منجر به تقویت مزیت  
رقابتی شود. ضرورت دارد نظام مدیریت تولید کشور، با در نظر گرفتن شرایط 
و همچنین موقعیت رکود اقتصادي، تحول اساسي در بخش تولید و صنعت 
کشور داشته باشد .ناهماهنگی سیاست های اقتصادی  یکی  از چالش های 
اساسی صنعت ،تولید و تجارت کشور است و سیاست تجاری نامناسب و 
نظام ارزی ناهماهنگ با آن می تواند تولید و تجارت در کشوررا از بین ببرد. در 
میان سیاست های اقتصادی مرتبط با صنعت و تجارت خارجی، سیاست های 
ارزی، پولی و مالی نقش برجسته ای ایفا می کنند. این سیاست ها ضمن 
تاثیرگذاری بر یکدیگر آثار خود را بر پیشبرد یا متوقف سازی اثرات سیاست 
تجاری بر جای می گذارد. ضرورت دارد در برنامه ریزی ها، توجه جدی  بر 
تولیدی  بنگاه های  برای شکل گیری  حمایتی  سیاست های  اتخاد  مسیر 
و صادراتی توانمند و نیز شبکه های تخصصی قرار بگیرد . روشن است 
که حمایت از تولید ملی با در نظر گرفتن نقش های مشخص برای تمام 
بخش های جامعه معنا پیدا می کند و چه در بخش طراحی و چه در بخش 

اجرا نمی توان آن را تنها به مجموعه دولت محدود ساخت.
 

 کشاورزي
صدور مجوز واردات نهال و اندام های تکثیری لغو شد

و  نهال  واردات  ضروری  غیر  مجوزهای  کشاورزی  جهاد  وزارت 
اندام های تکثیری را لغو کرد.لغو مجوزهای غیرضروری واردات نهال 
با  تکثیری  اندام های  همچنین  و  تجاری  های  پایه  و  ارقام  شامل 
هدف تسهیل در تجارت و کسب و کار فعاالن بخش کشاورزی و 
در راستای قانون اصالح مواد )1(،)6( و )7( سیاست های اصل 44 
در  وزیر جهاد کشاورزی  مقام  است.قائم  انجام شده  اساسی  قانون 
امور بازرگانی و صنایع کشاورزی نیز طی نامه ای، لغو مجوزهای غیر 
ضروری واردات نهال و اندام های تکثیری را به معاون توسعه روابط 
تجارت  توسعه  سازمان  کل  رییس  و  خارجی  بازرگانی  اقتصادی، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد.مهر فرد در این نامه آورده 
رعایت  با  تجاری(  های  پایه  و  )ارقام  نهال  انواع  واردات  که  است 
ضوابط فنی و شرایط قرنطینه ای اعالم شده توسط سازمان حفظ 
نباتات و همچنین مطابق با فهرست ارقام ثبت شده از سوی موسسه 

تحقیقات ثبت گواه بذر و نهال مجاز است.
 

 چین دوم برگ سبز چای آغاز شد
چای  سبز  برگ  ارزش  اینکه  بیان  با  کشور  چای  سازمان  رئیس 
خریداری شده از کشاورزان تاکنون 99 میلیارد تومان بوده است، 
گفت: تاکنون 23.5 میلیارد تومان از این مقدار به چایکاران پرداخت 
شده است.محمدولی روزبهان با بیان اینکه چین دوم برگ سبز چای 
تاکنون 50  اردیبهشت  ابتدای  از  فارس  گفت:  است،به  آغاز شده 
هزار تن برگ سبز چای از کشاورزان خریداری شد.رئیس سازمان 
چای کشور ارزش برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران را 99 
میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 23.5 میلیارد تومان از پول خرید 
چایکاران به آنها پرداخت شده که معادل 24 درصد بهای برگ سبز 

چای است.
 

 افزایش ۸ هزار تنی تولید پسته در سال ۹۵

بیان  با  وزارت جهاد  و خشک  میوه های سردسیری  دفتر  مدیرکل 
اینکه برآورد می شود میزان تولید پسته در سال جاری حدود 256 
هزارتن   8 قبل حدود  سال  به  نسبت  تولید  گفت:  باشد،  تن  هزار 
گزارشات  براساس  اینکه  بیان  با  تن  روئین  دارد.رمضان  افزایش 
رسیده از استان ها، برآورد می شود امسال حدود 256 هزارتن پسته 
تولید ما  : سال گذشته میزان  به مهر گفت  تولید شود،  در کشور 
نزدیک به 250 هزارتن بود که این میزان در سال جاری حدود 8 
سال  در  را  محصول  این  صادرات  میزان  دارد.وی  افزایش  هزارتن 
گذشته حدود 130 هزارتن عنوان کرد و ادامه داد: در دوماه نخست 
امسال نیز نزدیک به 13 هزارتن پسته از کشور صادر شده است.

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی 
شرایط تولید پسته را در کشور مطلوب عنوان کرد و گفت: ما باغات 
این  تولید  روند  مجموع  در  و  داریم  کشور  در  خوبی  بسیار  پسته 

محصول رو به رشد است.
 

 صنعت
شرکت فوالد اصفهان 73 درصد سهامش

 را واگذار می کند
در  ایران  فوالد  بزرگ  تولیدکننده  سومین  اصفهان،  فوالد  شرکت 
تا  است  تالش  در  دارد،  تولید  افزایش  برای  که  برنامه هایی  میان 
73 درصد سهام خود را عرضه کند.شرکت فوالد اصفهان، سومین 
تولیدکننده بزرگ فوالد ایران در میان برنامه هایی که برای افزایش 
است. )برای عرضه سهام خود(  در جستجوی خریدار  دارد،  تولید 

مسعود غالم پور، مدیر تحقیقات و بازاریابی در بانک سرمایه گذاری 
نوین در مصاحبه ای در تهران گفت شرکت های در کره جنوبی و 
لوگزامبورگ تمایل دارند تا سهامی در این شرکت بخرند. شرکت 
و صندوق  ایران  می دهد.  مشاوره  دولت  به  فروش  زمینه  در  نوین 
فوالد می خواهند 73 درصد  بازنشسته  کارگران  برای  بازنشستگان 
سهام این شرکت را بفروشند.مجتبی فریدونی، مدیر سرمایه گذاری 
خود  تولید  تا  دارد  نظر  در  اصفهان  فوالد  گفت  اصفهان  فوالد  در 
به 3.2 میلیون تن متریک در سال  از 2.4 میلیون تن متریک  را 
منتهی به مارس 2017 افزایش دهد.وی افزود در سال گذشته به 
علت رشد کند اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت، تولید 4 درصد 

کاهش یافت.

شاخص بورس ۴12 واحد افت کرد
دادوستدهای  جریان  در  بورس  شاخص 
روزگذشته  بازار سرمایه 412 واحد کاهش را 
روزگذشته   معامالت  پایان  ثبت رساند.در  به 
657میلیون  تعداد  دادوستد  با  سرمایه  بازار 
138میلیارد  به ارزش  تقدم  حق  و  سهم 
بورس  شاخص  نوبت،  47هزار  در  تومان 
و  هزار   72 ارتفاع  به  و  کرد  افت  412واحد 
تاثیر  کرد.بیشترین  عقب نشینی  615واحد 
به  نیز  سهام  بازار  دماسنج  حرکت  بر  منفی 
نام نمادهای معامالتی تاپیکو، فوالد و شبندر 
اخابر،  معامالتی  نمادهای  مقابل  در  و  شد 
ریزش  مانع  خود  رشد  با  تیپیکو  و  وبملت 
اصلی  شدند.شاخص های  شاخص  بیشتر 
بودند  منفی  روزگذشته   هم  سرمایه  بازار 
به طوری که شاخص قیمت )وزنی ــ ارزشی( 
قیمت  58واحد،  )هموزن(  کل  150واحد، 
527واحد  آزادشناور  47واحد،  )هموزن( 
دوم  بازار  و  235واحد  اول  بازار  شاخص  و 
1218واحد افت کردند.بر اساس این گزارش؛ 
در بازارهای فرابورس ایران نیز با جابه جایی 
571میلیون ورقه به ارزش 307میلیارد تومان 
در 39هزار نوبت، آیفکس 7.7 واحد افت کرد 

و به ارتفاع 757واحد رسید.
 

 معدن
 شرکت تازه تاسیس عمانی در ایران 

معدن خرید
درصد   70 عمانی  تاسیس  تازه  شرکت  یک 
را  ایران  در  آنتیموان  معدن  یک  سهام  از 
اوبار  تاسیس  تازه  کرد.شرکت  خریداری 
درصد   70 عمان  اینترنشنال  ماینینگ 
را  ایران  در  آنتیموان  معدن  یک  سهام  از 
خریداری کرده است.معدن سیرزار در 125 
واقع  مشهد  شهر  غرب  جنوب  کیلومتری 
شرکت  به  متعلق  معدن  این  است.  شده 
پارت گوال گیتی مشهد است که در زمینه 
معدن کاری و خرید و و فروش مواد معدنی 
و غیرمعدنی تخصص دارد.پارت گوال از سال 
2011 در معادن روی زمین فعالیت دارد و 
اخیرا فعالیت های معدنی زیرزمینی خود را 
برای افزایش ظرفیت تولید آغاز کرده است.بر 
اساس بیانیه ای که شرکت اوبار منتشر کرده، 
امضای  به  اخیرا در شهر مشهد  قرارداد  این 

طرفین رسیده است.
 

 تامین مالی ۴ کشور برای 
معادن ایران

با پیگیری  اینکه  با بیان  معاون وزیر صنعت 
با  ایران  بانکی  مشکل  مرکزی،  بانک 
است،  شده  حل  کامال  اروپایی  کشورهای 
و  ایتالیا  آلمان،  کره،  از  فاینانس هایی  گفت: 
می یابد.مهدی  گشایش  معادن  برای  فرانسه 
کرباسیان به مهر  گفت: خوشخبتانه با همتی 
بانکی  مشکالت  برای حل  مرکزی  بانک  که 
که  پیگیری هایی  و  داده  انجام  اروپا  با  ایران 
و  ایران  میان  بانکی  مشکالت  داده،  صورت 
اروپا کامال حل شده است و امیدواریم مراحل 
سوی  از  سرمایه گذاری ها  شکل گیری  بعدی 
این کشورها در معادن ایران را شاهد باشیم.

افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
ایتالیا،  کره،  از  فاینانس هایی  اکنون  هم 
فرانسه و آلمان برای معادن ایران به تصویب 
این  در  و  بوده  گشایش  حال  در  که  رسیده 
حال  در  جدی  صورت  به  مذاکرات  زمینه، 

انجام است.
 

 گمرك
کشف 7 کیلوگرم مواد مخدر 

در گمرک تهران
پستی  امانات  گمرک  کارکنان  هوشیاری  با 
تهران 7 کیلو و 17 گرم مواد مخدر در دو 
ماه اول سال جاری کشف و ضبط شده است.
و  فروردین  در  کرد:  اعالم  ایران  گمرک 
مواد  کشفیات  های  پرونده  ماه  اردیبهشت 
مخدر در این گمرک 14 فقره به وزن 7 کیلو 
و 17 گرم بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
است.مواد  داشته  افزایش  درصد   8 گذشته 
مخدر کشف شده در این مدت از نوع تریاک، 
و  دیازپام  قرص  تریاک،  پودر  تریاک،  شیره 
ای  ماهرانه  طرز  به  که  است  بوده  لورازپام 
بسته  کالسور،  جلد  دستی،  کیف  جداره  در 
گز،  بسته  جداره  زنانه،  کیف  جداره  چای، 
خشکبار،  قلیان،  چوب  کاکائو،  پودر  داخل 
پاکت عروسی و کارت پستال جاسازی شده 
بود که با هوشیاری کارکنان مجرب گمرک 

امانات پستی کشف و ضبط شد.
 

 سكه و ارز
سکه یک میلیون و 3۵ هزار

 و ۵۰۰ تومان
طرح  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  فروش  نرخ 
 35 و  میلیون  یک  بازار  در  دوشنبه  جدید 
هزار و 500 تومان، طرح قدیم یک میلیون 
 519 سکه  نیم  تومان،   500 و  هزار   33 و 
 500 و  هزار   271 سکه  ربع  تومان،  هزار 
اعالم  هزارتومان   180 گرمی  سکه  و  تومان 
شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار 
در بازار داخلی 105 هزار و 30 تومان و نرخ 
هر اونس طال در بازارهای جهانی 1287 دالر 
نرخ  ارز  بازار  صرافان  حال،  همین  است.در 
تومان،   3459 فروش  برای  را  آزاد  دالر  هر 
هر یورو را 3933 تومان، هر پوند را 5050 
را  امارات  درهم  و   1205 ترکیه  لیر  تومان، 

946 تومان اعالم کردند.

نگاه روز بازار سرمایه

یازدهم  دولت  هدف  چند  : هر  اقتصاد  گروه 
بازگرداندن  بانکی،   سود  نرخ  کاهش  از 
سرمایه های مردم به تولید بوده است اما رکود 
این  دهد  می  نشان  اقتصادی  بازارهای  در 

سیاست موفقیت امیز نبوده است.
افزایش  و  ها  تالطم  دلیل  به  صنعت  و  تولید 
وضعیت  در  که  است   سالي  چند  قیمتهای 
رو  همین  برد.از  می  بسر  تورمی  رکود 
بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون  روزگذشته 
از خارج  تا 80 درصد کاالهایی که  اینکه 70 
داخل  در  تولید  قابل  شود  می  وارد  کشور  از 
کشور است گفت: این مهم در صورتی محقق 
بزرگ  های  طرح  مالی  تامین  که  شد  خواهد 
در داخل انجام شود.اسحاق جهانگیری پس از 
گفت:   ـ شمال  تهران  راه  آزاد  طرح  از  بازدید 
با  توانند  می  ایرانی  مهندسان  و  پیمانکاران 
برجسته  نقش  مختلف  کشورهای  در  حضور 
و مهندسی داشته  فنی  ای در صدور خدمات 
نمایش  این طرح  بزرگترین دستاورد  و  باشند 
توان مهندسی کشور است زیرا این بخش نشان 
با کیفیتی مناسب و قابل قبول  داد می تواند 
در سطح بین المللی کارهای مهمی انجام دهد.
بزرگ  پیمانکار  هفت  حضور  به  اشاره  با  وی 
سهم  از  شدن  کاسته  و  طرح  این  در  داخلی 
شرکت های خارجی اظهار داشت: خوشبختانه 
مهندسی  و  مدیریتی  توان  در  کمبودی  هیچ 
چیزی  آن  و  ندارد  وجود  داخلی  پیمانکاران 
تعویق  به  را  ها  طرح  چنین  این  اجرای  که 
اندازد محدودیت ها و مسائل مالی است. می 
وی با تاکید براینکه نظام بانکی و مالی کشور 
باید خود را برای تامین مالی طرح های بزرگ 
تجهیز کند ، گفت : وجود وقت در این بخش 
های  طرح  اجرای  برای  که  است  شده  باعث 
زیربنایی نیازمند فاینانس و حضور شرکت های 
اتمام  مالی  نیاز  که  طوری  به  باشیم  خارجی 
تومان  میلیارد  هزار   8 شمال  ـ  تهران  آزادراه 
است و در بودجه کشور تنها 20 میلیارد تومان 
در سال جاری به آن اختصاص یافته است که 

به طنز شباهت دارد.
بودجه  توان  افزود:  جمهور  رییس  اول  معاون 
ای کشور به اندازه ای نیست که بتوان مشکل 

به  نیاز  و  کرد  برطرف  را  بزرگ  های  طرح 
ابتکارات جدید مالی و بانکی است و الزم است 
اقتصادی در این خصوص راهکار  صاحبنظران 
ارائه دهند.جهانگیری با بیان اینکه 70 تا 80 
درصد کاالهایی که از خارج از کشور وارد می 
شود قابل تولید در داخل کشور است ، گفت: 
این مهم در صورتی محقق خواهد شد که تامین 
شود. انجام  داخل  در  بزرگ  های  طرح  مالی 
وی با اشاره به توانمندی بازار سرمایه و وجود 
گذشته  سال  گفت:  مردم  دست  در  نقدینگی 

هزار   5 ساعت  یک  در  توانست  نفت  وزارت 
بازارسرمایه  در  مشارکت  اوراق  تومان  میلیارد 
بازار  در  اینچنینی  هایی  و ظرفیت  بفروشد  را 
بورس و جامعه وجود دارد که باید بیاید و در 
کارهای تولیدی و زیربنایی کشور هزینه شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به پیشرفت 
شمال  ـ  تهران  راه  آزاد  طرح  خوب  فیزیکی 
مردم،  تا  کنیم  فراهم  را  شرایط  باید  گفت: 
دوران  در  بتوانند  مسئوالن  و  دانشگاهیان 
داخلی  فنی  و  مهندسی  توان  این  از  ساخت 

بازدید کنند زیرا انجام چنین طرح هایی فقط 
کارهای  و  پل  تونل،  چندین  و  نیست  جاده 
است.جهانگیری  انجام  حال  در  زیربنایی 
تا حتی  باید شرایط را فراهم کنیم  ادامه داد: 
به  که  نیز  کشور  قرارداد  طرف  های  خارجی 
زیرا  کنند  بازدید  طرح  این  از  آیند  می  ایران 
چنین طرح هایی بیانگر توانمندی های ایران 
است و می تواند بستر را برای صدور خدمات 
فنی و مهندسی، اشتغالزایی و ارز آوری فراهم 
کند.معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه 
از  طرح  این  در  سومین حضورش  بازدید  این 
اول  بار   : گفت   ، است  یازدهم  دولت  ابتدای 
نباید  که  گفتم  شدم  حاضر  محل  این  در  که 
طرح آزاد راه تهران ـ شمال به نماد ناکارآمدی 
امیدوارند  مردم  مبدل شود  اسالمی  جمهوری 
که چنین طرح هایی خیلی زود تکمیل شود 
و باید به عنوان طرحی اولویت دار در دستور 

کار قرار گیرد.
چند  های  ترافیک  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
ساعته برای سفر به شمال کشور باعث اتالف 
زمان و انرژی شده و خاطره ای تلخ در یاد مردم 
بر جای گذاشته است ، گفت : خوشبختانه در 
دو سه سال اخیر اراده جدی میان وزارت راه 
جانبازان  و  مستضعفان  بنیاد  و  شهرسازی  و 
راه  آزاد  طرح  تا  گرفته  شکل  اسالمی  انقالب 
تهران ـ شمال در مدت زمانی معقول به اتمام 
برسد.وی افزود: هرکس که مقداری به مسائل 
فنی و اجرایی طرح های بزرگ سروکار داشته 
متوجه  این طرح  در  باره  با حضور چند  باشد 
تغییرات و انجام کار جدی می شود به همین 
دولت  ابتدای  از  طرح  فیزیکی  پیشرفت  دلیل 
یازدهم که 29 درصد بود به 59 درصد رسیده 

است.
ضمن  خاتمه  در  جمهور  رییس  اول  معاون 
مهندسان  پیمانکاران،  به  نباشی  عرض خسته 
امیدواری  اظهار  طرح  در  حاضر  کارگران  و 
کرد قطعه 1 این آزاد راه که قرار است تا بهار 
سال آینده راه اندازی شود با پشتکار و تالش 
خاتمه  امسال  پایان  تا  طرح  متولیان  بیشتر 
یابد و مردم بتوانند در عید نوروز از این مسیر 

استفاده کنند.

وعده معاون اول رئیس جمهور؛

 سرمایه در دست مردم وارد چرخه تولید مي شود
تامین مالی طرح های بزرگ در داخل کشور

از  »واحدهای صنفی« و »معادن« نمی توانند 
صنایع  احیاگر  میلیاردی  هزار   16 تسهیالت 
در  بخش  دو  این  احتماال  اما  کنند  استفاده 
در  که  می شوند  اضافه  طرح  به  بعد  مرحله 
تومان  میلیارد  هزار  سه  تا  دو  صورت  این 
شد.علی  خواهد  افزوده  تسهیالت  میزان  به 
یزدانی ، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
با بیان این که ارزیابی   ، شهرک های صنعتی 
اعطای  برای  صنعتی  طرح های  و  واحدها 
متوسط  و  کوچک  صنایع  احیاگر  های  وام 
آخرین  اساس  بر  گفت:  است،  انجام  حال  در 
در کل کشور حدود 15  آمده  به دست  آمار 
تا  وام ها  این  برای دریافت  هزار واحد و طرح 
کرده اند.بر  نام  ثبت  تومان  میلیارد  سه  سقف 
اساس اعالمی که قبال هم صورت گرفته بود 
این اعتبارات به صنایع کوچک با اشتغال زیر 
50 نفر، صنایع متوسط با اشتغال زیر بین 50 
تا 100 نفر و و طرح هایی که باالی 60 درصد 
پیشرفت داشته اند تعلق می گیرد، اما این فقط 
در باره صنایع کوچک، متوسطی و طرح هایی 
از  را  خود  فعالیت  مجوز  که  کند  می  صدق 
سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده 
باشند که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 

در این باره گفت: بنگاه های تولیدی صنفی، 
تولیدی  های  بنگاه  و  دستی  صنایع  معادن، 
و  تسهیل  کارگروه  کار  دستور  در  هنوز  خرد 
نظر  چه  گر  نگرفته اند؛  قرار  تولید  موانع  رفع 
وزارتخانه و ستاد اقتصاد مقاومتی برای افزودن 
این واحدها مثبت است ولی هنوز این موضوع 
همین  در  داد:  ادامه  است.وی  نشده  مصوب 
رابطه رییس اتاق اصناف ایران از وزیر صنعت، 
معدن و تجارت درخواست کرده که واحدهای 
نیز در دستور کار کارگروه رفع موانع  صنفی 
صنایع  هم  دیگر  طرف  از  گیرند.  قرار  تولید 
تسهیالت  این  متقاضی  هم  معادن  و  دستی 
قرار  کار  دستور  در  زودی  به  که  هستند 
می گیرد.یزدانی با بیان این که با اضافه شدن 
اعتبار  میلیاردی،  هزار   16 منابع  به  معادن 
گرچه  گفت:  شد،  خواهد  افزوده  نیز  وام  این 
و  زنجیره فوالد  بزرگ معدنی مثل  واحدهای 
زنجیره مس در طرح کارگروه رفع موانع تولید 
حضور دارند اما علت نبود معادن در این طرح 
این است که وقتی منابع آنها تمام شود دیگر 
بهره برداری از آن واحد هم به پایان می رسد، یا 
اگر کیفیت ماده معدنی عوض شود دیگر بهره 

برداری چندانی نخواند داشت.  

اصناف و معادن از وام 16 هزار میلیاردی جا ماندن !

کارفرمایی  صنفی  انجمن  رئیس 
واردکنندگان خودرو گفت: با مصوبه جدید 
سفارش  ثبت  در  انحصار  صنعت،  وزارت 
مصوبه  این  و  شد  برداشته  خودرو  واردات 

ارتباطی به واردات شورلت ندارد.
از مسائلی  میثم رضایی اظهار داشت: یکی 
که مورد اعتراض واردکنندگان غیر رسمی 
سفارش  ثبت  ناگهانی  حذف  بود،  خودرو 
برخی خودروها از روی سایت ثبت سفارش 
انجام  از  بود، به طوری که ممکن بود پس 
رسمی،  واردکنندگان  توسط  سفارش  ثبت 
که  شوند  حذف  سایت  روی  از  خودروها 
صنعت  وزارت  از  مشکل  این  حل  برای 
سفارش  ثبت  در  موجود  انحصار  خواستیم 
برداشته شود تا باقی افرادی که نمایندگی 
سفارش  ثبت  بتوانند  نیز  ندارند  رسمی 

انجام دهند.
جدید  مصوبه  طریق  از  اینکه  بیان  با  وی 
شد،  برطرف  مشکل  این  صنعت،  وزارت 
با  ارتباطی  هیچ  مصوبه  این  داد:  ادامه 
و  ندارد  آمریکایی  خودروهای  واردات 
ترخیص  یا  سفارش  ثبت  برای  زمینه ای 

به  اشاره  با  نمی کند.رضایی  ایجاد  شورلت 
خروج یکباره پژو از ایران در زمان تحریم، 
گفت: هیچ اعتمادی نسبت به آمریکا وجود 
ندارد که ارتباطش را به یکباره با ایران قطع 
نکند و یا در مدت 10 سال به خودروهای 
عرضه شده در ایران خدمات پس از فروش 
ارائه کند.رضایی با بیان اینکه مصوبه جدید 
سازمان  آخر  مصوبه  بر  اصالحیه ای  دولت، 
مصوبه  طبق  گفت:  است،  بوده  حمایت 
وزارت صنعت، ثبت سفارش واردات خودرو 
ابتدا  که  شد  خواهد  انجام  مرحله  دو  در 
و پس  می گیرد  اولیه صورت  سفارش  ثبت 
از آن، در زمان حمل خودرو شماره شاسی 
به وزارت صنعت اعالم می شود و در صورت 
سفارش  ثبت  اجازه  صنعت،  وزارت  تأیید 
مرحله دوم داده می شود و کد هشت رقمی 

برای واردکنندگان صادر می شود.
به گفته وی، با مصوبه جدید وزارت صنعت، 
مدت  دارای  خودرو  واردات  سفارش  ثبت 
خودروهای  و  بود  خواهد  مشخصی  زمان 
سفارش  ثبت  سامانه  از  یکباره  به  وارداتی 

حذف نمی شوند.

ثبت سفارش واردات خودرو؛بدون انحصار 

  تسهیالت احیاگربه کمک صنایع تهران مي آیند
سهم 8.2 درصدی تهران از 16 هزار میلیارد تومان وام احیاگر صنایع و ماموریت پنج بندی اقتصاد 
مقاومتی از جمله مواردی است که مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعالم 

کرد و گفت: تا کنون 63 درصد از صنایع این استان برای دریافت وام ثبت نام کرده اند.
احیای  میلیاردی  هزار   16 اعتبار  از  تومان  میلیارد  این که 1316  بیان  با  محمدرضا مس فروش 
صنایع کوچک و متوسط سهم استان تهران است، گفت: براساس اهداف مشخص شده، سازمان 
اعتبار احیاگر صنعت در اختیار  از  با سهم 8.2 درصدی که  باید  ایران  صنعت، معدن و تجارت 
دارد، 981 طرح و واحد را پوشش دهد تا در  پایان سال 1395 بتوان با تحریک این واحد ها و 
افزایش تولید، از وضعیت رکود خارج شد و آثار این اقدامات را مشاهده کرد.به گزارش ایسنا ، وی 
با بیان این که وضعیت صنایع در تهران با بقیه کشور متفاوت است، اظهار کرد: سازمان صنعت، 
معدن و تجارت در تهران متفاوت از مابقی مناطق کشور از سرمایه گذاری ها روی آنچه معمول 
است استقبال نمی کند و براساس تصمیمات گرفته شده ماموریت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
به شهرک های  آنها  انتقال  و  از ساماندهی صنایع  است  عبارت  است که  تهران دو محور  استان 

صنعتی و همچنین استقرار صنایع دانش بنیان.

یارانه یا مشوق صادراتی لبنیات که در جلسه 
برای  تومان  میلیارد   200 دولت  هیات  اخیر 
جهاد  وزیر  معاون  گفته  به  شد،  تصویب  آن 
و  شیر  تقاضای  افزایش  هدف  با  کشاورزی 
دامداران  نفع  به  آن  قمیت  به  بخشی  تعادل 
تا  آن  اجرایی  نامه  آیین  و  می شود  اجرایی 

حدود 10 روز آینده ابالغ خواهد شد.
یارانه صادراتی  اختصاص  سال هاست موضوع 
افزایش  برای  لبنی  های  کارخانه  و  لبنیات  به 
قدرت رقابت آن ها در بازارهای صادراتی مطرح 
همان  در  دولت  اینکه  رغم  علی  و  شود  می 

برای  یارانه  کارش  به  آغاز  ابتدایی  های  سال 
داده  اختصاص  را  دامداران  از  خرید شیر خام 
مصرف  پایین  سرانه  افزایش  برای  بود  قرار  و 
شیر آن را تا چند سال ادامه دهد این مسئله 
با  ادامه پیدا نکرد و باالخره امسال  به دالیلی 
پیشنهاد دولت این یارانه این بار برای کارخانه 
های لبنی صادرکننده لبنیات اختصاص یافت.
گرچه صنایع لبنی طی سال های گذشته بی 
با  و  کردند  دامداران  به  فراوانی  های  مهری 
وجود افزایش ندادن نرخ خرید تضمینی شیر 
خام از دامداران، بارها قیمت محصوالت خود را 

قانونی و غیر قانونی افزایش دادند.
امور  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  بار  این 
دام معتقد است که هیچ نگرانی در این زمینه 
و  شیر  مصرف  سرانه  افزایش  و  ندارد  وجود 
و  دامداران  از  حمایت  و  کشور  در  لبنیات 
صنایع لبنی در این راستا از اهداف استراتژیک 
وزارت جهاد کشاورزی است که مورد حمایت 
گفت  رکنی  دارد.حسن  قرار  نیز  دولت  جدی 
میلیارد  این مشوق صادراتی 200  قالب  در   :
به صنایع  تومان آن  تومانی که 150 میلیارد 
به  نیز  تومان  لبنی صادرکننده و 50 میلیارد 

خرید  برای  روستایی  تعاون  مرکزی  سازمان 
شیر خام مازاد از دامداران اختصاص پیدا می 
تا به شیر خام تبدیل و صادر شود و بر  کند 
این اساس یکی از شروطی که زمان تخصیص 
که  است  این  داریم  نظر  در  صادراتی  یارانه 
صنایع لبنی صادرکننده ورودی و خرید شیر 
خام خود از دامداران را افزایش دهند که این 
خود سبب افزایش نرخ خرید این محصول از 
دامداران می شود که البته روی قیمت نهایی 
لبنیات برای مصرف کنندگان تاثیری نخواهد 

گذاشت.

مشوق ۲۰۰ میلیاردی صادرات لبنیات؛ ابالغ تا ۱۰ روز دیگر

کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  معاون 
 1394 سال  تا   1392 سال  از  گفت:  ارز  و 
یافت. کاهش  دالر  میلیارد   9.5 کاال  قاچاق 
علیرضا گلستانی زاده افزود: فرآیند ناکارآمد 
و طوالنی  ها  تعرفه  مانند طبقات  اقتصادی  
بودن زمان ترخیص کاال و تعدد مجوزها در 
کشور وجود دارد که می تواند بر روی قاچاق 
بودن  بر  هزینه  و  طوالنی  باشد.  گذار  تاثیر 
رسمی  واردات  قیمت  کاال،  ترخیص  فرآیند 
برنامه  دهد.معاون  می  افزایش  را  کاالها 
ستاد  اقتصادی  هماهنگی  و  نظارت  ریزی، 
از  ارز گفت:  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی 
و   9 قاچاق کاال  تا سال 1394  سال 1392 
دو  این  در  یافت.  کاهش  دالر  میلیارد  نیم 
سال طبقات تعرفه ها از 14 در سال 1392 
و  یافت  کاهش   1395 سال  در  طبقه   8 به 
میانگین تعرفه ها هم در سال 92 حدود 26 
تعرفه  باالترین  پاناما  از  پس  که  بود  درصد 
سال  در  رقم  این  اقداماتی  با  اما  داشتیم  را 
تالش  رسید.  درصد  دهم  هفت  و   8 به   94
افزایش  را  رسمی  واردات  به  تمایل  کردیم 

را  کاال  قاچاق  برای  اقتصادی  های  صرفه  و 
کاهش دهیم.

است  ممکن  اینکه  بیان  با  زاده  گلستانی 
بخشی از کاهش تقاضا ناشی از رکود باشد، 
گفت: در سال 94 دولت با تزریق وام،   تالش 

داخلی  کاالی  خرید  برای  را  تقاضا  کرد 
به  تمایل  تقاضا  کاهش  این  و  کند  تحریک 
ورود کاالی قاچاق را کاهش داد.وی با اشاره 
به اینکه در سال 94 حدود 40 میلیارد دالر 
از  بسیاری   : افزود  داشتیم،  رسمی  واردات 

دارد  وجود  بازار  در  که  های خارجی  جنس 
قاچاق نیست.

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  زاده   گلستانی 
چرا کاهش حدود 10 میلیارد دالری قاچاق 
کاالی  هنوز  و  نیست  محسوس  بازار  در 
از  بازار مشاهده می شود؟، گفت:  قاچاق در 
اتفاق  که  قاچاق  کاهش   دالر  میلیارد   9.5
حوزه  در  آن  دالر  میلیارد   6 حدود  افتاد 

قاچاق کاالی خروجی و سوخت است.
هماهنگی  و  نظارت  ریزی،  برنامه  معاون 
با قاچاق کاال  اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه 
از  تعدادی  از  آمار  خصوص  در  گفت:  ارز  و 
دستگاه های عضو ستاد و مرکز آمار و گروه 
دعوت  مدرس  تربیت  دانشگاه  از  کارشناسی 

کردیم و آنها کمک کردند.
گلستانی زاده افزود: در آخرین آماری هم که 
ناجا،  اطالعات،  وزارت  نمایندگان  شد  اعالم 
آمار  مرکز  مدرس،  تربیت  دانشگاه  گمرک،  
داشتند  شرکت  دیگر  دستگاه  چند  و  ایران 
کارشناسی  تخصصی  جلسه   10 از  بیش  و 

انجام شد..

کاهش ۹.۵ میلیارد دالری حجم قاچاق کاال
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فیلم »چیزهایی هست که نمی دانی «

یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و   یادها 
می کند از فیلم چیزهایی هست که نمی دانی  به نویسندگی فردین 
صاحب الزمانی و پیام یزدانی و کارگردانی فردین صاحب الزمانی 

محصول سال 1389
که  هست  چیزهایی  فیلم    خالصه 
نمی دانی ، داستان این فیلم در مورد راننده آژانسی به نام علی 
است که فیلم در مورد زندگی وی به صورت چند اپیزود ساخته 

شده است.
خانم دکتر )لیال حاتمی(: سیما کی بود؟

علی )علی مصفا(: سیما… یکی از بچه های دانشگاه.
خانم دکتر: دوسش داشتی؟

از  که  داییم  دختر  همون  بود.  مینا  شبیه  خیلی  مثاًل…  علی: 
تاریکی می ترسید.

خانم دکتر: اون چی؟ اونم تو رو دوست داشت؟
علی: نمی دونم من هیچ وقت هیچی بهش نگفتم. من اینجوری 
ام… همیشه هر وقت باید یه کاری بکنم، یه دفه اصاًل هیچ کاری 

نمی کنم!

فرمانبرداری  آن  در  مرا  كن  روزی  خدایا 
بازگشت  به  آن  در  سینه ام  بگشا  و  فروتنان 

دلدادگان به امان دادنت ای امان ترسناكان

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

یادها و خاطره ها در زمان .....

وگر چنان كه در آن حضرتت نباشد بار 
 برای دیده بیاور غباری از در دوست

من گدا و تمّنای وصل او هیهات 
 مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست

امروز با حافظ

»دموکراسی کربنی«
 منتشر شد

»دموکراسی  کتاب 
کربنی« نوشته تیموتی 
میچل با ترجمه شهریار 
نشر  توسط  خّواجیان 
ققنوس منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
»دموکراسی  کتاب 
کربنی« )نفت و قدرت 

سیاسی در جهان امروز( نوشته تیموتی میچل، 
به تازگی با ترجمه شهریار خّواجیان توسط نشر 
است.  نشر شده  بازار  راهی  و  منتشر  ققنوس 
نسخه اصلی این کتاب در سال 2013 توسط 
است.نویسنده  شده  منتشر  ورسو  انتشارات 
اسباب  به  اعتنایی  بی  گوید  می  کتاب  این 
مبنایی  مفهوم  یك  نفت  تولید  تجهیزات  و 
این مفهوم شامل حال یك  دموکراسی است. 
کارشناس آمریکایی دموکراسی نیز می شد که 
در سال  عراق  به  آمریکا  از حمله  ماه پس   9
درباره  تا  شد  فرستاد  عراق  جنوب  به   2003
با  دموکراسی  ایجاد  برای  سازی«  »ظرفیت 
اعضای یك شورای ایالتی بحث و گفتگو کند. 
وی در حالی که اسالیدهای پاورپوینت ساختار 
اداری طراحی شده آمریکایی ها را نمایش می 
داد، خطاب به اعضای شورا گفت: به دموکراسی 

جدید خود خوش آمدید! 
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در بازار كتاب

ایران،  فرهنگی  نمایشگاه های  موسسه 
فراخوان حضور ناشران در غرفه ملی ایران 
منتشر  را  فرانکفورت  کتاب  نمایشگاه  در 

کرد.
دو  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  غرفه 
بخش ناشران عمومی و کودك در نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت 2016 (28 مهر تا 2 آبان 
سوی  از   )2016 23اکتبر  تا   19 1395ـ 
برپا  ایران  فرهنگی  نمایشگاه های  موسسه  

خواهد شد. 
از متقاضیان دعوت می شود برای ثبت نام و 
حضور در غرفه و یا عرضه کتاب های خود 
اعالم  ضوابط  به  توجه  با  نمایشگاه  این  در 
 95 مردادماه  دهم  تاریخ  تا  حداکثر   شده، 

اقدام کنند.
تجربه  دارای  که  نشر  صنفی  تشکل های 
غرفه  در  حضور  به  مایل  و  الزم  توانایی  و 
فرانکفورت  کتاب  نمایشگاه  در  ایران  ملی 
را  خود  درخواست  می توانند  هستند، 
غرفه  از  بخشی  اختصاص  به منظور 
موسسه  به  مکتوب  به صورت  ایران  ملی 
تا  کنند  ارائه  ایران  فرهنگی  نمایشگاه های 
در صورت تصویب، بخشی از فضای غرفه و 
یا فعالیت های مربوط، به ایشان واگذار شود.
فرانکفورت  کتاب  نمایشگاه  در  مشارکت 
غرفه  در  مستقیم  حضور  طریق  از   ،2016

بخش  شیوه  این  در  که  است  ایران  ملی 
معینی از فضای غرفه طراحی و ساخته شده، 
قرار  متقاضی  مجموعه  یا  ناشر  اختیار  در 

خواهد گرفت.
حضور  از  حمایت  به منظور  شیوه،  این  در 
عالقه مندان در بازار جهانی نشر، هزینه های 
دکور،  ساخت  مکان،  اجاره  به  مربوط 
موسسه  عهده  بر  بار،  ارسال  و  تجهیزات 
و  است  ایران  فرهنگی  نمایشگاه های 
متقاضی تنها بخش اندکی از هزینه ها را در 

قالب مشارکت پرداخت خواهد کرد.
هر  برای  شده  داده   اختصاص  فضای 
با ظرفیت  متقاضی، دو تا چهار مترمربع و 

تقریبی نمایش پنجاه عنوان کتاب است. 
بیشتر،  فضای  اختصاص  برای  عالقه مندان 
می توانند درخواست خود را جهت بررسی به 
این موسسه ارائه کنند و به علت محدودیت 
فضا، پذیرش این درخواست ها محدود و در 
از  غرفه  هزینه های  از  بخشی  دریافت  ازای 

متقاضیان است.
عرضه  قابل   و  مناسب  کتاب های  پیشنهاد 
در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و غرفه ملی 
زبان  به  )ترجیحا  ایران  اسالمی  جمهوری 
متن  ترجمه  ارائه  با  و  آلمانی(  یا  انگلیسی 

چکیده کتاب در مهلت مقرر باشد.
درباره  مذاکره  و  معرفی  برای  برنامه ریزی 

اسالمی  جمهوری  ملی  غرفه  در  خود  آثار 
ایران و تالش جهت عرضه آثار در بازار نشر 
بین الملل،معرفی یك نفر به  عنوان متصدی 
تاریخ 20  تا  ثابت حداکثر  به  صورت  غرفه 
و  هزینه ها  پرداخت   ، جاری  ماه  مرداد 
اقامت  بلیت،  ویزا،  امور  به  مربوط  اقدامات 
اعزامی  نمایندگان  یا  نماینده  رفت وآمد  و 
ناشر به نمایشگاه از دیگر مواردی است که 

ناشران باید به آنها توجه کنند.
به سایت موسسه  از طریق مراجعه  ناشران 
تا  حداکثر  ایران  فرهنگی  نمایشگاه های 
را  ثبت نام خود  مراحل  تیرماه 1395  دهم 
تفاهم نامه  امضای  به  نسبت  و  دهند  انجام 
شماره  به  مربوط  مبلغ  واریز  و  همکاری 
 0310666978005 قرض الحسنه   حساب 
نزد بانك صادرات شعبه کالج، کد 266 به 
ایران  فرهنگی  نمایشگاه های  موسسه  نام 
بخش  به  را  پرداختی  فیش  اصل  و  واریز 

ثبت نام ارائه کنند.
ناشران می توانند فقط آثار خود را به  منظور 
ارائه در غرفه ملی ایران در نمایشگاه کتاب 

فرانکفورت 2016 ارسال کنند.
ثبت  به  نسبت  باید  منظور  همین  به 
موسسه  سایت  در  شرایط  واجد  کتاب های 
http://( ایران  فرهنگی  نمایشگاه های 
پیشنهادی  آثار  ارسال  و   )www.icfi.ir
خود جهت بررسی و انتخاب توسط تشکل 

مربوط در مهلت مقرر اقدام کنند.
خود  پیشنهادی  آثار  ارسال  برای  ناشران 
انقالب،  خیابان  تهران،  آدرس  با  می توانند 
شماره  جنوبی،  صبای  و  فلسطین  بین 
نمایشگاه های  بخش  چهارم،  طبقه   ،1080
خارجی مکاتبه و یا جهت اطالعات بیشتر با 
شماره های تماس جهت اطالعات نمایشگاه: 
ویژه  بخش  جهت  تلفن  و   66415540

ناشران 66414899 تماس حاصل کنند.

فراخوان حضور ناشران 
در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

»نگار جواهریان« سفیر انجمن حمایت 
از کودکان کار شد

»نگار جواهریان« به عنوان سفیر انجمن حمایت از کودکان کار 
معرفی شد. در مراسم افطاری انجمن حمایت از کودکان کار که 
با حضور جمعی از هنرمندان سینمایی و ورزشکاران کشور از 
جمله پوریا پورسرخ، الهام پاوه نژاد، پرستو صالحی، آزاده زارعی، 
بهنوش بختیاری، میترا حجار، امیر غفارمنش، یزدان فتوحی و 
آرش برهانی برگزار شد، نگار جواهریان، به عنوان سفیر انجمن 
معرفی شد و از وی خواسته شد تا ظرفیت های جامعه هنری 
کشور را برای لغو کار کودکان بیش از گذشته فعال کند.فرزانه 
بنی هاشمی نژاد مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار در این 
مراسم گفت: هنرمندان همواره در کنار فعاالن اجتماعی بوده اند 
و ما همچنان معتقدیم که ظرفیت های بسیاری در حوزه هنر، 
برای تعیین آسیب و اصالح رویکردهای اجتماعی وجود دارد و 
از هنرمندان خواست که درباره واقعیت های کار کودك بیشتر 

بدانند و ظرفیت های مردمی را در این مسیر جذب کنند.

فیلم بهمن در جشنواره اسکاتلند
فیلم ایرانی بهمن ساخته مرتضی فرشباف در جشنواره 

بین المللی فیلم ادینبورو اسکاتلند حضور دارد.
این جشنواره 15 تا 26 ژوئن )26 خرداد تا 6 تیر( در 

شهر ادینبورو اسکاتلند برگزار می شود. 
دوره  هفتادمین  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  براساس 
 61 و  یکصد  ادینبورو،  فیلم  المللی  بین  جشنواره 
در نمایش  به  این جشنواره  در  46 کشور  از  بلند   فیلم 
نمایش  اولین  27فیلم  آنها  جمله   از  که  آیند  می   
را  اروپا  در  نمایش  اولین  فیلم   17 و  دارند  را  جهانی 
در  آن  دوره  اولین  که  جشنواره  این  کنند.  می  تجربه 
سال 1947برگزار شد، کار خود را با نمایش فیلم های 
مستند آغاز کرد و در ادامه به جشنواره ای برای فیلم 
جهان  سراسر  از  بلند  و  کوتاه  مستند،  داستانی،  های 
با  ادینبورو  فیلم  المللی  بین  شد.جشنواره  تبدیل 
به  اسکاتلندی  کارگردان  آدامز  مارك  هنری  مدیریت 
از عالقمندان  ایده های جدید در سینما، دعوت  دنبال 
داخلی و بین المللی سینما برای تعامل با برنامه پویایی 

از نمایش فیلم های سینمایی و مستند است.

»ایستاده درغبار«،اثری 
بااستانداردهای جهانی

فیلم  کارگردان  و  نویسنده  مهدویان  محمدحسین 
سینمایی »ایستاده با غبار«، این بار نیز اثری منحصر به 
فرد ساخته، سبکی با مشخصه کارنامه او که می تواند در 

سینمای ایران دنباله روهایی نیز داشته باشد.
که  زمستان«  روزهای  »آخرین   - مستند  فیلم  مهدویان 
و  روایتی متفاوت  تلویزیون پخش شد،  از  دو سال پیش 
دلچسب از زندگی و نحوه شهادت سردار باقری به تصویر 

کشید. 
فیلم سینمایی »ایستاده در غبار« مهدویان که این روزها 
به اکران در آمده، داستانی از زندگی احمد متوسلیان از 

کودکی تا بزرگسالی است. 

»پولدارک« گزینه احتمالی جیمز باند

فهرست  در  بریتانیا  تلویزیونی  سریال  بازیگر  ترنر  ایدن 
گزینه های »جیمز باند« قرار گرفت.

جایگزینان  فهرست  می رسد  نظر  به  بی بی سی،  از  نقل  به   
هر  باند«  »جیمز  نقش  ایفای  برای  کریگ  دانیل  احتمالی 
روز گسترش پیدا کند. با افزودن ایدن ترنر بازیگر پرطرفدار 
سریال مجبوب »پولدارك« به نظر می رسد یك وزنه قوی 

وارد این فهرست شده باشد.  
از  یك  هر  احتمال  بررسی  که  رسیده  به جایی  کار  اکنون 
بازیگران مطرح برای ایفای نقش جیمز باند به یك کار جدی 
بدل شده است. بر مبنای این محاسبات بازیگر »پولدارك« 

2 به 5 از شانس ایفای این نقش برخوردار است.
این بازیگر 32 ساله ایرلندی البته مدتی است که به عنوان 
جیمز باند بعدی مطرح شده و این از زمانی است که برای 
ایفای نقش متفاوت، تاریك و جدی »پولدارك« انتخاب شد. 
از  بودن«  ماوراء الطبیعی »انسان  بازی در »هابیت« و درام 

دیگر مواردی بود که بر اعتبار این بازیگر افزود.  

فیلم کوتاه »سکوت« در جشنواره کالیفرنیا

فیلم کوتاه »سکوت« به کارگردانی مریم پیربند وارد بخش 
مسابقه جشنواره فیلم کوتاه فرهنگ در کالیفرنیا شد.

به گزارش رسیده، جشنواره فرهنگ امریکا از سال 2008 
یك  بعنوان  و  شود  می  برگزار  سپتامبر  ماه  در  کنون  تا 
تمدن  و  ،هنر  فرهنگ  معرفی  به  هرساله  هنری  رویداد 
زنی  زندگی  از  روز  یك  روایتگر  پردازد. سکوت  می  ایران 
و  است  مشغول  عجیب  و  سخت  شغلی  به  که  ناشنواست 
شده  آویزان  بلند  ساختمانهای  )طناب(از  راپل  تکنیك  با 
در  است  مادر  یك  که  شوید.او  می  را  ای  شیشه  نمای  و 
این روز بخصوص در گذر از مقابل طبقه ای با حادثه ای 
به طنابها  را  و در حالیکه هرروز جان خودش   روبرو شده 

می سپارد،امروز جان زنی را نجات می دهد.
رخشان  نام  امسال  جشنواره  داوران  هیات  ترکیب  در 
به چشم داوران  دیگر  کنار  در  رادان  بهرام  و  اعتماد   بنی 

 می خورد.

آن سوی آب ها

مجری طرح فیلم سینمایی »بادیگارد« با 
اشاره به فروش هشت و نیم میلیارد تومانی 
»بادیگارد« در سینماهای کشور، از انتشار 
نسخه ویدیویی این فیلم تا دو ماه آینده 

خبرداد.
به گزارش تسنیم، لشکری پور به سایت 
رسمی این فیلم گفت: با توجه به مصوبه 
جدید شورای صنفی نمایش که قبل از 
شروع ماه مبارك رمضان ابالغ شد، اکران 
اثر  تازه ترین  »بادیگارد«  سینمایی  فیلم 
ابراهیم حاتمی کیا در سانس های خوبی 
سینمایی  پردیس های  در   همچنان 

که  دارد  ادامه  ملت  و  آزادی،کوروش 
این  از  هم  خوبی  استقبال  الحمد... 
این  و  است  آمده  عمل  به  نمایش ها 
رمضان  مبارك  ماه  پایان  تا  نمایش ها 
کماکان ادامه خواهد یافت.تالش  مستمر 
برنامه  ریزی های دست اندرکاران پخش  و 
برای نمایش  فیلم سینمایی »بادیگارد« 
و  شهرها  و  کشور  اقصی نقاط  در  فیلم 
سینما  سالن  فاقد  که  شهرستان هایی 
هستند به قوت خود باقی است و اکران 
در شهرهای فاقد سالن سینما همچنان 

ادامه دارد.

اکران قسمت بعدی »فیلم لگو« تا سال 
2019 عقب افتاد. به نقل از ورایتی، در 
قسمت  بود  شده  اعالم  ابتدا  که  حالی 
بعدی »فیلم لگو« ماه می 2017 راهی 
سینماها می شود، نمایش آن یك سال 
عقب افتاد و به ماه می 2018 موکول 
شد و حاال بار دیگر اکران آن تا 8 فوریه 
2019 به تاخیر افتاده است. هیچ دلیل 
و  نشده  اعالم  تاخیر  این  برای  رسمی 
تنها اعالم شده »ادامه فیلم لگو« فوریه 
2019 اکران خواهد شد. نامی که برای 
این فیلم انتخاب شده یعنی »ادامه فیلم 
حالی  در  این  است.  عجیب  نیز  لگو«  
که  فیلم  این  نخست  قسمت  که  است 
با اقبال زیادی روبه رو شد فوریه 2014 

در سینماها به نمایش درآمده بود.
مجموعه  این  جانبی  فیلم های  از  یکی 
است  قرار  که  است  بتمن«  لگو  »فیلم 
به  درآید.  نمایش  به   2017 فوریه   10
مناسب  ماه  فوریه  ماه  می رسد  نظر 
یك  است.  لگویی  فیلم های  سازندگان 
اما  مجموعه  این  از  دیگر  جانبی  فیلم 
است  قرار  نینجا«  لگو  »فیلم  عنوان  با 

سپتامبر 2017 اکران شود.
در هر حال کمپانی برادران وارنر امیدوار 
است تا بتواند همان موفقیت فیلم اصلی 
تکرار کند.  فیلم ها  این  از  با هر یك  را 
فیلم اصلی 469 میلیون دالر در سراسر 
جهان فروش کرد؛ در حالی که با بودجه 

60 میلیون دالری ساخته شده بود.

»فیلم لگو« با تاخیر می آید

»بادیگارد« در راه  نمایش خانگی


