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برنامه  افزایش تعرفه 
برق نهایی نشده است

 تورم در ایران 
تك رقمي شد

خالء ۴۰۰ هزار مسکن دهک های پایین

بازاری بکر برای تولید مسکن
 قیمت اوراق تسهیالت مسکن برای اقشار مختلف

ماه مبارک رمضان؛
ماه مهمانی خدا بر همگان مبارک باد .

۱۱

۲

۱۱

حفظ امنیت پایدار و کمک 
به ارگان های امنیتی

خانی نژاد- خبرنگار پارلمانی زمان؛  عاءالدین بروجردی در 
حاشیه نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسامی در جمع 
خبرنگاران گفت:  با توجه به آغاز کار کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی در مجلس دهم اولین اولویت و سیاست این 
کمیسیون را  حفظ امنیت پایدار و کمک به ارگان های اطاعاتی 

و امنیتی کشور ذکر کرد. 

نوبخت: کشور با بحران 
مواجه نیست

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با انتقاد از کسانی 
که برای تبیین وضعیت کشور واژه های دلهره آور استفاده می 
کنند، گفت: کشور به هیچ وجه با بحران مواجه نیست، بلکه در 

بخش هایی با مشکل رو به روست که باید حل شود.

خبرمجلس

۱

۲

تشکر از افشای 
حقوق های کالن؛ 
دست دولت برای 

پیگیری بازشد

درآمد ریالی برای 
صندلی های دالری

é حجت پیری

بویینگ قرارداد 
فروش هواپیما را به 
ایران رسما تایید کرد

خبر

سرمقاله

خبر

3

جهانگیری:  صنعت کشور با 
واحدهای مشکل دار سنجیده نشود

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که وضع 
صنعت کشور را نباید با واحد های مشکل دار سنجید، 
گفت: به رغم فضاسازی های اخیر، واحدهای تولیدی 

لوازم خانگی فعال، وضعیت خوبی دارند.

۱ 4۱0 3

۲

آگهي مزایده عمومي
کد آگهي 95-15

شهرداري  سبز  فضاي  و  پاركها  سازمان 
جهت  عرصه  اجاره  دارد  نظر  در  كرج 
به  بادي  سرسره  اندازي  راه  نصب 
قیمت  با  مترمربع   50 تقریبي  مساحت 
پایه 8/000/000 ریال واقع در كرج- بلوار 
پارك  پنجم-  فلكه   – )ره(  خمیني  امام 
تندستي )به مدت دو سال( را از طریق برگزاري مزایده 
واجد  حقوقي  یا  حقیقي  اشخاص  به  قرارداد  انعقاد  و 
صالحیت واگذار نماید. از متقاضیان دعوت میگردد جهت 
تاریخ  از  مزایده  اسناد  دریافت  و  الزم  اطالعات  كسب 
چاپ و انتشار این آگهي حداكثر بمدت 10 روز كاري به 
استقالل-  میدان  شمالي  ضلع  عظیمیه-  كرج-  نشاني 
و  مراجعه  پیمانها  امور  دفتر  اول  طبقه  پاركها-  سازمان 
یا با شماره تلفن 325٤0303 )026( تماس حاصل نمایند. 
مبلغ  مزایده  اسناد  از  یک  هر  خرید  بابت  است  بدیهي 
حساب  بشماره  تومان  هزار  سي  معادل  ریال   300/000
كاج  متري   ٤5 عظیمیه  شعبه  شهر  بانک   100100100261
در وجه شهرداري كرج واریز و اصل فیش واریزي به امور 

پیمانهاي سازمان تحویل گردد.
روابط عمومي سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري کرج

شهرداري کرج
سازمان پارکها 

و فضاي سبز

هشدار به گردشگران عالقه مند به خرید اینترنتی

310 سایت غیرمجاز گردشگری 
شناسایی شدند

آخرین بررسی های جامعه گردشگری 
الکترونیکی ایران حاکی از فعالیت 310 
سایت گردشگری فاقد مجوز است که 
به مرکز ملی فضای مجازی و پلیس 
فتا برای پیگیری و برخوردهای قانونی 

معرفی شده است.
حسن تقی زاده انصاریـ  رییس جامعه 
این  ـ  ایران  الکترونیکی  گردشگری 
بررسی را به فروردین ماه امسال نسبت 
داد و به خبرنگار ایسنا گفت: براساس 

تفاهم نامه ای که با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری 
که با شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا داریم،  گزارش تخلف ها و سایت های 
غیرمجاز را برای برخوردهای قانونی شناسایی و متخلفین را به دستگاه های مجری 

معرفی می کنیم.
او سپس نسبت به افزایش تعداد سایت های نامعتبری که خدمات گردشگری عرضه 
می کنند، هشدار داد و اظهار کرد: افزایش تعداد این سایت ها و شبکه های اجتماعی با 
انتشار قیمت های جذاب و وسوسه برانگیز و البته ارزان تر از محصوالت دفاتر خدمات 
مسافرتی سبب گرایش بسیاری از مردم به این سایت های اینترنتی و حتی تبلیغ در 

شبکه های اجتماعی و دهان به دهان شدن آن ها شده است.
»انصاری« با بیان این که سفر و گردشگری یکی از موضوعات بسیار جذاب برای 
سوءاستفاده گران است و این امر زمینه های فعالیت سایت های غیر مجاز را افزایش 
می دهد، توصیه کرد: بسته های سفر خود را در صورت خرید اینترنتی حتما با رعایت 
نکات امنیتی و از سایت های معتبر و شناخته شده، وابسته به شرکت های گردشگری 

دارای مجوز تهیه کنید.
او ادامه داد: پیدا کردن سایت های فروش خدمات تور کار ساده ای است. فقط کافی 
است یکی از واژه های کلیدی مربوط به سفر را در اینترنت جست وجو کنید تا با 
انبوهی از این سایت ها روبه رو شوید، سایت هایی که معموال لوگو یا مجوز خاصی 

روی صفحه های خود ندارند و فقط یک نام زینت بخش صفحه ی آن ها است.
اد      امه د      ر صفحه 3

بویینگ قرارداد فروش هواپیما را 
به ایران رسما تایید کرد

با  هواپیما  فروش  قرارداد  که  کرد  تایید  بویینگ  آمریکایی  شرکت 
شرکت هواپیمایی ایران )ایران ایر( را امضا کرده است.

بویینگ در بیانیه ای که دیروز در اختیار این خبرگزاری قرار داد، اعام 
کرد که این قرارداد را ›با مجوز واشنگتن و پس از آنکه دولت آمریکا 
تائید کرد که ایران به تعهدات خود در توافق هسته ای عمل کرده‹، 

امضا کرده است. 
بویینگ جزییات بیشتری را از این قرارداد فاش نکرد.

ایران ایر روز دوشنبه خبر داد که قصد خرید نسل جدید بویینگ 737 
و مدلهای 300ER و 900 بویینگ 777 را دارد.

اد      امه د      ر صفحه 2

برنامه مردمی  تدوین طرح  اعام  با  اقتصاد  وزیر 
کردن اقتصاد با 1۲ برنامه، گفت: هدف این برنامه ها 

تقویت زندگی سه دهک پایین جامعه است.
بهترین  را  مقاومتی  اقتصاد  نیا،  طیب  علی 
سیاست برای مقابله با دو مشکل اصلی اقتصاد 
اعام کرد: طرحی شامل 1۲  و  دانست  کشور 
کشور  ملی  اقتصاد  کردن  مردمی  برای  برنامه 

تدوین شده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه توسعه تعاونی های 
دولت  های  برنامه  ترین  مهم  از  عام  سهامی 
را  عام«  سهامی  های  »تعاونی  توسعه  است 
یکی از مهم ترین برنامه های دولت در راستای 

تحقق اقتصاد مقاومتی خواند.
وی، یکی از مهمترین اقدامات را مردمی کردن 
اقتصاد دانست و گفت: در گذشته حضور دولت 
که  ای  گونه  به  بود  جدی  بسیار  اقتصاد  در 
فرصت حضور بخش خصوصی و تعاونی گرفته 
شده است اما اکنون سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، زمینه را برای حضور بخش تعاونی و 

خصوصی در اقتصاد فراهم ساخته است.

سازی  پیاده  دنبال  به  اینکه  بیان  با  نیا  طیب 
اساسی  قانون   ۴۴ اصل  های  سیاست  درست 
براساس  نیز  افزود: اصاح واگذاری ها  هستیم 
به  ها  واگذاری  و  انجام خواهد شد  برنامه  این 

سمت بخش تعاونی خواهد رفت.
وی به طراحی چند پروژه برای توسعه فعالیت 
تعاونی ها در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: 

از  یکی  عام«  سهامی  های  »تعاونی  توسعه 
مهمترین برنامه هاست که ظرفیت اشتغالزایی 

زیادی نیز در خود دارد.
تعاونی های  توانمندسازی  و  توسعه  نیا،  طیب 
در  های  برنامه  از  دیگر  یکی  را  ملی  فراگیر 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  شده  گرفته  نظر 
این  توانمندسازی  و  توسعه  افزود:  و  برشمرد 
دهک  سه  زندگی  ارتقای  هدف  با  ها  تعاونی 

پایین جامعه انجام خواهد گرفت.
و  تسهیل  پروژه  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر 
تشکیل تعاونی های توسعه عمران شهرستانی 
را یکی دیگر از برنامه های طراحی شده اعام و 
تاکید کرد: برای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد  در  تعاون  بخش  توسعه  دنبال  به  باید 

ملی کشور باشیم.
وی، عدالت محور بودن را یکی از خصوصیت های 
تامین  برای  گفت:  و  دانست  مقاومتی  اقتصاد 
عدالت در فرایند اقتصاد باید توسعه تعاونی ها 

در اقتصاد ملی جدی گرفته شود. 
اد      امه د      ر صفحه 2

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

جزئیات طرح مردمی کردن اقتصاد با 1۲ برنامه

ــان و  ــزار توم ــه قیمــت 91 ه ــت ب ــا در بیشــترین حال ــن روزه اوراق تســهیات مســکن ای
ــود.  ــه می ش ــران معامل ــورس ای ــان در فراب ــزار توم ــت ۸۸ ه ــا قیم ــت ت ــن حال  در کمتری

زوج هــای تهرانــی بــا خریــد ۲00 بــرگ از اوراق تســهیات مســکن مــی تواننــد تــا ســقف 
100 میلیــون تومــان وام دریافــت کننــد .
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کالم  نور

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

جزئیات طرح مردمی کردن 
اقتصاد با ۱۲ برنامه

اد      امه از صفحه1
طیب نیا همچنین خواستار ایجاد همفکری بین 
گفت:  و  تعاونی شد  و  بخش خصوصی  دولت، 
بدون ایجاد این همفکری تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتی غیرممکن خواهد بود.
در  کشور  تورم  نرخ  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
تیرماه تک رقمی می شود گفت: اکنون نرخ ارز 
در کشور به ثبات رسیده است. تورم باالی ۴۰ 
درصد در هشت ساله منتهی به سال 1۳۹۲ در 
اردیبهشت ماه امسال به 1۰.۴ رسید و پیش بینی 

می شود نرخ تورم در تیرماه تک رقمی شود.
وزیر اقتصاد گفت: پیش بینی پذیری در اقتصاد 
ایران اکنون به نوعی ممکن شده است. طیب نیا 
در ادامه، مشکل عمده کنونی اقتصاد کشور را 
دولتی و نفتی بودن آن برشمرد و افزود: اگر می 
خواهیم به رشد اقتصادی باال و پایدار با تکیه بر 
درونزا بودن دست یابیم باید برای برطرف کردن 
این دو مشکل نهایت تالش خود را به کار بگیریم.

بویینگ قرارداد فروش هواپیما 
را به ایران رسما تایید کرد

اد      امه از صفحه1
به گزارش ایرنا، منابع غربی چهارشنبه گذشته 
گفتند که شرکت بویینگ بیانیه رسمی قرارداد 
منتشر  روز  آن  در  را  ایران  به  هواپیما  فروش 

می سازد.
واشنگتن پست به نقل از ایمیل یکی از مدیران 
فروش  قرارداد  که  داد  گزارش  بویینگ  شرکت 
1۰۰ هواپیمای مسافربری به ایران ›بزودی‹ نهایی 
شده و اطالعیه رسمی آن چهارشنبه منتشر می 

شود. 
اعالم  پیش  هفته  شنبه  سه  نیز  غربی  منابع 
کردند: هواپیماسازی بویینگ آمریکا با ایران در 
زمینه فروش یا اجاره بیش از 1۰۰ فروند جت 
مسافربری طبق توافق تهران با قدرت های جهانی 

برای کاهش تحریم ها به تفاهم رسیده است.
یک سخنگوی شرکت بویینگ به نیویورک تایمز 
های  با شرکت  مذاکره  ›ما مشغول  کرد:  اعالم 
ایران با تایید دولت آمریکا در خرید و خدمات 

بالقوه هواپیمای تجاری بویینگ بودیم.‹
وی افزود: ›ما در مورد جزئیات گفت و گوهای 
جاری با مشتریان صحبت نخواهیم کرد و شیوه 
استاندارد ما این است که خود مشتریان هرگونه 
توافق به دست آمده را اعالم کنند. هرگونه توافق 
آمریکا  دولت  تایید  به  مشروط  آمده  دست  به 

خواهد بود.‹
ایران  شهرسازی  و  راه  وزیر  آخوندی  عباس 
چندی پیش خبر داد: ایران برای تحقق رقابت 
پذیری در منطقه و جهان نیازمند ۴۰۰ فروند 
هواپیمای میان و دوربرد است و برای فواصل 
داریم.  نیاز  هواپیما  فروند   1۰۰ به  نیز  کوتاه 
حذف  با  شرایط  این  در  ما  افزود:  آخوندی 
واسطه ها، قرارداد خرید 1۳8 فروند هواپیمای 
 ۲5 اسمی  ارزش  به  را  ای.تی.آر  و  ایرباس 
میلیارد دالر امضا کردیم و قرار است در آینده 

توافق های ما با بوئینگ نیز اعالم شود.

سپاه پاسداران:

به زودی بنیانهای رژیم آل 
خلیفه فرو خواهد ریخت

ای  بیانیه  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
در سلب  خلیفه  آل  اقدام  محکومیت شدید  با 
تابعیت آیت ا... شیخ عیسی قاسم، این اقدام را 
موجب شعله ورتر شدن مشعل انقالب اسالمی 
بحرین و شتاب در فروپاشی رژیم دست نشانده 

این کشور دانست.
به گزارش ایسنا، در بخشی از این بیانیه آمده 
است: اقدام غیرانسانی و مغایر با حقوق شهروندی 
رژیم سفاک و نژاد پرست آل خلیفه در سلب 
تابعیت ذاتی رهبر شیعیان بحرین ،آیت ا... شیخ 
عیسی قاسم که در مغایرت با اصول و ارزشهای 
دین مبین اسالم و هنجارهای شناخته شده بین 
المللی و در تضاد با عزت و کرامت مردم جهان 
محصول  پذیرفت  صورت  بحرین  ملت  و  عرب 
راهبرد و سیاستهای اسالم ستیزانه نظام سلطه 
و صهیونیسم و توطئه آل سعود به شمار می رود.

اقدام  نیست  تردیدی  افزاید:  می  بیانیه  این 
نماد  که  شخصیتی  علیه  خلیفه  آل  نابخردانه 
برجسته روحانیت معظم شیعه محسوب می شود 
موجب شعله ورتر شدن مشعل انقالب اسالمی 
بحرین و شکل گیری قیامی ویرانگر علیه رژیم 

وابسته و حاکم بر این کشور خواهد شد.
بزودی  اینکه  بر  تاکید  با  بیانیه  این  ادامه  در 
نشاندگان  دست  ستم  و  ظلم  کاخ  بنیانهای 
انقالبی مردم  اراده  آمریکای جنایتکار با عزم و 
است:  شده  ،تصریح  ریخت  خواهد  فرو  بحرین 
رژیم  سران  به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
پوسیده و فاقد مشروعیت آل خلیفه که دچار 
پوکی استخوان سیاسی شده و با تکیه بر تفرعن 
رژیم کودک کش آل سعود شمشیر جنایت بر 
روی مردم مظلوم بحرین کشیده است هشدار می 
دهد در صورتی که دست از ادامه ماجراجویی های 
صهیونیست پسند برنداشته و تسلیم خواسته های 
سرنوشت  به  نشود  کشور  این  مردم  برحق 
بالد  سایر  شده  جنازه  تشییع  دیکتاتورهای 

اسالمی گرفتار خواهد شد.

خبر

درآمد ریالی برای صندلی های دالری
é حجت پیری

باند فرودگاه های کشور به روی هواپیما های 
بوئینگ باز شد و این شرکت آمریکایی توانست 
ایران  با  معامله  تسهیل  و  برجام  واسطه  به 
نسل   ۷۳۷ خانواده  های  هواپیما  از  تعدادی 
جدید و بوئینگ ۷۷۷ را به شرکت »هما« به 

صورت اجاره به شرط تملیک بفروشد. 
این معامله درحالی از سوی محافل سیاسی و اقتصادی مهم تلقی 
شده است که به رغم برخی مزایا، از جهاتی نیز می تواندآسیب برای 

مجموعه فعالیت های حوزه راه به شمار آید زیرا:
نقل هوایی  و  به حمل  راه منحصر  وزارت  فعالیت های  الف- حوزه 
نبوده و سرمایه گذاری هنگفت در این حوزه موجب خواهد شد دیگر 
حوزه ها در مهجوریت بمانند و در آینده نه چندان دور شاهد رکود و 
حتی عقب گرد در این حوزه ها باشیم. زیرا نوسازی و تجهیز راه ها 
و ناوگان زمینی و دریایی پروسه ای هزینه بر بوده و سالیانه بخش 
عمده ای از بودجه این وزارتخانه باید به این مهم تخصیص یابد تا این 

حوزه هم سرپا بماند.
ب- وزارت راه و شهرسازی هم اکنون به گفته مسئوالن و متولیانش 
با بدهی انباشه هنگفتی به پیمانکاران و مجریان پروژه های راه سازی 
مواجه است و چنانچه هر چه سریعتر گام های بلندی برای خصوصی 
سازی برندارد، یک وزارت خانه درگیر با هزار مشکل و معضل مالی 
خواهد بود. حال در این شرایط تعهدات سنگین در این حد بی شک 
سرعت بحرانی شدن اوضاع این وزارتخانه را بیشتر کرده و بر آتش 

این قائله می افزاید.
ج- توسعه حمل و نقل هوایی همواره یکی از آرزوهای ایرانیان بوده 
و هر ایرانی به خاطر داشتن این مولفه اقتصادی و زیرساختی بر خود 
خواهد بالید ولی ایاب و ذهاب هوایی با شرایط کنونی درآمد ریالی به 
کام ایرانیان چندان خوش نمی آید. اغلب مردم با وسایل حمل و نقل 
زمینی انس گرفته و برایشان سفر زمینی خوشایند تر است چه که 
هم اکنون در بسیاری از اوقات و حتی در فصل سفر ظرفیت کنونی 
ناوگان هوایی پر نشده و اغلب شرکت هایی هوایی از سفرهای دولتی 
و اداری صندلی های خود را پر می کنند. حال اگر این هواپیماها وارد 
ناوگان شوند، به بهانه خدمات بهتر قیمت بلیط هواپیما افزایش خواهد 
یافت و فاصله درآمدی مردم با این صندلی ها بیش از پیش می شود.

د- دولت یازدهم با هر معیاری که سنجیده شود در زمینه راه سازی 
ضعیف عمل کرده و اساسا در این حوزه عملکردی قابل قیاس با دوره قبل 
نداشته است از همین روست که بسیاری این اقدام را تعبیر به حرکتی 
تبلیغی برای پوشش دادن به آن ضعف می کنند ولی امیدواریم چنین 
نبوده و این اقدام به واقع در راستای منافع ملی پیگیری شده باشد و 
ضعف در این حوزه را هم به حساب تنگ دستی دولت به علت قیمت 

پائین نفت می گذاریم.
و در نهایت اینکه خرید هواپیما از امریکا یک بار در حوزه نظامی برای 
ایران تجربه خوبی نداشته و اف 16 های خریداری شده تحویل نشد. 
این اتفاق همواره یکی از دلگیری سخت ایرانیان از امریکا بوده است. 
اینبار اما تجربه در حوزه مسافری و غیر نظامی است. حال باید منتظر 
بود و دید که در این زمینه عهد امریکایی معتبر بوده و می توان به آن 
امیدوار بود یا بازهم تجربه ایران در زمینه اف 16 تکرار خواهد شد. 
به هر حال امریکائیان در بسیاری از اوقات ثابت کرده اند که انسان 
دوستی و غیرنظامی بودن در قاموس آنها جایگاه چندانی ندارد ولی 
ایرانیان هم ثابت کرده اند که همواره خوش بینی آنها بخش جدایی 
ناپذیر از مراوداتشان است و شاید اینبار نه برای هواپیما که در زمینه 

دریافت قطعات و خدمات پس از فروش هم دچار اما و اگر نشوند.

بهینه سازی مصرف انرژی مستلزم توسعه 
کسب و کارهای جدید

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با اشاره به این که بهینه سازی مصرف انرژی مستلزم 
توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر دانش فنی است، گفت: این 
ستاد در همین راستا درصدد فعال کردن پتانسیل های محلی، ملی 

و بین المللی است.
انرژی در  با اشاره به میزان مصرف  ایرنا، یدا... سبوحی  به گزارش 
آالینده های زیست  و پخش  تولید  افزود: کاهش  گاز  و  نفت  حوزه 
محیطی به مفهوم ارتقاء کیفیت زندگی می تواند بر گسترش منابع 
تأثیر  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  بودن  پایدار  و  کشور  طبیعی 
بگذارد، از این رو ارتباط بسیار تنگاتنگی بین بهینه سازی انرژی و 
کاهش آلودگی محیط زیست وجود دارد و همین ارتباط در کشور 
ما از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و از چند دهه پیش هم در 

اقتصاد جهانی مورد توجه جدی بوده است. 
توسعه  را مستلزم  انرژی و محیط زیست  بهینه سازی  توسعه  وی 
و کاربرد فناوری ها با بازدهی باال دانست و گفت: توسعه و کاربرد 

فناوری های کارآمد، مبتنی بر دانش فنی است.
وی گفت: از این رو برای تحقق این امر ستاد بهینه سازی انرژی و 
محیط زیست معاونت علمی در نظر دارد در راستای ایجاد کسب 
و کار جدید برای بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش های 
و  ملی  محلی،  پتانسیل های  کردن  فعال  به  اجتماعی  و  اقتصادی 
بین المللی بپردازد، چرا که توسعه کسب و کار دانش بنیان به منظور 

ارتقاء بهره بری انرژی است. 
با  انرژی  بهینه سازی  کار  و  کسب  چنانچه  اگر  اظهارکرد:  وی 
انرژی  تبدیل  و  انرژی  کارایی  بازار  شدن  فعال  و  شکل گیری 
طریق  از  و  باال،  افزوده  ارزش  کاالهای  صدور  با  شده  صرفه جویی 
گسترش فعالیت بخش خصوصی در این عرصه همراه شود، امکان 
تحول اساسی در فرآیند توسعه کشور ایجاد می شود و بطور قطع 

می توان شاهد توسعه عمقی و پرشتاب اقتصاد شد.
وی بیان کرد: مصرف نفت و گاز در بخش های اقتصادی و اجتماعی، 
با تولید و پخش گازهای گلخانه ای و سایر آالینده های هوا، آب و 
محدودیت  انرژی،  مصرف  در  کاهش  هرگونه  و  است  همراه  زمین 
تخریب منابع و همچنین کنترل و کاهش تولید و پخش آالینده های 

زیست محیطی را در پی خواهد داشت. 
سبوحی با اشاره به اهمیت مصرف انرژی در کشور افزود: بیش از ۹5 

درصد مصرف انرژی کشور، مربوط به نفت و گاز است.
به  انرژی در کل جهان قریب  بهینه سازی  پتانسیل  بیان کرد:  وی 
هفت میلیارد تن معادل نفت در سال برآورد می شود که رقم بسیار 
قابل توجهی است و در حدود ۳۰ برابر مصرف انرژی اولیه در کشور 

ما به شمار می رود.
وی با اشاره به پتانسیل بهینه سازی انرژی در میان مدت و بلندمدت 
اظهارکرد: پتانسیل بهینه سازی انرژی در میان مدت ۴۲۰ میلیون 
بشکه معادل نفت در سال است و در بلندمدت ۷6۰ میلیون بشکه 
معادل نفت در سال برآورد می شود و بالفعل شدن این حجم عظیم 
رشد  و  کشور  در  تولید  هزینه  کاهش  به  می تواند  انرژی  از  منابع 
سریع اقتصاد و همچنین کاهش تخریب محیط زیست منجر شود. 
برای  اساسی  از مولفه های  انرژی یکی  بهینه سازی  ادامه داد:  وی 
افزایش پتانسیل ها و توسعه کشور و ارتقاء توانمندی اقتصادی کشور 

است. 

سرمقاله

در شـب میـالد کریـم اهـل  بیـت حضرت 
امـام حسـن مجتبـی علیه السـالم، جمعـی 
از اهالـی فرهنـگ، اسـتادان شـعر و ادب 
پیشکسـوت  و  جـوان  شـاعران  و  فارسـی 
کشـور و تعدادی از شـاعران از کشـورهای 
بـا  افغانسـتان  و  هندوسـتان  پاکسـتان، 
آیـت ا... خامنـه ای رهبـر معظـم  حضـرت 

انقـالب اسـالمی دیـدار کردنـد.
مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
ای  ا... خامنه  آیت  معظم رهبری، حضرت 
در این دیدار، شاعران را سرمایه ها و ذخایر 
ارزشمند کشور خواندند و با تأکید بر لزوم 
در  شعر  بودن  موضع دار  و  بهنگام  »زنده، 
کشور«،  نیازهای  و  اصلی  مسائل  خصوص 
دیگری  جنگ  امروز  کردند:  خاطرنشان 
و  سیاسی  ای  مبارزه  و  نرم  جنگ  نوع  از 
فرهنگی در جریان است و در این مصاف، 
شعر باید به عنوان ابزاری مؤثر به مسئولیت 

خود عمل کند.
و  تکریـم  بـا  اسـالمی  انقـالب  رهبـر 
گرامیداشـت یـاد مرحوم حمید سـبزواری، 
انـواع شـعر  بـر  قریحـه سرشـار و تسـلط 
امتیـازات آن  از  را  واژگان  و دایـره وسـیع 
شـاعر ارجمند برشـمردند و افزودند: ویژگی 
سـرودهای  سـبزواری  مرحـوم  بی نظیـر 

تأثیرگـذار، بـا کیفیـت و بـه روز او بـود.
مؤثرترین  را  سرود  زاویه  همین  از  ایشان 
و  سرعت  گفتند:  و  خواندند  شعر  نوع 
فراگیری عمومی سرود از همه انواع شعری 
و  تازه  هوای  مانند  سرود  و  است  بیشتر 
بهاری در جامعه نفوذ می کند، بنابراین باید 
مناسب  ترویج  و  تولید سرودهای خوب  با 
آنها، کمبود و خأل موجود در این عرصه را 

برطرف کرد.

حضرت آیت ا... خامنه ای سپس در تبیین 
جزء  را  شاعران  شعر،  مسئولیت  و  جایگاه 
کشور  سرمایه های  فاخرترین  و  عزیزترین 
در  باید  سرمایه  این  افزودند:  و  دانستند 
در  کشور  که  مقاطعی  در  و  بزنگاهها 
مسائلی همچون مسائل سیاسی، فرهنگی، 
و  اجتماعی  پیوندهای  و  مردمی  ارتباطات 
به کمک  نیاز  خارجی  دشمنان  با  مواجهه 
را  کشور  نیازهای  و  بیاید  میدان  به  دارد، 

پاسخ دهد.
زنده  باید  کردند: شعر  تأکید  انقالب  رهبر 
باشد و نسبت به مسائل جاری و نیازهای 

کشور موضع داشته باشد.
و  اشعار  ترویج  لزوم  بر  تأکید  با  ایشان 
سرودهای زنده و موضع دار در سطح وسیع، 
و مسئولیت صداوسیما و سایر دستگاههای 
کردند:  خاطرنشان  زمینه،  این  در  مسئول 
و  زنده  اشعار  گذشته  به  نسبت  امروز 
فلسطین،  درباره  برجسته ای همچون شعر 
یمن، بحرین، دفاع مقدس، شهدای غواص، 

شهدای مدافع حرم یا مظلومیت مجاهدانی 
همچون شیخ زکزاکی شیخ مظلوم، شجاع 
و مصمم نیجریه گفته می شود اما متأسفانه 
این شعرهای مؤثر و روحیه بخش، به خوبی 
این  در  و  نمی شوند  منعکس  و  ترویج 

خصوص کوتاهی و کم کاری وجود دارد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، »بیان خیانتهای 
آمریکایی ها در قضیه برجام« را یکی دیگر 
شعر  سرودن  برای  ممکن  عرصه های  از 
زنده خواندند و گفتند: عالوه بر سیاسیون، 
این  باید  شاعران  به ویژه  و  هنرمندان 

واقعیتها را به افکار عمومی منتقل کنند.
اقدامات  برخی  از  انتقاد  با  انقالب  رهبر 
بدون  هنرمنداِن  تجلیل  و  ترویج  در  غلط 
گاهی  متأسفانه  افزودند:  ولنگار،  و  اعتقاد 
مفاهیم  به  گرایش  ذره ای  که  فردی  از 
اسالم و انقالب اسالمی نشان نداده است، 
همه  که  هنرمندی  از  اما  می شود  تجلیل 
عمر و سرمایه هنری خود را در راه اسالم 
او  به  و  تجلیل  است،  گذرانده   انقالب  و 

توجه نمی شود.
اسالمی،  انقالب  رهبر  بعدی  توصیه 
و  مردم  توجه  و  اقبال  فرصت  از  »استفاده 
و  نوحه ها  نظیر  پرکاربرد  اشعار  به  جوانان 

اشعار مرثیه« بود.
ایشان با اشاره به نمونه هایی از نوحه های پر 
مضمون و شورانگیز در دوران مبارزه علیه 
دفاع  دوران  در  همچنین  و  طاغوت  رژیم 
جنگ  نوع  و  میدان  البته  گفتند:  مقدس، 
امروز با دوران مبارزه و سالهای اول انقالب، 
متفاوت است و ما اکنون در میدان جنگ 
و  امنیتی  فرهنگی،  و جنگ سیاسی،  نرم، 
مقابله با نفوذ قرار داریم که در این میدان، 
و  مبارزه هستند  در حال  اراده ها  و  فکرها 
یکی از ابزارهای اصلی و مؤثر در این مبارزه 

نیز، ابزار شعر است.
تأکید بر »تدوین، ترجمه و انتشار موضوعی 
همچون  مسائلی  در  برجسته  اشعار 
یمن«،  منطقه،  مقدس،  دفاع  فلسطین، 
»تبدیل کردن مضامین و الفاظ عالی ادعیه 
اشعار  »سرودن  و  شعر«  به  دینی  متون  و 
انتقال  هدف  با  قوی  و  مضمون دار  آئینی 
السالم«،  علیهم  معصومین  ائمه  معارف 
توصیه های بعدی رهبر انقالب اسالمی در 

این دیدار صمیمی به شاعران بود.
بر  همچنین  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
ضرورت ارتقاء و تعالی بخشیدن به شعر و 
پیشرفت  مسیر  در  شاعران  نشدن  متوقف 
برای  است  الزم  افزودند:  و  کردند  تأکید 
ارتقاء شعر و تربیت شاعران، مجموعه های 

مردمی و فنی تقویت و حمایت شوند.
شاعران،  از  نفر   ۲۳ دیدار،  این  ابتدای  در 
انقالب  رهبر  حضور  در  را  خود  اشعار 

اسالمی قرائت کردند.

رهبر معظم انقالب:

خیانت های آمریکا در قضیه برجام به افکار عمومی منتقل شود

وزیر دفاع آمریکا مدعی شد که در بین 
میالدی  سال  در  آمریکا  چالش های 
جاری ایران و داعش دو چالشی هستند 
مواجه  آنها  با  منطقه  در  کشورش  که 

است.
وزیر  کارتر  اشتون  ایسنا،  گزارش  به 
اندیشکده  در  سخنانی  در  آمریکا  دفاع 
امنیت جدید آمریکا در واشنگتن، ضمن 
صحبت درباره چالش هایی که کشورش 
است،  رو  به  رو  آن  با  جاری  سال  در 
این  جمله  از  را  ایران  و  چین  روسیه، 

چالش ها برشمرد.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی وزارت 
دفاع آمریکا، وی نخستین چالش پیش 
روی این کشور را روسیه خواند و گفت: 
ستیزه جویی و قلدری روسیه به ویژه در 
سپس  است.  ما  چالش  نخستین  اروپا 
منطقه  در  شتاب  پر  تغییر  کردن  اداره 
رده  در  آرام  اقیانوس  یعنی  آسیا،  مهم 
دوم قرار دارد، جایی که چین در حال 
نیز  پیشرفت  این  اما  است  پیشرفت 
دفاع  توان  تقویت  است.  ستیزه جویانه 
با  رویارویی  در  بازدارندگی  و  موشکی 
و  شمالی  کره  تحریک آمیز  اقدام های 
تهدیدی که متوجه هم پیمانان ما است 

سومین چالش به شمار می آید.

چالش  این که  بیان  با  کارتر 
شمال  و  خاورمیانه  در  بعدی 
در  ما  افزود:  دارد،  قرار  آفریقا 
این منطقه شبکه و ائتالف هایی 
و  ایران  نفوذ  با  مقابله  برای  را 
گروه های  دیگر  و  داعش  خطر 
می کنیم.  رهبری  تروریستی 
با  نبرد  به  بخشیدن  شتاب 
پنجمین  داعش  و  تروریسم 
در  آمریکا  روی  پیش  چالش 

سال جاری است.
ادامه  در  آمریکا  دفاع  وزیر 
اظهارات خصمانه خود با اشاره به توافق 
هسته ای ایران و گروه 1+5، این توافق 
ایران  دستیابی  از  جلوگیری  برای  را 
کرد  توصیف  خوب  هسته ای  سالح  به 
دیگر  درباره  ما  نگرانی  شد:  مدعی  و 
است.  برجا  پا  ایران هم چنان  رفتارهای 
بی ثبات   جهت  در  ایران  که  اقداماتی 
سازی منطقه در دستور کار دارد، وزارت 
دفاع را بر آن داشته است تا با قدرت در 
زمینه سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای 
مقابله با نفوذ ایران گام بردارد و بر تعهد 
آهنین ما به امنیت هم پیمانان مان در 

منطقه به ویژه اسرائیل تاکید ورزد.
مقامات  ادعاهای  ایسنا،  گزارش  به 
در  آن  نقش  و  ایران  درباره  آمریکایی 
منطقه در حالی مطرح می شود که این 
واشنگتن  مداخله جویانه  سیاست های 
در منطقه و خاورمیانه است که بیش تر 
بی ثباتی و جنگ را در پی داشته است 
که  است  کشورهایی  جمله  از  ایران  و 
همواره نسبت به مداخله  آمریکایی ها در 
منطقه ابراز نگرانی کرده و بر لزوم مقابله 
با تروریسم در تمامی سطوح آن به ویژه 
گروه های  حامیان  و  دولتی  تروریستم 
تروریستی و تکفیری تاکید کرده است.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر 
با  نباید  را  کشور  صنعت  وضع  که  این 
گفت:  سنجید،  دار  مشکل  های  واحد 
به رغم فضاسازی های اخیر، واحدهای 
فعال، وضعیت  خانگی  لوازم  تولیدی 

خوبی دارند.
 اسحاق جهانگیری در حاشیه بازدید از 
چند واحد صنعتی شهرستان پاکدشت 
واحدی  سه  افزود:  خبرنگاران  در جمع 
که امروز بازدید کردیم، دو واحد مربوط 
در  که  طوری  به  بود  خانگی  لوازم  به 
کشور فضایی بوجود آمده بود که لوازم 
اینکه  یا  از خارج وارد می شود  خانگی 
وضعیت برخی واحدهای صنعتی در این 
بر  فشارها عمدتا  و  نیست  بخش خوب 
تعطیل  اخیرا  بود که  قدیمی  واحدهای 

شده است.
وی ادامه داد: طوری فضا ایجاد شده بود 
که همه واحدهای تولیدی لوازم خانگی 
اما  هستند  روبرو  بحران  و  مشکل  با 
الحمدا... در این بازدید مشخص شد که 
تعداد واحدهای تولیدی کشور بخصوص 
فعالیت  خانگی  لوازم  در  که  هایی  آن 

دارند از وضعیت خوبی برخوردارند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه 
واحدهای  با  نباید  کشور  صنعت  وضع 
گفت:  شود،  سنجیده  دار  مشکل 
کشور  صنعتی  بخش  در  واحدهایی 
وجود دارد که سرزنده و بانشاط هستند.

مهمترین  کرد:  تصریح  جهانگیری 
نقطه بین واحدهای مشکل دار و فعال، 
موضوع مدیریت است که تعیین کننده 

است.
با مشکل  واحدها  بعضی  داد:  ادامه  وی 
هستند  روبرو  کاال  واردات  یا  نقدینگی 
جدید  های  سیاست  اتخاذ  نیازمند  که 
تولید داخلی  از  تا  از طرف دولت است 

محافظت شود.
مشکل  به  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
نقدینگی واحدهای صنعتی اشاره کرد و 
گفت: هم در سال ۹۳ و هم در سال ۹۴ 
یکی از سیاست های نظام بانکی اولویت 
به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
بوده است و باید این سیاست ها در سال 

۹5 هم ادامه دهیم.
جهانگیری با بیان اینکه اولویت بانک ها 
باید اولویت دادن به سرمایه در گردش 
واحدهای صنعتی باشد، افزود: در سال 
۹۳، ۳۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال 
۹۴، ۴1۷ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
مختلف  واحدهای  مدیریت  به  بانکی 
در  آن  درصد   ۳۰ که  شده  پرداخت 

بخش صنعت بوده است.
با تاکید براینکه این سیاست ادامه  وی 
سرمایه  باید  ها  بانک  و  یافت  خواهد 
تامین  را  تولیدی  واحدهای  گردش  در 
همه  تا  کنیم  می  تالش  گفت:  کنند، 
واحدهای باالی 6۰ تا 8۰ درصد تکمیل 
شوند و در برنامه ریزی های مربوط به 
اقتصاد مقاومتی حمایت های ویژه ای از 
واحدهایی که نیاز به سرمایه در گردش 
و  هستند  حمایت  نیازمند  یا  و  دارند 
حتی واحدهایی که تولید خوبی دارند، 

انجام شده است.

جهانگیری:

صنعت کشور با واحدهای مشکل دار سنجیده نشود

کم  هشدار  به  واکنش  در  گاردین  روزنامه 
بحرین  رژیم  به  سلیمانی  سردار  سابقه 
دستاوردهای  سرسخت  چهره  نوشت: 
راهبردی ایران در خاورمیانه هشدار داد که 
عیسی  شیخ  تابعیت  لغو  در  بحرین  اقدام 

می تواند با مقاومت مسلحانه مواجه شود.
کم  بیانیه  انتشار  پی  در  گاردین  روزنامه 
فرمانده  سلیمانی،  قاسم  سردار  سابقه 
انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروهای 
تابعیت  لغو  به  انتقاد  در  ایران  اسالمی 
برجسته  رهبر  قاسم،  احمد  عیسی  شیخ 
از  بسیاری  همانند  بحرین،  شیعیان 
رسانه های خارجی به آن واکنش نشان داد 

و بخش هایی از این بیانیه را منتشر کرد.
به نوشته گاردین، وزارت کشور بحرین روز 
دوشنبه اعالم کرد که تابعیت رهبر معنوی 
اکثریت شیعه این کشور را لغو کرده است، 

در  اعتراض آمیز  واکنش های  با  که  اقدامی 
بیرون از بحرین  به ویژه تهدیداتی از سوی 
تنش ها  افزایش  احتمال  بر  مبنی  ایران 

مواجه شده است.
این اقدام بحرین کم تر از یک هفته پس از 
آن انجا می شود که دادگاهی در این کشور 
فعالیت های جمعیت الوفاق که بزرگ ترین 
محسوب  بحرین  دولت  مخالف  گروه 
می شود را به اتهام برانگیختن ناآرامی های 
فرقه یی و ارتباط با یک قدرت خارجی که 
مشخصا منظور آن ایران بوده است، ممنوع 

اعالم کرد.
سردار سلیمانی به منامه هشدار داد که با 
این کار از خط قرمز عبور کرده و افزایش 
با  می تواند  قاسم  عیس  شیخ  بر  فشار 

مقاومتی مسلحانه مواجه شود.
عنوان  به  ویژه قدس که  نیروهای  فرمانده 

راهبردی  دستاوردهای  سرسخت  چهره 
ایران در منطقه خاورمیانه شناخته می شود 
آل  رژیم  گفت:  خود  هشدارهای  ادامه  در 
قطع  طور  به  بحرین(  )حکومت  خلیفه 
رژیم  و  پرداخت  خواهد  را  کار  این  هزینه 

خون خوار آن ها ساقط خواهد شد.
گاردین در ادامه نوشت: پس از انتشار خبر 
رسانه های  در  قاسم  شیخ  تابعیت  سلب 

معترضان  از  جمعی  سرعت  به  اجتماعی 
تجمع  منابه  غرب  در  وی  منزل  مقابل 

کردند و شعار سر دادند.
سازمان بحرینی حقوق و دموکراسی که یک 
می شود  محسوب  بشر  حقوق  مدافع  گروه 
نیز نسبت به پیامدهای این اقدام حکومت 
بحرین هشدار داد و آن را خط قرمزی برای 

بسیاری از مردم بحرین دانست.

گاردین: 

چهره سرسخت ایران به بحرین هشدار داد

اشتون کارتر: 

مقابله با ایران یکی از چالش آمریکا در سال ۲0۱6
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الریجانی مطرح کرد:

تقدیر از اقدامات اخیر وزارت اطالعات 

رئیس مجلس شورای اسالمی از اقدام وزارت اطالعات در خنثی سازی 
توطئه های اخیر تروریست ها تشکر کرد و گفت: مجلس شورای اسالمی از 

اقدامات وزارت اطالعات در ایجاد امنیت پایدار حمایت می کند.
به گزارش ایرنا، علی الریجانی در بخش دیگری از سخنانش در ابتدای 
جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی افزود: الزم می دانم از سربازان گمنام 
امام زمان در وزارت اطالعات که توانستند توطئه های اخیر تروریست ها را 

خنثی کنند تشکر کنم.
وی تاکید کرد: مجلس شورای اسالمی امنیت ملت را در اولویت کار خود 
قرار داده است و پشتیبانی از اقدامات وزارت اطالعات را در ایجاد امنیت 

پایدار مورد حمایت قرار خواهد داد.
رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین درباره پیروزی مردم عراق علیه 
تروریست ها در فلوجه گفت: این پیروزی را به این ملت عزیز، رشید و 

مسئوالن دولت عراق تبریک می گویم.
الریجانی با تاکید بر این که فلوجه یک مساله مهم در سال های اخیر بوده 
است، اظهار داشت: در سال های اخیر حوادث بسیار نگران کننده در منطقه 
خصوصا در عراق اتفاق افتاد که کانون این مساله در فلوجه بود، لذا این دژی 
که تروریست ها برای خود درست کرده بودند با یک اقدام سنجیده، حساب 
شده و طراحی مردم و نیروهای مسلح عراق از دست تروریست ها خارج و 

به مردم عراق بازگردانده شد.

مخالفت مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه 
اقتصاد مقاومتی

نمایندگان مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی و نظارت بر 
اجرای اصل 44 مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در بررسی اولین طرح مجلس دهم در 
جلسه علنی دیروز با 110 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از 
مجموع 246 نماینده حاضر در مجلس که تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد 

مقاومتی رأی مثبت ندادند.
حمیدرضا فوالدگر، نماینده اصفهان به عنوان یکی از طراحان تشکیل 
کمیسیون ویژه، گفت: اقتصاد مقاومتی تکلیفی است که از چند سال 
گذشته پیش روی همه مسئوالن اجرایی، تقنینی و قضایی گذاشته شده 
است. از همه مسئوالن انتظار می رود به خصوص در سال اقتصاد مقاومتی، 

اقدام و عمل بیش از هر زمانی در این راه گام بردارند.
وی با بیان اینکه از مجلس انتظار انجام کار فوق العاده در بحث مهم اقتصاد 
مقاومتی می رود، افزود: توجه به تولید داخل در شرایط خاص اقتصادی 
و رکود فعلی تنها راه برون رفت از این وضعیت است. رفع موانع تولید و 
سرمایه گذاری و بهبود فضای کار، اجرای سیاست های اصل 44 به صورت 
صحیح و اقتصاد دانش بنیان و فناوری های نو و حرکت در  آن عزم ملی را 

می طلبد که ما در کمیسیون ویژه به دنبال این موارد هستیم.
وی با بیان اینکه این کمیسیون در مجالس هشتم و نهم از موفق ترین 
کمیسیون های ویژه به شمار می آمده است،  گفت: اگر این طرح به تصویب 
برسد در جلسه دیگر مجلس اعضای آن در صحن علنی با انتخاب نمایندگان 

مشخص می شوند.
به گزارش ایسنا، نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز با اخطاری در این رابطه، 
گفت: یکی از اقدامات مجلس اجرای قانون اساسی به خصوص در موضوع 
اصل 44 است که تشکیل این کمیسیون می تواند این مهم را تحقق ببخشد.

آغاز به کار شرکت مشترک ایران خودرو و پژو

شرکت مشترک ایران خودرو- پژو »ایکاپ IKAP« با حضور وزیر صنعت، 
 معدن و تجارت و معرفی اعضای هیات مدیره و نهایی شدن 17قرارداد 
فرعی در پروتکل همکاری های دو خودروساز، روزسه شنبه به صورت 

رسمی آغاز به کار کرد.
به گزارش ایرنا، با برگزاری مجمع موسسان شرکت مشترک ایران خودرو 
و پژو)ایکاپ( صورت جلسه تشکیل این شرکت امروز به امضای هاشم یکه 
زارع،  مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و »ژان کریستف کمار«  قائم 
مقام مدیرعامل پژو سیتروئن رسید تا این شرکت کار خود را به صورت 

رسمی آغاز کند.
پروتکل  در  موجود  فرعی  قرارداد   17 جلسه،  صورت  این  امضای  با 
همکاری های این دو شرکت، نهایی شده و مراحل ثبت این شرکت از 
امروز)چهارشنبه( آغاز خواهد شد. »مراد مجلسی« پیشتر از سوی ایران 

خودرو به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شده است.
ایران خودرو و  اقدامات نهایی برای آغاز به کار رسمی شرک مشترک 
پژو)ایکاپ( در هفته های اخیر به اتمام رسیده و یک هیات بلندپایه از 
مدیران گروه پژو سیتروئن برای امضای قرارداد نهایی به ایران سفر کرده اند.
به گزارش ایرنا، کلیات دور جدید همکاری های گروه صنعتی ایران خودرو و 
پژو بهمن ماه گذشته در سفر رئیس جمهوری به فرانسه به امضای مدیران 
دو شرکت رسیده بود و در این مدت اقدامات الزم برای اجرایی شدن این 

توافق انجام شده است.

اتحادیه اروپا تحریم ها علیه روسیه را تمدید کرد
اتحادیه اروپا تحریم ها علیه روسیه را 6 ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، نمایندگان 28 کشور اتحادیه اروپا 
به اتفاق آرا به تمدید 6 ماهه تحریم های سنگین علیه اقتصاد روسیه رای 
دادند. اتحادیه اروپا در تابستان 2014 میالدی و به دلیل آنچه »دست 
داشتن روسیه در ناآرامی های اوکراین« عنوان شده، روسیه را تحریم کرد.

تحریم هایی که اتحادیه اروپا بر ضد بانک ها، بخش های دفاعی و انرژی 
روسیه پایان ژوئیه امسال )10 مرداد( منقضی می شد. 

خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی در این زمینه از اختالف نظر اتحادیه اروپا 
درباره تمدید تحریم های روسیه خبر داد و نوشت: در حالی که انگلیس 
خواستار موضع سختگیرانه علیه مسکو است، اسلواکی تحریم ها را غیر 

موثر خوانده است. 
»میروسالو الیچاک« وزیر امور خارجه اسلواکی گفت: اتحادیه اروپا نباید 
تمایل برخی از کشورهای اروپایی را درباره بازنگری در سیاست بروکسل در 
قبال مسکو نادیده بگیرد. با توجه به افزایش درخواست ها برای مذاکرات 
سیاسی درباره تحریم ها علیه روسیه، مذاکره از سوی اروپایی ها ضرورت 
دارد. کشورهایی همچون ایتالیا، بلغارستان و یونان عالقه مند به کاهش 
تحریم ها علیه مسکو هستند.  خبرگزاری رویترز به نقل از الیچاک نوشت: 
من خواستار لغو تحریم ها نیستم اما موافق آن نیستم که ما تحریم های 
روسیه را بصورت رسمی حفظ و در ورای تحریم ها هر کشوری قراردادهایی 
مهم با روسیه امضا کنیم و با افرادی که در فهرست سیاه قرار دارند، دیدار 
کنند.  این در حالیست که »فیلیپ هاموند« وزیر امور خارجه انگلیس گفته 
است که تحریم ها تا زمانی که توافقات مینسک به طور کامل اجرا نشده 

است، برداشته نخواهند شد. 
هاموند در این زمینه خطاب به مقامات روس گفت: »اگر می خواهید 
تحریم ها برداشته شوند، تعهدات خود به توافقات مینسک را عملی کنید. 
روسیه وارد بازی »تفرقه بینداز و حکومت کن« شده است و افرادی را هدف 
قرار داده که به طور موقت عالقه مند به مذاکره درباره لغو تحریم ها هستند 

و آنها را تحت فشار قرار و این یک اشتباه بزرگ است.«
این گزارش افزود: فرانسه نیز بر حفظ تحریم های روسیه تا زمان اجرای 
توافقات مینسک تاکید دارد، هر چند که در عین حال از رهبران اتحادیه 

اروپا می خواهد به دنبال رویکرد آشتی جویانه با مسکو باشد. 
»ژان مارک ارو« وزیر امور خارجه فرانسه پیشتر گفته بود: اتحادیه اروپا 
تحریم های روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید خواهد کرد اما پاریس در عین 
حال موضوع گفت و گو در این زمینه را در نشست 28 و 29 ژوئن )8-9 

تیر( مطرح خواهد کرد. 

۲۰۲ نماینده در بیانیه ای اعالم کردند؛

محکومیت اقدام بان کی مون در 
حمایت از کودک کشی آل سعود

202 نماینده در بیانیه  ای اقدام دبیرکل سازمان ملل 
در حذف نام رژیم آل سعود از لیست کشورهای 
یمن  بی پناه  و  مظلوم  کودکان  کشتار  در  دخیل 

محکوم کردند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

امروز مدعیان حقوق بشر و دفاع از انسانیت دست 
در دست کسانی دادند که دستشان به خون هزاران 
انسان بیگناه و بی پناه آلوده است. سازمان ملل متحد 
که باید پناهگاه دفاع از ملت ها و محلی برای احقاق 
حق مستضعفین و محرومان عالم باشد، امروز به 
ابزاری برای سوءاستفاده کشورهای مستکبر تبدیل 

شده است.

ادامه تظاهرات بحرینی ها در 
حمایت از آیت ا... عیسی قاسم

بحرینی های خشمگین از حکم لغو تابعیت شیخ 
عیسی قاسم در مناطق مختلف این کشور دست به 

تظاهراتی در حمایت از این عالم شیعه زدند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری العهد، با 
صدور حکم ظالمانه لغو تابعیت آیت ا... شیخ عیسی 
قاسم، بزرگترین عالم دینی بحرین از سوی رژیم آل 
خلیفه مردم بحرین در مناطق مختلف در حمایت از 

این عالم برجسته به خیابان ها آمدند.
از سوی دیگر با تجمع هزاران تن حامیان این عالم 
بزرگ مقابل درب خانه اش در منطقه الدراز، هلی 
فراز  بر  پنج ساعت   خلیفه حدود  آل  کوپترهای 

منطقه به پرواز درآمدند.
ساکنان منطقه الدیه با برگزاری تظاهراتی خشمگین 
مخالفت  خود را با لغو تابعیت شیخ قاسم اعالم کردند. 
مردم بحرین در منطقه السنابس نیز در حمایت از آیت 
ا... شیخ قاسم دست به تظاهرات زدند. اهالی منطقه 
عالی بحرین نیز با برگزاری تظاهراتی همبستگی و 

حمایت خود را از شیخ قاسم ابراز داشتند.
ساکنان منطقه النویدرات نیز با برگزاری تظاهراتی 
ضمن اعالم حمایت خود از این عالم برجسته بحرین، 

پادشاه کشور را مسئول کامل این مساله دانستند.

تشکیل پرونده  ی رسیدگی به 
حادثه  ی شهران در دادسرای جنایی

معاونان  از  تعدادی  با حضور  جلسه  ای  یک  شنبه 
قضات  و  نظارت  دوایر  سرپرستان  دادستان، 
ناظر زندان دادسرای عمومی و انقالب تهران در 

دادستانی تهران برگزار شد.
دکتر  جلسه،  این  ابتدای  در   ، ایسنا  گزارش  به 
انقالب  و  عمومی  دادستان  دولت  آبادی،  جعفری 
رسیدن  فرا  مناسبت  به  تبریک  ضمن  تهران 
امام حسن مجتبی  و میالد  قوه قضاییه  هفته  ی 
)ع(، با اشاره به حادثه  ی انفجار خط لوله  ی گاز در 
منطقه  ی شهران و ابراز تأسف از فوت دو شهروند 
که یکی ایرانی و دیگری از اتباع افغانستان بود که 
از مسووالن  افغان کشف شده است،  جسد تبعه 
سریع  برقراری  و  خدمت  رسانی  دلیل  به  شهری 
خدمات شهری در منطقه تشکر کرد و گفت: پس 
از این حادثه دو نفر از معاونان دادستانی تهران در 
صحنه حادثه حضور یافتند و پیگیری های ویژه ای 

انجام دادند.
جعفری دولت  آبادی با اعالم این که رسیدگی به 
به  منجر  آوار  ریزش  جمله  از  و  حوادثی  چنین 
فوت در دادسرای جنایی تهران به عمل می  آید، 
از تشکیل پرونده در این ناحیه از دادسرا به منظور 
بررسی علت حادثه و پی  گیری قضایی خبر داد و 
ضمن قدردانی از حضور مستمر و به موقع قاضی 
محل  در  جنایی  دادسرای  سرپرست  شهریاری، 
حادثه، این اقدام را مصداق حضور به موقع و فعال 
نماینده دادستانی در حوزه اجتماعی دانست که 

بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
او با اظهار این   که حادثه  ی فوق نشانگر نیاز کالن 
شهر تهران به مدیریت قوی شهری و سرعت در 
به  رسیدگی  روند  بیان  در  است،  خدمت رسانی 
این حادثه هیأت  با  پرونده اظهار کرد: در رابطه 
حادثه  بروز  علت  تا  شده  تعیین  کارشناسی 

مشخص شود.
دادستان عمومی و انقالب تهران به بازدید جمعی 
زندان  از  تهران  اسالمی  انقالب  دادسرای  قضات 
فشافویه، اشاره و خاطرنشان کرد: تأکید دادستانی 
تهران بر بازدید از زندان به دلیل آثار مثبتی است 
که این اقدام از خود به جای گذاشته است و برای 

کاهش جمعیت زندان ها باید کار جهادی کرد.
وی در ادامه از افزایش نوبت  های بازدید معاونان 
قضات  و  زندان  ناظر  دادیاران  و  قضات  دادسرا، 
اجرای احکام از زندان  ها، در سال جاری خبر داد و 
گفت: دادستانی تهران شرح مفصلی از راهکارهای 
شامل  بخش  سه  در  کیفری  جمعیت  کاهش 
راهکارهای اتخاذی از سوی قوه قضاییه، سازمان 
زندان ها و مراجع قضایی را تهیه و به قوه قضاییه 

پیشنهاد داده است.
راهکارها  این  اجرای  این  که  اعالم  با  او 
زندان ها  کیفری  جمعیت  کاهش  به  می  تواند 
اخیر  بخشنامه  ی  مثال،  به عنوان  شود،  منتهی 
دادستانی تهران در زمینه  ی نظارت سرپرستان 
بر صدور قرارهای بازداشت موقت را مورد اشاره 
قابل  به کاهش  این بخشنامه  قرار داد و گفت: 
کیفری  تأمین  قرار  نوع  این  صدور  آمار  توجه 
ماه  یک  طی  که  نحوی  به  است؛  شده  منجر 
اخیر در دادسرای تهران صرفاً هشت مورد قرار 

بازداشت موقت صادر شده است.
اذعان  ضمن  تهران  انقالب  و  عمومی  دادستان 
به ضرورت صدور قرار بازداشت موقت در جرایم 
مهم مانند کاله برداری های کالن و دیگر جرایم 
سیاستی  اتخاذ  قانون،  در  مقرر  ترتیب  به  مهم 
بازداشت متهمان به جرایم مهم را  هدفمند در 
مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: قضات باید از 
صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیرضروری 

خودداری کنند.

خبرخبر

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با 
انتقاد از کسانی که برای تبیین وضعیت کشور 
واژه های دلهره آور استفاده می کنند، گفت: 
کشور به هیچ وجه با بحران مواجه نیست، بلکه 
در بخش هایی با مشکل رو به روست که باید 

حل شود.
گزارشی  ارایه  برای  که  نوبخت  محمدباقر 
اجرای  و  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  از 
جلسه  در  مقاومتی،  اقتصاد  های  سیاست 
یافته  حضور  مجلس  شنبه  سه  روز  علنی 
بود، پس از آن که نمایندگان دیدگاه های 
خود را درباره شرایط اقتصادی کشور بیان 
از استفاده واژگان  کردند، گفت: بهتر است 

دلهره آور و اغراق آمیز خودداری کنیم.
یا  و  زیست  آب، محیط  در حوزه  افزود:  وی 
بحران  مرحله  به  بازنشستگی  های  صندوق 
نرسیده ایم، بلکه مشکالتی وجود دارد که اگر 
حل نشود، در آینده می تواند کشور را با بحران 

رو به رو کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: چنین نیست 
که بگوییم صنعت فاجعه است، بلکه بخش 
تولید و صنعت با مشکل تزریق منابع مواجه 
است و لذا باید ساختار منابع بانکی اصالح 
شود تا بتوان به واحدهای تولیدی در سراسر 

کشور کمک کرد.
این رو دولت قصد دارد در  از  افزود:  نوبخت 
آینده نزدیک با ارایه دو الیحه که مواد آن از 

بودجه 95 حذف شد ) تبصره های مربوط به 
تسعیر ارز( مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی 

را حل کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با 
یادآوری اینکه کشور به تازگی از شرایط تحریم 
تدابیر رهبر  با  تاکید کرد:  خارج شده است، 
معظم انقالب و تعقلی که در دولت و مجلس 

وجود دارد، مشکالت کشور رفع می شود.
نوبخت در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان 
مجلس درباره روند افزایشی هزینه های دولت 
گفت: باید توجه داشته باشید که دولت برای 
به  تومانی  میلیارد  هزار   267 بودجه  امسال 
مجلس ارایه داد اما بودجه 294 هزار میلیارد 

تومانی تحویل گرفت.
در  بودجه  ارقام  در  تغییر  این  افزود:  وی 
شرایطی صورت گرفته است که از هزینه های 
عمرانی کاسته و به هزینه های جاری دولت 

افزوده شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
درباره انتقاد نمایندگان از عادالنه نبودن نظام 
پرداخت ها اظهار داشت: دولت از سال گذشته 
موضوع اصالح پرداخت ها را مورد توجه قرار 
برای  امسال  آن  نخست  گام  که  است  داده 
قانون  بند 10ماده 68  اجرای  شدن  عادالنه 
مدیریت خدمات کشوری بود که برای همگان 

اجرایی شود.

توجه  دولت  همچنین  داشت:  اظهار  نوبخت 
زیر  که  بازنشستگانی  حقوق  به  ای  ویژه 
15میلیون ریال دریافتی دارند، داشته است 
باشد،  این  از  و هرچه میزان پرداختی کمتر 
میزان افزایش حقوق آنان امسال بیشتر از 12 

درصد بوده است تا نابرابری ها جبران شود.
اصالحیه  نزدیک  آینده  در  شد:  یادآور  وی 
رفع  برای  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
این نابرابری ها تقدیم مجلس شورای اسالمی 

خواهد شد.
نوبخت افزود: در سه ماهه نخست امسال نیز 
در راستای عدالت اجتماعی 42 هزار میلیارد 
ریال بین کارمندانی که حقوق های کمتری 

داشتند، توزیع شد.
وی تاکید کرد: دولت به هیچ عنوان نه تنها از 
پرداخت های غیرمتعارف استقبال نمی کند 

بلکه با آن مقابله می کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
افزود: رشد همراه با عدالت و توجه به اقشار کم 
درآمد مورد نظر دولت است که این رویکرد 
برنامه  راهبردهای  و  اهداف  ارقام،  احکام،  در 
پنجساله ششم توسعه نیز دیده شده است و 

می تواند به بهبود توزیع درآمدها منجر شود.
نوبخت درباره قابل تحقق بودن رشد هشت 
درصدی مورد نظر در برنامه ششم توسعه نیز 
اظهار داشت: اگر منابع کشور به خوبی مدیریت 

شود، می توان به این رشد دست یافت.

نوبخت: کشور با بحران مواجه نیست
ضرورت اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری

وزیـر اطالعات از پیگیـری حقوق های 
همانطـوری  گفـت:  و  داد  خبـر  کالن 
هـزار  چنـد  هـای  اختـالس  بـا  کـه 
میلیـارد تومانـی امثـال بابـک زنجانی 
برخورد شـد، بـا این حقـوق های چند 

میلیونـی هـم برخـورد مـی شـود.
سـید  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
محمـود علـوی دیـروز پـس از جلسـه 
غیـر علنی مجلـس و ارائه گزارشـی به 
نماینـدگان مـردم، در جمع خبرنگاران 

یافت. حضـور 
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا 
در  بیشـتری  جزییـات  می توانیـد 
مـورد کشـف اقـدام اخیـر تروریسـتی 
در تهـران و چنـد اسـتان دیگـر ارائـه 
کنیـد، گفـت: ان شـاءا... بـه زودی در 
ایـن زمینـه گزارش مفصلـی را خدمت 

مـردم ارائـه خواهیـم کـرد.
وزیـر اطالعـات دربـاره سـخنانش در 
جلسـه غیـر علنـی امـروز مجلـس نیز 
اظهـار داشـت: در این جلسـه در مورد 
موضوعـات مختلـف امنیتـی صحبـت 
امـکان  اسـاس  ایـن  بـر  کـه  کردیـم 

بازشـدن جلسـه وجـود نداشـت.
سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  علـوی 
هایـی  دیپلمـات  تغییـر  بـا  آیـا  کـه 
تغییـری  امیرعبداللهیـان  همچـون 
جمهـوی  ای  منطقـه  درسیاسـت های 
اسـالمی ایـران ایجاد می شـود، گفت: 
بـا تغییـر افـراد، تغییـر سیاسـت هـا 
بوجـود نمی آیـد البته ایـن موضوعات 

بپرسـید. آقـای ظریـف  از  بایـد  را 
وزیـر اطالعـات در بخـش دیگـری از 
صحبت هایـش به موضـوع حقوق های 
مـا  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  میلیونـی 
کالن  هـای  حقـوق  کـه  کسـانی  از 
زیـرا  افشـا کردنـد، تشـکر کردیـم  را 
دسـت دولـت در ایـن مسـئله باز شـد 
موضوعـات  اینگونـه  بـه  توانسـت  و 

بپـردازد.
علـوی ادامـه داد: اگـر دولـت بـه ایـن 
گفتنـد  مـی  پرداخـت  مـی  مسـائل 
شـخصی  هـای  حسـاب  در  دولـت 
سـرک کشـیده اسـت یـا مـی گفتنـد 
دولـت وارد امـور شـخصی افـراد شـده 
اسـت. الحمـدا... بـا ایـن مسـئله کـه 
عنـوان شـد دسـت دولـت باز شـد که 

کنـد. برخـورد 
وی خاطرشـان کـرد: رییـس جمهوری 
در ایـن راسـتا دسـتور قاطع بـه معاون 
اول داد و تاکنون جلسـاتی تشکل شده 
و بـه یـاری پـروردگار با این مسـئله به 

صـورت جدی برخـورد مـی کنیم.
وزیـر اطالعات اضافه کـرد: همانطوری 
کـه در این دولت با اختالس های سـه 
هـزار میلیـارد تومانـی و هشـت هـزار 
میلیـارد تومانـی امثـال بابـک زنجانی 
برخـورد شـد، بـا این حقوق هـای چند 

میلیونـی هـم برخورد می شـود.
علـوی تصریح کرد: بدانید کـه بنده وزیر، 

یک بیسـتم آن هم حقـوق نمی گیرم.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا 
در این راسـتا پرونده ای تشـکیل شده 
اسـت؟ گفـت: بلـه تشـکیل شـده و در 
از  ان شـاءا...  و  اسـت  پیگیـری  حـال 
طریـق معـاون اول رییـس جمهـوری 

نتایـج آن اعـالم مـی شـود.

رژیم  گفت:  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
سرنیزه  با  تواند  می  مدتی  تا  تنها  بحرین 
و اسلحه در پناه آمریکا به سرکوب بپردازد 
انفجار  یک  که  پایید  نخواهد  دیری  اما 

بوجود خواهد آمد.
حجت االسالم علی سعیدی نماینده ولی فقیه 
در سپاه، در پی اقدام رژیم آل خلیفه در سلب 
تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین 
که منجر به واکنش شخصیت های متنفذ و 
اقدام  این  به  نسبت  اسالم  تاثیرگذارجهان 
مذبوحانه و از سر استیصال رژیم آل خلیفه شد، 
با بیان اینکه اصوال جایگاه علما و مراجع دینی 
در میان همه فرق اسالمی و ادیان الهی جایگاه 
ویژه و برجسته ای است، گفت: در دوران غیبت 
و در جهان تشیع، علمای بزرگ به خصوص 
آنهایی که جایگاه مرجعیت دینی، فکری و 
و  سیاستگذاران  عنوان  به  دارند  را  سیاسی 
متولیان و کارشناسان و نظریه پردازان دینی 
محسوب می شوند و به همین دلیل است که 

مورد استقبال عموم مردم قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه یکی از شیوه های استکبار و 
نظام سلطه، برخورد با علمای انقالبی و با انگیزه 
مثل شیخ زکزاکی در نیجریه، شیخ نمر در 
عربستان و یا چهره ارزشمند جهان اسالم سید 
حسن نصرا... در لبنان است، عنوان کرد: اکنون 
همگان می بینند که شیخ عیسی قاسم که 
رهبریت دینی و معنوی مردم انقالبی، متدین، 
مسلمان و شیعه بحرین را بر عهده دارد توسط 
رژیم آل خلیفه مورد جفا واقع شده و از وی 

سلب تابعیت صورت گرفته است.

نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: قبل از 
ماجرای شیخ عیسی قاسم، رژیم آل خلیفه 
که حقیقتا دولتی وابسته و زیر سلطه آمریکا 
و انگلیس است، برخورد ناشایستی با شیخ علی 
سلمان روحانی انقالبی بحرینی داشت که ما 

امروز همچنان وی را در زندان می بینیم.
عامل  و  بحرین  رژیم  اینکه  بیان  با  سعیدی 
در  سعودی  عربستان  یعنی  آن  محرک 
منجالبی فرورفته اند که سرنوشت آنها برای 
خودشان  دستان  در  منجالب  این  از  خروج 
نیست، گفت: همانگونه که شاهد بودیم، اقدام 
راه  به  بدون محاسبه حکومت آل سعود در 
انداختن ماشین جنگی اش در یمن و قبل از 
آن در بحرین، هیچ نتیجه ای جز اذیت و آزار و 
کشت و کشتار مردم بی دفاع و محصور کردن 

علمای دینی نداشت.
وی با بیان اینکه سلب تابعیت از شیخ عیسی 
قاسم که رهبریت معنوی مردم انقالبی بحرین 
را بر عهده دارد، برای رژیم آل خلیفه گران تمام 
می شود، ادامه داد: تاریخ گواه این مسئله است 
که بزرگترین اشتباه استراتژیک رژیم پهلوی این 
بود که با علما مقابله کرد و اوج این برخورد در 
مقابل حضرت امام )ره( بود که مقدمات سقوط 

رژیم شاهنشاهی را فراهم کرد.
نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه فشار و 
دیکتاتوری تنها تا زمانی می تواند در ظاهر موثر 
باشد، تصریح کرد: رژیم بحرین تنها تا مدتی 
می تواند با سرنیزه و اسلحه در پناه آمریکا به 
سرکوب بپردازد اما دیری نخواهد پایید که یک 
انفجار بوجود خواهد آمد و مردم آن دیار به 
خروش خواهند آمد و آنگاه هیچ چیز نمی تواند 

جلودار آنها باشد.
سعیدی در پایان با بیان اینکه خواسته های 
مردم بحرین خواسته هایی مشروع نظیر آزادی 
و حق رأی برای هر فرد است، تاکید کرد: رژیم 
آل خلیفه با تغییر تابعیت ها و با وارد کردن 
یک سری شهروند از کشورهای دیگر و دادن 
تابعیت به آنها، تاکنون همه اقدامات را برای 
سرکوب انقالب مردم بحرین انجام داده ولی به 
طور قطع با مخاطرات جدی تری مواجه خواهد 
جلوی  تواند  نمی  دیگر  که  آنجاست  و  شد 

خروش مردم را بگیرد.

حجت االسالم سعیدی:

آل خلیفه تنها تا مدتی در پناه آمریکا می تواند 
به سرکوب بپردازد

اد      امه از صفحه1
وی بیان کرد: خرید خدمات مسافرتی مطمئن 
در اینترنت نیازمند آگاهی است که با گسترش 
و  سوءاستفاده  متاسفانه  اینترنت،  روزافزون 
فریب های الکترونیکی نیز افزایش یافته است. چه 
بسیار افرادی که اطالعات و مدارک شخصی یا پول 

خود را از این طریق از دست داده اند.
رییس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران درباره 
نحوه تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن این سایت ها 
توضیح داد: کاربران و استفاده کنندگان اینترنت 
در صورت تمایل به خرید آنالین یا الکترونیکی 
خدمات مسافرتی، تور، بلیت قطار، گرفتن روادید، 
رزرواسیون هتل و بلیت مراکز تفریحی باید نکات 
اساسی را برای خرید مطمئن و امنیت در دنیای 
دیجیتال رعایت کنند. نخست باید مطمئن شوند 
که آن سایت، معتبر است که می توان از لوگوی 
و  مؤسسات  با  مرتبط  نیز سایت های  و  بانک ها 
تاسیسات گردشگری دارای مجوز سازمان میراث 
هواپیمایی  سازمان  یا  گردشگری  و  فرهنگی 
کشوری که در این سایت ها درج می شود، متوجه 

این موضوع شد.
به گفته  انصاری، برای رزرو و خرید بلیت هواپیما، 
هتل، روادید، تور، بیمه و سایر خدمات سفر، حتما 
از وب سایت شرکت های مسافرتی و گردشگری 

مجاز استفاده شود. همچنین 
شده  درج  تعهدات  باید 
مربوط به هر یک از خدمات 
سفر به دقت مطالعه شود و 
نسخه ای از قرارداد و شرایط 
آن شامل زمان ورود و خروج، 
سایر  و  تشکیالت  امکانات، 
جزئیات سفر را حتما بررسی 

و دریافت کنند.
و  ناشناس  سایت های  از  هرگز  کرد:  تاکید  او 
با شرکت های مسافرتی و هتل ها که  بی ارتباط 
با عناوین و نرخ های جذاب، قصد سوء استفاده 
از مسافران و گردشگران را دارند خرید نکنید و 
همچنین هنگام خرید و پرداخت آنالین هزینه در 
سایت ها، اگر به سایت اصلی بانک متصل نشدید، 

هرگز اطالعات بانکی خود را وارد نکنید.
این فعال گردشگری در عین حال پیشنهاد داد؛ 
به  دسترسی  با  آنالین  خرید  از  حتی المقدور 
محیط های  در  اینترنتی  بانکداری  سرویس های 
ناشناس،  یا رایانه های  عمومی مانند کافی نت ها 
خودداری و در صورت لزوم به استفاده و خرید 
اینترنتی، حتما از ذخیره کردن رمز اینترنتی خود، 
صرف نظر کنید. به عالوه اطالعات شخصی بویژه 
اطالعات بانکی خود از جمله رمز دوم کارت های 

را  انقضاء  تاریخ  و  اعتباری 
ذخیره  وب سایتی  هیچ  در 

نکنید.
از  کرد:  توصیه  سپس  او 
برای  پرداخت هرگونه وجه 
به  سفر  خدمات  خرید 
حساب شخص یا کارمندان 
مسافرتی  دفاتر  کانتر 
خودداری و هرگونه وجه را تنها به حساب رسمی 

شرکت خدمات مسافرتی واریز کنید.
انصاری همچنین نسبت به ارسال بعضی پیامک ها 
خصوصا  سفر  قرعه کشی  در  شدن  برنده  نظیر 
افراد  بعضی  توسط  اروپایی  و  سفرهای خارجی 
سودجو که به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند، 
هشدار داد و در ادامه گفت: در خرید اینترنتی در 
صورت بروز اشکال در عملیات بانکی، از مراجعه به 

افراد غریبه به شدت خودداری شود.
ایران  الکترونیکی  گردشگری  جامعه  رییس 
را  خود  ایمیل  اطالعات  کرد:  توصیه  همچنین 
برای  خصوصا  ناشناس  بالگ  یا  سایت  هر  در 
مسابقه یا سرگرمی وارد نکنید. همچنین اطالعات 
شخصی خود را به اشتراک نگذارید. برخی راه های 
کسب درآمد برای منحرف ساختن ذهن شما و 

کالهبرداری است.

وی همچنین گفت: به ایمیل های ناشناس و یا 
مشاهده  نامعلوم  سایت های  در  که  آگهی هایی 
می کنید اعتماد نکتید چرا که اغلب وسیله ای برای 
کالهبرداری است، بنابراین قبل از ارائه هرگونه 

اطالعات از صحت آن مطمئن شوید.
انصاری ادامه داد: ممکن است تعداد اندکی از دفاتر 
خدمات مسافرتی نیز اخالق حرفه ای در صنعت 
با تبلیغ های غیر  گردشگری را رعایت نکنند و 
اقدام به فروش  واقعی و بزرگنمایی در خدمات 
محصول خود می کنند که این عمل نه تنها موجب 
بدبینی عمومی به صنف دفاتر خدمات مسافرتی 
می شود، بلکه موجبات شکایت گردشگران را نیز 

فراهم می آورد.
رییس جامعه ی گردشگری الکترونیکی ایران بیان 
کرد: بی تردید همانگونه که الزم است در دنیای 
واقعی، دقت های الزم در زمان خرید انجام شود، در 
دنیای مجازی نباید از کنترل های الزم در انتخاب 

محصول و خرید ایمن اجتناب شود.
که  گردشگری  فعاالن  و  مدیران  به  وی سپس 
تمایل دارند در شلوغ ترین زمان سفر، در فضای 
مجازی، تبلیغ کنند، توصیه کرد؛ حتما از هویت 
افرادی که به صورت تلفنی یا الکترونیکی خواستار 
هستند،  خود  سفر  برنامه  با  بلیت  تاریخ  تغییر 

مطمئن شوید.

هشدار به گردشگران عالقه مند به خرید اینترنتی

310 سایت غیرمجاز گردشگری شناسایی شدند

تشکر از افشای حقوق های کالن؛ دست دولت برای پیگیری بازشد

وزیر اطالعات: با تغییر دیپلمات ها، سیاست ها 
عوض نمی شود
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لزوم توسعه سواحل دریای مازندران
کار  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  رودسر  مردم  نماینده 
صندوق های بازنشستگی بنگاه داری نیست، گفت: باید عالوه بر موضوع 
توسعه سواحل مکران به توسعه سواحل دریای خزر از آستارا تا بندر 

ترکمن توجه توسعه ای شود.
 اسدا... عباسی در مجلس شورای اسالمی در خصوص گزارش رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: در برنامه ششم توسعه که در 
شرایط حساس اقتصادی نوشته می شود باید به منابع مالی کافی توجه 
شود و برای نیل به مطلوب به اهداف باید میان نهادهای سیاست گذار 

وفاق باشد.
نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: توجه به منابع 
زیرزمینی و فسیلی باید در سیاست گذاری ها لحاظ شود و همچنین 
در خصوص سیاست گذاری های بخش انر ژی باید به موضوع های 

کارشناسی توجه ویژه ای شود.
عباسی ادامه داد: در برنامه ششم باید به موضوعات فرهنگی و رشد 
علمی و کنترل آسیب های اجتماعی که از دغدغه های مقام معظم 
رهبری است توجه کافی شود و در این رابطه شاخص های ارائه شده 

کفایت نمی کند.
وی با بیان اینکه کار صندوق های بازنشستگی بنگاه داری نیست، گفت: 
باید موضوع توسعه سواحل مکران از اولویت ها باشد و همچنین از 
آستارا تا بندر ترکمن در دریای خزر نیز مورد توجه توسعه ای قرار گیرد.

عباسی افزود: بهبود فضای اشتغال و توانمندسازی فقرا از اولویت های 
کاری باید باشد و اینکه باید به تورم و تناسب سود بانکی با این نرخ 
توجه شودو نباید فراموش کرد حتی برای رکود شاید بهتر این است که 
تورم نیز وجود داشته باشد. بخش مسکن با رکود روبرو است این در 
حالی است که 1300 شغل وابسته به مسکن در کشور وجود دارد. وی 
با تأکید بر لزوم توجه و مهار رشد نقدینگی افزود: باید بر اساس جداول 

قانون بودجه عملکردها صورت گیرد و از اقدامات جلوگیری شود. 

تالش جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص
 از استانداری گیالن

نماینده مردم الهیجان از تالش جمعی از نمایندگان برای تحقیق و 
تفحص از استانداری گیالن خبر داد.

ذبیح ا... نیکفردرباره تحقیق و تفحص از استانداری گیالن، افزود: نبود 
تعامل از سوی استانداری گیالن با نمایندگان باعث شده در انتخاب 
فرمانداران به ویژه در یکی از شهرستان های استان همکاری الزم را با 

منتخبان مردم شاهد نباشیم.
نماینده مردم الهیجان در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: نمی توان 
فردی را به عنوان فرماندار یکی از شهرستان ها در استان گیالن انتخاب 
کرد که در مسئولیت های قبلی خود دارای مشکل بوده، لذا به نظر می 

رسد این انتخاب نوعی تحمیل به نمایندگان است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: در انتخاب فرماندار 
هیچ هماهنگی با نماینده آن شهرستان صورت نگرفته، لذا باید پاسخ 
روشنی در این زمینه داده شود. نماینده مردم الهیجان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: عالوه بر این مشکل، معضالت دیگری در زمینه 
کشاورزی نیز وجود دارد و استانداری باید پاسخ دهد که چه اقدامی 
انجام داده است؛ بر این اساس تعدادی از نمایندگان مجلس در تالش 
هستند تا درخواست تحقیق و تفحص از استانداری گیالن به جریان 

افتد.

افزایش پنجاه درصدی تعرفه تلفن ثابت 
هیچ توجیهی ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
درصدی  پنجاه  افزایش  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
گفت:  ندارد،  توجیهی  هیچ  ثابت  تلفن  تعرفه 
لذا  باشد،  تورم  نرخ  با  متناسب  باید  ها  افزایش 
این افزایش تعرفه در کمیسیون صنایع و معادن 

بررسی می شود.
با اشاره به اعالم خبری  رمضانعلی سبحانی فر، 
مبنی بر افزایش 50 درصدی تعرفه تلفن ثابت 
می  استفاده  قشر  دو  توسط  ثابت  تلفن  گفت: 
ثابت  تلفن  از  اقشار مرفه که  شود،گروه نخست 
برای بسته اینترنت امن و پایدار استفاده می کنند 
و گروه دوم اقشار ضعیف که در مناطق محروم 
و روستایی از تلفن ثابت جهت ارتباط با دیگران 
استفاده می کنند. نماینده مردم سبزوار، جوین و 
جغتای در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
برای  باید  تنها  ثابت  تلفن  تعرفه  افزایش  اعمال 
خطوط تجاری منظور شود، افزود:افزایش پنجاه 
درصدی مکالمات تلفن ثابت برای افراد بی بضاعت 

و قشر محروم به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.
افزایش 5۰ درصدی تعرفه تلفن ثابت 

درکمیسیون صنایع و معادن بررسی می شود
سبحانی فر با بیان اینکه فرمول افزایش تعرفه ها 
باید متناسب با نرخ تورم باشد،ادامه داد:کشورهای 
مختلف تعرفه های خود را برای اقشارمحروم تا 
همزمان  و  دارند  می  نگه  پایین  و  ثابت  میزانی 
به  ثابت   تلفن  کدسازی  هم  طرح  اجرای  با 
طورمتوسط آبونمان مشترکان در شهرهای بزرگ 
30 برابر افزایش  پیدا کرده و  در واقع  درآمد 

مخابرات از این حیث افزایش داشته است.
ایران در بحث  وی اظهار کرد: شرکت مخابرات 
مناطق  برخی  در  ثابت  تلفن  عرضه  و  توسعه 
کشور ازجمله مناطق محروم  از تعهدات پروانه ای 
اکنون در مناطق  خود عقب است،به نحوی که 
از  زیادی  شمار  کشور   مختلف  استان های  و 

متقاضیان تلفن ثابت در صف انتظار هستند.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  عضوکمیسیون 
اسالمی،تصریح کرد: مجلس با افزایش تعرفه تلفن 
ثابت به این شکل مخالف است، لذا افزایش 50 
درصدی تعرفه تلفن ثابت در کمیسیون صنایع و 
معادن بررسی می شود و مهمترین علت افزایش 
قیمت  در نرخ تعرفه های تلفن ثابت و همراه که هر 
از چندگاهی رخ می دهد، زیاده خواهی افراد سودجو 
و همچنین کم توجهی دولت به این موضوع است. 
وزیرارتباطات از گرانی نرخ تلفن ثابت خبر داده و 
اظهارداشته که با توجه به ضرر و زیانی که در تلفن 
ثابت وجود دارد، تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن 
ثابت از 30 ریال به 45 ریال افزایش می یابد و از 

اول تیر ماه اجرایی می شود.

خبر خبر

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری رنو ساندرو مدل 1395 به شماره انتظامی ایران 62-477ب15 
و به شماره شاسی NAPBSRBVAG1008091 و شماره موتور 027815 به 

نام نرگیس تقی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز وانت پیکان مدل 66 به شماره شهربانی 72-746ط45 

به شماره شاسی 18175742 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

ابالغ
حسب  جوانرود  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   950149 کالسه  پرونده  بحکایت 
اتهام  به  محمد  فرزند  صوفی  علی  آقای  علیه  بر  پناه  علی  مختار  آقای  شکایت 
تحصیل مال مسروقه شکایت نموده است که نامبرده فعال متواری و مجهول المکان 
می باشد که به استناد ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مصوب 1392 به نامبرده ابالغ می گردد که در مورخ 1395/05/10 
راس ساعت 11 صبح در شعبه 101 دادگاه کیفری دو حضور پیدا کند و از خود 

دفاع نماید در غیر اینصورت دادگاه اقدام بصدور رای غیابی می نماید. 
منشی شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان جوانرود 

ابالغ
حسب  جوانرود  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   950087 کالسه  پرونده  بحکایت 
نژاد  فرامرزی  کیانوش  آقای  علیه  بر  محمد  فرزند  هدایتی  آقای سهراب  شکایت 
نامبرده فعال متواری و مجهول  نموده است که  تلفنی شکایت  اتهام مزاحمت  به 
المکان می باشد که به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی به نمبرده ابالغ 
می گردد که در مورخ 1395/05/10 راس ساعت 11 صبح در شعبه 101 دادگاه 
اقدام  دادگاه  اینصورت  نماید در غیر  دفاع  از خود  و  پیدا کند  کیفری دو حضور 

بصدور رای غیابی می نماید. 
منشی شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان جوانرود 

حصر وراثت
خانم اکرم حبیبی دارای شناسنامه شماره 28468 به شرح دادخواست به کالسه 
95/164 ش2از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
در   1395/3/22 تاریخ  در   268 بشناسنامه  صباغ  عبدالرسول  شادروان  که  داده 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحمو منحصر است به:
1-فاطمه صباغ بهبهانی به شماره شناسنامه 664 صادره از بوشهر )دختر متوفی(
2-زهرا صباغ بهبهانی به شماره شناسنامه 6905 صادره از بوشهر )دختر متوفی 

بوشهر  از  صادره   3490241541 شناسنامه  شماره  به  بهبهانی  صباغ  3-مهدیه 
)دختر متوفی(

4- اکرم حبیبی به شماره شناسنامه 28468 صادره از کازرون )همسر متوفی(
تا  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.تاریخ انتشار 

 95/4/2
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف بوشهر – محمد فوالدی

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان: تعاونی اعتبار امید جلین با وکالت عارف سفیدیان 

خواندگان: 1- معاد سیفی سواد کوهی فرزند کرامت به آدرس: بهشهر گرائیل محله 
روبروی پمپ بمزین منزل رحمانی 2- احمد یعقوبی فرزند اکبر به آدری: مجهول 
المکان 3- رحمت اله دارابی فرزند اله به آدرس: نکاء خ شهرداری یک جنب نانوایی 

دارابی خواسته: مطالبه وجه 
پیرامون دادخواست آقای تعاونی اعتبار امید جلین با وکالت عارف سفیدیان بطرفیت 
خوانده فوق به خواسته مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف 
اخطاریه  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  یعقوبی  احمد  نام  به  دوم 
از  اطالع  خوانده ضمن  تا  گردد  می  کثیراالنتشار چاپ  های  روزنامه  در  مشارالیه 
دعوی مطروحه در روز یکشنبه مورخ 95/05/10 راس ساعت 10 صبح در شعبه دوم 
شورای حل اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت 
رسیدگی حاضر شود ضمنا در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم 
صادر خواهد شد. همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید.
م الف 95۰۲35 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409986612700173 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
نهایی شماره 9509976614100256 شاکی  ( تصمیم  آباد )107 جزایی سابق 
ولیعصر  خ  بهمن   22 میدان  نشانی  به  محمد  علی  فرزند  حجتی  فرشید  :آقای 
روبروی کالنتری 15 جنب مبلمان یزدان – متهم : آقای محمد حسین مینایی راد 
فرزند شیرولی به نشانی تهران سعادت آباد خیابان طاهرخانی پالک 2 – اتهام : 

تحصیل مال از طریق نامشروع 2- خیانت در امانت 3-کالهبرداری 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای محمدحسین مینایی راد فرزند شیرولی دائر بر 
خیانت در امانت موضوع شکایت آقای فرشید حجتی فرزند علی محمد با توجه به جامع 
اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت اولیه شاکی گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه 
شاکی مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد عدم حضور 
متهم در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی احضاریه از طریق نشر آگهی و عدم ارسال 
الیحه دفاعیه بزه انتسابی به نامبرده محرز و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 674 از 
قانون تعزیرات مصوب 1375 متهم موصوف را به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم 
می نماید رای صادره مستندا به ماده 406 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
غیابی محسوب ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن 
ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
دادرس شعبه 1۰7 دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد – غالمرضا رحیمی نژاد.

دادنامه 
خواهان : جاسم آقابراری به نشانی محمود آباد خیابان خ آزادی روبروی پمپ بنزین 

خوانده : پدرام استوانه به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه 

العاده پرونده کالسه 95/24 شورای حل اختالف  بتاریخ 95/2/20 در وقت فوق 
واحد پنجم شهری تحت نظر قاضی شورا قرار دارد. شورا با مالحظه مجموع اوراق 

پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید .
رای قاضی شورا 

در خصوص دعوی جاسم آقابراری به طرفبیت پدرام استوانه بخواسته مطالبه وجه 
به مبلغ 52/000/000ریال بابت اصل خواسته با احتساب کلیه خسارات و تاخیر 
به جامع محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق  تادیه معطوفا 
سفته به شماره 376717-0 نظر به اینکه وجود اصل سفته مرقوم در ید خواهان 
ظهور در مدیونیت و اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده نیز علیرغم ابالغ قانونی 
در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعی پیرامون ادعای مطروحه بعمل نیاورده فلذا 
-309 مواد  استناد  به  و  تلقی  مستصحب  را  خواهان  در  دین  بقای  شورا  قاضی 
بر  حکم  مدنی  دادرسی  ایین  قانون  مواد 198و519و522  و  تجارت  قانون   249
محکومیت خوانده به پرداخت مبلع 52/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته 
از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارات  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  و 810/000 
تورم  شاخص  براساس  حکم  اجرای  لغایت   )94/2/24( دادخواست  تقدیم  تاریخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در له خواهان صادر و اعالم 
قابل واخواهی در  ابالغ  تاریخ  از  نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز  می 
همین شورا و پس از انقضای مهلت ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم حقوقی محمود اباد می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دو محمود آباد- علیپور

اجرائیه
محکوم له: بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران با مدیریت آقای جاجرمی به 

نشانی ساری- خ امام ساختمان بانک ملت ط 4 ادراه حقوقی
محکوم علیهم: 1- زینب کمالی مجهول المکان 2- عفت سادات حسینی مجهول 
فرزند حسینعلی  مهدوی  4- حسن  المکان  مجهول  فر  کمالی  احمد   -3 المکان 

مجهول المکان
راد  ایمان عبدی  له/محکوم علیه:  قانونی محکوم  قائم مقام  یا  نماینده  مشخصات 
فرزند عزیز ا... به نشانی آمل خ هرار بین آفتاب 9 و 11 طبقه فوقانی بانک رفاه 
واحد 2 وکیل بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران با مدیریت آقای جاجرمی

مربوطه  دادنامه  بشماره  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم 
پرداخت  به  محکومند  تضامنی  نحو  به  علیهم  محکوم   9309971227300925
1- مبلغ 85/343/820 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 3/280/315 ریال بابت 
هزینه دادرسی 3- مبلغ یکصد هزار ریال موضوع فیش شماره 93/7/22-644625 
تادیه  تاخیر  الوکاله وکیل 5- پرداخت خسارت  4- مبلغ 5/120/000 ریال حق 
مبلغی معادل 18 درصد مانده بدهی برای هر سال موضوع ماده 6 قرارداد مارالذکر 
له 6- همچنین محکوم  تا زمان اجرای حکم در حق محکوم  تاریخ 93/5/26  از 
علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره 

غیابی است
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد- رمضان فرجی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه  پرونده : 130/16/95

وقت رسیدگی یکشنبه 95/5/3 ساعت 10:30 صبح
خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم غزاله نفر 

خوانده: رضا عرب حلوایی
خواسته : مطالبه وجه 

طرفیت  به  دادخواستی  نفر  غزاله  خانم  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 16 شورای حل اختالف بخش 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 95/5/3 روز یکشنبه ساعت 10:30 
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 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 16 شورای حل اختالف قرچک 

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   9309982922400469 کالسه  پرونده 

شهرستان قرچک دادنامه شماره 9309972922401229 
:بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان ( با نمایندگی خانم  خواهان 
فاطمه شیخی فرزند صفر علی به نشانی کرج –میدان توحید ابتدای بلوار بالل –

سرپرستی شعب استان البرز واحد حقوقی
علی  فرزند  لطفی  رضا  2-اقای  علی  فرزند  ایرانشاهی  مهین  1-خانم   : خوندگان 

3-اقای سعید البوعلی فرزند عبدالحمید همگی به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها : 1-مطالبه وجه چک 

2-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3-مطالبه هزینه دادرسی 
رای دادگاه /در این پرونده بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان (با 
نمایندگی فاطمه شیخی دادخواستی به طرفیت 1-رضا لطفی2-مهین ایرانشاهی 
به  چک  فقره  یک  وجه  ریال   170/000/000 مبلغ  1-مطالبه  البوعلی  3-سعید 
تادیه  تاخیر  از  اعم  کلیه خسارات  و  دادرسی  هزینه  شماره 403673-2-مطالبه 
توجها به مدارک موجود در این پرونده چک مدرکیه گواهی عدم پرداخت صادره 
از بانک محال علیه و از آنجا که خواندگان علی رغم ابالغ اخطاریه به ایشان هیچ 
خواندگان  ذمه  دادگاه  است  نکرده  ارائه  خواهان  ادعای  برای  انکاری  و  رد  گونه 
عنوان  ترتیب  به  خواندگان  ذمه  اشتغال  این  اینکه  چه  دانسته  مشغول  راتضامنا 
صادر کننده و ضامن اصالتا و متضامنا مستند به تصویر مصدق چک فوق االشاره 
احراز میگردید ماال دادگاه مستندابه مواد 2/198/515/519 از قانون آئین دادرسی 
بر  رای  قانون  همان   249 ماده  به  ناظر  تجارت  قانون  313و314  مواد  و  مدنی 
محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت یکصدو هفتاد میلیون ریال بابت 
اصل چک موصوف در حق خواهان صادر و اعالم مینماید و در خصوص مطالبه 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله نظر به اینکه تصریح تبصره 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع   76/3/10 مصوب  قانون چک   2 ماده  به  الحاقی 
وماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 دارنده چک میتواند صرفا 
محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه وارده )اعم از 
متعارف در  بطور  و...( که مستقیما  الوکاله  دادرسی و حق  تاخیر هزینه  خسارت 
نماید  تقاضا  دادگاه  از  است  متحمل شده  وی  ناحیه  از  وصول طلب خود  جهت 
بنابر این دادگاه مستندا به مواد فوق شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی در تاریخ 
صدور چک و تاریخ وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای 
حکم توسط اجرای احکام و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید و به لحاظ برائت ذمه خواندگان ردیف دوم و سوم از این حیث 
حکم به بی حقی خواهان صادر میگردد این رای غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه آنگاه با انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود
رییس شعبه دوم دادگستری شهرستان قرچک 

آگهی مزایده
نظرباینکه آقای نجات شیخ پیر به موجب پرونده ی اجرایی شماره930414محکوم 
نژادگردیده  رحمی  محمدحسین  آقای  درحق  مبلغ510000000ریال  پرداخت  به 
ومحکوم علیه جهت ایفای دین یک باب منزل مسکونی به مساحت240/58مترمربع 
ی  محله  درباغملک  واقع  فرعی2749ازاصلی21  ثبت838584وشماره  شماره  وبه 
ارغوانی کوچه انصاررامعرفی که توسط کارشناس این مرجع بازدیدواعالم گردیدکه 
ارزش ملک مذکوربه شرح ذیل ارزش گذاری شده1-عرصه به مساحت240/58مترمربع 
به  وجمعامعادل384928000ریال2-اعیان  قرارهرمترمربع1600000ریال  از 
وجمعا234000000ریال  هرمترمربع1800000ریال  ازقرار  مساحت130مترمربع 
وگازبه  وبرق  آب  4-انشعابات  ارزش10000000ریال  به  وحصارحیاط  3-محوطه 
ارزش25000000ریال معرفی که توسط کارشناس این مرجع بازدیدواعالم گردیدکه 
مجموع ارزش عرصه واعیان وملحقات معادل653928000ریال برآوردقیمت گردیدکه 
دیگردرتاریخ1395/4/30ازساعت9صبح  نوبت  یک  برای  له  محکوم  درخواست  بنابه 
الی12ظهردرمحل اجرای احکام حقوقی دادگستری باغ ملک به مزایده وفروش گذاشته 
می شودطالبین میتوانندتاپنج روزقبل ازروزمزایده ازملک مذکورواقع درباغ ملک محله 
ی ارغوانی کوچه انصاردیدن نموده ودرصورت تمایل درجلسه مزایده وفروش شرکت 
راپرداخت  پایه  ازقیمت  قیمت  باالترین  که  یاکسانی  به کسی  موصوف  نمایندملک 

نمایدواگذارخواهدشد.      شماره م.الف)95/51(
دادورزاجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی باغ ملک-امیری

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   436 شماره  شناسنامه  دارای  زلفی  عبدالرضا  آقای 
700307/ش پ/67  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اروجعلی زلفی بشناسنامه 248 در تاریخ 87/3/4 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
1-حسین زلفی ش.ش 347 صادره ارومیه متولد 1338/8/1 فرزند متوفی

2- حسن زلفی ش.ش 348 صادره ارومیه متولد 1339/12/22 فرزند متوفی 
3- علیرضا زلفی ش.ش 435 صادره ارومیه متولد 1345/3/4 فرزند متوفی 

4- غالمرضا زلفی ش.ش 611 صادره ارومیه متولد 1350/8/21 فرزند متوفی
5- عبدالرضا زلفی ش.ش 436 صادره ارومیه متولد 1347/2/6 فرزند متوفی

6- طیبه زلفی ش.ش 434 صادره ارومیه متولد 1343/9/6 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

آگهی ابالغ
آقابیگی  عباس  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  ابراهیم  محمدعلی  خواهان 
فرزند ناصر علی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی 
دادگاه عمومی  به شعبه 2  نموده که جهت رسیدگی  ماکو  شهرستان شهرستان 
حقوقی شهرستان ماکو واقع در شهرستان ماکو – بلوار شهید قنبری ارجاع و به 
کالسه 9509984455200117 ثبت گردیده که وقت رسیدگی برای آن بتاریخ 
95/05/17 ساعت 11 ظهر تعیین شده است.به علت درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب 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 نسخه ثانی را دریافت و در وقت مقرر فوق در دادگاه 

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

آگهی حصر وراثت

کالسه  به  دادخواست  بشرح   16 شماره  شناسنامه  دارای  هولی  علم  قلی  آقای 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   163/95
داده که شادروان جعفر علم هولی بشناسنامه 2820195024 در تاریخ 91/4/19 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به 
1-قلی علم هولی فرزند علی ش.ش 16 متولد 1327 صادره از دم پدر متوفی

سفلی  صادره   1332 متولد   200 ش.ش  محمد  فرزند  کندلج  فرجام  2-خاتون 
مادرمتوفی 

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

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
اولویت های  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
پایدار و کمک  امنیت  این کمیسیون را حفظ 

به ارگان های امنیتی اطالعاتی تشریح کرد.
خانی نژاد- خبرنگار پارلمانی زمان؛  عالءالدین 
بروجردی در حاشیه نشست علنی روز گذشته 
خبرنگاران  جمع  در  اسالمی  شورای  مجلس 
امنیت  کار کمیسیون  آغاز  به  توجه  با  گفت:  
ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم اولین 
حفظ  را   کمیسیون  این  سیاست  و  اولویت 
اطالعاتی  ارگان های  به  و کمک  پایدار  امنیت 
وزارت  گفت:  و  کرد  ذاکر  کشور  امنیتی  و 
اطالعات، سپاه پاسداران انقالب و ناجا کارنامه 
ایران  ملت  به  اخیر  سال های  ظرف  را  موفقی 
دارد.  تشکر  و  تقدیر  جای  که  کردند  عرضه 
تکفیری ها  شوم  پدیده  به  اشاره  با  بروجردی 
پرورده  شوم  دست  پدیده  این  داشت:  اظهار 
هدف  با  صهیونیستی  رژیم  و  انگلیس  آمریکا، 
مسلمانان  بی رحمانه  کشتار  و  اسالم  بدنامی 
پیمانان  هم  و  آمریکا  حمایت  مورد  که  است 
همه  علی رغم  و   گرفته  قرار  آن ها  منطقه ای 
حمایت های صورت گرفته توسط این کشورها 
و  مسلح  نیروهای  و  دولت  اراده  خوشبختانه 
نیروهای مردمی دو کشور عراق و سوریه عمال 
است  زده  رقم  را  تکفیری  نیروهای  افول  آغاز 
که این موفقیت را به دولت ها و مردم عراق و 

سوریه تبریک می گوییم.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
انسداد  افزود:  اسالمی  خارجی مجلس شورای 
تروریست ها  و  اشرار  با  مقابله  هدف  با  مرزها 
است.  پایدار  امنیت  اقدامات حفظ  مهم  محور 
مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق کاال که امنیت 
اقتصادی و عمومی کشور را مورد تهدید قرار 
داده است باید با جدیت و قاطعیت ادامه یابد و 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از این 

مبارزه با جدیت حمایت خواهد کرد.
امنیت  کمیسیون  دوم  اولویت  به  بروجردی 
ادامه  و  کرد  اشاره  خارجی  سیاست  و  ملی 

از  هسته ای  عرصه  در  ملی  منافع  حفظ  داد: 
مجلس  در  کمیسیون  این  اولویت های  دیگر 
است و توجه به رفع تحریم ها و رصد تحوالت 
اجرای برجام در مرحله پسابرجام در چارچوب 
به  با توجه  رهنمودهای مقام معظم رهبری و 
با  برجام  خصوص  در  مجلس  قانونی  مصوبه 
دقت و حساسیت مورد توجه کمیسیون خواهد 
بود و هر 6 ماه یکبار گزارشی به نمایندگان و 

مردم ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: در بند سوم قانون مصوبه مجلس 
در خصوص برجام الزام دولت بر اقدام متقابل 
در صورت عدم اجرای برجام توسط طرف های 
مقابل در جهت توقف همکاری های داوطلبانه 
به  هسته ای  آمیز  صلح  برنامه  سریع  توسعه  و 
غنی سازی  ظرفیت  سال   2 ظرف  که  گونه ای 
سو  هزار   190 به  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
افزایش یابد با جدیت دنبال می شود که همان 
آتش زدنی است که مقام معظم رهبری به آن 

اشاره فرمودند.
کمیسیون  سوم  اولویت  ادامه  در  بروجردی 
دهمین  در  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
کرد:  تشریح  را  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
براساس  خارجی  سیاست  مسائل  به  پرداختن 

سیاست ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، 
همه  حمایت  بود،  خواهد  ما  اولویت  سومین 
تا  فلسطین  مظلوم  مردم  و  مقاومت  از  جانبه 
روز  که  اشغالی  آزاد سازی همه سرزمین های 
جهانی قدس فرصت مناسبی برای عرض اندام 
امت اسالمی در جهت تحقق این هدف مقدس 

است.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
حزب  از  حمایت  کرد:  تاکید  مجلس  خارجی 
نیروهای  همه  و  اسالمی  جهاد  لبنان،  ا... 
مظلوم  مردم  از  حمایت  همچنین  مقاومت، 
جدی  مقابله  و  عراق  و  سوریه  بحرین،  یمن، 
در  منطقه  تروریستی  و  تکفیری  نیروهای  با 
روابط  بیشتر  هرچه  گسترش  برنامه های  کنار 
مورد  همسایگان  ویژه  به  منطقه  کشورهای  با 
بخش  در  امنیت  کمیسیون  خاص  توجه 

سیاست خارجی است.
پارلمانی  دیپلماسی  تقویت  داد:  ادامه  وی 
اقتصاد  محوریت  با  اقتصادی  دیپلماسی  و 
سوم  اولویت  دیگر  فرازهای  از  مقاومتی 

کمیسیون امنیت است.
ویژه  به  و  دفاعی  بنیه  تقویت  بروجردی 
امنیت  کمیسیون  چهارم  اولویت  را  موشکی 

گفت:  و  کرد  تعریف  خارجی  سیاست  و  ملی 
ایران  اسالمی  جمهوری  دفاعی  سیاست های 
بازدارنده است و متوجه هیچ کشوری نیست. 
جنگ  درگیر  سال   8 که  هستیم  کشوری  ما 
بی رحمانه و تحمیلی بوده ایم که به هیچ وجه 
اجازه نخواهیم داد یکبار دیگر چنین توطئه ای 

علیه کشور و  ملتمان شکل بگیرد.
کرد:  تاکید  مجلس  در  بروجرد  مردم  نماینده 
دفاع از تقویت روزمره بنیه دفاعی و باال بردن 
توان قدرت موشکی به عنوان مهم ترین عامل 
بازدارنده است که در کمیسیون امنیت قویا از 

این سیاست حمایت خواهیم کرد.
به شهادت  در  بحرین  به جنایت  اشاره  با  وی 
رساندن صدها زن، مرد و کودک اظهار داشت: 
چنین اقداماتی نماد بارز نقض حقوق بشر در 
این کشور است، تصمیم اخیر دولت بحرین در 
لغو تابعیت آیت ا... شیخ عیسی قاسم برخالف 
میثاق  دو  ویژه  به  و  بین المللی  موازین  همه 
اجتماعی،  حقوق  و  مدنی  و  سیاسی  حقوقی، 
فرهنگی مصوب سال 1966 سازمان ملل است.
را  میثاق  دو  این  نیز  بحرین  داد:  ادامه  وی 
هیچ  آن  براساس  که  است  کرده  تصویب 
کشوری حق ندارد تابعیت اتباع خود را حتی 
اگر افراد جنایتکاری باشند، لغو کند، چه برسد 
به اینکه شخصیت برجسته و عالم بزرگی مانند 
آیت ا... شیخ عیسی قاسم که فردی عالم است.
بروجردی تاکید کرد: این اقدام خالف موازین 
آثار  شک  بدون  و  است  بین المللی  و  حقوقی 
منفی این اقدام علیه امنیت کشور بحرین خود 

را نشان خواهد داد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
ملل  دبیرکل سازمان  انتظار می رود که  گفت: 
که وظیفه دفاع از مصوبات این سازمان را دارد 

نسبت به اقدام بحرین اقدام قاطع کند.
بروجردی همچنین بمباران وحشیانه یک سال 
به عنوان نقض حقوق  را  اخیر در کشور یمن 
بشر عنوان کرد و گفت: انتظار داریم آمران این 

جنایت در دادگاه بین المللی محاکمه شوند.

بروجردی در تشریح اولویت های کمیسیون تشریح کرد:

حفظ امنیت پایدار و کمک به ارگان های امنیتی

مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
از فیش های حقوقی نجومی گفت:  انتقاد  با 
که  دولتی  های  دستگاه  در  افراد  از  بسیاری 
به صورت نیروهای شرکتی و قراردادی فعال 
هستند حقوق نمی گیرند؛ اما برخی مدیران 
با  این  که  دارند  میلیونی  های  حقوق  خاص 

عدالت اجتماعی در تضاد است.
مجلس  علنی  نشست  در  نژاد  کوچکی  جبار 
شورای اسالمی در تذکری با استناد به اصل 3 
قانون اساسی بند 9 و ماده 77 گفت: اعتماد 

و  بوده  اجتماعی  سرمایه  یک  نظام  به  مردم 
نظام جمهوری اسالمی ایران براساس اعتماد 
رو  این  از  است  مانده  باقی  امروز  به  تا  مردم 

نباید اجازه خدشه دار کردن آن داده شود.
شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 

چند  های  حقوق  بحث  به  اشاره  با  اسالمی 
ده و چند صد میلیونی برخی مدیران افزود: 
این حقوق ها اعتماد مردم را خدشه دار کرده 

است.
هزار   3 هشتم  مجلس  در  ما  داد:  ادامه  وی 

میلیارد اختالس را با کشاندن وزیر به مجلس 
بررسی کردیم اکنون چطور شده که در همان 
قراردادی حقوق  و  نیروهای شرکتی  دستگاه 
نمی گیرند ولی افرادی دریافتی نجومی دارند 

و مجلس سکوت می کند.
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
یادآور شد: دیوان محاسبات  شورای اسالمی 
چه  هر  باید  کشور  کل  بازرسی  سازمان  و 
سریعتر گزارش های خود در خصوص حقوق 

های نجومی را به مجلس ارائه کند.

تضاد فیش های حقوقی نیروهای شرکتی و قراردادی 

با برخی مدیران خاص
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رشد اعتیاد در زنان بیشتر از مردان است

رشد  اکنون  گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رییس  معاون 
اعتیاد در زنان بسیار سریع تر از مردان صورت می پذیرد و اثرگذاری 
اعتیاد یک زن در جامعه و پیامدهای غیرمستقیم آن ده ها برابر آثار 

و تبعات اعتیاد یک مرد می تواند باشد.
مخدر  مواد  با  مبارزه  جهانی  روز  مراسم  در  موالوردی  شهیندخت 
نقش  از  تردید  بی  خانواده  در  مادری  جایگاه  لحاظ  به  زنان  گفت: 
محوری در امر تربیت برخوردار هستند و درگیری آنها با اعتیاد قطعا 

فرزندان را با مخاطرات فراوانی مواجه می کند. 
است که  واقعیت  این  موید  ها  پژوهش  از  بسیاری  اظهارداشت:  وی 
فرزندان پدران معتاد  از  پذیرتر  بسیار آسیب  مادران معتاد  فرزندان 

هستند و این یافته چندان غیرواقعی و دور از انتظار نیست. 
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: عالوه 
متوجه  را  فراوانی  مخاطرات  تواند  باردار می  زنان  اعتیاد  که  این  بر 
نوزادان و کودکان این دسته از مادران کند به همین منظور شایسته 
است در اقدامات پژوهشی، علمی و نیز سیاستگذاری های اجرایی به 

این مهم توجه شود. 
موالوردی گفت: اگرچه امروز زنان در حوزه های علمی و دانشگاه ها 
و حتی بازار کار نقشی موثر و قابل قبول داشتند اما دستیابی به آمار 
حدود 10 درصدی از جمعیت معتادان برای زنان مصرف کننده اتفاق 

ناخوشایندی است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. 
در  اعتیاد  زنان درگیر  تعداد  است  اظهارداشت: هر چند ممکن  وی 
مقایسه با مردان حدود یک به 10 باشد اما دو واقعیت مهم در این 
رابطه وجود دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد. اول این که 
رشد اعتیاد در زنان سریع تر از مردان است و دوم این که اثرگذاری 

اعتیاد در زنان پیامدهای بیشتری دارد. 
موالوردی ادامه داد: خطراتی که معضل اعتیاد برای نهاد خانواده دارد 
نیز موضوع دیگری است که در برنامه ریزی های کالن در خصوص 
جریان اصلی اعتیاد و فارغ از نگاه جنسیتی باید به طور جدی به آن 
پرداخت و یافته های پژوهشی موید این واقعیت است که بیش از 63 
درصد جمعیت معتادان را افراد متاهل تشکیل می دهند که این خود 
گویای وضعیت مخاطره آمیز خانواده ها در زمینه پدیده اعتیاد است. 

شعبه اقماری تامین اجتماعی 
در خانه سینما افتتاح می شود

به منظور رفاه حال هنرمندان و دسترسی به خدمات سازمان تامین 
اجتماعی، شعبه اقماری این سازمان در  محل خانه سینما در تهران 

افتتاح می شود.
تامین  سازمان  عمومی  روابط  کل  ازاداره  زمان  پیام  گزارش  به 
اجتماعی، با دستور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و تاکید دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
مسائل بیمه هنرمندان و به حداقل رساندن مشکالت آنها به صورت 

ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
در همین راستا، افتتاح شعبه اقماری تامین اجتماعی ویژه هنرمندان 
از نتایج رایزنی های خانه سینما و سازمان تامین اجتماعی است که 
با راه اندازی و ارائه خدمات، مشکالت بیمه ای این قشر به حداقل 

خواهد رسید.
نشست  هنرمندان،  ای  بیمه  مشکالت  کاهش  منظور  به  همچنین 
اجتماعی  تامین  سازمان  و  سینما  خانه  اعضای  حضور  با  مشترکی 

شنبه هفته آینده) پنجم تیرماه( برگزار می شود.
شایان ذکر است، بر اساس توافقات انجام شده عالوه بر افراد تحت 
پوشش قبلی یک هزار نفر از هنرمندان واجد شرایط تحت پوشش 

تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

اجرایی برنامه پیشگیری از مصرف 
موادمخدر 

اهداف  از  به یکی  باتوجه  احمر گفت:  رییس سازمان جوانان هالل 
سازمان  انسان ها،  سالمت  تامین  بر  مبنی  احمر  هالل   جمعیت 
با  مبارزه  ستاد  همکاری  با  تا  کرده  تالش  احمر  هالل  جوانان 

موادمخدر، برنامه پیشگیری از مصرف موادمخدر را اجرایی کند.
با  مبارزه  ستاد  مسئوالن  با  مشترک  جلسه  در  حبیبی  مسعود    
احمر  هالل  اینکه  بر  تاکید  با  حوزه،  این  کارشناسان  و  موادمخدر 
بستر مناسبی برای مشارکت جوانان در اختیار دارد، گفت: تعامل و 
اعتماد خوبی میان ما و جوانان وجود دارد و داشتن بیش از یک میلیون 
عضو، امکان مناسبی است تا بتوانیم طرح های کاربردی پیشگیری از 

اعتیاد را با کمک نهادهای مسئول اجرایی کنیم. 
حمید صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، نیز با اشاره به ظرفیت های ارزشمند جمعیت هالل احمر در امور 
مختلف بشردوستانه گفت: با وجود همه تالش ها در چند سال اخیر، 
در امر مبارزه با مواد مخدر موفقیت چندانی نداشتیم، چرا که در این 
مدت سن و جنس اعتیاد به عنوان دو شاخص بین المللی تغییر کرده 
و موجب نگرانی شده است.وی افزود: متاسفانه برنامه ریزی ها مربوط به 
دهه های گذشته بوده و منسوخ شده است و اگر می خواهیم برنامه های 

پیشگیرانه موفق اجرا کنیم باید از مردم نظرخواهی کنیم. 
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: 
از طرفی  و  نوجوان چیست  نمی دانیم خواسته یک  درستی  به  هنوز 
تعریف مشخصی برای نشاط نداریم این موارد موجب شده تا طرح های 
پیشگیرانه از اعتیاد، تنها به عنوان یک تئوری مطرح شوند و در عمل، 

شکست خورده باشند.
صرامی تصریح کرد: بهبود یافتگان اعتیاد بهترین منبع برای کمک در 
این زمینه هستند و می توانند در تدوین طرح های پیشگیرانه راهکارهای 

درستی پیش روی ما قرار دهند.

تست واکسن زیکا روی انسان 

متخصان پیش بینی کرده اند که طی چند هفته آینده اولین واکسن 
آزمایشگاهی زیکا روی نمونه های انسانی تست می شود.

 شرکت داروسازی Inovio پس از اخذ تایید از سازمان غذا و داروی 
انسانی  نمونه های  روی  را  کوچک  آزمایشگاهی  مطالعه  این  آمریکا 

اجرایی می کند.
زیکا که ویروس منتقله از پشه است می تواند موجب نارسایی شدید 
است،  مرتبط  »گلین باره«  سندرم  بروز  با  همچنین  شود.  مادرزادی 
التین  آمریکای  مناطق  از  بسیاری  در  اکنون  زیکا  این،  بر  عالوه 

همه گیر شده است.
فرد   40 خود  بررسی  در  دارد  نظر  در   Inovio داروسازی  شرکت 
روی  حقیق  این  تمرکز  دهد.  قرار  آزمایش  تحت  را  سالم  بزرگسال 

ایمنی، دوز و واکنش ایمنی بدن به واکسن خواهد بود.
محققان برای تایید ایمنی، کارآیی و تجویز دوز صحیح این واکسن 
نیاز دارند چندین مورد آزمایش انجام دهند. آزمایش روی حیوانات 
کوچک و بزرگ انجام گرفته است. به گفته متخصصان این واکسن 
 DNA ترکیبی  بخش های  از   5700-GLS نام  با  آزمایشگاهی 

ویروس برای تحریک واکنش ایمنی در بدن استفاده می کند.
به گزارش روزنامه گاردین، کارشناسان اوایل سال 2016 و با ظاهر 
شدن ارتباط بین ویروس زیکا با عارضه میکروسفالی زنگ خطر این 
ژوئن سازمان جهانی  ماه  به صدا درآوردند. همچنین در  را  بیماری 
به میکروسفالی در  ابتال  از وجود 1500 مورد  بهداشت در گزارشی 

برزیل خبر داد.

نیمی از جمعیت کشور
 تحت پوشش بیمه سالمت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: حدود 50 
درصد از جمعیت کشور معادل 40 میلیون نفر تحت 

پوشش بیمه سالمت قرار دارند.
از  تقدیر  و  اختتامیه  آیین  در  کبیر  محمدجواد 
برگزیدگان پنجمین دوره جایزه مدیریت سالمت 
اداری، افزود: گاهی اوقات از سیاست های کلی ابالغ 
شده در بخش اقتصاد مقاومتی به عنوان فرامینی 
تعبیر می  انقباضی  اقتصادی  برای سیاست های 

شود، درحالی که اینگونه نیست.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اضافه کرد: از اهداف 
تشکیل بیمه سالمت، پوشش کامل جمعیت کشور 
در بخش بیمه بوده تا بدین طریق، هیچ فردی در 

جامعه بدون خدمات بیمه باقی نماند.
عادالنه همه مردم  اینکه دسترسی  بیان  با  کبیر 
از خدمات بیمه ای و همچنین تضمین کیفیت 
خدمات از اهداف دیگر بیمه سالمت است، گفت: 
حدود 44 هزار موسسه طرف قرارداد بیمه سالمت 

برای ارایه خدمات هستند.
ایجاد  طریق  از  که  شود  می  تالش  افزود:  وی 
سازوکارهای الزم وکارآمد، زمینه مناسبی برای اجرا 
و ارزیابی فعالیت های این بخش از جمله تضمین 

سالمت اداری، فراهم شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اضافه کرد: بر این 
رصد  برای  سازوکارهایی  گذشته  سال  از  اساس، 
فعالیت موسسه های فعال دربخش بیمه سالمت 

راه اندازی شد.
کبیر در ادامه به قانون خدمات کشور اشاره کرد 
و ادامه داد: به دلیل اینکه قانون خدمات کشور به 
صورت آزمایشی ابالغ شده بود، نتوانست در نظام 

اجرایی، کارکرد خود را به خوبی پیدا کند.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه هنوز 
دیدگاه سنتی بر سازمان ها و دستگاه های اداری 
کشور حاکم است، یادآورشد: شالوده قانون خدمات 
کشور، اصالح نظام پرداخت حقوق امتیازات براساس 

عملکرد بوده که تاکنون محقق نشده است.
سالمت  مدیریت  جایزه  دوره  پنجمین  اختتامیه 
اداری شامگاه گذشته، با حضور جمعی از مدیران 
بخش دولتی و خصوصی با هدف شناسایی سازمان 
ها و دستگاه های کارآمد در سالمت اداری، برگزار و 

با اهدای لوح تقدیر از برگزیدگان تقدیر شد.

تشکل های دانش آموزی علت 
توسعه حقوق شهروندی 

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 
گفت: شورای هماهنگی تشکل های دانش آموزی 

مصوب شورای انقالب فرهنگی است. 
حمیدرضا کفاش در خصوص توسعه تشکل های 
هماهنگی  شورای  اظهارکرد:  آموزی،  دانش 
انقالب  شورای  مصوب  آموزی  دانش  تشکل های 

فرهنگی است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 
تصریح کرد: از سوی وزیر آموزش و پرورش مسئول 
حضور  با  جلسه  این  هرماه  و  شده ام  شورا  این 
مسئوالن تشکل های دانش آموزی تشکیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسات در خصوص هم 
افزایی کارها و رفع مشکالت و گره ها بحث می شود. 
جلسات نیز به صورت دوره ای و هر جلسه در یکی از 

تشکالت برگزار می شود.
 حمیدرضا کفاش افزود: تشکیل این جلسات برکات 
خوبی داشته زیرا برنامه های تشکل ها در شورای 
عالی آموزش و پرورش مطرح و گفت و گو می شود.
وی افزود: تشکل های دانش آموزی در توسعه حقوق 
به جهت  و هم  آموختن  لحاظ  از  شهروندی هم 
برای  باید  البته  دارد  موثری  نقش  دادن  آموزش 
استفاده از تشکل ها موضوع جوان باوری و جوان 

یاوری در بین مدیران نهادینه شود.
وی همچنین ادامه داد: می توانیم برای ترویج حقوق 
اکنون  بگیریم.  از دانش آموزان کمک  شهروندی 
ظرفیت های خوبی در آموزش و پرورش برای کار 
تشکل ها وجود دارد حدود هزار کانون، اردوگاه و 
دارالقرآن در کشور وجود دارد که متاسفانه نیمی 
از ظرفیت ها استفاده می شود. امیدواریم با اجرایی 
شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بتوانیم 

به بهترین وجه از این ظرفیت ها استفاده کنیم.
 معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش و پرورش 
اضافه کرد: ما باید دانش آموزان را باور کنیم و به آنها 
مسئولیت بسپاریم تا بتوانند در آینده مسئولیت های 

مهم کشور را بر عهده بگیرند.

افتتاح اولین بانک پیوند مغز 
استخوان در اصفهان 

معاون آموزشی بیمارستان سیدالشهدا )ع( اصفهان 
گفت: اولین بانک پیوند مغز استخوان در اصفهان 

افتتاح و دو پیوند در آن انجام شده است. 
ولی ا... مهرزاد در حاشیه مراسم افتتاح اولین بانک 
پیوند مغز استخوان در اصفهان اظهار کرد: اگرچه 
مواردی از پیوند مغز استخوان در سال 1371 در 
اصفهان انجام شده بود اما از سال گذشته بار دیگر 
برای راه اندازی مرکز پیوند مغز و استخوان تالش 
کردیم که از اواخر خردادماه سال جاری این مرکز راه 
اندازی شد.وی با اشاره به اینکه پیوند مغز استخوان 
با  بیمار  تاکنون دو  افزود:  عوارض آنچنانی ندارد، 
سن 45 و 55 سال پیوند مغز استخوان شده اند که 
یکی از آن ها از بیمارستان ترخیص شده و دیگری 
در حال ترخیص است.این فوق تخصص خون و 
سرطان اضافه کرد: پیوند مغز استخوان در برخی 
بیماری ها مانند بیماری های ژنتیکی تنها راه حل و 
در برخی بیماری ها مانند سرطان خون یک راهکار 

تکمیلی است.
مهرزاد ادامه داد: در گذشته بیماران اصفهانی برای 
و  تهران  راهی  بودند  استخوان مجبور  مغز  پیوند 
شیراز شوند و می بایست چند ماه در نوبت می ماندند 
و همین در انتظار ماندن ممکن بود شانس درمان 

را از بین ببرد.

خبر خبر

گفت:  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
ساالنه حدود 27 میلیون تن در جهان معتاد 
این  از  تن  هزار   200 از  بیش  که  شوند  می 

شمار جان خود را از دست می دهند.
در  مطلب  این  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
همایشی به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با 

مواد مخدر عنوان کرد.
از  برخورداری  با وجود عدم  ایران  افزود:  وی 
کمک های بین المللی متناسب با گستردگی 
مسوولیت  اصل  براساس  اما  اعتیاد،  مساله 
است  پایبند  المللی  بین  تعهدات  به  مشترک 
و  المللی  بین  های  همکاری  به  اعتقاد  با  و 
جهانی در راستای اجرای راهبردهای متوازن 
 2 اجرای  با  است  شده  موفق   94 سال  در 
تن   618 حدود  عملیات،  مورد   522 و  هزار 
انواع مواد مخدر را کشف، سه هزار و 18 باند 
آشپزخانه  از 220  بیش  و  متالشی  را  قاچاق 

تولید شیشه را هم منهدم کرد.
زمان حاضر حدود  در  اظهارکرد:  کشور  وزیر 
کاهش  و  درمانی  مرکز   500 و  هزار  هفت 
مشاوره  و  درمانی  خدمات  ارائه  برای  آسیب 
ای در کشور فعالند و بیش از 700 هزار تن، 
و  پذیرش  مراکز  این  در  گذشته  سال  طی 

خدمات دریافت کردند. 
 80 از  بیش  که  این  بیان  با  فضلی  رحمانی 
درصد برنامه های کاهش آسیب و درمان در 
و  نهاد  مردم  های  سازمان  توسط  کشورمان 
 2 مجموع  از  گفت:  شود  می  اجرا  غیردولتی 
هزار و 271 سازمان مردم نهاد، 37 درصد در 
درمان  حوزه  در  درصد   56 پیشگیری،  حوزه 
ها  آسیب  کاهش  حوزه  در  درصد  هفت  و 

فعالیت دارند. 
ادامه  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  کل  دبیر 
داد: حدود 38 هزار معتاد بهبود یافته هم در 
قرار گرفته  آموزی تحت پوشش  حوزه حرفه 

اند. 
اسالمی  جمهوری  گفت:  فضلی  رحمانی 
مخدر  مواد  کشفیات  میزان  بیشترین  ایران، 
جهان را داراست و به همین دلیل همواره از 
المللی و کشورهای موثر  نهادهای بین  سوی 
قدردانی  و  توجه  مورد  الملل  بین  عرصه  در 

قرارگرفته است. 
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهارکرد: 
تغییر  حال  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  سیاست 
است و اکثریت قریب به اتفاق سخنرانی ها و 
گفتمان اصلی در نشست ویژه مجمع عمومی 
این  ضرورت  به  معطوف  متحد  ملل  سازمان 

تغییر بوده است. 
خروجی  بر  تمرکز  از  باید  کرد:  تاکید  وی 
قاچاق  و  اعتیاد  مانند  مخدر  مواد  گذر  های 
به سوی پیشگیری از ظهور و بروز این مساله 
حرکت کرد. مراکز درمان اعتیاد بارها و بارها 
از  نیز مستمرا  ها  زندان  و  را درمان  معتادان 
زمان  اینک  شوند؛  می  خالی  و  پر  مجرمین 

خروج از این دایره معیوب فرارسیده است. 
با مواد مخدر جز  افزود: مبارزه  ادامه  وی در 
آحاد  مشارکت  و  نظام  ارکان  همه  تعامل  با 
و  داشت  نخواهد  پی  در  را  موفقیتی  مردم، 
همواره  انقالب  معظم  رهبر  خوشبختانه 
های  آسیب  قبال  در  قوا  همه  مسئولیت  بر 
فرمودند  باره  دراین  و  دارند  تاکید  اجتماعی 
که هیچ کسی نمی تواند خود را از مسئولیت 
مبرا بداند. رهبر انقالب همچنین فرموده اند 
آسیب دیدگان اجتماعی عائله مسووالن نظام 
هستند نباید به آنها به عنوان مجرم نگریسته 

شود و با آنها برخورد شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: این 
قالب  از دو سال پیش در  مسئولیت همگانی 
موفقی  تجارب  و  اجرا شد  اجتماعی،  رویکرد 
را همراه داشت؛ اما موفقیت کامل این رویکرد 
یعنی  است  جامعه  احاد  مشارکت  گرو  در 
حرکتی  مردم،  برای  مردم  سوی  از  حرکتی 
که باید از خانواده، آغاز و با مشارکت جوامع 

فرهنگی،  های  سازمان  ها،  رسانه  مدنی، 
ویژه  به  مختلف  صنوف  و  ورزشی  هنری، 

خیرین تکمیل شود. 
با  مقابله  جهانی  روز  گفت:  فضلی  رحمانی 
مخدر  مواد  غیرقانونی  قاچاق  و  مصرف  سوء 
دسامبر  هفتم   ،42.112 قطعنامه  براساس 
1987 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
ایجاد موجی  با هدف  ژوئن هر سال   26 روز 
همصدا در سراسر جهان برای ارتقای آگاهی 
شود.  می  برگزار  عمومی  رسانی  اطالع  و  ها 
شهرستان  و  تهران  در  سالروز  این  همچنین 
همچون  مختلفی  های  برنامه  با  کشور  های 
برکفان  جان  و  جانبازان  شهدا،  از  تجلیل 
عرصه مبارزه با مواد مخدر و امحای مواد در 

حال برگزاری است. 
رحمانی فضلی کشت و تولید مواد مخدر را به 
مثابه شمشیر دو لبه ای دانست که از یک سو 
تولید غیرقانونی یا انحراف آن موجب ابتالی 
این  به  جهان  در  تن  میلیون   246 از  بیش 
دیگر  از سوی  و  بالی خانمان سوز می شود 
داروهای با منشاء افیونی هم تولید می شود. 
سازمان  گزارش  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
کنترل  المللی  بین  هیات  و  جهانی  بهداشت 
سه  حاضر  زمان  در  گفت:  نیز  مخدر  مواد 
منشا  با  داروهایی  به  جهان  جمعیت  چهارم 
کمتر  یا  و  ندارند  دسترسی  افیونی  مواد 
از جمله حدود 5.5 میلیون  دسترسی دارند؛ 
مبتال  میلیون  یک  حدود  و  سرطانی  بیمار 
پایانی  جانکاه  دردهای  تحمل  برای  ایدز  به 

زندگی شان از داروهای افیونی محرومند.
معلول  ناگوار،  وضعیت  این  داد:  ادامه  وی 
امنیتی  مقتضیات  جغرافیایی،   موقعیت 
و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  های  مولفه 
و فنی است که جامعه  تحوالت سریع علمی 
بشری را در حل و فصل آن ناتوان می کند. 

وزیرکشور:

ساالنه 200 هزار نفر قربانی اعتیاد می شوند

نواختن زنگ پلیس در مدارس 

ایجاد  پیشنهاد  ارایه  با  انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاون 
فرصتی  زنگ  این  نواختن  گفت:  مدرسه  در  پلیس  زنگ 
است تا سربازان جنگ نرم، مربیان آموزش همگانی پلیس 
پتانسیل  از  بتوانند  نمادین  صورت  به  مسئوالن  حتی  و 
را  الزم  بهره  همگانی  آموزش  راستای  در  مدرسه  عظیم 

ببرند.
موضوع  با  که  ای  جلسه  در  منتظرالمهدی  سعید  سردار 
در  ها  سازمان  های  ظرفیت  از  گیری  بهره  »چگونگی 
ارتقای  و  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  راستای 
امنیت در جامعه با بیان اینکه  فرایند کنترل و پیشگیری 
منصه  به  مدرسه  ایستگاه  در  اجتماعی  های  آسیب  از 
مسئوالن،  اندرکاران،  دست  معلمان،  رسد؛  می  ظهور 
در  جوانان  تحمل  تا  کنند  تالش  باید   ... و  ها  خانواده 
و  افزایش  ها  بحران  و  اجتماعی  های  پدیده  با  مواجهه 
تاب آوری روانی آنان افزون گردد، بسان نهالی که ممکن 
نمی  جدا  ریشه  از  لیکن  شود  خم  باد  مقابل  در  است 
گردد، آسیب ها در هر جامعه ای وجود دارند و اجتناب 
این  مقابل  در  ما  جوانان  که  است  آن  مهم  اما  ناپذیرند 

آسیب ها مقاوم باشند .
باید  مهم  این  به  رسیدن  برای  اینکه،  به  اشاره  با  وی 
گام های فراوانی برداریم، تصریح کرد: یک گام مهم در 
این راستا ایجاد زنگ پلیس در مدرسه است تا سربازان 
حتی  و  پلیس  همگانی  آموزش  مربیان  نرم،  جنگ 
عظیم  پتانسیل  از  بتوانند  نمادین  صورت  به  مسئوالن 

مدرسه در راستای آموزش همگانی بهره الزم را ببرند.

سرو قلیان های آلوده به مواد مخدر 

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو نسبت 
به وجود موادمخدر در توتون قلیان ها هشدار داد.

قلیان  از  استفاده  مضرات  درباره  رستگار  حسین  دکتر 
افزود: بسیاری نمی دانند چه ماده ای را مصرف می کنند؛ 
در حالیکه سیگار از قلیان کنترل شده تر است و متاسفانه 
مواد  بیشتر  های  پول  دریافت  برای  ها  رستوران  برخی 

مخدر را به قلیان اضافه می کنند.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت به هیچ عنوان تنباکوهای 
توان  نمی  حال  عین  در  و  کند  نمی  تایید  را  وارداتی 
سیگار  همچون  وارداتی  های  توتون  این  واردات  جلوی 
بهتر  سیگار  از  قلیان  کنند  می  تصور  بسیاری  گرفت.  را 
است و جوانان این مسئله را نمی دانند و متاسفانه برخی 

رستوران ها نیز از این فضا سوء استفاده می کنند.
رستگار که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، گفت: 
با افزایش نظارت، باز هم راه های جدید پیدا می شوند و 
در این حوزه اطالع رسانی مهم است و جریمه برخورد با 

توزیع کنندگان کافی نیست.

پشه ناقل زیکا در ایران نیست

وزارت  واگیر  های  بیماری  مدیریت  مرکز  رئیس 
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با ابراز نگرانی نسبت به 
ورود بیماری زیکا پس از المپیک برزیل از توزیع پماد و 
اسپری دور کننده پشه ناقل این بیماری بین ورزشکاران 

ایرانی خبر داد.
ویروس زیکا از طریق نیش یک پشه به نام آئدس اجیپتی 
با  نوزادانی  تولد  آن  عارضه  مهمترین  و  می شود  منتقل 
عارضه میکروسفالی )جمجمه کوچکتر از انداره طبیعی( 
این  با  مواجهه  در  باردار  زنان  از  مراقبت  بنابراین  است، 

بیماری اهمیت ویژه ای دارد.
این بیماری هم اکنون در کشور برزیل که محل برگزاری 

المپیک 2016 است، شایع است.
بیماری  این  وضعیت  آخرین  درباره  گویا  مهدی  محمد 
که  است  کرده  اعالم  جهانی  بهداشت  سازمان  افزود:  
مسابقات  از  بعد  و  آینده  ماه  چند  ظرف  اینکه  احتمال 
برای  که  عادی  مردم  و  ورزشکاران  از  تعدادی  المپیک 
مبتال  زیکا  می روند،  به  برزیل  به  مسابقات  این  تماشای 
شوند و به این بیماری را به کشورشان منتقل کنند، وجود 

دارد.
بیماری، وضعیت پشه  این  وی گفت: مسئله مهم درباره 
این بیماری است، مطالعات سنگین وزارت بهداشت  ناقل 
از پنج سال گذشته در کشور نشان می دهد که پشه ناقل 
زیکا در کشور ایران فعال نیست اما احتمال اینکه این پشه 
در آینده فعال شود، قابل پیش بینی نیست و احتمال آن 

وجود دارد.

به دنبال تشکیل کمیسیون بهداشت و درمان 
موضوع  بودن  داغ  طرفی  از  و  دهم  مجلس 
درمان  معاون  توسعه،  ششم  برنامه  تدوین 
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر ایجاد منابع مالی 
پایدار برای حوزه سالمت، گفت: تعیین قیمت 
به  آن  به  توجه  و  سالمت  خدمات  تمام شده 
عنوان یکی از اولویت های برنامه ششم توسعه، 

ضروری است.
درخواست های  درباره  آقاجانی  محمد  دکتر 
کمیسیون  بویژه  و  مجلس  از  بهداشت  وزارت 
شده  تشکیل  تازگی  به  که  درمان  و  بهداشت 
است، گفت: یکی از نکات بسیار مهمی که باید 
به آن توجه شود، ایجاد منابع مالی پایدار برای 

حوزه سالمت است.
وی با بیان اینکه برای مثال منابع طرح تحول 
یارانه ها  هدفمندی  طریق  از  سالمت  نظام 
که  درحالیست  این  افزود:  می شود،  تامین 
سالمت  نظام  تحول  طرح  اعتباری  منابع  این 
پایداری الزم را ندارند. بر این اساس قطعا یکی 
از مهم ترین اقداماتی که کمیسیون بهداشت و 
درمان در پیش دارد، ایجاد منابع مالی پایدار 

برای حوزه سالمت است.
به  حال  عین  در  بهداشت  وزیر  درمان  معاون 

ششم  برنامه  در  بهداشت  وزارت  اولویت های 
زمینه   این  در  کرد:  اظهار  و  اشاره  توسعه 

منابع  ایجاد  بحث  به  توجه  همچون  مواردی 
مالی پایدار برای حوزه سالمت کشور، موضوع 

واقعی شدن تعرفه ها و رسیدن به تعرفه واقعی 
اولویت های  مهم ترین  از  سالمت  خدمات  در 
ششم  برنامه  در  بهداشت  وزارت  نظر  مورد 

توسعه است.
تمام  قیمت  تعیین  لزوم  بر  تاکید  با  آقاجانی 
تمام  قیمت  داد:  ادامه  سالمت،  خدمات  شده 
در  سرمایه گذاری  برای  رکنی  خدمات  شده 
و  سال ها  اکنون  است.  کشور  سالمت  حوزه 
کافی  سرمایه گذاری  شاهدیم   که  دهه هاست 
بالطبع   و  نیفتاده  اتفاق  سالمت  حوزه  در 
پیدا  توسعه  نیز   حوزه  این  زیرساخت های 

نکرده اند.
پاشنه  مهم ترین  طرفی  از  اینکه  بیان  با  وی 
آشیل سرمایه گذاری در حوزه سالمت، تعیین 
کنون  تا  که  است  خدمات  شده  تمام  قیمت 
تعیین  این اساس  بر  اظهار کرد:  انجام نشده، 
توجه  و  سالمت  خدمات  شده  تمام  قیمت 
برنامه  اولویت های  از  یکی  عنوان  به  آن  به 
شاهد  بتوانیم  تا  است  ضروری  توسعه،  ششم 
باشیم.  در حوزه سالمت  جلب سرمایه گذاری 
خدمات  شده  تمام  قیمت  تعیین  بنابراین 
سالمت برای رسیدن به این اهداف مورد نظر، 

الزم است.

دکتر محمد آقاجانی عنوان کرد:

واقعی شدن تعرفه ها  مهم ترین اولویت های طرح سالمت

واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
ایران  بهداشتی  اقدامات  بهداشت،  وزارت 
اغلب  که  پناهنده  و  مهاجر  برای جمعیت 
می دهند،  تشکیل  افغان  اتباع  را  آنها 

کرد.  تشریح 
درخصوص   ، گویا  مهدی  محمد  دکتر 
زمینه  در  بهداشت  وزارت  اقدامات 
پناهنده  جمعیت  عمومی   بهداشت 
از  بخشی  گفت:  کشور  به  مهاجر  و 
وجود  همیشه  جاری  صورت  به  خدمات 
 15 تا   10 حدود  راستا  درهمین  دارد.  
اردوگاه های  در  درمانی  بهداشتی  مرکز 

در  پناهندگان  که  مختلف  شهرهای 
ارائه  به  مشغول  می کنند،  زندگی  آن 
خدمات  این  همچنین  هستند.  خدمت 
و  مهاجرین  ویژه  بهداشتی  پایگاه   77 در 

می شود. ارائه  نیز  افغان  پناهندگان 
از  هیچکدام  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
میان  تفاوتی  درمانی  و  بهداشتی  مراکز 
و  ایرانی  جمعیت  میان  خدمات  ارائه 
همه  افزود:  ندارد،  وجود  پناهندگان 
و  مهاجرین  برای  اولیه  بهداشتی  خدمات 

است. رایگان  پناهندگان 
سالمت  ارتقای  خدمات  داد:  ادامه  گویا 

شیوه  آموزش  بیماری ها،  از  پیشگیری  و 
باروری  بهداشت  خدمات  سالم،  زندگی 
مطابق خدماتی که به مردم ارائه می شود 
جمله  از  آن،  از  بیشتر  کمی  حتی  و 
بهداشت  وزارت  توسط  که  است  اقداماتی 

می شود. انجام  این جمعیت  برای 

نگرانی وزارت بهداشت از موج جدید 
مهاجرت

واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
جدید  موج  از  همچنین  بهداشت،  وزارت 
و  کرد  نگرانی  ابراز  کشور  به  مهاجرت ها 
از سال گذشته شاهد موج جدید  ما  گفت: 
بیشتر  قبال  هستیم.  کشور  به  مهاجرت 
می کردند  مهاجرت  ایران  به  که  کسانی 
جویای کار، جوان و جزو افراد سالم جامعه 
از  توجهی  قابل  بخش  امروز  اما  بودند. 

جمعیت مهاجر، زنان و کودکان هستند که 
نیاز به خدمات و مراقبت های ویژه ای دارند 
و برنامه واکسیناسیون آنها باید کنترل شود.

مبداء  کشورهای  در  اینکه  بیان  با  گویا 
برنامه  پناهنده   و  مهاجر  جمعیت 
وجود  ایران  در  که  قوتی  به  واکسیناسیون 
مجبورهستیم  ما  کرد:  اظهار  نیست،  دارد، 
این خالءها را در یک فرصت زمانی بسیار 
زیادی  وقت  و  انرژی  که  پرکنیم  کوتاه 
می برد و احتیاج به نیروی انسانی بیشتری 

دارد.
از  بیشتر  مهاجرت  جدید  موج  افزود:  وی 
در  است.  افغانستان  و  پاکستان  کشورهای 
این  که  بیماری   بار  مختلف  زمانی  مقاطع 
است.  متفاوت  می کند،  تحمیل  جمعیت 
قابل  واکسن  با  بیماری ها  این  اوقات  گاهی 
پیشگیری هستند که برای ما اهمیت زیادی 

دارند. 

نگرانی وزارت بهداشت
 از موج جدید مهاجرت ها به ایران
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رشد اعتیاد در زنان بیشتر از مردان است

رشد  اکنون  گفت:  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رییس  معاون 
اعتیاد در زنان بسیار سریع تر از مردان صورت می پذیرد و اثرگذاری 
اعتیاد یک زن در جامعه و پیامدهای غیرمستقیم آن ده ها برابر آثار 

و تبعات اعتیاد یک مرد می تواند باشد.
مخدر  مواد  با  مبارزه  جهانی  روز  مراسم  در  موالوردی  شهیندخت 
نقش  از  تردید  بی  خانواده  در  مادری  جایگاه  لحاظ  به  زنان  گفت: 
محوری در امر تربیت برخوردار هستند و درگیری آنها با اعتیاد قطعا 

فرزندان را با مخاطرات فراوانی مواجه می کند. 
است که  واقعیت  این  موید  ها  پژوهش  از  بسیاری  اظهارداشت:  وی 
فرزندان پدران معتاد  از  پذیرتر  بسیار آسیب  مادران معتاد  فرزندان 

هستند و این یافته چندان غیرواقعی و دور از انتظار نیست. 
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: عالوه 
متوجه  را  فراوانی  مخاطرات  تواند  باردار می  زنان  اعتیاد  که  این  بر 
نوزادان و کودکان این دسته از مادران کند به همین منظور شایسته 
است در اقدامات پژوهشی، علمی و نیز سیاستگذاری های اجرایی به 

این مهم توجه شود. 
موالوردی گفت: اگرچه امروز زنان در حوزه های علمی و دانشگاه ها 
و حتی بازار کار نقشی موثر و قابل قبول داشتند اما دستیابی به آمار 
حدود 10 درصدی از جمعیت معتادان برای زنان مصرف کننده اتفاق 

ناخوشایندی است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. 
در  اعتیاد  زنان درگیر  تعداد  است  اظهارداشت: هر چند ممکن  وی 
مقایسه با مردان حدود یک به 10 باشد اما دو واقعیت مهم در این 
رابطه وجود دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد. اول این که 
رشد اعتیاد در زنان سریع تر از مردان است و دوم این که اثرگذاری 

اعتیاد در زنان پیامدهای بیشتری دارد. 
موالوردی ادامه داد: خطراتی که معضل اعتیاد برای نهاد خانواده دارد 
نیز موضوع دیگری است که در برنامه ریزی های کالن در خصوص 
جریان اصلی اعتیاد و فارغ از نگاه جنسیتی باید به طور جدی به آن 
پرداخت و یافته های پژوهشی موید این واقعیت است که بیش از 63 
درصد جمعیت معتادان را افراد متاهل تشکیل می دهند که این خود 
گویای وضعیت مخاطره آمیز خانواده ها در زمینه پدیده اعتیاد است. 

شعبه اقماری تامین اجتماعی 
در خانه سینما افتتاح می شود

به منظور رفاه حال هنرمندان و دسترسی به خدمات سازمان تامین 
اجتماعی، شعبه اقماری این سازمان در  محل خانه سینما در تهران 

افتتاح می شود.
تامین  سازمان  عمومی  روابط  کل  ازاداره  زمان  پیام  گزارش  به 
اجتماعی، با دستور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و تاکید دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
مسائل بیمه هنرمندان و به حداقل رساندن مشکالت آنها به صورت 

ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
در همین راستا، افتتاح شعبه اقماری تامین اجتماعی ویژه هنرمندان 
از نتایج رایزنی های خانه سینما و سازمان تامین اجتماعی است که 
با راه اندازی و ارائه خدمات، مشکالت بیمه ای این قشر به حداقل 

خواهد رسید.
نشست  هنرمندان،  ای  بیمه  مشکالت  کاهش  منظور  به  همچنین 
اجتماعی  تامین  سازمان  و  سینما  خانه  اعضای  حضور  با  مشترکی 

شنبه هفته آینده) پنجم تیرماه( برگزار می شود.
شایان ذکر است، بر اساس توافقات انجام شده عالوه بر افراد تحت 
پوشش قبلی یک هزار نفر از هنرمندان واجد شرایط تحت پوشش 

تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

اجرایی برنامه پیشگیری از مصرف 
موادمخدر 

اهداف  از  به یکی  باتوجه  احمر گفت:  رییس سازمان جوانان هالل 
سازمان  انسان ها،  سالمت  تامین  بر  مبنی  احمر  هالل   جمعیت 
با  مبارزه  ستاد  همکاری  با  تا  کرده  تالش  احمر  هالل  جوانان 

موادمخدر، برنامه پیشگیری از مصرف موادمخدر را اجرایی کند.
با  مبارزه  ستاد  مسئوالن  با  مشترک  جلسه  در  حبیبی  مسعود    
احمر  هالل  اینکه  بر  تاکید  با  حوزه،  این  کارشناسان  و  موادمخدر 
بستر مناسبی برای مشارکت جوانان در اختیار دارد، گفت: تعامل و 
اعتماد خوبی میان ما و جوانان وجود دارد و داشتن بیش از یک میلیون 
عضو، امکان مناسبی است تا بتوانیم طرح های کاربردی پیشگیری از 

اعتیاد را با کمک نهادهای مسئول اجرایی کنیم. 
حمید صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، نیز با اشاره به ظرفیت های ارزشمند جمعیت هالل احمر در امور 
مختلف بشردوستانه گفت: با وجود همه تالش ها در چند سال اخیر، 
در امر مبارزه با مواد مخدر موفقیت چندانی نداشتیم، چرا که در این 
مدت سن و جنس اعتیاد به عنوان دو شاخص بین المللی تغییر کرده 
و موجب نگرانی شده است.وی افزود: متاسفانه برنامه ریزی ها مربوط به 
دهه های گذشته بوده و منسوخ شده است و اگر می خواهیم برنامه های 

پیشگیرانه موفق اجرا کنیم باید از مردم نظرخواهی کنیم. 
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: 
از طرفی  و  نوجوان چیست  نمی دانیم خواسته یک  درستی  به  هنوز 
تعریف مشخصی برای نشاط نداریم این موارد موجب شده تا طرح های 
پیشگیرانه از اعتیاد، تنها به عنوان یک تئوری مطرح شوند و در عمل، 

شکست خورده باشند.
صرامی تصریح کرد: بهبود یافتگان اعتیاد بهترین منبع برای کمک در 
این زمینه هستند و می توانند در تدوین طرح های پیشگیرانه راهکارهای 

درستی پیش روی ما قرار دهند.

تست واکسن زیکا روی انسان 

متخصان پیش بینی کرده اند که طی چند هفته آینده اولین واکسن 
آزمایشگاهی زیکا روی نمونه های انسانی تست می شود.

 شرکت داروسازی Inovio پس از اخذ تایید از سازمان غذا و داروی 
انسانی  نمونه های  روی  را  کوچک  آزمایشگاهی  مطالعه  این  آمریکا 

اجرایی می کند.
زیکا که ویروس منتقله از پشه است می تواند موجب نارسایی شدید 
است،  مرتبط  »گلین باره«  سندرم  بروز  با  همچنین  شود.  مادرزادی 
التین  آمریکای  مناطق  از  بسیاری  در  اکنون  زیکا  این،  بر  عالوه 

همه گیر شده است.
فرد   40 خود  بررسی  در  دارد  نظر  در   Inovio داروسازی  شرکت 
روی  حقیق  این  تمرکز  دهد.  قرار  آزمایش  تحت  را  سالم  بزرگسال 

ایمنی، دوز و واکنش ایمنی بدن به واکسن خواهد بود.
محققان برای تایید ایمنی، کارآیی و تجویز دوز صحیح این واکسن 
نیاز دارند چندین مورد آزمایش انجام دهند. آزمایش روی حیوانات 
کوچک و بزرگ انجام گرفته است. به گفته متخصصان این واکسن 
 DNA ترکیبی  بخش های  از   5700-GLS نام  با  آزمایشگاهی 

ویروس برای تحریک واکنش ایمنی در بدن استفاده می کند.
به گزارش روزنامه گاردین، کارشناسان اوایل سال 2016 و با ظاهر 
شدن ارتباط بین ویروس زیکا با عارضه میکروسفالی زنگ خطر این 
ژوئن سازمان جهانی  ماه  به صدا درآوردند. همچنین در  را  بیماری 
به میکروسفالی در  ابتال  از وجود 1500 مورد  بهداشت در گزارشی 

برزیل خبر داد.

نیمی از جمعیت کشور
 تحت پوشش بیمه سالمت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: حدود 50 
درصد از جمعیت کشور معادل 40 میلیون نفر تحت 

پوشش بیمه سالمت قرار دارند.
از  تقدیر  و  اختتامیه  آیین  در  کبیر  محمدجواد 
برگزیدگان پنجمین دوره جایزه مدیریت سالمت 
اداری، افزود: گاهی اوقات از سیاست های کلی ابالغ 
شده در بخش اقتصاد مقاومتی به عنوان فرامینی 
تعبیر می  انقباضی  اقتصادی  برای سیاست های 

شود، درحالی که اینگونه نیست.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اضافه کرد: از اهداف 
تشکیل بیمه سالمت، پوشش کامل جمعیت کشور 
در بخش بیمه بوده تا بدین طریق، هیچ فردی در 

جامعه بدون خدمات بیمه باقی نماند.
عادالنه همه مردم  اینکه دسترسی  بیان  با  کبیر 
از خدمات بیمه ای و همچنین تضمین کیفیت 
خدمات از اهداف دیگر بیمه سالمت است، گفت: 
حدود 44 هزار موسسه طرف قرارداد بیمه سالمت 

برای ارایه خدمات هستند.
ایجاد  طریق  از  که  شود  می  تالش  افزود:  وی 
سازوکارهای الزم وکارآمد، زمینه مناسبی برای اجرا 
و ارزیابی فعالیت های این بخش از جمله تضمین 

سالمت اداری، فراهم شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اضافه کرد: بر این 
رصد  برای  سازوکارهایی  گذشته  سال  از  اساس، 
فعالیت موسسه های فعال دربخش بیمه سالمت 

راه اندازی شد.
کبیر در ادامه به قانون خدمات کشور اشاره کرد 
و ادامه داد: به دلیل اینکه قانون خدمات کشور به 
صورت آزمایشی ابالغ شده بود، نتوانست در نظام 

اجرایی، کارکرد خود را به خوبی پیدا کند.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه هنوز 
دیدگاه سنتی بر سازمان ها و دستگاه های اداری 
کشور حاکم است، یادآورشد: شالوده قانون خدمات 
کشور، اصالح نظام پرداخت حقوق امتیازات براساس 

عملکرد بوده که تاکنون محقق نشده است.
سالمت  مدیریت  جایزه  دوره  پنجمین  اختتامیه 
اداری شامگاه گذشته، با حضور جمعی از مدیران 
بخش دولتی و خصوصی با هدف شناسایی سازمان 
ها و دستگاه های کارآمد در سالمت اداری، برگزار و 

با اهدای لوح تقدیر از برگزیدگان تقدیر شد.

تشکل های دانش آموزی علت 
توسعه حقوق شهروندی 

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 
گفت: شورای هماهنگی تشکل های دانش آموزی 

مصوب شورای انقالب فرهنگی است. 
حمیدرضا کفاش در خصوص توسعه تشکل های 
هماهنگی  شورای  اظهارکرد:  آموزی،  دانش 
انقالب  شورای  مصوب  آموزی  دانش  تشکل های 

فرهنگی است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 
تصریح کرد: از سوی وزیر آموزش و پرورش مسئول 
حضور  با  جلسه  این  هرماه  و  شده ام  شورا  این 
مسئوالن تشکل های دانش آموزی تشکیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسات در خصوص هم 
افزایی کارها و رفع مشکالت و گره ها بحث می شود. 
جلسات نیز به صورت دوره ای و هر جلسه در یکی از 

تشکالت برگزار می شود.
 حمیدرضا کفاش افزود: تشکیل این جلسات برکات 
خوبی داشته زیرا برنامه های تشکل ها در شورای 
عالی آموزش و پرورش مطرح و گفت و گو می شود.
وی افزود: تشکل های دانش آموزی در توسعه حقوق 
به جهت  و هم  آموختن  لحاظ  از  شهروندی هم 
برای  باید  البته  دارد  موثری  نقش  دادن  آموزش 
استفاده از تشکل ها موضوع جوان باوری و جوان 

یاوری در بین مدیران نهادینه شود.
وی همچنین ادامه داد: می توانیم برای ترویج حقوق 
اکنون  بگیریم.  از دانش آموزان کمک  شهروندی 
ظرفیت های خوبی در آموزش و پرورش برای کار 
تشکل ها وجود دارد حدود هزار کانون، اردوگاه و 
دارالقرآن در کشور وجود دارد که متاسفانه نیمی 
از ظرفیت ها استفاده می شود. امیدواریم با اجرایی 
شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بتوانیم 

به بهترین وجه از این ظرفیت ها استفاده کنیم.
 معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش و پرورش 
اضافه کرد: ما باید دانش آموزان را باور کنیم و به آنها 
مسئولیت بسپاریم تا بتوانند در آینده مسئولیت های 

مهم کشور را بر عهده بگیرند.

افتتاح اولین بانک پیوند مغز 
استخوان در اصفهان 

معاون آموزشی بیمارستان سیدالشهدا )ع( اصفهان 
گفت: اولین بانک پیوند مغز استخوان در اصفهان 

افتتاح و دو پیوند در آن انجام شده است. 
ولی ا... مهرزاد در حاشیه مراسم افتتاح اولین بانک 
پیوند مغز استخوان در اصفهان اظهار کرد: اگرچه 
مواردی از پیوند مغز استخوان در سال 1371 در 
اصفهان انجام شده بود اما از سال گذشته بار دیگر 
برای راه اندازی مرکز پیوند مغز و استخوان تالش 
کردیم که از اواخر خردادماه سال جاری این مرکز راه 
اندازی شد.وی با اشاره به اینکه پیوند مغز استخوان 
با  بیمار  تاکنون دو  افزود:  عوارض آنچنانی ندارد، 
سن 45 و 55 سال پیوند مغز استخوان شده اند که 
یکی از آن ها از بیمارستان ترخیص شده و دیگری 
در حال ترخیص است.این فوق تخصص خون و 
سرطان اضافه کرد: پیوند مغز استخوان در برخی 
بیماری ها مانند بیماری های ژنتیکی تنها راه حل و 
در برخی بیماری ها مانند سرطان خون یک راهکار 

تکمیلی است.
مهرزاد ادامه داد: در گذشته بیماران اصفهانی برای 
و  تهران  راهی  بودند  استخوان مجبور  مغز  پیوند 
شیراز شوند و می بایست چند ماه در نوبت می ماندند 
و همین در انتظار ماندن ممکن بود شانس درمان 

را از بین ببرد.

خبر خبر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ساالنه 
حدود 27 میلیون تن در جهان معتاد می شوند 
که بیش از 200 هزار تن از این شمار جان خود 

را از دست می دهند.
در  مطلب  این  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
با  مبارزه  جهانی  سالروز  مناسبت  به  همایشی 

مواد مخدر عنوان کرد.
از  برخورداری  عدم  وجود  با  ایران  افزود:  وی 
با گستردگی  المللی متناسب  کمک های بین 
مسوولیت  اصل  براساس  اما  اعتیاد،  مساله 
مشترک به تعهدات بین المللی پایبند است و 
با اعتقاد به همکاری های بین المللی و جهانی 
در راستای اجرای راهبردهای متوازن در سال 
94 موفق شده است با اجرای 2 هزار و 522 
مورد عملیات، حدود 618 تن انواع مواد مخدر 
را کشف، سه هزار و 18 باند قاچاق را متالشی 
از 220 آشپزخانه تولید شیشه را هم  و بیش 

منهدم کرد.
حدود  حاضر  زمان  در  اظهارکرد:  کشور  وزیر 
کاهش  و  درمانی  مرکز   500 و  هزار  هفت 
آسیب برای ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای 
در کشور فعالند و بیش از 700 هزار تن، طی 
این مراکز پذیرش و خدمات  سال گذشته در 

دریافت کردند. 
 80 از  بیش  که  این  بیان  با  فضلی  رحمانی 
در  درمان  و  آسیب  کاهش  های  برنامه  درصد 
و  نهاد  مردم  های  سازمان  توسط  کشورمان 
 2 مجموع  از  گفت:  شود  می  اجرا  غیردولتی 
هزار و 271 سازمان مردم نهاد، 37 درصد در 
حوزه پیشگیری، 56 درصد در حوزه درمان و 
هفت درصد در حوزه کاهش آسیب ها فعالیت 

دارند. 
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: 
حدود 38 هزار معتاد بهبود یافته هم در حوزه 

حرفه آموزی تحت پوشش قرار گرفته اند. 

اسالمی  جمهوری  گفت:  فضلی  رحمانی 
مخدر  مواد  کشفیات  میزان  بیشترین  ایران، 
از  دلیل همواره  به همین  و  داراست  را  جهان 
موثر  کشورهای  و  المللی  بین  نهادهای  سوی 
قدردانی  و  توجه  مورد  الملل  بین  عرصه  در 

قرارگرفته است. 
اظهارکرد:  مواد مخدر  با  مبارزه  دبیرکل ستاد 
تغییر  حال  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  سیاست 
است و اکثریت قریب به اتفاق سخنرانی ها و 
گفتمان اصلی در نشست ویژه مجمع عمومی 
این  ضرورت  به  معطوف  متحد  ملل  سازمان 

تغییر بوده است. 
وی تاکید کرد: باید از تمرکز بر خروجی های 
گذر مواد مخدر مانند اعتیاد و قاچاق به سوی 
حرکت  مساله  این  بروز  و  ظهور  از  پیشگیری 
کرد. مراکز درمان اعتیاد بارها و بارها معتادان 
مجرمین  از  مستمرا  نیز  ها  زندان  و  درمان  را 
پر و خالی می شوند؛ اینک زمان خروج از این 

دایره معیوب فرارسیده است. 

وی در ادامه افزود: مبارزه با مواد مخدر جز با 
تعامل همه ارکان نظام و مشارکت آحاد مردم، 
موفقیتی را در پی نخواهد داشت و خوشبختانه 
مسئولیت همه  بر  همواره  انقالب  معظم  رهبر 
قوا در قبال آسیب های اجتماعی تاکید دارند 
و دراین باره فرمودند که هیچ کسی نمی تواند 
انقالب  رهبر  بداند.  مبرا  مسئولیت  از  را  خود 
همچنین فرموده اند آسیب دیدگان اجتماعی 
به  آنها  به  نباید  هستند  نظام  مسووالن  عائله 
برخورد  آنها  با  و  شود  نگریسته  مجرم  عنوان 

شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: 
این مسئولیت همگانی

اجتماعی،  رویکرد  قالب  در  پیش  سال  دو  از 
اجرا شد و تجارب موفقی را همراه داشت؛ اما 
مشارکت  گرو  در  رویکرد  این  کامل  موفقیت 
احاد جامعه است یعنی حرکتی از سوی مردم 
برای مردم، حرکتی که باید از خانواده، آغاز و با 

مشارکت جوامع مدنی، رسانه ها، سازمان های 
به  مختلف  و صنوف  ورزشی  هنری،  فرهنگی، 

ویژه خیرین تکمیل شود. 
رحمانی فضلی گفت: روز جهانی مقابله با سوء 
مصرف و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر براساس 
قطعنامه 42.112، هفتم دسامبر 1987 مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در روز 26 ژوئن هر 
در سراسر  ایجاد موجی همصدا  با هدف  سال 
رسانی  اطالع  و  ها  آگاهی  ارتقای  برای  جهان 
عمومی برگزار می شود. همچنین این سالروز 
در تهران و شهرستان های کشور با برنامه های 
جانبازان  شهدا،  از  تجلیل  همچون  مختلفی 
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  عرصه  برکفان  جان  و 

امحای مواد در حال برگزاری است. 
رحمانی فضلی کشت و تولید مواد مخدر را به 
مثابه شمشیر دو لبه ای دانست که از یک سو 
ابتالی  موجب  آن  انحراف  یا  غیرقانونی  تولید 
بیش از 246 میلیون تن در جهان به این بالی 
خانمان سوز می شود و از سوی دیگر داروهای 

با منشاء افیونی هم تولید می شود. 
وزیر کشور با اشاره به گزارش سازمان بهداشت 
جهانی و هیات بین المللی کنترل مواد مخدر 
نیز گفت: در زمان حاضر سه چهارم جمعیت 
افیونی  مواد  منشا  با  داروهایی  به  جهان 
دارند؛  دسترسی  کمتر  یا  و  ندارند  دسترسی 
و  سرطانی  بیمار  میلیون   5.5 حدود  جمله  از 
تحمل  برای  ایدز  به  مبتال  میلیون  یک  حدود 
دردهای جانکاه پایانی زندگی شان از داروهای 

افیونی محرومند.
معلول  ناگوار،  وضعیت  این  داد:  ادامه  وی 
امنیتی  مقتضیات  جغرافیایی،   موقعیت 
و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  های  مولفه 
جامعه  که  است  فنی  و  علمی  سریع  تحوالت 

بشری را در حل و فصل آن ناتوان می کند. 

وزیرکشور:

ساالنه 200 هزار نفر قربانی اعتیاد می شوند

نواختن زنگ پلیس در مدارس 

ایجاد  پیشنهاد  ارایه  با  انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاون 
فرصتی  زنگ  این  نواختن  گفت:  مدرسه  در  پلیس  زنگ 
است تا سربازان جنگ نرم، مربیان آموزش همگانی پلیس 
پتانسیل  از  بتوانند  نمادین  صورت  به  مسئوالن  حتی  و 
را  الزم  بهره  همگانی  آموزش  راستای  در  مدرسه  عظیم 

ببرند.
موضوع  با  که  ای  جلسه  در  منتظرالمهدی  سعید  سردار 
در  ها  سازمان  های  ظرفیت  از  گیری  بهره  »چگونگی 
ارتقای  و  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  راستای 
امنیت در جامعه با بیان اینکه  فرایند کنترل و پیشگیری 
منصه  به  مدرسه  ایستگاه  در  اجتماعی  های  آسیب  از 
مسئوالن،  اندرکاران،  دست  معلمان،  رسد؛  می  ظهور 
در  جوانان  تحمل  تا  کنند  تالش  باید   ... و  ها  خانواده 
و  افزایش  ها  بحران  و  اجتماعی  های  پدیده  با  مواجهه 
تاب آوری روانی آنان افزون گردد، بسان نهالی که ممکن 
نمی  جدا  ریشه  از  لیکن  شود  خم  باد  مقابل  در  است 
گردد، آسیب ها در هر جامعه ای وجود دارند و اجتناب 
این  مقابل  در  ما  جوانان  که  است  آن  مهم  اما  ناپذیرند 

آسیب ها مقاوم باشند .
باید  مهم  این  به  رسیدن  برای  اینکه،  به  اشاره  با  وی 
گام های فراوانی برداریم، تصریح کرد: یک گام مهم در 
این راستا ایجاد زنگ پلیس در مدرسه است تا سربازان 
حتی  و  پلیس  همگانی  آموزش  مربیان  نرم،  جنگ 
عظیم  پتانسیل  از  بتوانند  نمادین  صورت  به  مسئوالن 

مدرسه در راستای آموزش همگانی بهره الزم را ببرند.

سرو قلیان های آلوده به مواد مخدر 

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو نسبت 
به وجود موادمخدر در توتون قلیان ها هشدار داد.

قلیان  از  استفاده  مضرات  درباره  رستگار  حسین  دکتر 
افزود: بسیاری نمی دانند چه ماده ای را مصرف می کنند؛ 
در حالیکه سیگار از قلیان کنترل شده تر است و متاسفانه 
مواد  بیشتر  های  پول  دریافت  برای  ها  رستوران  برخی 

مخدر را به قلیان اضافه می کنند.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت به هیچ عنوان تنباکوهای 
توان  نمی  حال  عین  در  و  کند  نمی  تایید  را  وارداتی 
سیگار  همچون  وارداتی  های  توتون  این  واردات  جلوی 
بهتر  سیگار  از  قلیان  کنند  می  تصور  بسیاری  گرفت.  را 
است و جوانان این مسئله را نمی دانند و متاسفانه برخی 

رستوران ها نیز از این فضا سوء استفاده می کنند.
رستگار که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، گفت: 
با افزایش نظارت، باز هم راه های جدید پیدا می شوند و 
در این حوزه اطالع رسانی مهم است و جریمه برخورد با 

توزیع کنندگان کافی نیست.

پشه ناقل زیکا در ایران نیست

وزارت  واگیر  های  بیماری  مدیریت  مرکز  رئیس 
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با ابراز نگرانی نسبت به 
ورود بیماری زیکا پس از المپیک برزیل از توزیع پماد و 
اسپری دور کننده پشه ناقل این بیماری بین ورزشکاران 

ایرانی خبر داد.
ویروس زیکا از طریق نیش یک پشه به نام آئدس اجیپتی 
با  نوزادانی  تولد  آن  عارضه  مهمترین  و  می شود  منتقل 
عارضه میکروسفالی )جمجمه کوچکتر از انداره طبیعی( 
این  با  مواجهه  در  باردار  زنان  از  مراقبت  بنابراین  است، 

بیماری اهمیت ویژه ای دارد.
این بیماری هم اکنون در کشور برزیل که محل برگزاری 

المپیک 2016 است، شایع است.
بیماری  این  وضعیت  آخرین  درباره  گویا  مهدی  محمد 
که  است  کرده  اعالم  جهانی  بهداشت  سازمان  افزود:  
مسابقات  از  بعد  و  آینده  ماه  چند  ظرف  اینکه  احتمال 
برای  که  عادی  مردم  و  ورزشکاران  از  تعدادی  المپیک 
مبتال  زیکا  می روند،  به  برزیل  به  مسابقات  این  تماشای 
شوند و به این بیماری را به کشورشان منتقل کنند، وجود 

دارد.
بیماری، وضعیت پشه  این  وی گفت: مسئله مهم درباره 
این بیماری است، مطالعات سنگین وزارت بهداشت  ناقل 
از پنج سال گذشته در کشور نشان می دهد که پشه ناقل 
زیکا در کشور ایران فعال نیست اما احتمال اینکه این پشه 
در آینده فعال شود، قابل پیش بینی نیست و احتمال آن 

وجود دارد.

به دنبال تشکیل کمیسیون بهداشت و درمان 
موضوع  بودن  داغ  طرفی  از  و  دهم  مجلس 
درمان  معاون  توسعه،  ششم  برنامه  تدوین 
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر ایجاد منابع مالی 
پایدار برای حوزه سالمت، گفت: تعیین قیمت 
به  آن  به  توجه  و  سالمت  خدمات  تمام شده 
عنوان یکی از اولویت های برنامه ششم توسعه، 

ضروری است.
درخواست های  درباره  آقاجانی  محمد  دکتر 
کمیسیون  بویژه  و  مجلس  از  بهداشت  وزارت 
شده  تشکیل  تازگی  به  که  درمان  و  بهداشت 
است، گفت: یکی از نکات بسیار مهمی که باید 
به آن توجه شود، ایجاد منابع مالی پایدار برای 

حوزه سالمت است.
وی با بیان اینکه برای مثال منابع طرح تحول 
یارانه ها  هدفمندی  طریق  از  سالمت  نظام 
که  درحالیست  این  افزود:  می شود،  تامین 
سالمت  نظام  تحول  طرح  اعتباری  منابع  این 
پایداری الزم را ندارند. بر این اساس قطعا یکی 
از مهم ترین اقداماتی که کمیسیون بهداشت و 
درمان در پیش دارد، ایجاد منابع مالی پایدار 

برای حوزه سالمت است.
به  حال  عین  در  بهداشت  وزیر  درمان  معاون 

ششم  برنامه  در  بهداشت  وزارت  اولویت های 
زمینه   این  در  کرد:  اظهار  و  اشاره  توسعه 

منابع  ایجاد  بحث  به  توجه  همچون  مواردی 
مالی پایدار برای حوزه سالمت کشور، موضوع 

واقعی شدن تعرفه ها و رسیدن به تعرفه واقعی 
اولویت های  مهم ترین  از  سالمت  خدمات  در 
ششم  برنامه  در  بهداشت  وزارت  نظر  مورد 

توسعه است.
تمام  قیمت  تعیین  لزوم  بر  تاکید  با  آقاجانی 
تمام  قیمت  داد:  ادامه  سالمت،  خدمات  شده 
در  سرمایه گذاری  برای  رکنی  خدمات  شده 
و  سال ها  اکنون  است.  کشور  سالمت  حوزه 
کافی  سرمایه گذاری  شاهدیم   که  دهه هاست 
بالطبع   و  نیفتاده  اتفاق  سالمت  حوزه  در 
پیدا  توسعه  نیز   حوزه  این  زیرساخت های 

نکرده اند.
پاشنه  مهم ترین  طرفی  از  اینکه  بیان  با  وی 
آشیل سرمایه گذاری در حوزه سالمت، تعیین 
کنون  تا  که  است  خدمات  شده  تمام  قیمت 
تعیین  این اساس  بر  اظهار کرد:  انجام نشده، 
توجه  و  سالمت  خدمات  شده  تمام  قیمت 
برنامه  اولویت های  از  یکی  عنوان  به  آن  به 
شاهد  بتوانیم  تا  است  ضروری  توسعه،  ششم 
باشیم.  در حوزه سالمت  جلب سرمایه گذاری 
خدمات  شده  تمام  قیمت  تعیین  بنابراین 
سالمت برای رسیدن به این اهداف مورد نظر، 

الزم است.

دکتر محمد آقاجانی عنوان کرد:

واقعی شدن تعرفه ها  مهم ترین اولویت های طرح سالمت

واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
ایران  بهداشتی  اقدامات  بهداشت،  وزارت 
اغلب  که  پناهنده  و  مهاجر  برای جمعیت 
می دهند،  تشکیل  افغان  اتباع  را  آنها 

کرد.  تشریح 
درخصوص   ، گویا  مهدی  محمد  دکتر 
زمینه  در  بهداشت  وزارت  اقدامات 
پناهنده  جمعیت  عمومی   بهداشت 
از  بخشی  گفت:  کشور  به  مهاجر  و 
وجود  همیشه  جاری  صورت  به  خدمات 
 15 تا   10 حدود  راستا  درهمین  دارد.  
اردوگاه های  در  درمانی  بهداشتی  مرکز 

در  پناهندگان  که  مختلف  شهرهای 
ارائه  به  مشغول  می کنند،  زندگی  آن 
خدمات  این  همچنین  هستند.  خدمت 
و  مهاجرین  ویژه  بهداشتی  پایگاه   77 در 

می شود. ارائه  نیز  افغان  پناهندگان 
از  هیچکدام  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
میان  تفاوتی  درمانی  و  بهداشتی  مراکز 
و  ایرانی  جمعیت  میان  خدمات  ارائه 
همه  افزود:  ندارد،  وجود  پناهندگان 
و  مهاجرین  برای  اولیه  بهداشتی  خدمات 

است. رایگان  پناهندگان 
سالمت  ارتقای  خدمات  داد:  ادامه  گویا 

شیوه  آموزش  بیماری ها،  از  پیشگیری  و 
باروری  بهداشت  خدمات  سالم،  زندگی 
مطابق خدماتی که به مردم ارائه می شود 
جمله  از  آن،  از  بیشتر  کمی  حتی  و 
بهداشت  وزارت  توسط  که  است  اقداماتی 

می شود. انجام  این جمعیت  برای 

نگرانی وزارت بهداشت از موج جدید 
مهاجرت

واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
جدید  موج  از  همچنین  بهداشت،  وزارت 
و  کرد  نگرانی  ابراز  کشور  به  مهاجرت ها 
از سال گذشته شاهد موج جدید  ما  گفت: 
بیشتر  قبال  هستیم.  کشور  به  مهاجرت 
می کردند  مهاجرت  ایران  به  که  کسانی 
جویای کار، جوان و جزو افراد سالم جامعه 
از  توجهی  قابل  بخش  امروز  اما  بودند. 

جمعیت مهاجر، زنان و کودکان هستند که 
نیاز به خدمات و مراقبت های ویژه ای دارند 
و برنامه واکسیناسیون آنها باید کنترل شود.

مبداء  کشورهای  در  اینکه  بیان  با  گویا 
برنامه  پناهنده   و  مهاجر  جمعیت 
وجود  ایران  در  که  قوتی  به  واکسیناسیون 
مجبورهستیم  ما  کرد:  اظهار  نیست،  دارد، 
این خالءها را در یک فرصت زمانی بسیار 
زیادی  وقت  و  انرژی  که  پرکنیم  کوتاه 
می برد و احتیاج به نیروی انسانی بیشتری 

دارد.
از  بیشتر  مهاجرت  جدید  موج  افزود:  وی 
در  است.  افغانستان  و  پاکستان  کشورهای 
این  که  بیماری   بار  مختلف  زمانی  مقاطع 
است.  متفاوت  می کند،  تحمیل  جمعیت 
قابل  واکسن  با  بیماری ها  این  اوقات  گاهی 
پیشگیری هستند که برای ما اهمیت زیادی 

دارند. 

نگرانی وزارت بهداشت
 از موج جدید مهاجرت ها به ایران
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آگهی حصروراثت
از  117صادره  بشناسنامه  پدرعبدالکریم  نام  نسب  محمدی  اله  نعمت  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  رامهرمز 
درتاریخ  ازرامهرمز  صادره   11109 بشناسنامه  نسب  محمدی  عبدالکریم  مرحوم 
 -1 از  عبارتند  اش  ورثه  فوت  گلستان  بیمارستان  دراهوازاقامتگاه   1394/9/10
تولد   وتاریخ   243 شناسنامه  شماره  ناصربه  فرزند  پروزن  جان  متقاضی1-حوری 
( 2-مهری  ازرامهرمز )همسر متوفی  1334/3/12 کد ملی 1910777811صادره 
محمدی نسب فرزند عبد الکریم شماره شناسنامه11111و تاریخ تولد1347/1/5و 
محمدی  کریم  3-محمد  دخترمتوفی(  )فرزند  1910111211رامهرمز  ملی  کد 
ملی  تولد 1351/6/1 کد  تاریخ  عبدالکریم شماره شناسنامه 11112  فرزند  نسب 
1910111228رامهرمز )فرزند پسرمتوفی( 4-پروین محمدی نسب فرزند عبدالکریم 
ملی 1910111236رامهرمز  کد   1354/5/1 تولد  شناسنامه 11113تاریخ  شماره 
)فرزند دختر متوفی( 5-عبداله محمدی نسب فرزند عبدالکریم شماره شناسنامه 
پسرمتوفی(  )فرزند  5599733669رامهرمز  1361/6/1کدملی  تولد  7257تاریخ 
تولد  شناسنامه117تاریخ  شماره  عبدالکریم  فرزند  نسب  محمدی  اله  6-نعمت 
7-گوهرمحمدی  متوفی(  پسر  )فرزند  5999923603رامهرمز  ملی  1363/3/2کد 
ملی  کد   1342/6/1 تولد  11110تاریخ  شناسنامه  شماره  عبدالکریم  فرزند  نسب 
1910111201رامهرمز )فرزند دخترمتوفی (و الغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی 
نامه  یا وصیت  اعتراض دارد  تا هرکس  مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی مینماید 
ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  این  بعد  که  ورسمی  بجزسری  نامه  هروصیت  و  صادر 

اعتبارساقط است . شماره م الف :)12/579(  
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی رامهرمز محمد علی امیری

ابالغ 
متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  پور  قلی  قربانعلی  شاکی   / خواهان 
مهشید هاشمی میر کالئی و فاطمه هاشمی میر کالئی و سید مرتضی هاشمی 
میر کالئی و فخری زین نعایدینی آمیجی و مریم هاشمی میر کالئی و محمد 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خودرو  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  ناصری 
رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  محمود  بخش سرخرود شهرستان  شهرستان 
به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود واقع در استان مازندران 
– سرخرداد – یلوار والیت دادگاه عمومی بخش سرخرود ارجاع و به کالسه 
و   95/5/30 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509982011300223ثبت 
متهم  بودن خوانده  المکان  مجهول  علت  به  است  ساعت 12:30تعیین شده 
مهشید هاشمی میر کالئی و فاطمه هاشمی میر کالئی و سید مرتضی هاشمی 
میر کالئی و فخری زین نعایدینی  آمیجیو درخواست خواهان / شاکی و به 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73   تجویز 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
از مفاد آن به دادگاه  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده / متهم پس  می شود 
را  و ضمائم  دادخواست  نشانی کامل خود نسخه دوم  اعالم  مراجعه و ضمن 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سر خرود سید رسول حسینی 

آگهی مزایده نوبت دوم 
اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بابل در نظر دارد جهت 
له  این دادگاه  پرونده کالسه 940197  اجرایی در  به و هزینه  وصول محکوم 
محمد یحیی پور اقدام به فروش لوازم یدکی خودرو عبارتتد از 1- رینگ موتور ار 
ای سی ژاپن به تعداد 260 عدد به ارزش 169000000 ریال 2- طبق پژو 206 
بازسازی شده به تعداد 32 عدد به ارزش 19200000 ریال 3- کریس نسوز ک 
جی یک چهارم 864 عدد به ارزش 17280000 ریال از طریق مزایده بفروش 
برساند مزایده در تاریخ 956/4/28 ساعت 11 صبح از طریق مزایده در دفتر 
شعبه اول دادگاه حقوقی بابل بفروش خواهد رسید مزایده از قیمت از قیمت پایه 
شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار میگردد برنده باید ده در صد ارزش 
مزایده را فی المجلس و بقیه را حواکثر ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید در 

صورت انصراف مبلغ پرداخت شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد 
دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی بابل – نجفی 

برگ اخطاریه
 با شماره پرونده 4/950063

نام  اخطار شونده امیر حسین آزادان فرزند محمود محل حضور دادگاه فائمشهر 
و قت حضور 95/4/9 ساعت حضور 9 الی 10  صبح علت حضور در خصوص 
پرونده کالسه فوق موضوع اجرائیه خانم زهرا اکبری علیه شما رونوشت 1 برگ 
تصویر مصدق آگهی مزایده فروش مال توقیف شده ارسال می گردد و می تواند 

در وقت مورد فوق در جلسه مزایده حاضر شوید م. الف 950277

اگهی مفقودی
شماره  به    7  xuپژو پارس  سواری  خودرو  مالک  ابراهیمی   یسری  اینجانب  
شهربانی19ایران744ط93   و شماره بدنه  NAAN 01CA9EH107619 وشماره 
موتور124k0366020  بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 950021و930133 اجرای مدنی محکوم علیها 1- شرکت 
تعاونی قارچ دکمه ایی گلسا 2- مهناز کرد درونکال محکومند به پرداخت جمعا 
مبلغ 355/885/890 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ولی اله اله 
یاری و مبلغ 17/794/294 ریال بعنوان نیم عشر در حق صندوق دولت لذا 
این اجرا بنا به درخواست محکوم له یک دستگاه کند انسورهوایی چیلربانام 
t.s.oفاقد پالک و مشخصات و مستعمل سه عدد فاقدفن ( را توقیف و از طریق 
مزایده با حضور نماینده اجرای احکام دادگاه شهرستان سیمرغ تحت شرایط 

زیر به فروش می رساند 
1-قیمت کارشناسی شده مبلغ 400/000/000 ریال می باشد 

2-مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی 
المجلس از برنده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول می شود 

در غیر این صورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد 
3-موعد و زمان فروش روز سه شنبه مورخه 95/4/15 از ساعت 9 صبح الی 
11 در دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ می باشد و زمان 

بازدید از یکهفته قبل از انتشار آگهی می باشد 
4-کلیه هزینه های فروش به عهده خریدار می باشد  م. الف 950339

احمدی راد مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ 

آگهی ابالغ
 دادخواست و دعوت به رسیدگی 

موسسه قرض الحسنه طیف الموحدین دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت آقای کیوان عاشوری فرزند سینا  الدین به این شعبه ارجاع و بکالسه 
باشد  می  المکان  مجهول  ثبت شده چون خوانده  7/94/222 شورای ساری 
حسب دستور شورا طبق ماده 72 ق . آ. د.م مراتب در یک نوبت در روزنامه 
کثیر االنتشار درج و آگهی می شود که خوانده با مراجعه به دفتر شورای حل 
اختالف ساری نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز شنبه مورخ 
95/5/16 ساعت 10:36 در شعبه 7 شورای حل اختالف حضور به می رسانند 

واال رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت 
شعبه 7 شورای حل اختالف ساری 

 آگهی ابالغ احظاریه 
نظر به اینکه ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن 
نبوده و به طریق دیگری نیز نمیتوان احظاریه را به آن ابالغ نمود بدینوسیله به 
آقای حسین عزت پوربان ابالغ می گردد تا جهت رسیدگی به اتهامش دایر به 
شروع به آدم ربایی در پرونده کالسه 950245 شعبه دوم بازپرسی دادسرای 
آیین  قانون  ماده 115  اجرای  و در  آباد  انقالب شهرستان محمود  و  عمومی 
دادرسی کیفری ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر شوید 
نتیجه عدم حضور منهی به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد آگهی مزبور صرفا 

برای یک نوبت انتشار یافته و مجددا منتشر نخواهد شد 
بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقالب محمود آباد

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وانت نیسان تیپ 2400 به رنگ آبی روغنی مدل 88 
با شماره شهربانی 894س39 ایران 62 با شماره موتور 501244و شماره شاسی 

nazpl140Tim211224مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
ساری 

آگهی ابالغ
خواهان سکینه دورقی دادخواستی به طرفیت خوانده عباس دورقی به خواسته طالق 
به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان خرمشهرنموده 
خرمشهرواقع  شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه1دادگاه  به  رسیدگی  جهت  که 
دراستان خوزستان-شهرستان خرمشهر-خیابان40متری-سایت اداری-دادگستری 
که  گردیده  کالسه9509986141100152ثبت  وبه  ارجاع  خرمشهر  شهرستان 
مجهول  علت  است.به  شده  آن1395/4/12وساعت8:30تعیین  رسیدگی  وقت 
آیین دادرسی  به تجویزماده73قانون  و  بودن خوانده ودرخواست خواهان  المکان 
دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده/متهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن 
نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم  اعالم  دادگاه مراجعه وضمن  به 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.   شماره م.الف)9/262(
دفتردادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری
 شهرستان خرمشهر-عباسی

آگهی حصر وراثت
مریم شوشی نسب نام پدرعبدالرحیم ،بشناسنامه 129صادره ازدزفول درخواستی 
454/249/95ح  که  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  حصر  گواهی  صدور  بخواسته 
مرحوم عزیزشامدیل بشناسنامه 555صادره از دزفول در تاریخ 1395/3/2در دزفول 
باال )زوجه متوفی(2-فرزانه  از  اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی 
شامدیل بشناسنامه و کد ملی 1990072755دزفول 3- زهرا شامدیل بشناسنامه 
ندا شامدیل بشناسنامه 4821دزفول5-سارا  و کد ملی 1990745741دزفول4- 
متوفی(6-مهین  )دختران  1991200757دزفول  ملی  کد  و  بشناسنامه  شامدیل 
جهانی بشناسنامه880شوش )مادرمتوفی(و ال غیر.شماره پروند454/249/95ح در 
شورا ثبت شد.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه به جز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
رئیس شعبه ۲49شورای حل اختالف شهرستان دزفول

آگهی
اسفند  الیاس  آقای  به  9100182بدینوسیله  کالسه  اجرائی  پرونده  خصوص  در 
نشانی  راهن(به  و  گیرنده  )وام  سلیمان  مسجد   8 بشناسنامه  زاهد  فرزند  یاری 
گردد  می  ابالغ  المکان  مجهول  20فعال  پالک  دوم  خیابان  خرمشهرکوتشیخ 
ششدانگ پالک 665ناحیه 3 بخش 3خرمشهر مالکی شما به واسطه سند شماره 
قرض  موسسه  رهن  در  خرمشهر   223 شماره  خانه  1893-1389/10/19دفتر 
مبلغ  بستانکار  تقاضای  حسب  و  گرفته  قرار  خرمشهر  بسیجیان  مهر  الحسنه 
،مورد  بدهی  پرداخت  عدم  به  توجه  با  و  باشید  بدهکار می  1710005500ریال 
دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  1003810000ریال  مبلغ  به  فوق  وثیقه 
ارزیابی گردیده است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اعتراض دارید شایسته است ظرف 
مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه مراتب اعتراض خود را کتبا با مراجعه به 
ارزیابی مجدد به  واحد اجرای ثبت اسناد و امالک خرمشهر ضمن تودیع هزینه 
مبلغ 4650000ریال در صندوق ثبت اقدام نمایید درغیر این صورت به اعتراض 
خارج ازمهلت مقررو فاقد فیش بانکی پیوستی ترتیب اثر داده نخواهد شد. شماره 

م الف:)9/259(
شهرستان خرمشهر

آگهی ابالغ
شاکراحمدی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فرزندسامی  انتصارفرهانی  خواهان 
دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  پورفرزندعبدالسید 
به  رسیدگی  جهت  که  خرمشهرنموده  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
خوزستان- دراستان  خرمشهرواقع  شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه2دادگاه 

شهرستان  اداری-دادگستری  خرمشهر-خیابان40متری-سایت  شهرستان 
خرمشهرارجاع وبه کالسه9509986141200121 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  آن1395/5/19وساعت13:30تعیین 
دادرسی  آیین  تجویزماده73قانون  وبه  خواهان/شاکی  ودرخواست  خوانده/متهم 
دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده/متهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن 
به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.   شماره م.الف)9/255(
منشی شعبه۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمه سوق

توضیح داورزنی در مورد خط خوردن مهدوی و تشکری

رئیس فدراسیون والیبال دلیل خط خوردن مهدوی و تشکری از لیست 
تیم ملی را ارزیابی سایر نفرات برای رسیدن به ترکیب ایده آل المپیک 

اعالم کرد.
محمدرضا داورزنی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که هدایت این همه 
بچه و تربیت آنها واقعا کار طاقت فرسا و سختی است، اظهار کرد: من از 
حضور جامعه ورزش به ویژه  جامعه والیبال در این امر خیر تشکر می کنم 
و امیدوارم که بتوانیم با حمایت های خود آینده خوبی را برای این بچه ها 
که آینده سازان کشور هستند، رقم بزنیم تا بتوانند در اجتماع حضور فعالی 

داشته باشند.
وی در رابطه با بازی های اخیر تیم  ملی والیبال در لیگ جهانی و علت 
شکست این تیم در دو بازی مقابل برزیل و آمریکا، خاطر نشان کرد: به 
اعتقاد من والیبالیست های ما برابر برزیل و آمریکا بازی های خیلی خوبی از 
خود ارائه دادند. شما باید تصور کنید که تیم  ملی والیبال ایران چه شرایط 
سختی را برای رسیدن از توکیو به برزیل تحمل کرد. 12 ساعت اختالف 
ساعت در این مسیر، برای تیم ما بسیار خسته  کننده بود در حالی که برزیل 
در دو ماه گذشته هیچ رقابتی نداشته است و آمریکا نیز به لحاظ اختالف 
ساعت تنها یک ساعت و نیم فاصله داشته است، اما با این تفاسیر تیم  ملی 
والیبال ایران  با وجود این شرایط سخت توانست بهترین عملکرد را برابر 

برزیل و آمریکا داشته باشد.
رییس فدراسیون والیبال در ادامه در مورد خط خوردن مهدی مهدوی و 
آرمین تشکری از فهرست تیم ملی برای هفته دوم لیگ جهانی، گفت: هدف 
ما از شرکت در 9 بازی لیگ جهانی این است که بتوانیم با ارزیابی و محک 
زدن تمام بازیکنان خود بهترین تیم را برای  المپیک ریو آماده کنیم و از 
بین آنها نفرات آماده و خوب را راهی  المپیک ریو کنیم. به همین خاطر با 
حذف مهدوی و تشکری سعی کردیم در بازی صربستان از حضور فالح و 
بهبودی استفاده کنیم تا آنها را در این بازی مورد ارزیابی قرار دهیم. بنابراین 

مهدوی و تشکری هفته  آینده به تهران باز خواهند گشت.
داورزنی افزود: از 18 بازیکنی که در لیگ جهانی و در بازی های مختلف به 
میدان خواهند رفت ما در نهایت 12 نفر را برای  المپیک ریو شناسایی و 
ترکیب تیم اصلی را مشخص خواهیم کرد. البته هدف ما از حضور تمامی 
بازیکنان در لیگ جهانی این است که اگر دو نفر از بازیکنان اصلی ما شرایط 
خوبی نداشتند یا دچار مصدومیت شدند بتوانیم از بازیکنان دیگری به 

عنوان جایگزین در  المپیک استفاده کنیم.
وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد تیم اعزامی به 
المپیک همان تیمی باشد که موفق به کسب سهمیه المپیک شده است، در 
این زمینه  توضیح داد: احتمال دارد همان تیم باشد، اما به  هر حال ما باید 
سعی کنیم در پست های مختلف بهترین بازیکنان را انتخاب کنیم. ما تنها 
12 بازیکن را می توانیم در ریو داشته باشیم. از این جهت تمام تالش ما  بر 
این است که بتوانیم این 12 نفر را از بین بهترین ها انتخاب کنیم و همچنین 
بتوانیم هماهنگی  الزم را  در بین این 12 نفر  ایجاد کنیم تا شرایط مناسب 

و ایده آلی را در  المپیک ریو داشته باشند.

مدافع استرالیایی به باشگاه پرسپولیس آمد

مدافع استرالیایی تبار برای عقد قرارداد با مسئوالن باشگاه پرسپولیس به 
محل این باشگاه آمد.

به گزارش ایسنا، آنتونی کولیج، مدافع استرالیایی که پیش از این صحبت از 
پیوستنش به باشگاه پرسپولیس بود، همراه با مدیر برنامه های خود به باشگاه 
پرسپولیس رفت تا مذاکرات نهایی خود را با مسئوالن این باشگاه انجام دهد.

او پیش از این مذاکراتی را با ترکاشوند انجام داده بود.

حذف ششمین بوکسور ایران از مسابقات گزینشی المپیک

بوکسور وزن 52 کیلوگرم ایران با شکست مقابل نماینده کلمبیا از دور 
رقابت های گزینشی المپیک در باکو کنار رفت.

به گزارش ایسنا، رقابت های بوکس گزینشی المپیک در باکو که آخرین 
شانس بوکسورهای آماتور برای کسب سهمیه المپیک است، با حضور  469  
بوکسور از 105 کشور در حال پیگیری است که سجاد محمدپور بوکسور 
وزن 52 کیلوگرم ایران در مصاف  با »داوید آویال سایبر« از کلمبیا نفر 
چهارم رنکینگ جهانی، در پایان سه راند شکست خورد و از دور رقابت ها 

کنار رفت.

آغاز اردوی تیم ملی فوتسال 
از 18 تیرماه

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال مردان ایران از روز 
18 تیرماه در کمپ تیم های ملی آغاز می شود.

به گزارش ایرنا از سایت رسمی فدراسیون، با اعالم 
کمیته فوتسال، بازیکنان تیم ملی فوتسال آقایان از 
18 تیرماه، دور جدید تمرینات خود را در کمپ 
تیم های ملی زیر نظر محمد ناظم الشریعه-سرمربی 
تیم آغاز می کنند. تیم ملی فوتسال ایران خود را 
برای حضور در جام جهانی فوتسال 2016 کلمبیا 
) شهریور ماه( آماده می کند و قرار است دیدارهای 

تدارکاتی مختلفی نیز برگزار کند.

قدردانی رئیس کمیته ملی المپیک 
از معاون اول رئیس جمهور

رئیس  اول  معاون  از  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
جمهور و سخنگوی دولت به دلیل صدور دستورات 
کاروان  های  خواسته  شدن  اجرایی  برای  الزم 

المپیکی ایران تقدیر و تشکر کرد.
با  ایرنا، در نشستی که 17 خرداد ماه  به گزارش 
حضور مسئوالن ورزش کشور و اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوردر هتل المپیک برگزار شد، 
کیومرث هاشمی رئیس این کمیته ضمن قدردانی 
 5 کشور،  ورزش  جامعه  از  دولت  های  حمایت 

درخواست را مطرح کرد.
به  تیر ماه  پایان  تا  آینده  تخصیص بودجه 9 ماه 
فنی  کادر  از  ویژه  حمایت  المپیک،  ملی  کمیته 
رشته های اعزامی به المپیک و پارالمپیک، پرداخت 
اعزام  از  قبل  تا  افتخارآفرینان  و  قهرمانان  پاداش 
کاروان، اختصاص 10 میلیارد تومان بودجه برای 
شارژ مالی ورزشکاران و کادر فنی رشته های مختلف 
و همچنین حضور و بازدید از اردوی تیم های اعزامی 
به المپیک و پارالمپیک 2016 ریو، 5 خواسته رئیس 
کمیته ملی المپیک بود که از طرف دولت بااجرایی 

شدن آن موافقت گردید.
رئیس کمیته ملی المپیک ضمن قدردانی از معاونان 
این  با  موافقت  گفت:  جمهوری  رئیس  محترم 
بود  درخواست جامعه ورزش کشور، خبر خوشی 
که اهالی ورزش کشور و بخصوص کاروان المپیکی 
اعزامی به رقابت های ریو 2016 را خوشحال و آنها 
را در انجام تمرینات و حضور قدرتمندانه در این 

رقابت ها، دلگرم تر از گذشته کرد.
وی خاطر نشان کرد: به نمایندگی از جامعه ورزش 
کشور از دولت محترم، بویژه شخص رئیس جمهور 
در حمایت از ورزش کشور و دستور معاون اول رئیس 
جمهور و سخنگوی محترم دولت مبنی بر عملیاتی 
شدن این درخواست، مراتب قدردانی و حق شناسی 

خود را بجا می آورم.

نقش کلیدی گرت بیل در تیم  ملی ولز
مهاجم ملی پوش ولزی نقشی کلیدی در موفقیت های 

اخیر این تیم داشته است.
به  گزارش  ایسنا و به نقل از آس، گرت بیل در یکی از 
بهترین لحظات دوران ورزشی قرار دارد. مهاجم ولزی 

آمار گلزنی تیمش را بهتر کرده است.
همچنین نقش مهمی در این تیم داشته است. آمار 
گلزنی اش نسبت به دیگر   بازیکنان ولز قابل توجه 
است. هشت گل از 13 گل اخیر ولز را مهاجم رئال  
مادرید به ثمر رسانده است. رابسون کانو و نایل تیلور 
)یک گل( و آرون رمزی )سه گل( دیگر گل های این 

تیم را به ثمر رساندند.

خبرخبر

دبیر فدراسیون بسکتبال با اشاره به عملکرد 
خوب تیم ملی بسکتبال در تورنمنت اطلس 
و تالش جوان ها  انگیزه  چین، گفت: همت، 

همیشه جواب می دهد.
ملی  تیم  عملکرد  از  تمجید  با  توفیق  علی 
اظهار  چین،  اطلس  تورنمنت  در  بسکتبال 
کرد: ملی پوشان نمایش خیلی خوبی در این 
و  تالش  مزد  نهایت  در  و  داشته  تورنمنت 

زحماتشان را گرفتند.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  فدراسیون  دبیر 
چنین  ایران  جوان  تیم  شد  می  پیش بینی 
عملکردی داشته باشد، بیان کرد: پیش بینی 
نباشد  واقعی  کارشناس  که  کس  آن  برای 
کسانی  و  کارشناسان  همه  اما  است  ممکن 
می دانند  بشناسند  خوبی  به  را  ورزش  که 
توجه و اعتماد به جوان ها نتیجه دارد که این 

موضوع به خوبی در تیم ملی بسکتبال دیده 
شد. ملی پوشان با تالش کادرفنی روند رو به 

رشدی داشته و خوب کار کردند. شرایط شان 
نیز مطلوب است.

او با اشاره به قدرت رهبری حامد حدادی بیان 
کرد: ابتدا این موضوع را فراموش نکنیم که 
در ترکیب ما بازیکنان باتجربه ای مثل حامد 
حدادی و اوشین ساهاکیان هم بودند که واقعا 
بودند. حامد  تاثیرگذار  تیم ملی  در عملکرد 
یک بازیکن قدرتمند و فراتر از آسیا است که 
حضورش در تیم ملی باعث تقویت تیم شد و 

کمک زیادی به ملی پوشان کرد.
دبیر فدراسیون بسکتبال در ادامه برنامه های 
گفت:  و  کرد  تشریح  را  بسکتبال  ملی  تیم 
به  بازگشت  از  پس  بسکتبال  ملی پوشان 
سپس  می کنند.  استراحت  روز  چند  کشور 
وارد اردو می شوند و بالفاصله راهی تورنمنت 
لتونی می شوند که با میزبان و نیوزیلند رقابت 
خواهند کرد. بعد از آن تیم ملی برای حضور در 
مسابقات انتخابی المپیک به ایتالیا خواهد رفت.

علی توفیق: اعتماد به جوان ها همیشه جواب می دهد

دوومیدانی  ملی  تیم های  سازمان  عضو 
گفت: به دلیل اینکه فدراسیون آلمان نتایج 
رقابت های اشتوتگارت را به فدراسیون جهانی 
ارسال نکرده به همین دلیل رکورد حدادی 

هنوز اعمال نشده است.
درباره  ایسنا  با  گفت وگو  در  شایان  حسین 
عدم حضور نام احسان حدادی در رنکینگ 
گفت:  دوومیدانی  جهانی  فدراسیون 
برگزار  مختلف  کشورهای  در  مسابقه هایی 
کننده  برگزار  فدراسیونهای  و  می شود 
موظف هستند نتایج را به فدراسیون جهانی 
ارسال کنند. احسان حدادی در رقابت های 
دلیل  به  و  کرد  شرکت  آلمان  اشتوتگارت 
اینکه در این کشور مسابقه های زیادی برگزار 

می شود این امکان وجود دارد فدراسیون 
این کشور در یک دوره زمانی خاص 
نتایج را به فدراسیون جهانی بفرستد تا 

آن ها در رنکینگ اعمال شوند.
در  حدادی  چرا  اینکه  درباره  شایان 
که  می کند  شرکت  کمی  رقابت های 
باعث شده رکوردی از او در رده بندی 
از  قبل  کرد:  اظهار  نباشد،  جهانی 
المپیک پکن  حدادی نفر اول رنکینگ 
جایزه  مسابقه های  در  و  بود  جهانی 
با  اما  می کرد  شرکت  زیادی  بزرگ 
آسیب دیدگی موفق نشد در پکن مدال 
بگیرد. قبل از لندن او نتایج خوبی در دایموند 
لیگ و جایزه بزرگ ها نگرفت ولی در لندن به 

مدال نقره رسید.
او ادامه داد: شرکت در جایزه بزرگ ها با نظر 
مستقیم مربی و شخص اوست. بعد از این 
همه مدت ما باید به بوخنسف اطمینان کنیم. 
حتما او تصمیم گرفته که به جای مسابقه 

دادن، او تمرین کند.
مسئول تیم های ملی دوومیدانی درباره غیبت 
حدادی در دایموند لیگ گفت: برای دعوت 
شدن به رقابت های لیگ الماس باید جزو 8 
نفر اول رنکینگ بود و به همین دلیل حدادی 

به این مسابقه ها دعوت نشده است.

ملی پوش پرش ارتفاع تیم ملی 
گفته  ما  به  گفت:  دوومیدانی 
خوبی  کاران  دوومیدانی  بودند 
به ترکیه می آیند اما سطح این 

مسابقه ها اصال خوب نبود.
درباره  وظیفه دوست  محمدرضا 
گفت:  خود  آمادگی  شرایط 
وضعیتم خیلی خوب است و در 
بودم.  خوب  اخیر  مسابقه  چند 
تعداد مسابقه ها خیلی کم است و 
همین باعث شده رکوردها کمی 
پایین بیاید. من دنبال شرکت در 

تا شانس کسب  بیشتر هستم  مسابقه های 
سهمیه ما افزایش یابد.

وظیفه دوست درباره رکوردش در رقابت های 
ترکیه گفت: از رکوردی که در این رقابت ها 
زدم اصال راضی نیستم. 2 متر و 15 سانتی متر 
البته شرایط آب و هوایی  خیلی کم است. 
ترکیه بسیار نامساعد بود و روز مسابقه تگرگ 
و باران شدیدی می آمد و هوا به شدت سرد 
بود. این از شرایط ایده آل برای برگزاری یک 
مسابقه دور است. ما با ذهنیت خوب به این 
روبه رو  بدی  شرایط  با  اما  رفتیم  مسابقه ها 

شدیم.
او درباره جام کازانف قزاقستان گفت: وقت 

برای کسب سهمیه المپیک کم است و کازانف 
بهترین موقعیت برای رسیدن به این هدف 
است. امیدوارم در این رقابت ها بتوانیم تعداد 

سهمیه هایمان را افزایش بدهیم.
ملی پوش پرش ارتفاع با بیان اینکه دوومیدانی 
حاضر  ترکیه  رقابت های  در  خوبی  کاران 
پایین  خیلی  رقابتها  سطح  گفت:  نبودند، 
بود. به ما گفته بودند که چند دوومیدانی کار 
خوب به ترکیه می آیند ا ما این اتفاق رخ نداد. 
در پرتاب دیسک سه نفر اول از ایران بودند 
و دیگر افراد صاحب نامی حاضر نبودند. در 
تنها یک دونده 100 متر که  رقابت ها  این 
آمریکایی االصل بود ورودی گرفت و این یک 

مورد خاص بود.

وظیفه دوست: مسابقه های دوومیدانی 
ترکیه خیلی ضعیف بود

علت نبودن نام حدادی در رده بندی 
فدراسیون جهانی

 فدراسیون جهانی تکواندو در نظر دارد جدول قرعه 
المپیک  های  بازی  در  کننده  شرکت  ورزشکاران 
2016 ریو را بر اساس جایگاه تکواندوکاران در رنکینگ 

المپیکی ماه جوالی )تیر - مرداد( تعیین کند.
که جلسه  کرد  اعالم  تکواندو  فدراسیون جهانی   
المپیک 25  بازی های  قرعه  کشی  و  سرپرستان 
مرداد و تحت نظارت مشترک ناظر فنی و کمیته 
برگزاری بازی ها انجام می  شود و همه ورزشکاران بر 
اساس رده بندی المپیکی در جدول قرعه  کشی قرار 

می گیرند و ورزشکارانی که در رده بندی نیستند به 
صورت رندوم قرعه  کشی می  شوند.

البته براساس قانون فدراسیون جهانی تکواندو، اگر 
کشور میزبان )برزیل( بر اساس رده بندی المپیکی  
بین نفرات اول تا چهارم جدول جای نگیرد، در رده 

چهارم جدول قرعه  کشی قرار خواهد گرفت. 
اگر ورزشکاری بر اساس رده بندی به دالیلی نتواند 
مسابقه دهد، نفر بعدی که باالترین رده بندی را 
دارد، جایگزین می  شود، اما زمانی که حداقل یک  

ساعت از اعالم قرعه  کشی گذشته باشد دیگر قرعه 
کشی تغییری نمی کند.

در دوره  های قبل نفرات اول تا چهارم جدول هر وزن 
بر اساس رده بندی در چهار گوشه جدول قرار می 
 گرفتند و مابقی وزن های به صورت رندوم در جدول 
قرعه  کشی جایگزین می  شدند، اما در این دوره از 
رقابت  ها حتی تکواندوکاری که در جایگاه صدم رده 
بندی المپیکی است، می  تواند براساس آن در جدول 

قرعه  بازی ها قرار گیرد.

تغییر در نحوه قرعه 

کشی رقابت های 

تکواندو املپیک ریو
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برگزاری جلسه مشترک با  نمایندگان 
شرکت های گاز لرستان و همدان

 جلسه مشترک برنامه ریزی استراتژیک با حضور 
گازرسانی  مدیریت  معاون  مشایخی  غالمرضا 
شرکت ملی گاز ایران، جواد مهندس مدیر عامل 
شرکت گاز استان مرکزی و نمایندگان شرکتهای 
گاز استان لرستان و همدان به میزبانی این شرکت 

برگزار گردید.
مدیریت  معاون  مشایخی  گزارش  این  پایه  بر 
این  ابتدای  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی 
سطح  در  استراتژی  تدوین  خصوص  در  جلسه 
این  در  و  پرداخت  سخنرانی  به  شرکت  کالن 
خصوص گفت: به منظور جاری سازی استراتژی 
های مدیریت گازرسانی در کشور از روش کارت 
امتیاز متوازن کمک گرفته شده است و کارتهای 
BSCبرای هر استانی تدوین شده است.در ادامه 
این جلسه مشاور شرکت روش سازان صنعت نیز در 
زمینه تشریح برنامه استراتژیک مدیریت گازرسانی 
سخنانی را بیان نمود ودر این خصوص توضیحاتی 
برای  استانها  متوازن  امتیازی  کارتهای  مورد  در 

حاضرین جلسه  بیان کرد.

تاسیس سازمان سواحل مکران
این که  به  با اشاره  محمد حسین ملک زادگان 
ایجاد سازمان  اسالمی  در مجلس شورای  اخیرا 
به  توجه  و  فعالیت  محوریت  با  مکران  سواحل 
مناطق آزاد مصوب شده است، اظها                                ر کرد: کارکرد 
این سازمان تعیین مسائل مرتبط با منطقه و نیز 
مشخص کردن تصمیماتی است که قرار است در 

سواحل مکران مدنظر قرار گیرد.
وی در خصوص وضعیت فعلی این مصوبه، خاطر             
نشان کرد: در حال          حاضر ایجاد این سازمان در 
مجلس شورای اسالمی مصوب شده است و پس 
از آن با گذراندن مراحل قانونی و ابالغ آن توسط 
دولت در جهت  ساماندهی وضعیت منطقه اعم 
از سواحل و جزایر گام بر می داریم. عالوه بر این 
به  مکران  سواحل  ساماندهی  برای  کارگروهی 
ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل شده که 
به صورت مداوم در حال برگزاری است تا اقدامات 

مدنظر در این خصوص پیگیری شود.
عضو هیات مدیره منطقه آزاد چابهار با اعالم این 
ایجاد سازمان  تصویب  زمان  در حال          حاضر  که 
سواحل مکران مشخص نیست، ا                           دا                           مه                                                    داد: هنوز 
معلوم نشده که طی مراحل قانونی ایجاد سازمان 
رسد  می  اتمام  به  زمانی  چه  مکران  سواحل 
باید  ابالغ شود. ولی  از آن توسط دولت  تا پس 
اعالم کنیم که پس از ابالغ این مصوبه بالفاصله 
سازمان  مورد  در  الزم  اجرایی  دستور           العمل های 
سواحل مکران نگاشته می       شود تا برای مدیریت 
این منطقه فرماندهی مستقلی شکل گیرد و زیر 
نظر دولت مسائل مرتبط با آن به صورت کلی و 

جامع انجام شود.

با مشارکت حوزه 1۲۰ حضرت آسیه)س( و حوزه 119 شهید اشرفی اصفهانی؛

طرح افطاری میهمان محله در ماه مبارک رمضان

کرج؛ ویژه برنامه طرح افطاری ساده)طرح امام حسن مجتبی)ع(( 
در بوستان تاجیکستان با مشارکت حوزه 120 حضرت آسیه)س( 

و حوزه 119 شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد.
رمضان  مبارک  ماه  پایان  تا  شب  همه  که  برنامه  ویژه  این  در 
برگزار می شود، مسابقه نقاشی ویژه کودکان و همچنین برپایی 

نماز جماعت و سفره افطاری ساده نیز انجام می گردد.

 کمبود 900 لیتري تامین آب در هرمزگان
امکان بهره برداري از آبشیرین کن بندرعباس با تامین منابع مالي

 مدیرعامل آبفاي هرمزگان در نشست خبري هفته صرفه جویي، با 
اشاره به استمرار دوره خشکسالي هفده ساله در استان،  گفت: حداقل 
نیاز آبي استان 4 هزار و 100 لیتر و  میزان تولید فعلي 3 هزار و 200 

لیتر بر ثانیه است که 900 لیتر بر ثانیه کمبود آب داریم .
افزود: در حال حاضر 225 هزار مشترک   مهندس »امین قصمي« 
معادل 325 هزار واحد مسکوني داریم که 85 درصد از 325 هزار واحد، 
مشترک خانگي بوده و 65 درصد از کل مصرف آب تامیني را به خود 
اختصاص مي دهند. همچنین حجم آب مصرفي در بخش هاي تجاري 

)6 درصد( و صنعتي)1.5 درصد( بسیار پایین است.
وي اضافه کرد: درنتیجه رعایت الگوي مصرف از سوي شهروندان بسیار 
ضروري بوده و مي تواند این مجموعه را در تولید و حفظ منابع آبي 

پایدار استان یاري کند.
قصمي با اشاره به سیاست دولت در بحث تامین آب از منابع غیرمتعارف 
رابطه  همین  در  گفت:   ، بخش خصوصي  گذاري  سرمایه  طریق  به 
مطالعات مهندسي پروژه آبشیرین کن صد هزار مترمکعبي بندرعباس 
به عنوان یکي از منابع آبي پایدار، به پایان رسیده  و پیش بیني مي 
کنیم طي سه ماه آینده با تامین مالي این پروژه ، عملیات اجرایي آن 

آغاز شود.
 این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ، این پروژه با توجه به چالش کم 
آبي موجود از اولویت هاي آبفاي هرمزگان است، گفت: نیاز اعتباري این 
پروژه بیش از  800 میلیارد تومان است  که سرمایه گذار آن به تنهایی 
قادر به محقق کردن آن نیست و در صورت تامین منابع مالي، طي دو 
سال آینده  )سال 97 (فاز اول این پروژه با ظرفیت 50 هزار متر مکعب 
به بهره برداري خواهد رسید. وي همچنین تصریح کرد: البته تالش مي 
کنیم تا با توجه به محدودیت منابع آبي ، فاز نخست را با ظرفیتي برابر  
20 هزار متر مکعب ،زودتر از موعد وارد مدار بهره برداري نماییم اما در 

این باره قول صددرصد نمي دهیم. 

کالنشهر  دو  منطقه  شهرداری  سوی  از 
باسمنج  کانال جاده  متری   18 تبریز، حریم 
مسیرگشائی، ساماندهی و بهسازی می شود.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهردار  موسائی  رسول  مهندس  تبریز،  دو 
بر  عالوه  گفت:  خبر  این  اعالم  با  منطقه 
به  باسمنج  جاده  کانال  حریم  مسیرگشائی 
انجام  با  بهسازی  عملیات  متر،   18 عرض 
انجام  به  پروژه،  این  تکمیل  برای  ساماندهی 

می رسد.
ادامه  در  تبریز  کالنشهر  دو  منطقه  شهردار 
از آنجائی که جاده باسمنج از  اظهار داشت: 
محسوب  شهر  این  پرتردد  اصلی  مسیرهای 
دروازه  به  اتصال  مسیر  نوعی  به  و  شود  می 
از سویی محل تالقی  و  باشد  نیز می  تهران 
ولیعصر  و  پرواز  یاغچیان،  های  شهرک 
سهولت جنوبی نیز بشمار می آید، به منظور سهولت  و  عمومی  نقلیه  وسایل  آمد  و  دسترسی گردشگران و مسافرین به کالنشهر رفت 

آسان شهروندان، حریم  تردد  تبریز خصوصاً 
کانال باسمنج بطول نزدیک به یک کیلومتر 

و عرض 18متر مسیرگشائی می شود.
مهندس رسول موسائی در خصوصا جزئیات 
عملیات اجرائی این پروژه تصریح کرد: برای 
زیباسازی  و  مسیرگشائی  عملیات  تکمیل 
بر عملیات  باسمنج عالوه  کانال جاده  حریم 
با  کشی  دیوار  انجام  اساسی،  ریزی  آسفالت 
نمای سنگی زیبا و شکیل و جدول ریزی نیز 

به اجرا در می آید.
شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز تسریع در 
وضعیت  به  توجه  با  را  عملیات  این  اجرای 
و  مذکور  مسیر  در  ساز  و  ساخت  نامناسب 
تبدیل این محل به پارکینگ تعمیرگاه های 
سایر  از  را  مسیر  زیباسازی  لزوم  و  موجود 
کانال  حریم  بهسازی  و  ساماندهی  اهداف 

جاده باسمنج دانست. 

مسیرگشائی 18 متری حریم کانال جاده باسمنج از سوی شهرداری منطقه دو تبریز
خبر خبر

انتظامی  نیروی  فرمانده  ایسنا: 
استان البرز گفت: از ابتدای سال 
تا کنون هزار و 500 کیلو انواع 
و  کشف  دراستان  مخدر  مواد 

ضبط شده است.
صالح  کامرانی  بخشعلی  سردار 
مراسم  حاشیه  در  گذشته  روز 
امحای 16تن مواد مخدر که در 
عظیمیه کرج برگزار شد، اظهار 
کنون  تا  سال  ابتدای  از  کرد: 
بیش از هزا رو 500 کیلو انواع 
و  کشف  دراستان  مخدر  مواد 

ضبط شده است.
وی خاطرنشان کرد: مواد مخدر امروز به یکی 
از معضالت اجتماعی تبدیل شده که حل آن 
تنها از عهده پلیس بر نمی آید و نیازبه عزمی 
ملی دارد. وی ادامه داد: بدون شک کانون 
خانواده، محیط های آموزشی، محیط کار و 
محالت نقش اساسی در پیشگیری از افزایش 

آمار مصرف مواد مخدر در کشور دارد.
در  که  فردی  کرد:  اظهار   صالح  کامرانی 
شرایط سالم خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی 
و... رشد کند کمتر به سمت اعتیاد سوق پیدا 

می کند.
ها  بررسی  داد:  توضیح  مسئول  این 
شرایط  از  معتادین  اکثر  می دهد  نشان 
اقتصادی،کاری و خانوادگی نامناسب رنج می 
برند و برای فراموش کردن مشکالت خود به 

سمت مصرف افیونی ها کشیده می شوند.

با اشاره به عملکرد پلیس در  این مسئول 
با مواد مخدر درسال گذشته  حوزه مقابله 
گفت: سال گذشته هفت و تن و 300 کیلو 
انواع مواد مخدر  دراستان کشف و ضبط شد.
فرمانده نیروی انتظامی استان البرز ابراز کرد: 
دراین ارتباط 28 هزار نفر دستگیر و 58 باند 

نیز شناسایی و متالشی شد .
از  نفر  هزار   12 حاضر  درحال  افزود:  وی 
های  طرح  در  گذشته  سال  که  معتادینی 
در  شدند  دستگیر  آلوده  مناطق  پاکسازی 

کمپ های ترک اعتیاد به سر می برند.
مجموع  در  گذشته  سال  داد:  توضیح  وی 
10 هزار طرح نقطه ای و منطقه ای برای 

پاکسازی نقاط آلوده استان اجرایی شد.
وی در پایان گفت: امروز در مجموع 16 تن 
انواع مواد مخدر در البرز امحاء شد که بخشی 
از آن مربوط به کشفیات استان تهران بوده 

است.

امحای 16 تن مواد مخدر در البرز

جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان مالرد 
به ریاست مجتبی شاهقلیان معاون سیاسی انتظامی 
فرمانداری، با حضور نمایندگان امور بانوان دستگاهها 
و نهادهای دولتی این شهرستان در سالن جلسات 

فرمانداری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار زمان و به نقل از روابط عمومی 
شاهقلیان  مجتبی  مالرد،  شهرستان  فرمانداری 
جلسه  رئیس  و  فرماندار  سیاسی-انتظامی  معاون 
مذکور ضمن اشاره به لزوم مشارکت بیش از پیش 
بانوان در برنامه های فرهنگی، اجتماعی بر تشکیل 
تشکلهای غیر دولتی در حوزه زنان، اظهار داشت: 
از خیل عظیم  برون رفت  راه های  از  اساسا یکی 
مسائل، مشکالت و آسیب هایی که جامعه به ویژه 
بانوان در معرض آنها هستند شکل گیری تشکل 

های غیر دولتی و واگذاری بخشی از امور به این 
تشکلها می باشد.

در ادامه با توجه به آغاز هفته صرفه جویی در مصرف 
آب، کارگاه آموزشی مدیریت مصرف آب و اصالح 
الگوی مصرف با اهدافی همچون آشنایی و آموزش 
در خصوص مصرف بهینه آب و اصالح الگوی مصرف، 
اهمیت و جایگاه حیاتی آب در زندگی، روش های 
مختلف صرفه جویی و لزوم ترویج فرهنگ مدیریت 
مصرف آب برای حاضرین این جلسه آموزش داده شد. 
در این راستا کارشناس مربوطه توضیحات و مباحثی 
را نیز ارائه نمود. در پایان این کارگاه بروشور روش 
های بهینه مصرف آب در بین حاضرین توزیع شد 
و در ادامه جلسه مصوبات قبل کارگروه امور بانوان و 
خانواده فرمانداری بررسی و مورد پیگیری قرار گرفت.

با حضور معاون سیاسی-انتظامی فرماندار برگزار شد:

جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان مالرد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول
بدينوسیله از كلیه اعضا محترم شركت تعاوني تحقیق و توسعه علوم دامي میهن 
دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي نوبت اول كه راس ساعت 10 صبح روز 
علوم  تحقیقات  موسسه  در  واقع  شركت  محل  در   1395/04/31 مورخ  پنجشنبه 

دامي كشور تشكیل مي گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مديره و بازرس

2- رسیدگي و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهاي مالي سال 1394
3- انتخاب هیئت مديره و بازرس

4- انتخاب روزنامه
تاريخ  تا  شوند  بازرس  يا  مديره  هیئت  كانديد  دارند  تصمیم  كه  افرادي  ضمنا 
نام  ثبت  و  مراجعه  به دفتر شركت  با در دست داشتن مدارك الزم   1395/04/20

نمايند.
دکتر غالمحسین طهماسبي- رئیس هیئت مدیره

بارکد: 35839797
آگهي انحالل شرکت

 »مهندسی آب راه سازان سرآمد« با مسئولیت محدود به شماره ثبت 295578 
و شناسه ملي 10103325535 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 

مورخ 1395/1/28 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
م  ش  به  عزآبادی  شهرام  و  گردید  اعالم  منحل  مذکور  تاریخ  در  فوق  شرکت 

0046728104 به سمت مدیرتصفیه اعالم گردید.
نشانی محل تصفیه: تهران شهر زیبا بلوار تعاون بلوار فرحزاد شرقی پالک 23 کد 

پستی 1487757175 می باشد.
سوابق  در  متقاضي  توسط  شده  انتخاب  انحالل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و در پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل 

دسترسي مي باشد. 336053/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

بارکد: 3581۰865
آگهي تغییرات شرکت 

»نوین سنگ کیمیا گستر« با مسئولیت محدود به شماره ثبت 376625 و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320250766 ملي 

1395/1/21 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
نشانی شرکت به جاده خاوران پاکدشت خاتون آباد اولین پل عابرپیاده خ شهید 
عبادی یا نمک صالح، کوچه چمران پالک 111 کد پستی 3391125489 انتقال 

یافت.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحد 
دیگر( انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد. 336055/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

بارکد: 3581۲66۲
آگهي تغییرات شرکت

شناسه  و  ثبت 378031  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  یکتا«  تجارت  »تجهیز   
مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320278228 ملي 

1394/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران مرزداران بلوار آریافر خ معتمدی 
پالک 14 ساختمان آریس طبقه 3 زنگ 4 کد پستی 1464646007 تغییر یافت 

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

آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد. 336054/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

بارکد: 35813979
آگهي تغییرات شرکت

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 411816 و شناسه   »پرتواندیشان رستاک« 
مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320623630 ملي 

1395/1/21 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
از میدان ولیعصر ک فرخی پ 8 ط 4 کد پستی  باالتر  محل شرکت در تهران: 

1594665711 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( انتخاب 
شده توسط متقاضي در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد. 336056/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

اگهی مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساند که شناسنامه خودرو سواری پژوپارسxu7به شماره 
وشماره   NAAN01CA9EH107619 شاسی  وشماره   124k0366020موتور
پالک 19ایران744ط93به نام یسری ابراهیمی مفقود گردیده وساقط اعتبار می باشد
کرمانشاه

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای محمد علی قاجار فرزند نصرت به شرح درخواستی که به شماره 2/95/65 این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
شادروان نصرت قاجار کوهستانی فرزند علینقی به شماره شناسنامه 131 صادره 
از بهشهر در تاریخ 1385/9/4 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر – خلیل 

شهر فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
1- سکینه انتظاری کوهستانی فرزند عبدا... ش ش 175 ت ت 1303 صادره از 

بهشهر همسر متوفی
از  فرزند علی ش ش 23902 ت ت 1308 صادره  اصغری کوهستانی  2- ساره 

بهشهر همسر متوفی
3- فاطمه قاجار کوهستانی فرزند نصرت ش ش 5 ت ت 1330 صادره از بهشهر 

فرزند متوفی 
از  صادره   1340 1031 ت ت  نصرت ش ش  فرزند  کوهستانی  قاجار  4-طاهره 

بهشهر فرزند متوفی 
5-طیبه قاجار کوهستانی فرزند نصرت ش ش 1033 ت ت 1340 صادره از بهشهر 

فرزند متوفی 
6-نیره قاجار کوهستانی فرزند نصرت ش ش 1034 ت ت 1344 صادره از بهشهر 

فرزند متوفی 
7-محمد علی قاجار کوهستانی فرزند نصرت ش ش 827 ت ت 1329 صادره از 

بهشهر فرزند متوفی
8- محمد حسن قاجار کوهستانی فرزند نصرت ش ش 909 ت ت 1336 صادره 

از بهشهر فرزند متوفی 
9-محمد حسین قاجار کوهستانی فرزند نصرت ش ش 4 ت ت 1338 صادره از 

بهشهر فرزند متوفی 
10- محمد کاظم قاجار کوهستانی فرزند نصرت ش ش 1032 ت ت 1343 صادره 

از بهشهر فرزند متوفی 
11- محمد تقی قاجار کوهستانی فرزند نصرت ش ش 1141 ت ت 1348 صادره 

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

گواهی صادر خواهد شد.
م الف  95۰۲33 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم رحیمه رمضان پورفرزند مرتضی به شرح درخواستی که به شماره 2/95/154 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که شادروان علی بخش کاردگر فرزند محمود به شماره شناسنامه 201 صادره از 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر – خلیل  ساری در تاریخ 1394/4/16 در 

شهر فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
از ساری  پور فرزند مرتضی ش ش 169 ت ت 1337 صادره  1-رحیمه رمضان 

همسر متوفی
2-هاجر کاردگر فرزند علی بخش ش ش 5 ت ت 1363 صادره از بهشهر فرزند 

متوفی
3-علی اصغر کاردگر فرزند علی بخش ش ش 1032 ت ت 1359 صادره از بهشهر 

فرزند متوفی
4-مجتبی کاردگر فرزند علی بخش بخش ش ش 2170008683 ت ت 1368 

صادره از بهشهر فرزند متوفی
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.
م الف  95۰۲36 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی ابالغ 
ارجاع امر به داوری

بخواسته  تاجی  حسین  بطرفیت  نژاد  خضری  زینب  خواهان  دادخواست  به  نظر 
طالق به درخواست زوجه، با توجه به اعالم زوجه مبنی بر مجهول المکان بودن 
شما و ارجاع امر به داوری از سوی این شعبه لذا ظرف 7 روز نسبت به معرفی 
داور و ارائه نظریه داوری به این شعبه اقدام نمایید. در غیر اینصورت راسا اقدام به 

تعیین داور خواهد نمود.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده

کالسه پرونده:95/87 
وقت رسیدگی: روز چهارشنبه مورخ 1395/5/20 ساعت 18:30 

خواهان: آقای عبدا... حمیداوی فرزند مجید
خوانده: سعید منصورآبادی فرزند-

کلیه  مطالبه   – فروشی  بابت  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته: 
خسارت دادرسی – خسارت تاخیر تادیه

بوشهر  اختالف  حل  شورای  حوزه 13  به  رسیدگی  جهت  که  تسلیم  دادخواستی 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده چون خوانده مجهول المکان بوده حسب 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و 
یکی  در  نوبت  دادخواست خواهان یک  مفاد  امور مدنی مصوب 1379  در  انقالب 
از جراید کثیرالنتشار آگهی میگردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
این شورا مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه متفاعبا 
ابالغی بوسیله آگهی نیاز گردد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
تاریخ انتشار:95/4/۲ رئیس حوزه 13 مجتمع شوراهای حل اختالف بوشهر

اگهی فقدان سند مالکیت
بی بی زهرا غریب با ارائه وکالتنامه شماره 98256 مورخ 03/12 /1386 از دفترخانه 
5 گرگان با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده توسط دفترخانه مذکور ادعا نموده 
که سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به مساحت 66/45 متر مربع دارای 
پالک شماره 9888 فرعی از 2- اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی گرگان ذیل 
ثبت 29829 صفحه 64 جلد 195 بنام عیسی شریعتی اندراتی فرزند عبدالغنی به 
ش ش 551 صادره بهشهر وکد ملی 2180473036 مسبوق به سابقه ثبت وصدور 
سند بوده وبموجب اسناد رهنی 98253 و98254 مورخ 1386/03/12 دفترخانه 
بانک مسکن شعبه مرکزی گرگان قرار گرفته بعلت جابجایی  5 گرگان در رهن 
مفقود شده ونامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده است 
از این رو با استناد به ماده 120- اصالحی ائین نامه قانون  ثبت مراتب در یک 
انجام  اگهی معامله دیگری  به ملک مورد  تا هر کس نسبت  اگهی میگردد  نوبت 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ اگهی 
اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک ومستندات به این اداره تسلیم نماید  در 
به صدور سند  برابر مقررات نسبت  انقضای مدت مذکور  از  این صورت پس  غیر 

مالکیت اقدام خواهد شد
تاریخ انتشار اگهی 1395/04/02 

عبداله بادلی  )کفیل اداره ثبت اسناد وامالك گرگان

دادنامه 

خواهان : جاسم آقابراری به نشانی محمود آباد خیابان خ آزادی روبروی پمپ بنزین 
خوانده : روح ا... مختاری به نشانی مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه 
العاده پرونده کالسه 95/23 شورای حل اختالف  بتاریخ 95/2/20 در وقت فوق 
واحد دم شهری تحت نظر قاضی شورا قرار دارد. شورا با مالحظه مجموع اوراق 

پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید .
رای قاضی شورا 

در خصوص دعوی آقای جاسم آقابراری به طرفبیت آقای روج ا... مختاری بخواسته 
کلیه  احتساب  با  خواسته  اصل  بابت  38/846/000ریال  مبلغ  به  وجه  مطالبه 
خسارات و تاخیر تادیه معطوفا به جامع محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی 
و  ملی  بانک  عهده   94/6/10 تاریخ  به   792402 شماره  به  چک  مصدق  تصویر 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه،نظر به اینکه وجود اصل چک 
مرقوم در ید خواهان ظهور در مدیونیت و اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده نیز 
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعی پیرامون ادعای مطروحه 
به  و  تلقی  مستصحب  را  خواهان  در  دین  بقای  شورا  قاضی  فلذا  نیاورده  بعمل 
استناد مواد 292-314 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون ایین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلع 38/826/000 ریال بابت اصل 
از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارات  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  و622/690  خواسته 
تاریخ سررسید چک )94/6/10( لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعالمی 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در له خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
پس از انقضای مهلت ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی 

محمود اباد می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم محمود آباد 
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آگهی مفقودی
شماره  به   1392 مدل  آبی  ای-  نقره  آی   2000 بی  تیپ  مزدا  وانت  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   FEA23275 موتور  شماره  به  و  72-342م43  ایران  انتظامی 
NAGP2PC11DA129350 به نام رحیم آقا جانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابلسر

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری و سند کمپانی سواری سمند X7 مدل 1383 به شماره انتظامی ایران 
82-153ج35 و به شماره شاسی 0083209753 و شماره موتور 12483029176 به 

نام عسگر خواجه وندی پیچا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی حصر وراثت
به حکایت پرونده کالسه 204/95 شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
بیان  آقای حسین پیریان درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و 
دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ 1395/3/24  در  داشته شادروان محسن محمدی 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1- حسین پیریان  زایچه 1315/351  کدملی 5959778114  پدر متوفی

2- پروز محمدی  زایچه 1336/11  کدملی 5959564929  مادر متوفی
3- پری قادری زایچه  /1368  کدملی 3220018858  همسر متوفی
4- محمد محمدی  زایچه 1385 کدملی 4950255312  پسر متوفی

5- مهیا محمدی  زایچه /1390  کدملی 4950334451  دختر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

ابالغ
حسب  جوانرود  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   950191 کالسه  پرونده  بحکایت 
شکایت آقای عبدالرحمان فرجی بر علیه آقای تیمور پور فرجی فرزند فرج به اتهام 
جعل استفاده از سند مجعول تحت تعقیب می باشد که به استناد ماده 115 قانون 
ابالغ می گردد که در مورخ 1395/05/20 راس  به نمبرده  آئین دادرسی مدنی 
ساعت 9:00 صبح در شعبه 101 دادگاه کیفری دو حضور پیدا کند و از خود دفاع 

نماید در غیر اینصورت دادگاه اقدام بصدور رای غیابی می نماید. 
منشی شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان جوانرود 

متن آگهی
خواهان / شاکی محمد ماسوری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم کیومرث 
شادابفر به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610400067 ثبت گردیده که وقت 
به علت مجهول  تعیین شده است.  رسیدگی آن 1395/05/05 و ساعت 08:15 
المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

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

  

بارکد: 3581۰55۲
آگهي تغییرات شرکت

شناسه  و   376706 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایده«  پایدار  »پترو   
مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320265180 ملي 

1394/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس بزرگراه رسالت استاد حسن بنا جنوبی 
کوچه شهید مرادی پالک 15 طبقه دوم واحد 3 کد پستی 1633648114 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
آقای سیدعلیرضا نقوی الحسینی به ش م 0063952254 با پرداخت 40000000 

ریال سهم الشرکه خود را به 40400000 ریال افزایش داد.
بنابراین سرمایه شرکت از 10000000 ریال به 50000000 ریال افزایش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان:

آقای سیدسعید نقوی الحسینی به ش م 0055161162 دارای 7600000 ریال
آقای محمد نقوی الحسینی به ش م 1339661479 دارای 1500000 ریال

آقای مجید یاوری سرتختی به ش م 72192767 دارای 500000 ریال
 40400000 دارای   0063952254 م  به ش  الحسینی  نقوی  سیدعلیرضا  آقای 

ریال سهم الشرکه
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( افزایش 
سوابق  در  متقاضي  توسط  شده  انتخاب  الشرکه  سهم  افزایش  طریق  از  سرمایه 
الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و در پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل 

دسترسي مي باشد. 336057/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی

کالسه  پرونده : 5/95ش/111
وقت رسیدگی 

خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم غزاله نفر 
خوانده: 1-مرضیه شاهسون/سید حجت بهشتی

خواسته : 
طرفیت  به  دادخواستی  نفر  غزاله  خانم  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
اختالف بخش  به حوزه 5 شورای حل  نموده که جهت رسیدگی  تسلیم  خوانده 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 95/5/18 روز دوشنبه 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 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 ابالغ وقت دادرسی
کالسه  پرونده : 127/16/95

وقت رسیدگی یکشنبه 95/5/3 ساعت 10 صبح
خواهان : بانک مهر اقتصاد با نمایندگی خانم غزاله نفر 

خوانده: 1-داود تاجیک/یاسر صفاری
خواسته : مطالبه وجه چک

طرفیت  به  دادخواستی  نفر  غزاله  خانم  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 16 شورای حل اختالف بخش 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 95/5/3 روز یکشنبه ساعت 10 
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 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 16 شورای حل اختالف قرچک 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه  پرونده : 5/95ش/130

وقت رسیدگی یکشنبه 95/5/18 ساعت 9:30 صبح
خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم غزاله نفر 

خوانده: مینا عظیمی
خواسته : مطالبه وجه

طرفیت  به  دادخواستی  نفر  غزاله  خانم  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
اختالف بخش  به حوزه 5 شورای حل  نموده که جهت رسیدگی  تسلیم  خوانده 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 95/5/18 ساعت 9:30 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 میتوانند 
نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  حوزه  دفتر  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از 
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 

بارکد: 35835471
آگهي تأسیس شرکت

ثبت  به شماره  تاریخ 1395/2/7  با مسئولیت محدود در  آویژه«   »ویرا گستران 
490807 به شناسه ملي 14005790838 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهي مي گردد.
بازرگانی در زمینه خرید  ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات  موضوع شرکت: 
و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و 
صادرات و واردات مواد غذایی و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و لوازم خانگی و 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال/سی برای شرکت نزد بانکها 
معتبر  های  کمپانی  نمایندگی  اعطای  و  اخذ  داخلی،  گمرکات  از  کاال  ترخیص 
خارجی و داخلی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ 
خارجی،  و  داخلی  بانکهای  کلیه  از  ریالی  و  ارزی  بصورت  بانکی  اعتبارات  و  وام 
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی 

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

مرکز اصلي شرکت: تهران تهرانپارس اتوبان باقری خ 214 غربی پالک 8 واحد 5 
کد پستی 1686816413 

سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال مي باشد.
اولین مدیران شرکت:

آقای عباس قریبی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م 0382074491 دارای 
500000 ریال

م  ش  به  مدیرعمل  و  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  عبدالکریم  افشین  آقای 
0043950094 دارای 500000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب 

شدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمي و اوراق عادي و اداري با امضاي مدیرعامل 

یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانوني:  طبق اساسنامه

باشد(  نمي  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  )ثبت 
336049/م الف

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

بارکد: 3584۰565
آگهي تغییرات شرکت

 »آکام سیر سهند« با مسئولیت محدود به شماره ثبت 482813 و شناسه ملي 
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005415077

مورخ 1395/1/18 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
رحیم ادریسی به ش م 1375553607 به سمت رئیس هیئت مدیره

فرید کورس به ش م 0031808441 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
عباس حقیقی به ش م 2909020134 به سمت عضو هیئت مدیره

حمید آتشکاری به ش م 2594070319 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب شدند.

دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمي و اوراق عادي و اداري با امضاي مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره متفقاً یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر 

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

336051/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

بارکد: 35833۰47
آگهي تأسیس موسسه 

غیرتجاری سبز پوشان اتحاد غرب در تاریخ 1395/2/7 به شماره ثبت 38444 به 
شناسه ملي 14005790424 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 

آن به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهي مي گردد.
موضوع موسسه: آموزش فوتبال و تیم باشگاهی فوتبال و برگزاری مسابقات فوتبال 
از  انجام موضوعات پس  قانوني  اردوهای تفریحی و ورزشی در صورت ضرورت  و 

مجوزهاي الزم 
مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلي موسسه: تهران خ خوش جنب بیمارستان لوالگر دفتر شاهد تهران کد 
پستی 1354738571

سرمایه موسسه: مبلغ 1000000 ریال مي باشد.
اولین مدیران موسسه:

م 037471589  به ش  مدیره  هیئت  عضو  و  مدیرعامل  به سمت  کرم  مصطفی 
دارای 500000 ریال

فائزه کرم به سمت رئیس هیئت مدیره به  ش م 0013417754 دارای 500000 
ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند.

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

همراه با مهر موسسه معتبر است.
اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه

باشد(  نمي  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  )ثبت 
336050/م الف

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

بارکد: 3584۰۰43
آگهي تغییرات شرکت

شناسه  و   482813 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  سهند«  سیر  »آکام   
مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005415077 ملي 

1395/1/18 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
حمید آتشکاری با دریافت 2500000 ریال سهم الشرکه خود را به 2500000 

ریال کاهش داد.
 2500000 به  را  خود  الشرکه  سهم  ریال   2500000 دریافت  با  ادریسی  رحیم 

ریال کاهش داد.
ماده  و  یافت  کاهش  ریال  به 10000000  ریال  از 15000000  سرمایه شرکت 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان:

حمید آتشکاری به ش م 2594070319 دارای 2500000 ریال
رحیم ادریسی به ش م 1375553607 دارای 2500000 ریال
عباس حقیقی به ش م 2909020134 دارای 2500000 ریال

فرید کورس به ش م 0031808441 دارای 2500000 ریال
با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده 
پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقي  الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضي  توسط 

آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد. 336052/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

کسب رتبه اول کشوری پلیس فتاي اصفهان
از  ارزیابي هاي صورت گرفته  اصفهان: براساس 
سوي پلیس فتاي ناجا، پلیس فتاي استان توانست 
رتبه اول در کارنامه یگاني سال 94 را بین پلیس 

فتاي استان هاي کشور کسب کند. 
اجتماعي  معاون  کریمي«  »جهانگیر  سرهنگ 
فرماندهي انتظامي استان با بیان این مطلب اظهار 
داشت: براساس اعالم پلیس فتاي ناجا، پلیس فتاي 
استان اصفهان در کارنامه یگاني سال 94 رتبه اول 
را در بین پلیس فتاي استان کشور به دست آورده 
است.  وي، کشف 95 درصد جرایم سایبري باالتر 
از شاخص تعیین شده، ارتقاي توانمندي کارکنان 
و بکارگیري از تجهیزات و نوین علمي و تخصصي 
و سرعت عمل باال در کشف جرایم سایبري، رشد 
وقوع  از  پیشگیري  و  بیني  پیش  در  توجه  قابل 
جرایم در فضاي مجازي و اقدامات مستمر در حوزه 
آموزش همگاني و افزایش آگاهي مردم از جمله 

موارد موثر در کسب این رتبه به شمار مي آیند. 
این مقام مسئول، پلیس فتا را یکي از پلیس هاي 
موفق در بین یگان هاي انتظامي برشمرد و اظهار 
اندازي این  از راه  داشت: هرچند که مدت کمي 
پلیس مي گذرد اما اثرات چشمگیر آن در جامعه به 
وضوح قابل مشاهده است و نشان مي دهد که وجود 
چنین یگاني در نیروي انتظامي که بتواند به نیازهاي 

مردم در فضاي مجازي پاسخ دهد محسوس بود. 

تکمیل  کنارگذر شهر ساوه درارتقاء   
حمل و نقل جاده ای

نصراله نژاد مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی 
گفت: پروژه ملی احداث کنارگذر شهرساوه با توجه 
به نقشی که درخصوص جابجایی و اصالح مسیر 
خودروهای عبوری به ویژه خودروهای سنگین و 
در نتیجه کاهش مصرف سوخت و هزینه فرصت و 
همچنین کاهش سوانح و تلفات تصادفات رانندگی 

درون شهری ایفا می کند حائز اهمیت است.
وی افزود:  با برآورد اعتبار اولیه 220 هزار میلیون 
نیازمند  اینک   )1389( پروژه  آغاز  در سال  ریال 
اعتبارات الزمه جهت تکمیل  وبهره برداری می 
درصدی  پیشرفت50  اعالم  با  نژاد  نصراله  باشد. 
به  ابراز داشت: کنارگذر شهر ساوه  پروژه مذکور 
و  متر  عرض 6/25  با  کیلومتر  حدود20  طول  
بوده  آزادراه در حال ساخت  قالب  بتنی در  رویه 
و تاکنون بیش از 175000 متر مکعب عملیات 
و  خاکریزی  مکعب  متر   856000 . خاکبرداری 
همچنین 120 دهنه پل )تا دهنه 10 متر( در این 
پروژه اجرا شده است . گفتنی است شهر ساوه با 
جمعیتی بالغ بر 200 هزار نفر جمعیت به عنوان 
دومین شهر پرجمعیت استان مرکزی در شمال 
استان مرکزی واقع و آزادراه ساوه-تهران از شرق 
و آزادراه ساوه- همدان از شمال این شهر عبور می 
کند و با تکمیل کنارگذر 20 کیلومتری این شهر 
که به صورت آزادراه طراحی شده  ضمن اصالح و 
ساماندهی ورودی های شهر ساوه و تکمیل رینگ 
آزادراهی این شهرستان  و تفکیک حمل و نقل 
درون شهری و برون شهری در مرکز این شهرستان 

صورت می گیرد.

حجاب و عفاف راهی برای نجات 
حجاب در لغت به معناي  مستر و پرده حاجب و مانع است که شيء 
را  مي پوشاند و در اصطالح به معناي ستر و پوشش و پرده است. 
اما تعریف حجاب: به پوشش زن مسلمان گویند که از نگاه نامحرم 
مي پوشاند.  پیشینه حجاب: حجاب قبل از اسالم وجود داشته است 
و حتي قبل از میالد مسیح در نقاشي ها و تصویرها ، قسمت پائین 
بدن را پوشش قرار مي دادند.در یونان ، زنان صورت و بدن خود را مي 

پوشاندند. در روسیه هم زنان داراي پوشش بوده اند.
از برگ درختان انجیر خود را پوشاندند. حجاب و پوشش مخصوص 
انسان به تنهایي نیست بلکه اگر از قطب عقلي در خلقت جهان بنگریم، 
حجاب را در پردندگان )پر(، حیوانات )پشم و مو( ، گیاهان)برگ(، 

میوه ها )پوست( و ... مي بینیم. خودآرایي و آراستگي 
خداوند زیباست و زیبایي را دوست دارد، خود آرایي و زیبایي جزء 
فطرت انسان است. همانگونه که پیامبر اکرم صلي ا... علیه و آله و سلم  
مي فرمایند: من سه چیز را دوست دارم  ؛ 1(  صورت زیبا و بوي 

خوش 2(  خانه وسیع 3( مرکب خوب و سالم. 
همان گونه در روایات گفته شده که  نگاه به آسمان و آب و سبزه 
و صورت زیبا، به انسان آرامش مي دهد، در اسالم هم به زیبایي و 
آراستگي تأکید شده ؛ چه براي زنان و چه براي مردان ، اما زیبائي یک 

زن  را در آرامش ولباس زیبا را حق شوهر دانسته نه غیر.  
پیامبر صلي ا... علیه و آله و سلم  خود را خضاب و عطر مي زدند 
و همیشه تمیز بودند و این را همیشه سفارش مي کردند و نیز مي 
فرمودند: زن و مرد اجازه دارند بهترین لباسها و پاکیزه ترین لباسها 
و زیور آالت و عطر و بوي خوش را در مساجد ببرند. اسالم سفارش 
کرده است لباس یا چیزي که جلب توجه کند مانند لباسهاي تنگ 
که پوشیدن آنها کراهت دارد و یا لباسي که معمول و رایج نباشد و 
آرایش غلیظ  و انگشت نما و مهیج که باعث جلب توجه دیگران شود 
و شهوت آنها را تحریک کند ،گناهي بزرگ در پي دارد ،چرا که ممکن 
است بر اثر یک نگاه بیجا ، دچار وسوسه شیطان شوند و چه بسیار 
با  یک نگاه یک خانواده از هم بپاشد. حجاب و عفاف در بیانات مقام 
معظم رهبري:   حجاب برای زن، به معنای ذلت نیست؛ بلکه به معنای 
عصمت و حفظ زن است و نه فقط عصمت و حفظ زن، بلکه عصمت و 
حفاظت زن و مرد هر دوست. حجاب به معنای چادر نیست؛ اما چادر 
در  نزد ما ایرانی ها که زن های ما از قدیم داشتند، بهترین نوع حجاب 
است؛بدون چادر هم حجاب ممکن است. حجاب به معنای پوشیدن 
سالم {است } نه پوشیدنی که از نپوشیدن بدتر است. )از سخنان رهبر 

معظم انقالب در یکی از خطبه های نماز جمعه، 65/5/17
توصیه براي خانواده ها بخصوص براي مادران :  به منظور پیشگیري از 
انحرافات و به دام افتادن فرزند دلبندتان به آنها بیاموزید که به اصالتها 
و ارزشهاي اخالقي توجه بیشتري کرده و همواره پوشش اسالمي را 
رعایت نمایید. محسنات و خوبیهاي حجاب اسالمي و مضرات بد حجابي 
را براي فرزندان خود بیان کنید.مهمترین علل و عوامل بي حجابي و 
بدحجابي ناآگاهي  - تعلیم و تربیت ناصحیح - ضعف اعتقاد و ایمان- علل 
رواني غرب زدگي و مدگرایی - نگاه تبلیغاتي به زنان پیامد هاي ناگوار 

بدحجابي
 1-طالق و تهدید  نهاد خانواده 

3-تضعیف غیرت ناموسي 
4- ایجاد اختالل رواني و عصبي

 5-سلب امنیت زنان 
6- شیوع انحرافات جنسي و...

 راههاي مبارزه با بدحجابي و بي حجاب
 1-اعتالي فرهنگ حجاب درجامعه  

 2 - تقویت ایمان و اعتقاد 3- احیاء فرهنگ اصیل اسالمي  
 4 - شناساندن الگوهاي واال 5-احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر. 
فرماندهی انتظامی غرب تهران
معاونت اجتماعی - اداره آموزش همگانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک 
تبریز ، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 
گفت: از آنجائی که منطقه یک در مسیر بافت 
ناهمگون ولیعصر در بافت جدید– حاشیه نشینی 
عباسی و یوسف  اتوبان پاسداران–  در پیرامون 
فرسوده  بافت  در  آن  اطراف  خیابانهای  و  آباد 
حاشیه  نقاط  از  بسیاری  در  و  است  شده  واقع 
این منطقه شاخص های ساز و کار فنی رعایت 
نگردیده رسالت ما را صد چندان ساخته است و 
بر این اساس روند کار در چندین حوزه تخصصی 
مناطق  به  دسترسی  راههای  ایجاد  جمله  از 
مناطق  معابر  زیباسازی  و  –بهسازی  حاشیه 
برخوردار و تالش در احیای بافت فرسوده شهری 
و مسیرگشائی های متعدد از جمله برنامه های 

کلیدی این واحد به حساب می آید.
معاون فنی وعمرانی شهرداری منطقه یک تبریز 
کالن  سیاستهای  اجرای  راستای  در  داد:  ادامه 
گذشته  سال  دو   از  شهری  حوزه  در  عمرانی 
چندین پروژه کلیدی را در دستور کار قرار دادیم 
که همگی در جهت عمران شهری و شکوفائی 
منطقه ای و بر اساس نیاز سنجی های منطقه 

ای اجرا شده و شاخص ترین طرح های عمرانی 
از جمله بیمارستان تخصصی کودکان مبتال به 
سرطان و بیماریهای خاص –راه دسترسی مال 
زینال به اتوبان پاسداران و بازگشائی مسیر جهت 
استفاده در مواقع بحرانی- احداث رمپ خروجی 
اتوبان پاسدارن به یوسف آباد –احداث پارکهای 
محلی در جهت توسعه فضای سبز منطقه ای 
راستای  در  سالمت  خانه  احداث  وهمچنین 
سالمت وبهداشت مناطق کم برخوردار و تملک 
و بزرگترین مسیرگشائی سطح تبریز موسوم به 
طرح نجات تبریز تحت عنوان 45 متری انقالب را 
شروع وآزادسازی حدود 2کیلومتر از مسیر توسط 
این منطقه انجام پذیرفته که میتوان به اقدامات 

معاونت عمرانی در سال 94 اشاره نمود.
های  پروژه  فردترین  به  منحصر  از  یکی  که 
از طرح  برداری  بهره  در سال گذشته  افتتاحی 
روگذر شهدا و جانبازان دانشجو با المان زیبائی 
از معماری شهری در جهت کاهش بار ترافیکی 

فلکه دانشگاه– چایکنار اجرا گردید.
مهندس قلیزاده افزود: برای سال جدید با عنایت 
به تدابیر شهردار محترم منطقه در خصوص لحاظ 

نمودن دیدگاه مهندسی در اجرای 
طرحهای عمرانی، به لحاظ اهمیت 
پروژه  چندین  اجرائی  های  طرح 
کلیدی از سوی این معاونت طراحی 
و در حال حاضر با پیشرفت قابل 
توجهی در آستانه بهره برداری قرار 
دارد که طرح زیرگذر زیبا و مدرن 
گلپارک با هدف اتصال کمربندی 
بار  وکاهش  پاسداران  به  میانی 
دور  وهمچنین  منطقه  ترافیکی 
برگردان مقابل باغ شمس تبریزی 
بار  کاهش  هدف  با  چایکنار  در 
ترافیکی چایکنار– آبرسان طراحی 
بهره  به  نزدیک  آینده  در  و  شده 

برداری می رسد.
ارباب  تکریم  یک  منطقه  وعمرانی  فنی  معاون 
و  اهالی منطقه   به مشکالت  رجوع ورسیدگی 
این  وظیفه  ترین  اصلی  را  محترم  مراجعین 
واحد خوانده و از اقدامات متعدد در رسیدگی به 
درخواست ها و مطالبات محلی شهروندان خبر 

داد.

های  پروژه  اجرای  در  تخصصی  رویکرد  وی 
توسط  دقیق  و  فنی  نظارت  با  همراه  عمرانی 
پرسنل مجرب را از اهم وظایف این واحد عنوان 
نموده واجرای شاخص ترین پروژه های کلیدی 
در سطح تبریز در این منطقه را از مزایای پتانسیل 
قوی  منطقه ای و در جهت خدمت رسانی به 

شهروندان گرامی خواند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تبریز خبرداد: 

اجرای شاخص ترین پروژه های عمرانی در منطقه یک 
یادداشت خبر

خارجی  اتباع  امور  ساماندهی  جلسه  دومین 
صارمی  مرتضی  حضور  با  شهریار  شهرستان 

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری برگزار شد.
روابط  از  نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
این  فرمانداری شهرستان شهریار؛ در  عمومی 
های  دستگاه  نمایندگان  حضور  با  که  جلسه 
انتظامی امنیتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات 
انتظامی  سیاسی  معاونت  دفتر  در  رسان 
بر  شد  تشکیل  شهریار  شهرستان  فرمانداری 
تهیه بانک اطالعاتی اتباع غیرایرانی جهت برنامه 
و  بحث  متولی  های  دستگاه  آتی  های  ریزی 

بررسی شد.

طی این جلسه صارمی معاون سیاسی انتظامی 
فرماندار گفت: مساله ساماندهی اتباع خارجی صرفاً 
با برخورد قهری حل نمی شود بلکه باید با عالقه و 

در نظر گرفتن مالحظات سیاسی حل شود.
مرتضی صارمی در ادامه اظهار داشت: علی رغم 
این که ما اتباع خارجی داریم اما باید خدمات 
مورد نیاز آنها را ارائه کنیم و این امر نشان دهنده 
حساسیت موضوع است و لذا نه تنها برخوردهای 
مجرمین  حتی  یا  و  غیرمجاز  اتباع  با  قهری 
با رعایت رویکرد  به تنهایی کافی نیست بلکه 
اجتماعی و فرهنگی این موضوع باید مدیریت 

شود.

با حضور معاون سیاسی انتظامی فرماندار برگزار شد:

دومین جلسه ساماندهی امور اتباع خارجی شهریار

مدیرکل راه و شهرسازي گلستان 
محور  بهسازي  عملیات  آغاز  از 
ترانزیتي و شریاني اینچه برون- 
گنبدکاووس به طول حدود 50 

کیلومتر در سال جاري خبر داد.
قدم«  مبارک  »ابراهیم  مهندس 
محور  بهسازي  عملیات  گفت: 
برون  اینچه  شریاني  و  ترانزیتي 
سد  محل  از  گنبدکاووس   -
سه  کیلومتري  )هفت  دانشمند 
سمت  به  برون(  اینچه  راهي 
شهرستان گنبد کاووس و با انجام 
عملیات قیرپاشي )حفاظتي فوگ 

سیل( جهت آب بند کردن و جلوگیري از شن 
زدگي رویه آسفالت، به اجرا درآمده است.

مبارک قدم، اعتبار تخصیص یافته براي اجراي 
و  میلیارد  سه  بر  بالغ  رقمي  را،  عملیات  این 
690 میلیون ریال از محل منابع ملي سازمان 

راهداري و حمل و نقل جاده اي ذکر کرد.
اینچه  ترانزیتي و شریاني  به گفته وي، محور 
برون - گنبدکاووس از محورهاي مهم استان به 
جهت مبادالت تجاري ایران با کشورهاي آسیاي 
میانه است که بر اثر تردد زیاد، تخریب گسترده 
اي بر سطح و رویه آسفالت آن در سال هاي 
اخیر بوجود آمده بود و براي حفظ رویه آسفالت 
عملیات  محور،  هاي  تخریب  سطح  کاهش  و 

بهسازي آن در دستور کار قرار گرفت.
مبارک قدم اضافه کرد: پس از اتمام این عملیات 
ظرف چند روز آینده، عملیات بهسازي محور از 
سمت سه راهي اینچه برون به سمت داشلي 

برون و مراوه تپه ادامه پیدا خواهد کرد.
برون-  اینچه  شریاني  و  ترانزیتي  محور 
گنبدکاووس در شمال استان گلستان واقع شده 

است.
استان گلستان با یک میلیون و 850 هزار نفر 
جمعیت در شمال ایران واقع است و از شمال با 
کشور ترکمنستان، از شمال غرب با دریای خزر، 
از غرب با مازندران، از شرق با خراسان شمالی و 

از جنوب با استان سمنان همسایه است.

بهسازي محور ترانزیتي و شریاني 
اینچه برون - گنبد کاووس
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35 ساله شدند ایران  نفت  لوله های 

انتقال  لوله  خطوط  عمر  افزایش  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
چالش  مهمترین  هم اکنون  کرد:  اعالم  سال،   35 به  ایران  نفت 
اعتبارات  تامین  و  مالی  منابع  کمبود  نفت  لوله  خطوط  بازسازی 

است.
شبکه  توسعه  برنامه های  تشریح  در  نسب  جعفری  عباسعلی 
و  پایدار  انتقال  گفت:  کشور،  نفتی  فرآورده های  و  نفت  انتقال 
پاالیشگاه   7 خوراک  تامین  و  نفتی  فرآورده  و  خام  نفت  مطمئن 
نفت  مخابرات  و  لوله  شبکه خطوط  اصلی  های  ماموریت  از  نفت 

ایران در سال 95 است.
به  اشاره  با  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت  مدیرعامل 
موقع  به  تعمیرات  و  نگهداری  برنامه های  اجرای  ضرورت 
های  فرآورده  و  خام  نفت  لوله  و خطوط  آالت  ماشین  تجهیزات، 
میلیارد   120 گذشته  سال  کرد:  تصریح  جاری،  سال  در  نفتی 
از  56 میلیارد تن کیلومتر  لیتر نفت خام و فرآورده نفتی معادل 

شد. منتقل  لوله  خطوط  طریق 
انتقال  سهم  میزان  این  از  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
نفت خام حدود 63.5 میلیارد لیتر و فراورده نفتی سهمی 56.5 
ظرفیت  افزایش  با  داشت:  اظهار  است،  داشته  لیتری  میلیارد 
برق  نیروگاه های  و  صنایع  به  ببیشتر  گازرسانی  و  گاز  تولید 
کوره  نفت  نفتی همچون  های  فرآورده  انواع  انتقال  کشور، حجم 

است. یافته  کاهش  گازوئیل  و 
 35 از  بیش  را  ایران  نفت  انتقال  لوله  عمر خطوط  ادامه  در  وی 
و  نگهداری  برنامه های  اجرای  نتیجه  افزود:  و  کرد  عنوان  سال 
این  کشور  نفتی  لوله  خطوط  شبکه  در  شده  تعریف  تعمیرات 
شرایط  در  همچنان  لوله  خطوط  باالی  عمر  وجود  با  که  است 

می شود. بهره برداری  آنها  از  عملیاتی  خوب 
پیگرانی  انجام  و  لوله  از خطوط  بخشهایی  تعویض  نسب  جعفری، 
یادآور  و  کرد  اعالم  اقدام  دست  در  های  فعالیت  از  را  هوشمند 
لوله  خطوط  از  برخی  نوسازی  و  بازسازی  جاری  سال  در  شد: 
در  فرسوده  قطعات  جایگزینی  و  نفتی  فرآورده  و  نفت  انتقال 

است. گرفته  قرار  کار  دستور 
همچنین  افزود:  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت  مدیرعامل 
در صورت تامین اعتبارات و تجهیزات در بخش هایی از خط لوله 
اجرایی خواهیم کرد. را  بازسازی خط  و  نوسازی  مارون اصفهان 

وی، یکی از مهمترین چالش های پیش روی شبکه انتقال خطوط 
کرد  عنوان  نقدینگی  تامین  را  کشور  نفتی  فرآورده  و  نفت  لوله 
قرار  گذشته  سال  دو  همچون  هم  جاری  سال  در  شد:  یادآور  و 
قیمت  افزایش  عوارض  درصد   5 محل  از  نقدینگی  تامین  است 
انجام  لوله  خطوط  نوسازی  و  بازسازی  برای  نفتی  فرآروده های 
شود که در صورت تامین اعتبارات روند توسعه و نوسازی شبکه 

گیرد. می  نفت کشور شتاب 
و  نوسازی  کنار  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  مسئول  مقام  این 
ارتقای بهره وری  انرژی،  بازسازی شبکه نفت، بهینه سازی مصرف 
در  دار  اولویت  برنامه های  دیگر  از  هزینه ها  کاهش  و  مدیریت  و 

سال 95 است.

سازی ایمن  عملیات 
– ازنا 10 اینچ شازند   مسیر خط 

به همت واحد نگهداری و تعمیرات خطوط منطقه مرکزی، مسیر 
قاسم  زاده  امام  روستای  محدوده  در  ازنا   – شازند  10اینچ   خط 

ایمن سازی شد.
لوله  خطوط  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نورعینی،  کریمی  رضا  مرکزی،  منطقه  ایران   نفت  مخابرات  و 
این عملیات  تعمیرات خط منطقه گفت:  و  نگهداری  واحد  رئیس 

انجام گرفت. رودخانه  بستر  در  لوله  افزایش عمق  با 
10اینچ به طول 110  وی ادامه داد: پس از حفاری اطراف خط 
به  لوله  آن  از  بعد  و  گرفت  انجام  لوله  زیر  دستی  حفاری  متر، 

برده شد. پایین  متر  80 سانتی  عمق 
با  گفت:  حفاری  زمان  در  خط  توقف  اشاره  با  نورعینی  کریمی 
توجه به فشار باالی خط و نبود ولو در طرفین،  حساسیت انجام 
و  7روز کاری  از  اضافه کرد: پس  بود.وی  باال  بسیار  این عملیات 
ایمن  عملیات   ، متر   110 طول  به  لوله  پوشش  کامل  تعویض  با 
زاده قاسم  امام  اینچ در محدوده روستای   10 سازی، مسیر خط 

رسید.  پایان  به  موفقیت  با 

آب صرفه جویی  هفته  روزهای  نام گذاری 
 در سال 95

سال  برای  آب  مصرف  در  صرفه جویی  هفته  روزهای  نام گذاری 
مدیریت  و  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  سوی  از   95

ایران اعالم شد. منابع آب 
و عمل اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  آب،  تیر:  اول  سه شنبه 

)شرب،  مصرف  مدیریت  رسانه،  آب،  تیر:  دوم  چهارشنبه 
صنعت( کشاورزی، 

آب  منابع  چالش های  و  مدیریت  آب،   تیر:  سوم  پنجشنبه 
زیرزمینی

آگاهی های  ارتقای  و  دینی  آموزه های  آب،   تیر:  چهارم  جمعه 
عمومی

همگانی و سالمتی  زیست  محیط  آب،  تیر:  پنجم  شنبه 
مدیریت  و  تقاضا  )مدیریت  خانواده  و  آب  تیر:  ششم  یک شنبه 

مصرف آب(
و حقوق شهروندی قانون  آب،   تیر:  هفتم  دوشنبه 

صادرات نفت عربستان کاهش یافت

دهد  می  نشان  سعودی  دولت  رسمی  اطالعات 
صادرات نفت خام عربستان در ماه آوریل سال جاری 

میالدی کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، پایگاه بیزینس ریکوردر  گزارش 
داده است که براساس اطالعات رسمی منتشر شده، 
صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه آوریل 
سال جاری میالدی به رغم سطح باالی تولید این 
کشور، به علت باالرفتن مصرف داخلی نفت خام 
تقاضای  برای  خوراک  تامین  و  برق  تولید  برای 

فزاینده پاالیشگاه های داخلی، کاهش یافته است.
خام  نفت  روزانه  صادرات  ها،  داده  این  اساس  بر 
عربستان سعودی از هفت میلیون و 541 بشکه در 
مارس به هفت میلیون و 444 هزار بشکه در آوریل 

کاهش یافته است.
این داده ها می افزاید: تولید نفت روزانه عربستان 
سعودی بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان و عضو 
سازمان کشورهای صادر کننده نفت »اوپک« در 
آوریل 10 میلیون و 262 هزار بشکه در روز و در 
در ماه پیش از آن )مارس( 10 میلیون و 224 هزار 

بشکه در روز بوده است که افزایش نشان می دهد.
بر اساس دادهای ارائه شده توسط موسسه ابتکار 
مشترک داده های سازمانها )جی او دی آی(، ذخایر 
داخلی عربستان سعودی نیز از 296 میلیون و 659 
هزار بشکه در مارس به 290 میلیون و 858 هزار 

بشکه در آوریل کاهش یافته است.
با وجود کاهش میزان روزانه نفت خام فرآوری شده 
در پاالیشگاه های داخلی عربستان از دو میلیون 
و574 هزار بشکه در مارس به دو میلیون و 510 
هزار بشکه در ماه پس از آن، صادرات فرآورده های 
نفتی پاالیش شده این کشور از روزانه یک میلیون و 
341 هزار بشکه در ماه مارس به یک میلیون و 524 

هزار بشکه در آوریل، افزایش یافته است.
بر اساس داده های جی او دی آی، مصرف روزانه 
نفت خام عربستان سعودی در ماه مارس برای تولید 
برق، 397 هزار بشکه بوده که در ماه بعد به 501 

هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

بازگشت شکننده قیمت نفت به 
باالی 50 دالر

کاهش احتمال جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا از 
یک سو و افزایش قیمت بنزین در آمریکا در آغاز 
در  شد  سبب  دیگر  سوی  از  رانندگی  اوج  فصل 

معامالت روزدوشنبه قیمت نفت افزایش یابد.
خبرگزاری رویترز از نیویورک گزارش داد که قیمت 
نفت در آخرین معامالت روز دوشنبه افزایش یافته 
است. تازه ترین نظرسنجیها نشان داد احتمال خروج 
انگلستان از اتحادیه اروپا کم است و همچنین، با 
بنزین  قیمت  آمریکا  در  رانندگی  اوج  فصل  آغاز 
افزایش یافت.به گفته معامله گران، گزارش مؤسسه 
جنسکیپ درباره کاهش 568 هزار بشکه ای سطح 
ذخیره سازی سوخت در منطقه کوشینگ در ایالت 
اوکالهوما آمریکا که مرکز تحویل شاخص نفت خام 
این کشور است، از دیگر عوامل مؤثر در رشد قیمت 
نفت بود.در پایان معامالت دیروز، قیمت هر بشکه 
نفت خام برنت با یک دالر و 48 سنت افزایش، در 

سطح 50 دالر و 65 سنت تثبیت شد.
قیمت هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی آمریکا نیز 
یک دالر و 39 سنت افزایش یافت و به 49 دالر و 

37 سنت برای هر بشکه رسید.
جیم ریتربوش، کارشناس نفتی آمریکایی، گفت: 
انتظار نداریم که قیمت نفت باالی 50 دالر دوامی 
داشته باشد، زیرا به نظر می رسد بنیادهای بازار به 

تدریج به سوی افت قیمت حرکت می کنند.

نفت ایران 47 دالر شد

ایران در هفته منتهی به 10 ژوئن هر بشکه نفت 
سبک خود را به رقم 47 دالر و 58 سنت فروخت 

که یک دالر و 93 سنت باالتر از هفته قبل بود.
بر اساس این گزارش، ایران در طی هفته های اخیر 
نفت بیشتری با قیمت باال فروخته است. این کشور 
در هفته منتهی به 10 ژوئن هر بشکه نفت سبک 
خود را به رقم 47 دالر و 58 سنت فروخت که یک 

دالر و 93 سنت باالتر از هفته قبل بود.
افزایش قیمت نفت ایران در حالی است که این 
کشور در حال توسعه تولید خود به منظور بازپس 
گیری سهم از دست رفته خود از بازار در دوره 
تحریم هاست. این در شرایطی است که عربستان 

اقدام به افزایش قیمت نفت خود کرده است.
همین چند ماه پیش بود که عربستان و ایران با 
ارائه تخفیف و رقابت برای انعقاد قرارداد فروش 
نفت با مشتریان آسیایی، قیمت نفت را به زیر 30 
دالر رساندند.در هفته نخست ماه ژوئن، عربستان 
آسیا  بازار  در  را  خود  عرب  سبک  نفت  قیمت 
اولین  که  داد  افزایش  متوالی  ماه  دومین  برای 
افزایش دو ماهه از می 2015 بود و قیمت نفت 
این کشور را به باالترین سطح از سپتامبر 2014 

تاکنون رساند.
در  ایران  و  عربستان  نفت  های  قیمت  افزایش 
بینی  پیش  اتفاقات  که  گرفت  صورت  زمانی 
اختالل  و  کانادا  در  سوزی  آتش  نظیر  نشده 
را  جهانی  عرضه  مازاد  نیجریه،  نفت  عرضه  در 
کاهش داده بود و چند روز قبل از آن اعضای 
اوپک نتوانسته بودند به توافقی در زمینه فریز 

نفتی دست یابند.
اما آیا این قیمت های باال تداوم خواهد داشت؟ 

به نظر نمی رسد.
نفت  بازار  در  نشده  بینی   پیش  اتفاقات  تاثیر 
عالوه،  به  است.  کردن  فروکش  در حال  ظاهرا 
تولید نفت آمریکا در حال افزایش مجدد است 
و شرکت های آمریکایی تعداد سکوهای حفاری 
خود را در طی 2 هفته گذشته افزایش داده اند.
مهمتر اینکه، ظاهرا ایران تمایل ندارد همچون 
ادامه  آینده  در  را  ها  قیمت  افزایش  عربستان 
دهد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران اخیرا 
گفته، آسیا مهمترین بازار ماست، اما ایران باید 
این  بکند.«  آفریقا  و  اروپا  به  بیشتری  »نگاه 
نشان می دهد که ایران با افزایش قیمت های 

عربستان همراهی نخواهد کرد. 

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

گازی  مذاکرات  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
گاز  تبدیل  گفت:  ترکمنستان،  با  شده  انجام 
برای  فعلی  سناریوی  اقتصادی ترین  برق  به 

صادرات گاز ایران به کشورهای منطقه است.
تخصصی  »نشست  در  رمضانی  عزیزا... 
تشریح  در  خزر«  انرژی  شبکه  نظریه  معرفی 
براساس  ایران، گفت:  سیاست های تجارت گاز 
گزارش برتیش پترولیوم انگلیس هم اکنون با 
دارنده  بزرگترین  به  روسیه  سرگذاشتن  پشت 

ذخایر گاز طبیعی جهان تبدیل شده است.
اعالم  با  گاز  ملی  شرکت  بین الملل  امور  مدیر 
اینکه در شرایط فعلی برای سومین سال متوالی 
بزرگترین دارنده ذخایر گاز  به عنوان  ایران  از 
جهان یاد می شود، تصریح کرد: هم اکنون سه 
سناریو برای صادرات گاز طبیعی ایران تعریف 

و مطالعات اجرای آنها آغاز شده است.
مسیر  از  گاز  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
به  برق  به  گاز  تبدیل  و  ان جی  ال  لوله،  خط 
عنوان سه اولویت صادرات گاز ایران یاد کرد و 
اظهار داشت: هر یک از این مسیرها معایب و 
مزیت هایی به همراه دارد که به دنبال انتخاب 
بهترین گزینه ها برای هر یک از بازارها هستیم.

حال  در  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
حاضر وسعت شبکه انتقال گاز ایران به حدود 
تاکید  است،  یافته  افزایش  کیلومتر  هزار   34
از  انتقال  فعلی  شبکه  وسعت  توجه  با  کرد: 
ظرفیت صادرات ساالنه 30 میلیارد متر مکعب 
گاز طبیعی از مسیر خط لوله برخوردار هستیم.
کشورهای  به  گاز  صادرات  اینکه  بیان  با  وی 
ایمن  و  اقتصادی  لوله  خط  مسیر  از  همسایه 
با  کرد:  تاکید  است،  موجود  سناریوی  ترین 
دارای  گاز  لوله  خطوط  ساخت  وجود،  این 

محدودیت های زیست محطیطی هم هست.
ایران برای ورود به  برنامه  با اشاره به  رمضانی 
یادآور  تحریم ها،  لغو  به  توجه  با   LNG بازار 
شد: از سوی دیگر، سناریوی تبدیل گاز طبیعی 
اهمیت  از  پروژه  اقتصاد  جهت  به  برق  به 
برخوردار بوده به این دلیل که تکنولوژی انتقال 
برق، هزینه سرمایه گذاری، هزینه بهره برداری 

و عملیات آن را پایین آورده است.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ادامه داد: 
اگر این موارد را در نظر بگیریم، این ایده مطرح 
می شود که گاز را تبدیل به برق کنیم و برق 
را در شبکه ای به جریان بیندازیم، بنابراین در 

قالب نشستی در عشق آباد بحث شبکه انرژی 
را مطرح کردیم.

به گفته رمضانی بر این اساس، شبکه برقی با 
حضور کشورهایی همچون ایران، ترکمنستان، 
دیگر  کشورهای  یا  و  آذربایجان  جمهوری 
ایجاد می شود و کشورهایی که انرژی را تولید 
و  کرده  تزریق  این شبکه  به  را  برق  می کنند، 
کشورهایی که نیاز دارند، از این شبکه برداشت 

می کنند.
فرایند  این  بخواهیم  اگر  اینکه  یادآوری  با  وی 
بگیریم  نظر  در  کوچک  رینگ  یک  در  را 
شبکه  این  در  برق  تولید  به  که  کشورهایی 
می پردازند، ایران و ترکمنستان هستند، اما اگر 

در رینگ بزرگتر در نظر بگیریم قطر و روسیه 
داشته  مشارکت  پروژه  این  در  می توانند  هم 
باشند، گفت: زیرا 70 درصد ذخایر گاز طبیعی 
روسیه،    ایران،  کشور  چهار  اختیار  در  جهان 

ترکمنستان و قطر است.
بخواهیم  اینکه  یادآوری  با  مسئول  مقام  این 
مشارکت ایران و ترکمنستان را در نظر بگیریم 
داشته  مشارکت  توانند  می  کشور   10 حداقل 
حلقه  این  به  هم  را  دیگر  کشورهای  و  باشند 
در  توانند  می  کشور   30 از  بیش  کنیم  اضافه 
این بازار مشارکت داشته باشند، تبیین کرد: در 
نشست عشق آباد این ایده مطرح شده و مورد 

استقبال قرار گرفته است.

جزئیات سناریوی جدید صادرات گاز؛

مذاکرات با ترکمن ها آغاز شد

جدید  مذاکرات  تشریح  با  مسئول  مقام  یک 
محصوالت  فروش  برای  مصری ها  با  نفتی 
مایع  گاز  صادرات  دوباره  آغاز  از  پتروشیمی 

صنایع پتروشیمی ایران به مصر خبر داد.
به گزارش مهر، پس از چراغ سبز مصر به ایران 
انتقال  به منظور استفاده از خط لوله سومد و 
نفت خام ایران به کشورهای اروپایی، صادرات 
از  آفریقایی  کشور  این  به  هم  ایران  مایع  گاز 

سرگرفته شد.
کارگروه  اینکه  بیان  با  صحاف زاده  پرویز 
پتروشیمی کشورهای عضو گروه »دی هشت« 
به میزبانی قاهره مصر برگزار شد، گفت: در این 
ایران  از جمهوری اسالمی  نشست نمایندگانی 
مقامات  با  نظر  تبادل  و  گفتگو  منظور  به  هم 
هفت کشور عضو دیگر این گروه به قاهره سفر 

کرده اند.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
ریاست  نشست  این  پایان  در  اینکه  اعالم  با 
ایران در کارگروه صنعت پتروشیمی  دبیرخانه 
برگزاری  حاشیه  در  کرد:  تصریح  شد،  تمدید 
سایر  نمایندگان  با  گفتگوهایی  نشست  این 
مالزی،  ترکیه،  مصر،  همچون  عضو  کشورهای 
انجام  نیجریه  و  پاکستان  بنگالدش،  اندونزی، 

شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه عالوه بر این 
واردات  دنبال  به  مصری  شرکت های  از  برخی 

محوصالت  از  برخی  خرید  سرگیری  از  یا  و 
ایران  از  پلیمری  فرآورده های  و  پتروشیمی 
بوده اند، اظهار داشت: با لغو تحریم ها و ورود 
مبادالت  توسعه  امکان  تحریم،  پسا  دوره  به 
و  تولید  حوزه  در  ویژه  به  مصر  و  ایران  بین 
پلیمری  و  پتروشیمی  محصوالت  صادرات 
اکنون  اینکه هم  بیان  با  است.وی  فراهم شده 
لیست محصوالت پتروشیمی مورد نیاز مصر در 
داده  قرار  ایران  پتروشیمی  اختیار شرکت های 
می شود  بینی  پیش  کرد:  تاکید  است،  شده 

در آینده ای نزدیک و با انجام مذاکرات بیشتر 
امضای  به  منجر  ها  درخواست  این  از  برخی 
و  مختلف  محصوالت  صادرات  قراردادهای 

متنوع پتروشیمی و پلیمری به مصر شود.
صحاف زاده همچنین با اشاره به اینکه پیش از 
اعمال تحریم ها برخی از شرکت های پتروشیمی 
از  پتروشیمیایی  محصوالت  صادرات  به  اقدام 
کرد:  بیان  می کردند،  مصر  به  مایع  گاز  جمله 
مایع  گاز  محموله  تک  صادرات  اکنون  هم 
توسط یکی از شرکت های پتروشیمی ایران به 

مصر آغاز شده و به زودی محموله های دیگری 
به  ایران  از سایر محصوالت پتروشیمی توسط 

مصر صادر خواهد شد.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
عنوان  به  هشت  دی  گروه  عضو  کشورهای  از 
در  مصر  با  روابط  احیای  برای  ظرفیت  یک 
کرد  یاد  پلیمری  و  پتروشیمی  صنایع  زمینه 
برخی  قاهره  نشست  در  خاطرنشان ساخت:  و 
صنایع  در  گذاری  سرمایه  ظرفیت های  از 
و  مصری  گذاران  سرمایه  به  ایران  پتروشیمی 
برای  محدودیتی  و  شد  معرفی  کشورها  سایر 
صنایع  در  کشور  دو  مشترک  گذاری  سرمایه 

پتروشیمی وجود ندارد.
در همین حال امیرحسین زمانی نیا معاون وزیر 
برای  ایران  به  آمادگی  به  اشاره  با  اخیرا  نفت 
گفته  مصر،  به  نفتی  فرآورده  و  نفت  فروش 
به  منجر  نفت  تجارت  توسعه  امیدوارم  است: 
جمهوری  بین المللی  و  سیاسی  روابط  بهبود 

اسالمی ایران و مصر شود.
شرکت  سابق  مدیرعامل  جوادی  الدین  رکن 
منابع  بر  نظاذت  فعلی  معاون  و  نفت  ملی 
هیدروکربوری وزیر نفت هم اخیرا اعالم کرده 
است: ایران هیچ گونه محدودیتی برای فروش 
نفت خام و یا فرآورده های نفتی به مصر ندارد و 
در صورت ارائه درخواست رسمی این پیشنهاد 

قابل بررسی خواهد بود.

تجارت نفتی ایران-مصر از سرگرفته شد

رقم  به  برق کشور  )اوج( مصرف  اعالم کرد: روزدوشنبه پیک  نیرو  وزارت 
44 هزار و 973 مگاوات به ثبت رسید که این میزان در روز مشابه پارسال 

46 هزار و 868 مگاوات گزارش شده بود.
یکهزار و 895  پارسال  با روز مشابه  برق کشور در مقایسه  میزان مصرف 

مگاوات کاهش نشان می دهد .
هزار  دو  به  گذشته  روز  در  کشور  نیروگاه های  ذخیره  میزان  همچنین، 
برق  مگاوات   290 و  سه هزار  نیز  کشور  صنایع  و  رسید  مگاوات   454 و 

کردند. مصرف 
روز دوشنبه میزان مبادله های برون مرزی برق ایران با کشورهای همسایه 

به هزار و 788 مگاوات رسید.
مجموع میزان صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، 
ارمنستان و ترکیه هزار و 339 مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای 

ارمنستان و ترکمنستان به میزان 449 مگاوات ثبت شد.
به گزارش ایرنا، پیک بار مصرفی برق تابستان 1394 با افزایش سه هزار 
مگاواتی نسبت به سال قبل از آن به 50 هزار و 177 مگاوات رسیده بود.

پروانه  لغو  مصوبه ای،  صدور  با  دولت  هیات 
وات  باالی 40  رشته ای  تولیدکنندگان المپ های 
را تصویب و وزارت صنعت را مامور کرد تا نسبت 
به ابطال پروانه این دسته از تولیدکنندگان اقدام 
المپ های  تولید  و  واردات  ممنوعیت  از  کند.پس 
رشته ای پرمصرف در داخل کشور، هیات دولت با 
صدور مصوبه ای پروانه تولیدکنندگان این المپ ها 
تولید  پروانه  صدور  اساس  این  کرد.بر  لغو  هم  را 
موجود  تولید  افزایش ظرفیت خطوط  یا  و  جدید 
المپ های التهابی رشته ای باالی 40 وات از سوی 

هیات دولت باطل اعالم شده است.
ایران،  انرژی  وری  بهره  سازمان  حال  همین  در 
 22 جلسه  نامه  تصویب  براساس  کرد:  اعالم 
فروردین ماه سال جاری هیات دولت تولید و ثبت 
باالی  رشته ای  التهابی  المپ های  ورود  سفارش 
40 وات به کشور ممنوع شد.براساس این مصوبه، 
المپ های  ترخیص  از  شد  موظف  ایران  گمرگ 

به  جلوگیری  کشور  به  برق  پرمصرف  رشته ای 
عمل آورد و فقط واردات المپ های پربازده صرفا 
با بر چسب انرژی حداقل B به داخل کشور مجاز 
شد.از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مدت  به  وزیران  هیات  نامه  تصویب  زمان  از  هم 
تولید  پروانه  لغو  به  نسبت  تا  دارد  فرصت  ماه   8
کنندگان المپ های رشته ای باالی 40 وات اقدام 
اصالح  ملی  برنامه  راستای  در  سیاست  کند.این 
الگوی مصرف و افزایش بهره وری انرژی، همسو با 
سیاست های جهانی در خصوص رفع بحران انرژی 

اتخاذ شده است.
عالوه بر ایران، تاکنون کشورهایی همچون کانادا، 
کره  چین،  روسیه،  ژاپن،  آمریکا،  متحده  ایاالت 
اروپا،  اتحادیه  عضو  کشورهای  و  استرالیا  جنوبی، 
رشته ای  المپ های  از  استفاده  حذف  به  اقدام 
کم  المپ های  مانند  پربازده  منابع  جایگزینی  و 

مصرف و LED کرده اند.

پیک مصرف برق به بیش از 44 
هزار مگاوات رسید

پروانه تولیدکنندگان
 المپ پرمصرف باطل می شود

وزیر نیرو گفت: اصالح ساختار اقتصادی برق از ضروریات این 
صنعت است و دولت به این مسئله توجه دارد و ما هم در 
وزارت نیرو به عنوان بخش دولتی و کارشناسی صنعت برق 

کشور به این موضوع ورود کرده ایم.
»حمید چیت چیان« اظهار داشت: در حال حاضر تمامی 
مشترکان برق از یارانه دولتی برخوردارند و باالترین یارانه را 
بخش کشاورزی به خود اختصاص داده و بخش خانگی و 

تجاری نیز یارانه دولتی مستمری در مصرف برق دارند.
وی افزود: در بخش خانگی قیمت تمام شده تولید هر 
کیلووات ساعت برق بدون احتساب سوخت یعنی با درنظر 

گرفتن اینکه نیروگاهها سوخت کامال رایگان مصرف کنند و 
فقط هزینه های مربوط به تبدیل انرژی را در نظر بگیریم 
1050 ریال است در حالی که به طور متوسط از مشترکان 
برق بخش خانگی 600 ریال به ازای مصرف هر کیلووات 
ساعت دریافت می شود و مابه التفاوت این رقم یارانه ای 
است که دولت برای مصرف کیلووات به کیلووات برق در 

کشور می پردازد.
*وابستگی صنعت برق به منابع مالی خارج از این 

صنعت، چالش مهم صنعت برق است
به گزارش تسنیم، وزیر نیرو تصریح کرد: صنعت برق کشور 
در حال حاضر بیش از 90 درصد به خودکفایی رسیده و 
صنعتی که خودکفایی 90 درصدی دارد نباید در تأمین مالی 
به بیرون از این صنعت متکی باشد، یعنی در شرایطی که 
ساختار اقتصادی صنعت برق درست باشد این صنعت باید 
بتواند نقدینگی مورد نیازش را از چرخش صحیح پول و از 
درآمدهایی که از فروش محصوالت و خدمات این صنعت 

بدست می آید تأمین کند و با گرفتن تسهیالت به توسعه 
بیشتر اقدام کند اما در حال حاضر وابستگی صنعت برق 
به منابع مالی خارج از این صنعت اعم از وام، فروش اوراق 
مشارکت و ... یکی از مهمترین چالش های این صنعت 
است و گرفتن تسهیالت در این صنعت بیشتر برای حفظ 
چارچوب شرکت ها و باقی ماندن در گردونه رقابت است تا 

برای توسعه هزینه شود.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه »اینطور نیست که دولت 
به فکر اصالح ساختار اقتصادی این صنعت نباشد«، گفت: 
مطمئناً در بخش مهم اصالح ساختار اقتصادی صنعت برق 
اصالح نظام تعرفه گذاری است، اما این به معنای گران شدن 
برق برای تمامی آحاد جامعه نیست بلکه ما به دنبال این 
هستیم که بهبود نظام قیمت گذاری برق به نحوی صورت 
بگیرد که مشترکان برق کشور به مدیریت مصرف و استفاده 
بهینه ترغیب شوند و مطمئناٌ در این زمینه استفاده از نظام 

پلکانی در نظر گرفته خواهد شد.

 اگر بیشتر از بخش خصوصی نگران نباشیم 
کمتر نیستیم

چیت چیان با بیان اینکه »قوانین خوبی برای حمایت از صنعت 
برق کشور داریم«، گفت: اجرایی شدن این قوانین مهم است 
و ما هم دغدغه های بخش خصوصی را می دانیم و اینطور 
نیست که فقط دغدغه صنعت برق کشور را بخش خصوصی 
داشته باشد، ما در دولت اگر بیشتر از آنها نگران آینده صنعت 
برق کشور نباشیم، نگرانی و دغدغه ما کمتر نیست.وی افزود: 
اصالح ساختار اقتصادی برق از ضروریات این صنعت است و 
دولت به این مسئله توجه دارد و ما هم در وزارت نیرو به عنوان 
بخش دولتی و کارشناسی صنعت برق کشور به این موضوع 
ورود کرده ایم؛ مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده و 
سناریوهای متعددی برای مسیر اصالح اقتصادی این صنعت 
وجود دارد و مطالعات و بررسی ها ادامه دارد چرا که باید به 
مسیری دست یابیم که در تعامل و همگرایی کامل با برنامه 
های باالدستی کشور باشد و دیدی بلندمدت بر اساس کسب 

حداکثری منافع ملی در آن وجود داشته باشد.

فعال برنامه ای برای افزایش تعرفه های برق نهایی 
نشده است

اصالح  بار  هر  برای  دولت  کرد:  خاطرنشان  نیرو   وزیر 
تعرفه های مصرفی برق، عالوه بر مسائل اقتصادی باید 
مسائل اجتماعی و سبد معیشت خانوار را ببیند و طبق 
بررسی همه جانبه ای که در دولت انجام شده، فعال برنامه 
ای برای افزایش تعرفه های برق نهایی نشده است و تمامی 
مسائل در خصوص اصالح ساختار اقتصادی این صنعت در 
دست بررسی است.به گزارش تسنیم، در حالی وزیر نیرو از 
در نظر قرار داشتن نظام پلکانی در اصالح اقتصاد صنعت برق 
خبر می دهد که در طول فعالیت دولت یازدهم تاکنون دوبار 
تعرفه مصرف برق افزایش یافته است. یک بار در اسفند سال 
92 افزایش 24 درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب 
و از ابتدای سال 93 اجرایی شد و یکبار در اسفند سال 93 
افزایش 10 درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند 93 

اجرا و در قبوض منتشر شده در سال 94 اعمال شد.

وزیر نیرو

برنامه  افزایش
 تعرفه برق نهایی نشده است
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انتخاب بانک پاسارگاد به عنوان بانک برتر اسالمی ایران
بر اساس آخرین اعالم نشریه معتبر بنکر، بانک پاسارگاد به عنوان بانک 
برتر اسالمی ایران در سال ۲۰16 معرفی شد.به گزارش روابط  عمومی 
بانک پاسارگاد، این بانک در افتخاری دیگر و به سبب کارنامه درخشان و 
عملکرد بسیار خوب خود، موفق شد عنوان بانک برتر اسالمی ایران در 
سال ۲۰16 را  بر اساس اعالم نشریه The Banker، از آن خود کند.

گفتنی است پیش از این نیز، بر اساس اعالم نشریه بنکر، بانک پاسارگاد 
ایران در سال  ۲۰15  موفق شد جایگاه بانک سال جمهوری اسالمی 
را برای پنجمین سال از آن خود کند. همچنین این بانک توانست در 
رتبه بندی برندهای برتر بانکی که توسط نشریه معتبر بنکر انجام شد، 
 به عنوان تنها بانک ایرانی، در بین 5۰۰ برند بانکی برتر جهان قرار گیرد..

برگزاری قرعه کشی جشنواره کارت هاي هدیه 
بانک اقتصادنوین

با برگزاري مراسم قرعه کشي جوایز نخستین دوره جشنواره کارت هدیه 
بانک اقتصادنوین، برندگان جوایز ارزنده این جشنواره مشخص شدند.به 
گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، در نخستین دوره جشنواره کارت 
هدیه این بانک که از اسفند ۹۴ آغاز و تا پایان اردیبهشت ۹5 ادامه داشت، 
بانک اقتصادنوین به قید قرعه به دارندگان کارت هاي هدیه یک دستگاه 
خودرو پژو پارس، 15 کمک هزینه خرید دستگاه آي پد و 6۰ کارت هدیه 
5 میلیون ریالي اهدا مي کند.بر این اساس در جشنواره کارت هدیه بانک 
اقتصادنوین به ازاي هر ۲5۰ هزار ریال از مانده کارت هدیه در هر روز، یک 
امتیاز براي دارنده کارت هدیه منظور شده که در پایان دوره قرعه کشي، 

 برندگان جوایز مشخص شدند.
 افزایش سقف تسهیالت دانشجویی اعزام به عتبات عالیات 

در بانک ملت
 بانک ملت سقف تسهیالت قرض الحسنه اعطایی به دانشجویان برای 
اعزام به سفر معنوی عتبات عالیات را 5۰ درصد افزایش داد. به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، به مناسبت ماه مبارک رمضان و با هدف ترغیب 
هرچه بیشتر دانشجویان برای اعزام به سفر معنوی عتبات عالیات ، سقف 
تسهیالت اعطایی بانک ملت به دانشجویان برای سفر هوایی به عراق، از 
1۰ میلیون ریال به 15 میلیون ریال افزایش یافت.بر اساس این گزارش،در 
پی توقف اعزام مردم کشورمان به سفر معنوی حج، سازمان حج و زیارت 
و ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در تفاهمنامه ای با بانک ملت، افزایش 
اعزام ها به عتبات عالیات در کشور عراق را در دستور کار قرار دادند و در 
نخستین اقدام، این بانک اعزام ۲5 هزار نفر از دانشجویان را به این سفر 
معنوی با اعطای تسهیالت قرض الحسنه 1۰ میلیون ریالی، متعهد شد 
که با تصمیم اخیر هیات مدیره، سقف این تسهیالت با 5۰ درصد افزایش 

به 15 میلیون ریال افزایش یافته است.
 

 آمادگی بانک سپه در پرداخت وام ازدواج
بانک سپه آماده ارائه تسهیالت ده میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج به 
زوج های جوان براساس برنامه زمانبندی بانک مرکزی است.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه این بانک به متقاضیانی که از طریق سامانه 
قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تقاضای خود را 

ثبت نمایند تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت می کند.
 

کاهش نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری
در پی توافق بانک های دولتی و خصوصی مبنی بر کاهش نرخ سود 
سپرده های یکساله، نرخ سود سپرده های یکساله در بانک ملی ایران به 

15 درصد کاهش یافت .
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، متعاقب 
سیاست و خط مشی دولت محترم تدبیر و امید در تقویت توان اقتصادی 
کشور و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ضرورت تأسی شبکه بانکی 
کشور از مجموعه  اقدامات سازنده و موثر، حسب توافقات به عمل آمده در 
نشست مشترک بانک ها، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 
بلندمدت یکساله در بانک ملی ایران از تاریخ یکم تیرماه 1۳۹5، 15 درصد 

تعیین شد. 
بر این اساس، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه نه ماهه بانک ملی 
ایران 1۴ درصد، کوتاه مدت ویژه شش ماهه 1۳ درصد، کوتاه مدت ویژه 

سه ماهه 1۲ درصد و کوتاه مدت عادی 1۰ درصد تعیین گردید. 
گفتنی است سپرده های سرمایه گذاری مدت داری که قبل از تاریخ یکم 
تیرماه 1۳۹5 افتتاح شده اند تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط 
توافق شده ادامه یافته و در تاریخ انقضاء با ضوابط حاکم در آن تاریخ 

تطبیق داده می شود.

  بازرگاني
ایران به دنبال استحکام  در بازار ترکمنستان است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری سومین نمایشگاه 
ایران پروژه در عشق  آباد، اعالم کرد که کشورمان بیش از هر زمان دیگری 
به دنبال مستحکم کردن جای پای خود در بازار ترکمنستان است.ولی ا... 
افخمی راد با بیان این مطلب افزود: در این راستا امیدواریم با مشارکت هر 
چه بیشتر تجارو بازرگانان ایرانی و با اتکا به توان نیروهای متخصص و 

کارآمد خود و بخش تولید کشور، بتوانیم به اهداف مد نظر دست یابیم.
 

اقتصاد کالن
ابالغ بخشودگی مالیاتی تا سقف 1۰ میلیون ریال

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، بخشودگی بدهی های 
مالیاتی تا سقف 1۰ میلیون ریال را برای اجرا ابالغ کرد.در این بخشنامه 
آمده است: به  منظور کاهش هزینه وصول بدهي مالیات هایي که سال 
تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال 1۳81 است 
و با توجه به موافقت وزیر امور اقتصادي و دارایي بنا به اختیار حاصل 
از مفاد تبصره اصالحي ماده )1۳۰( قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 
۹۴.۰۴.۳1 مجلس شوراي اسالمي بدین  وسیله مقرر مي دارد تا سقف ده 
میلیون ریال براي هر مؤدي به شرح ذیل بخشوده شود.1- مودیان مالیاتي 
که مجموع بدهي هاي مالیاتي قبل از سال 1۳81 آنان تا سقف ده میلیون 
ریال مي باشد. ۲- مودیان مالیاتي که مجموع بدهي هاي مالیاتي قبل از 
سال 1۳81 آنان بیش از مبلغ ده میلیون ریال بوده و تا پایان سال 1۳۹5 
نسبت به پرداخت بدهي مالیاتي مازاد بر ده میلیون ریال خود اقدام نمایند.

 
 سكه وارز

سکه یک میلیون و ۳۳ هزار تومان

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید سه شنبه در بازار یک 
میلیون و ۳۳ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۲ هزار تومان، نیم 
سکه 51۷ هزار و 5۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۰ هزار تومان و سکه گرمی 
18۰ هزارتومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در 
بازار داخلی 1۰5 هزار و ۷6 تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 
1۲8۳ دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای 
فروش ۳۴6۴ تومان، هر یورو را ۳۹۳5 تومان، هر پوند را 5۰8۷ تومان، 

لیر ترکیه 1۲۰۷ و درهم امارات را ۹۴5 تومان اعالم کردند

افت ۷ درصدی شاخص فرابورس ایران 
در خرداد امسال

ایران)آیفکس( در سومین  فرابورس  شاخص 
افت روبرو شد و 61  با ۷ درصد  امسال  ماه 
واحد کاهش یافت.نگاهی به کارنامه فرابورس 
ایران در سومین ماه معامالتی امسال نشان 
و  1۰هزار  تعداد  مدت  این  در  دهد  می 
نوبت  ۷5۴هزار  در  بهادار  ورقه  ۲۷۰میلیون 
در  ریال  1۳۹میلیارد  و  ۳۷هزار  ارزش  به 
بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است 
 15 و   ۴8  ،۳۲ رشد  از  نشان  ترتیب  به  که 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
فرابورس  اول  بازار  دارد.همچنین  حکایت 
 1۳8۷ مالکیت  تغییر  گذشت  که  ماهی  در 
۲8۰6میلیارد  ارزش  به  بهادار  ورقه  میلیون 
ورقه  مبادله 1۹8۹میلیون  دوم  بازار  و  ریال 
ریال  5۹8میلیارد  و  ۹هزار  ارزش  به  بهادار 
ترتیب  به  ارقام  این  که  دیدند  خود  به  را 
و  حجم  درصدی   56 11۹و  رشد  بیانگر 
ارزش معامالت در بازار اول و افزایش 1۳ و 
56درصدی حجم و ارزش معامالت بازار دوم 

در مقایسه با خرداد سال ۹۴ است.

ایرانسل اپلیکیشن های قرآنی و مذهبی 
ارائه کرد

ایرانسل همزمان با ماه مبارک رمضان و شب های 
قدر، دو نرم افزار کاربردی مذهبی با نام های »نسیم« 

و »اقرأ« را معرفی کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی ایرانسل، 
نرم افزار کاربردی نسیم یک سامانه جامع مذهبی 
به  مذهبی  محتواهای  بانک  عنوان  به  که  است 
صورت رایگان در دسترس کاربران قرار گرفته است.
به  می توان  نرم افزار  این  ویژگی های  جمله  از 
دسترسی به متن کامل قرآن کریم با امکان تالوت 
و قابلیت پخش تک آیه و کل سوره ها و همچنین 
قرائت  با  فارسی  و  عربی  تالوت  پخش  امکان 
بیش از 15 قاری مطرح دنیا، امکان نشانه گذاری 
و جست وجو، امکان خرید از فروشگاه محصوالت 
فاخر فرهنگی )کتاب الکترونیک، پوستر، مداحی 
و...( با استفاده از امتیازات کسب شده در برنامه 
و یا از طریق حساب کاربری ایرانسلی، امکان به 
و  دوستان  با  رمضانی  عکس های  اشتراک گذاری 
دنبال کردن مطالب و افراد و نظر دادن در مورد 
مطالب مختلف، دسترسی به بانک متنی، صوتی 
ادعیه  به ویژه  مذهبی  مختلف  ادعیه  ویدئویی  و 
ماه مبارک رمضان، قابلیت جست وجو در محتوای 
قابلیت  دوستان،  توسط  شده  اشتراک گذاری  به 
امتیازدهی  سیستم  کاربران،  بین  در  جست وجو 
بر اساس تعامل کاربر با برنامه و مشاهده تمامی 

خدمات ارزش افزوده مذهبی ایرانسل اشاره کرد.
عالقمندان می توانند برای دریافت اپلیکیشن های 
»نسیم« و »اقرأ« به فروشگاه نرم افزارهای کاربردی 
http://charkhoneh. نشانی  به  چارخونه 

این  دریافت  همچنین  کنند.  مراجعه   com
برنامه ها با ارسال عدد 1 به کد ۲۰۰۰1۰۳۰ نیز 

ممکن است.

کشاورزي
قیمت شیرخام افزایش یافت

متوقف  از  دامداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
شدن روند کاهشی قیمت شیرخام پس ازاجرای 
در  دادوگفت:  خبر  کاال  این  توافقی  خرید  طرح 
برخی نقاط قیمت این کاال افزایش یافته و از115۰ 
به1۲۳۰تومان رسیده است.علیرضا عزیزالهی با بیان 
اینکه درحال حاضر به طور متوسط روزانه حدود 
صورت  به  کشور  دامداران  از  شیرخام  تن   ۷۰۰
اظهارداشت: مطالبات  توافقی خریداری می شود، 
نهاده  قالب  یا در  و  نقدی  به صورت  یا  دامداران 
پرداخت می شود اما هنوز پرداخت این مطالبات 

آغاز نشده است.
وی با اشاره به اینکه خرید توافقی به ثبات قیمت 
روند  باعث شده  و  بازار کمک کرده  شیرخام در 
کاهشی قیمت این کاال متوقف شود،به مهر  گفت: 
قیمت  است  شده  سبب  حتی  طرح  این  اجرای 
شیرخام در برخی نقاط افزایش پیدا کند.مدیرعامل 
اتحادیه سراسری دامداران کشور با بیان اینکه تا 
پیش از اجرای طرح خرید توافقی قیمت شیرخام 
تا 115۰ تومان نیز پایین آمده بود، افزود: این در 
حالی است که پس از اجرای طرح مذکور قیمت به 
حدود 1۲۳۰ تومان رسیده است.عزیزالهی، قیمت 
خرید شیرخام به شکل توافقی از دامداران را بین 
11۰۰ تا 1۴۴۰ تومان عنوان و اضافه کرد: بسته به 
کیفیت شیرخام قیمت آن در محدوده عنوان شده، 

تعیین می شود.

صنعت
1۳۰ وسیله بازی در شهربازی های استان 

تهران پلمپ شد

تهران گفت: سال  استان  استاندارد  مدیرکل 
گذشته 1۷۲6 وسیله و تجهیزات شهربازی ها 
پلمپ  وسیله   1۳۰ و  بازرسی  استان  در 
شدن  اجباری  بر  تاکید  با  بیات  شد.مسلم 
استاندارد وسایل و تجهیزات شهربازی ها از 
سال 88، گفت: به روش مهندسی معکوس، 
نقشه تاسیسات، سازه و حتی در مواردی نوع 
به کار رفته در وسایل شهربازی  فلز و مواد 
هایی را که قبل از این تاریخ تولید و نصب 
شده است با هدف مدیریت ریسک و کاهش 
کردیم.مدیرکل  شناسایی  احتمالی  حوادث 
استاندارد استان تهران افزود: در حال حاضر 
تمام مراحل و فرایند ایجاد یک شهربازی از 
مرحله طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری 
اینکه  می شود، ضمن  انجام  بازرس  نظر  زیر 
در دوران تعمیر و نگهداری هم باید شرکت 
بازرسی طی قرارداد تمام فعالیت ها را تحت 
کنترل داشته باشد تا مدیریت تمام فرایندها 

امکان پذیر شود. 

بانک اینکه نرخ تورم بازار سرمايه با اعالم  ایران  رئیس مرکز آمار 
پس از ۲5 سال تک رقمی شد، گفت: سرشماری 
امسال از اول مهر و به صورت الکترونیکی آغاز 
تورم  نرخ  اینکه  بر  تاکید  با  آذر  می شود.عادل 
بعد از ۲5 سال تک رقمی شده است گفت: نرخ 
تورم بعد از ۲5 سال در کشور تک رقمی شده 
و به ۹.5 درصد رسیده است. رئیس مرکز آمار 
از  اعم  تورم  نرخ  ماه  ابتدای هر  در  افزود:  ایران 
نرخ تورم شهری و روستایی محاسبه و از طرف 
مرکز آمار اعالم می شود که نرخ تورم رسمی و 
ملی همان نرخ تورم شهری است که در ابتدای 
ماه جاری بعد از ۲5 سال تک رقمی شده است.

تورم  نرخ  با سیاست های دولت  داد:  ادامه  وی 
بعد از سالها و در حالی که زمانی به ۴۰ درصد 
هم رسیده بود تک رقمی شده است. آذر درباره 
روند ادامه کاهش نرخ تورم گفت: اگر سیاست 
هایی که دولت پیگیری می کند و رئیس جمهور 
نظارت مستقیم بر آنها دارد، ادامه داشته باشد 
سیر کاهش تورم نیز ادامه خواهد داشت.رئیس 
مرکز آمار با اشاره به اینکه نرخ تورم رسمی را 
تورم 1۲ ماهه می دانیم گفت: تورم نقطه به نقطه 
را محاسبه می کنیم اما به صورت تورم رسمی در 
کشور اعالم نمی شود. نرخ تورم در سال ۹۲ و در 
خردادماه به ۳۲ تا ۳۳ درصد رسیده بود و دولت 
توانست در این سه سال تورم را کاهش دهد.وی 
با بیان اینکه نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ 

بیکاری سه مولفه اصلی در اقتصاد کشور است که 
مردم بسیار به آن حساسند اظهارداشت: این سه 
شاخص نبض اقتصادی کشور را نشان می دهد 
و در حال حاضر در شرایط مطلوبی است.رئیس 
مرکز آمار افزود: نرخ بیکاری در سال جاری مشابه 
سال ۹۴ و 11 درصد، نرخ رشد اقتصادی مشابه 
سال ۹۴ و یک درصد و نرخ تورم نیز ۹.5 درصد 

اعالم شده است. آذر گفت: سرشماری امسال از 
اول مهر و به صورت الکترونیکی آغاز می شود و 
در اول آبان و به صورت مراجعه رو در رو ادامه 
سرشماری  های  دوره  افزود:  کند.آذر  می  پیدا 
در کشور ما هر 1۰ سال یکبار برگزار می شود 
و امسال نیز ما یک سرشماری نفوس و مسکن 
خواهیم داشت که البته این سرشماری در سال 

بخش  داد:  ادامه  است.وی  شده  انجام  هم   ۹۰
اول این سرشماری به شکل الکترونیکی از اول 
مهر آغاز می شود و در بخش دوم آن به صورت 
مراجعه مستقیم به درب منازل خانوارها به صورت 
رو در رو ادامه خواهد یافت. مراجعه مستقیم نیز 
با نظامات نوین و سیستم های الکترونیک انجام 
می شود و از اول آبان شروع می شود.رئیس مرکز 
آمار با بیان اینکه از مردم تقاضا می کنم تا در این 
سرشماری مانند سنوات گذشته با مأموران آمار 
همکاری کنند گفت: معموال مأموران سرشماری 
را از همان منطقه و محله مورد نظر انتخاب می 
کنیم تا هم محله مورد نظر را بشناسند و هم 
مردم به آنها اعتماد کرده و با آنها همراهی کنند.
آذر با اشاره به اینکه اطالعاتی که از سرشماری 
حاصل می شود مبنای برنامه ریزی های آینده 
است افزود: معموال اطالعاتی که از سرشماری به 
دست می آید بسیار مهم است و به دست دولت 
و وزراء رسیده و مبنای برنامه ریزی ها و قانون 
گذاری های کشور در آینده خواهد بود.وی ادامه 
داد: هر چه این سرشماری دقیق تر انجام شود 
بدون تردید پیامدهای مثبت بیشتری در خصوص 
برنامه ریزی ها و تخصیص منابع و جهت گیری 
فعالیت های کشور برای مردم خواهد داشت. ایران 
یک کشور موفق در زمینه سرشماری بوده و ما 
امیدواریم در این دور جدید هم بتوانیم سرشماری 

ارزشمندی را داشته باشیم.

پس از 25 سال؛

 تورم در ایران تک رقمي شد

فایننشیال تایمز گزارش داد؛
افزایش ورود سرمایه های خارجی به ایران  

ایران  اقتصاد  مجدد  گشایش  به  گزارشی  در  تایمز  فایننشیال 
رفع  از  پس  خارجی  گذاری های  سرمایه  جدید  موج  روی  به 
پرداخت.  ۲۰16 سال  ابتدای  در  مالی  و  اقتصادی  تحریمهای 

مونیتور  سرویس  که   fDi Markets آمار  ایسنا،  گزارش  به 
نشان  است،  تایمز  فایننشیال  المللی  بین  گذاریهای  سرمایه 
می دهد که پیش از برداشته شدن تحریمها ایران از میان 1۴ 
کشور خاورمیانه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
فاصله ژانویه سال ۲۰۰۳ تا دسامبر سال ۲۰15 در رتبه دوازدهم 
قرار داشت که با 1.6۲ درصد سهم بازار برابر بود.از زمان برداشته 
شدن تحریمهای بین المللی در سال جاری، ایران در این رتبه 
بندی با 11.11 درصد سهم بازار به رده سوم صعود کرده و پس 
است. گرفته  قرار  سعودی  عربستان  و  عربی  متحده  امارات  از 
سال  ژوییه  در  جهانی  قدرتهای  و  ایران  میان  هسته ای  توافق 
اجرایی  ژانویه سال ۲۰16  در  توافق  این  اما  امضا شد،   ۲۰15
بلوکه  داراییهای  از  میلیاردها دالر  تحریمها  شد.برداشته شدن 
شده ایران در خارج از کشور را آزاد کرد و به ایران امکان داد به 
بازار جهانی نفت بازگردد. محدودیتهایی که در دوران تحریمها 
برای فروش نفت به وجود آمده است به از دست رفتن بیش از 
16۰ میلیارد دالر از درآمدهای نفتی از سال ۲۰1۲ منجر شد.اما 
سرمایه گذاری خارجی در ایران از سال ۲۰1۳ که این کشور 
تنها سه پروژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کرد، 
به طور مستمر افزایش یافته و به هشت پروژه در سال ۲۰1۴ 
و ۹ پروژه در سال ۲۰15 رسیده است.با این همه در سه ماهه 
اول سال ۲۰16 که پس از اجرایی شدن برجام تحریمها برداشته 
ایران ۲۲ پروژه سرمایه گذاری  و  این روند تسریع شد  شدند، 
مستقیم خارجی را در مدت مذکور جذب کرد که باالترین نرخ 
 fDi Markets سرمایه گذاری از زمان آغاز ثبت آمار توسط
در سال ۲۰۰۳ بوده است.اشتغالزایی و هزینه سرمایه در فاصله 
سال ۲۰1۳ تا ۲۰16 افزایش یافت و در حالیکه ۳5۲ شغل با 
هزینه سرمایه ۷۹ میلیون دالر در سال ۲۰1۳ ایجاد شد، این 
رقم در سال ۲۰1۴ به ۲۷۳۲ شغل جدید با هزینه سرمایه 1.6۷ 

میلیارد دالر بالغ شد. 

 راه هاي  روستایی در بدترین وضعیت ؛ 
۴۹۹ میلیارد تومان اعتبار راه روستایی را ندادند

سرپرست معاونت راه روستایی وزارت راه با اشاره به مصرف یک 
این وزارتخانه، گفت: سال  هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان قیر در 
گذشته از 55۰میلیارد تومان اعتبار ملی راه روستایی یک میلیارد 
تومان اختصاص یافت.محمدحسین میرشفیع با بیان اینکه ۲۰۰ 
هزار کیلومتر شبکه راه روستایی در کشور داریم که 1۰5 هزار 
کیلومتر آن آسفالت و ۹5 هزار کیلومتر آن خاکی است، گفت: 
البته این راه های خاکی در مناطقی با جمعیت روستایی بسیار 
پایین است که برخی از آنها راه شبکه ای و برخی راه روستاهای زیر 
۲۰ خانوار است.وی با بیان اینکه حدود ۴ هزار پروژه در روستاها 
داریم و امروز برخورداری جمعیتی روستاها از راه روستایی ۹1.5 
درصد است، افزود: در واقع از ۲1.5 درصد جمعیت روستایی 
کشور ۹1.5 درصد از راه آسفالت برخوردار هستند و ۹۹ درصد 
روستایی  راه  معاونت  دارند.سرپرست  روستایی  دسترسی  راه 
وزارت راه و شهرسازی با اعالم اینکه برنامه داریم تا سال آینده 
برخورداری جمعیتی روستاییان از راه آسفالت به ۹5 درصد برسد، 
اظهار داشت: در این باره مطالعات شبکه کامل شده و نسبت 
عدم برخورداری شهرستان ها مشخص شده اند.میرشفیع با بیان 
اینکه از نظر شهرستانی بدترین وضعیت راه روستایی را در دو 
شهرستان بشاگرد و سرباز داریم که 68 درصد جمعیت روستایی 
در این مناطق به راه آسفالت دسترسی دارند، اظهار داشت: از نظر 
استانی نیز بدترین وضعیت راه روستایی در استان های کردستان، 
سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و شرق 
هرمزگان است که وضعیت دسترسی روستانشینان در این مناطق 
به راه روستایی بدتر از متوسط کشوری است و 1۰ تا 15 درصد 

پایین تر است.
سرپرست معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی با بیان 
اینکه امسال هنوز سهمیه قانونی قیر به صورت رسمی از سوی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابالغ نشده است بنابراین قیر قرضی 
دریافت می کنیم، گفت:  سال گذشته یک هزار و ۲۷۰ میلیارد 
تومان قیر  به وزن 1.5 میلیون تن برای همه بخش های وزارت راه 
مصرف کردیم که شامل روسازی راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، 

آزادراه ها، مسکن مهر و از این قبیل بود.

براساس نتایج یک ارزیابی؛
 بیشتر خودروهای داخلی بی کیفیت اند!

ارزیابی صورت گرفته، 56 درصد خودروهای  نتایج  براساس 
سواری تولیدی در کشور در پایین ترین سطح کیفی قرار دارند.

در مدل فعلی ارزیابی کیفی خودروهای داخلی )آدیت(، تعیین 
و اعالم سطح کیفی خودروها با استفاده از مدل درجه بندی 

یک تا پنج ستاره، صورت می گیرد.
در این مدل یک ستاره، پایین ترین سطح کیفی و پنج ستاره، 
نتایج  نشان می دهد.اخیرا  را  باالترین سطح کیفی خودروها 
ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در اردیبهشت ماه 
سواری های  درصد   56 آن  براساس  که  شده  منتشر  امسال 
تولیدی در کشور تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب 
کرده اند.۲5 درصد خودروهای تولیدی در کشور نیز دو ستاره 
و 1۹ درصد خودروها سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب 

کرده اند.
قرار داشتن بیشتر خودروهای تولید داخل در پایین ترین سطح 
کیفی در حالی است که هیچ کدام از خودروهای تولیدی در 
کشور نتوانسته اند چهار و پنج ستاره کیفی را کسب کنند. 
این به آن معنا است که با کیفیت ترین خودروهای در حال 
را  کیفی  ستاره  پنج  از  ستاره  سه  تنها  نیز  کشور  در  تولید 

کسب کرده اند.

پایین  بخش های  می دهد  نشان  برآوردها 
مسکونی  واحد  هزار   ۴۰۰ خالء  با  جامعه 
بازاری  می تواند  که  است  مواجه  سال  در 
بکر برای تولیدکنندگان باشد. ایران ساالنه 
نیاز  مسکونی  واحد  میلیون  یک  حدود  به 
دارد و این در حالی است که تولید مسکن 
 ۴۰۰ حدود   1۳۹1 از  بعد  سال های  طی 

هزار واحد در سال تخمین زده می شود. 
کرده  کنترل  را  بی تعادلی  این  آن چه  اما 
در  خالی  خانه  میلیون    1.۷ وجود 
یکباره  جهش  از  نگرانی  که  است  کشور 
است.طی  کرده  برطرف  را  مسکن  قیمت 
بخش  رکود  به  توجه  با  اخیر  سال  چهار 
افزوده  ارزش  شدید  کاهش  و  مسکن 
به  تمایلی  سازندگان  ساختمان،  بخش 
ندادند  نشان  بخش  این  در  سرمایه گذاری 
بخش  در  را  نتیجه  دو  مساله  همین  که 
قیمت  سو  یک  از  داشت؛  پی  در  مسکن 
از  و  کرد  کنترل  را  ساختمانی  نهاده های 
مسکن  آزاد  سقوط  سرعت  دیگر  طرف 
پس  را  بود  درصد   ۲۰ حدود  سالیانه  که 
از سه سال گرفت؛ تا جایی که هم اکنون 
عنوان  به  کف،  به  مسکن  قیمت  رسیدن 
رکود  از  خروج  برای  محرک  مهم ترین 
دارد.اما  قرار  تحقق  آستانه ی  در  مسکن 
آیا بخش مسکن در صورت ورود به دوران 
رونق، ظرفیت جهش قیمت را دارد؟ برای 
پاسخ به این سوال باید محرک های قیمت 
مسکن در دهک های باال، متوسط و پایین 
عمده  که  می شود  برآورد  کرد.  ارزیابی  را 
سطوح  در  خالی  مسکن  میلیون   1.۷
تا  اگر  حتی  که  دارد  قرار  باال  و  متوسط 
سه سال آینده تولید صفر شود رشد قیمت 
مسکن نسبت به تورم طی سه سال آینده 
در این بخش دور از ذهن به نظر می رسد.

با این وجود عمده نگرانی مربوط به مسکن 
 ۲.۲ که  است  جامعه  پایین  دهک های 
میلیون مسکن مهر در هشت سال اخیر تا 
حدود اندکی بازار آن را تعدیل کرده اما این 

با کمبود مسکن  از یک طرف  بخش کماکان 
است.  مواجه  بدمسکنی  با  دیگر  طرف  از  و 
این  قابل توجهی در  اقدام  اخیر  در سه سال 
بخش صورت نگرفته و مسکن اجتماعی هنوز 
اجرایی  فاز  وارد  جدی  و  گسترده  شکل  به 
کنیم  فرض  اگر  شرایط  این  در  است.  نشده 
فعلی که ساخته می شود  واحد  هزار   ۴۰۰ از 
۳۰۰ هزار مربوط به واحدهای کم متراژ باشد 
که  کف  به  مسکن  قیمت  رسیدن  زمان  در 
بازار  به  مصرفی  متقاضیان  ورود  با  می تواند 
همراه شود کشور با کمبود حدود ۴۰۰ هزار 

واحد در بخش های پایینی مواجه خواهد شد 
بازار  بر  فشار  نکنند  پیدا  خرید  توان  اگر  که 
ساخت  می دهند.بنابراین  افزایش  را  اجاره 
تبدیل  فوریت  به  کم کم  متراژ  کم  مسکن 
برای خارج  باالیی  می شود که ظرفیت بسیار 
برای  می تواند  و  دارد  رکود  از  مسکن  کردن 
سازندگان سودآور باشد. مضافا این که در یک 
تولید  به  سازندگان  شدید  تمایل  اخیر  دهه 
زمین  قیمت  طرف  یک  از  لوکس  مسکن 
متوسط  دهک های  دسترس  از  را  شهرها  در 
خارج کرد و از سوی دیگر لوکس سازی را به 
دیگر  بخش  این  هم اکنون  لذا  رساند.  اشباع 

ماه  اردیبهشت  ندارد.در  را  سابق  سودآوری 
 ۳ تا   ۲.5 مسکونی  واحدهای  جاری  سال 
میلیون تومان در هر متر مربع با 1۴.۷ درصد 
به  را  تهران  شهر  معامالت  از  سهم  بیشترین 
واحدهای  دادند.هم چنین  اختصاص  خود 
 ۲.5 تا   ۲ و   ۳.5 تا   ۳ قیمتی  دامنه  دارای 
به ترتیب سهم 1۳.۲ و 1۲.۷  میلیون تومان 
اردیبهشت  در  را  تهران  معامالت  از  درصدی 

ماه به خود اختصاص دادند. 
 16۰ تا   1۳۰ ارزش  با  مسکونی  واحدهای 
با سهم 1۰ درصدی بیشترین  میلیون تومان 
ارزش  دارای  خانه های  و  داشته اند  را  تقاضا 

میلیون   1۹۰ تا   16۰ و   1۳۰ تا   1۰۰
درصد   ۹ و   ۹.1 سهم  با  ترتیب  به  تومان 
سوی  داشتند.از  قرار  بعدی  رتبه های  در 
دیگر حدود 61 درصد واحدهای مسکونی 
شهر  قیمت  میانگین  از  کمتر  قیمتی  با 
شده  معامله  تومان(  میلیون   ۴( تهران 
مربع  متر   8۰ از  کمتر  واحدهای  است. 
خود  به  را  معامالت  از  درصد   56.1 نیز 
مالحظه  که  دادند.همان طور  اختصاص 
که  است  آن  از  حاکی  آمارها  می شود 
تهران،  مسکن  باالی  قیمت  به  توجه  با 
به  تهرانی  شهروندان  تمایل  بیشترین 
با قیمت مناسب  سوی واحدهای کم متراژ 

است.
معتقدند  کارشناسان  اساس  همین  بر 
ساختمان های  طراحی  در  سازندگان 
مسکونی  واحدهای  مساحت  باید  مسکونی 
و  متقاضیان  خرید  قدرت  با  متناسب  را 
سال های  طی  که  کنند  تعیین  خانوارها 
بنا  و  شده  توجه  کمتر  مساله  این  به  اخیر 
بر اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، 
اگر این مساله محقق شود از یک طرف برای 
استطاعت  تامین مسکن در  امکان  خانوارها 
مهیا می شود و از طرف دیگر امکان فروش 
واحدهای نوساز عرضه شده توسط سازندگان 
تسهیل و از خالی ماندن واحدهای مسکونی 
سازندگان  مالی  منابع  شدن  قفل  و  نوساز 
جلوگیری می شود.طی سال های اخیر الگوی 
مساحت  لحاظ  به  )عرضه(  ساز  و  ساخت 
واحدهای مسکونی جدید ساخت، با تقاضای 
بر  عالوه  که  ندارد  تطابق  خانوارها  موثر 
ساکن  خانوارهای  برای  شده  ایجاد  مشکل 
در شهرها برای خرید و تامین مسکن مورد 
نیاز خود، سازندگان مسکن را به دلیل عدم 
امکان فروش سهل واحدهای تکمیل شده و 
خالی ماندن این واحدها، با حبس نقدینگی 
و تاخیر در سرمایه گذاری مجدد روبرو می 

شوند.
بنا بر این گزارش با وجود تمایل خانوارها 
مساحت  با  مسکونی  واحدهای  خرید  به 
و  مسکن  قیمت  بودن  باال  دلیل  به  باال، 
توانایی  پس اندازشان،  و  درآمد  تکافوی  عدم 
لذا  ندارند  را  باال  با مساحت  واحدهای  خرید 
مسکن  بازار  در  تقاضا  از  توجهی  قابل  بخش 
به  چند  هر  است  کوچک  واحدهای  برای 
خصوص  به  کشور  خانوار  بعد  کاهش  دلیل 
نیاز  اخیر،  سال های  در  شهری  مناطق  در 
واحدهای  خرید  به  شهری  خانوار  تمایل  و 
حدودی  تا  نیز  باال  مساحت  با  مسکونی 

کاهش یافته است.

بازاری بکر برای تولید مسکن
خالء ۴۰۰ هزار مسكن دهک های پایین

  قیمت اوراق تسهیالت مسکن برای اقشار مختلف
اوراق تسهیالت مسکن این روزها در بیشترین حالت به قیمت ۹1 هزار تومان و در کمترین حالت تا قیمت 

88 هزار تومان در فرابورس ایران معامله می شود.
زوج های تهرانی با خرید ۲۰۰ برگ از اوراق تسهیالت مسکن می توانند تا سقف 1۰۰ میلیون تومان وام 
دریافت کنند که به این مبلغ 1۰ میلیون تومان وام جعاله تعلق می گیرد با این حساب برای دریافت 1۰۰ 
میلیون تومان وام با قیمت هر برگ ۹۰ هزار تومان باید 18 میلیون تومان اوراق توسط تهرانی ها خریداری 
شود  که این مبلغ با احتساب 1۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار از اوراق تسهیالت 

مسکن را خریداری کنند در مجموع باید 1۹ میلیون و 8۰۰ هزار تومان صرف خرید ۲۲۰ اوراق شود.
همچنین زوج های غیر تهرانی که در شهر هایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می کنند 
می توانند تا سقف 8۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 16۰ ورق بهادار خریداری 
کنند که با این حساب باید 1۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک 
میلیون و 8۰۰ هزار تومان اوراق وام جعاله  باید در مجموع برای خرید اوراق مبلغ 16 میلیون و ۲۰۰ هزار 

تومان پرداخت کنند.
زوج های  ساکن در سایر مناطق غیر از دو مورد ذکر شده در باال،  می توانند برای گرفتن 6۰ میلیون تومان 
وام مسکن 1۲۰ برگ بهادار با قیمت هر برگ ۹۰ هزار تومان خریداری کنند که با این حساب 1۰ میلیون و 
8۰۰ هزار تومان مبلغ این اوراقشان می شود که این مبلغ به عالوه یک میلیون و 8۰۰ هزار تومانی که برای 
اوراق مربوط به وام جعاله پرداخت خواهند کرد باید در مجموع 1۲ میلیون و 6۰۰ هزار تومان صرف هزینه 

1۴۰ برگ بهادار کنند.
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با نام »بام خاطره ها  احداث بام دوم خرم آباد 
حضور  جهان«،با  دو  به  زیبا  اندازی  چشم  ،با 
از  وبرخی  آباد  خرم  وشهردار  استاندارلرستان 

اعضای شورای شهر خرم آباد کلید زده شد.
برپایه این گزارش ،این پروژه  با حضوراستاندار 
آباد  خرم  وشهردار  دوست  ومردم  تاش  پر 
شهرداری  اعضای  از  جمعی  بیرانوندو  یحیی 
منظور  به  دالکان  ب  ودر  بازار  پشت  دربام 
خدمتی  تفریحگاه  و  گردشگر  جذب  احداث 
دیگر به شهروندان ومردم محروم محله قدیمی 

خرم آبادو ایجاد زیر ساخت ها و فضای سبز در 
این منطقه کلید خورد. در این بازدید استاندار 
خبرنگاران  های  تاش  از  دانی  قدر  با  لرستان 
این محله در معرفی جاذبه های  گردشگری بکر 
وورود  اشتالزایی  منشاء  تواند  می  که  ودیدنی 
بام به  این  از  باشد  گردشگران داخلی وخارجی 
عنوان یکی از مقاصد گردشگری زیبا ولی پنهان 
مانده خرم اباد یاد کرد . وی قول مساعد داد با 
اعتبارات  از محل  آباد  همکاری شهرداری خرم 
به  منطقه  این  احیای  به  نسبت  واستانی  ملی 

 . کند  اقدام  آباد  خرم  شهر  دیگر  بام  عنوان 
آباد هم  ناپذیر خرم  پرتاش وخستگی  شهردار 
به  لرستان  استاندار  از توجه جدی  با قدر دانی 
قول  آباد  خرم  مستعدد  ولی  محروم  مناطق 
مساعد داد نسبت به احیای این پروژه اقدامات 
درجریان   که   است  .گفتنی  دهد  انجام  موثری 
به  آبادنوید  خرم  شهردار  بازدیداستاندارو  این 
سال  پایان  تا  را  پروژه  این  رسیدن  داری  بهره 

95 اعام کردند.

 شهردار خرم آباد :
اولویت اصلی ما در منطقه پشت بازار 

ودرب دالکان رفع مشکالت است
مردم منطقه پشت بازار ودرب دالکان در حضور 
شهردار خرم آباد از عملکرد اعضای شورای شهر 

حرم آباد وشهرداری منطقه دو انتقاد کردند .
بعد از گذشت یک سال و نیم از انتصاب »یحیی 
شامگاه  وی  خرم آباد  شهردار  عیدی بیرانوند« 
حاصلی  رضا  وفایی،  جافر  همراه  به  سه شنبه 
اسامی  شورای  اعضای  از  کوشکی  رستم  و 
علی   ،۲ منطقه  مدیر  منصوری  کیومرث  شهر، 
محمدخانی معاونت خدمات شهری و تنی چند 
بازار  پشت  محله  از  سازمان ها  عامل  مدیران  از 
بازدید به عمل آورد و با حضور در میدان بال 

قدیمی  محله  این  مردم  با  نزدیک  از  حبشی 
دیدار و گفت وگو کردند.

بیان  ضمن  اهالی  از  جمعی  نشست  این  در 
عدم  در  شهرداری  عملکرد  به  نسبت  مشکات 
و  کرده  اعتراض  محله  این  به  خدمات  ارائه 
خواستار توسعه متوازن خدمات شهری در تمام 
نقاط شهر شدند و ابراز داشتند که در شهرداری 
در  به خصوص  و  گذشته  سالیان  طی  خرم آباد 
تاکنون  بیرانوند  عیدی  ریاست  ماهه   1۸ زمان 
نگرفته  صورت  محله  این  به  خدمتی  هیچ گونه 
است و این محله قدیمی کماکان مورد بی مهری 

و بی توجهی مسئولین قرار گرفته است.
حافظ  خیابان  تعریض  بازار  پشت  محله  اهالی 
از  را  فرسوده  بافت های  طرح  پیگیری  و 
بافت  ایجاد  و  برشمرده  خود  اصلی  اولویت های 
مدرن شهری، احداث مراکز فرهنگی و ورزشی، 
رهاشده،  زمین های  برای  مثبت  اقدامات 
آسفالت کوچه ها و معابر، بهسازی و سنگ فرش 
پارک  و  محله  روشنایی  تأمین  پیاده روها، 
بازی  وسایل  نصب  و  شهربازی  احداث  ارغوان، 
فضای  به  رسیدگی  ارغوان،  پارک  در  کودکان 
سبز کوی مشرف به محله، جمع آوری به موقع 
و منظم زباله ها را از دیگر مطالبات به حق خود 
به  مسئوالن  توجه  ضرورت  بر  و  کردند  عنوان 

رفع نیازهای ساکنین این محله تأکید کردند.
خرم آباد  شهردار  عیدی بیرانوند  ادامه  در 
خواسته های اهالی پشت بازار را به حق دانست 
و از اولویت دادن به رفع مشکات این محله در 

برنامه های آتی شهرداری خبر داد.
بیان  صحبت هایش  از  بخش  در  عیدی بیرانوند 
این محله  برای  ایجاد شهرداری ویژه  با  داشت: 
مرتفع  و  پیگیری  مستقیم  به صورت  مشکات 

شود.
کار  وقت  اسرع  در  که  داد  مساعد  قول  وی 
و  کوچه ها  و  خیابان ها  آسفالت  و  لکه گیری 
تامین روشنایی محله و پارک ارغوان آغاز شود. 
محله  مشرف  به  کوه  سبز  فضای  مورد  در  وی 
پشت بازار اعام نمود که با توجه به چشم انداز 

زیبا و کم نظیر این مکان بام دوم شهر خرم آباد 
در این منطقه احداث خواهد شد.

ضمن قدردانی و تشکر از عیدی بیرانوند و اعضای 
شورا امید است که با توجه به مشاهدات عینی و 
آشنایی با خواسته ها و مطالبات اهالی محله پشت 
بازار این بازدید منشاء و آغازی خیر برای کارهای 
عملی و رفع مشکات و جبران کوتاهی هایی که 
و  باشد  شده  قدیمی  محله  این  اهالی  حق  در 
شاهد توسعه و آبادانی این محله به صورت عملی 

و نه فقط در حد حرف و شعار باشیم. 
در ادامه شهردار خرم آباد اعام کرد که با توجه 
به قرار گرفتن این منطقه در بافت فرسوده شهر 
به کلیه متقاضیان ساخت وساز و به سازی پروانه 

ساخت به صورت رایگان داده می شود.

 احداث »بام خاطره ها« در خرم آباد کلید خورد

مصرف آب بهینه کنیم

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
1: نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان

2: آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس  - بلوار امام حسین )ع( جنب اداره استاندارد شركت آب 
وفاضالب روستائي هرمزگان

3: موضوع مناقصه :  عملیات اجرایی خط وشبكه توزیع كمبكی،خرید و نصب جرثقیل،مرمت ایستگاه پمپاژمجتمه كرتی جاسک 
٤ : ناظر پروژه: مهندسین مشاور پارس پؤوه اب 

5: مبلغ برآورد اولیه كارفرما:   19/980/919/8٤1  ریال )بر اساس فهرست بها ی خطوط انتقال و توزیع اب روستایی سال 1395
6 : نوع تضمین شركت در مناقصه : ضمانتنامه  های مقرردر ماده آئین نامه تضمین معامالت دولتی سال 9٤بشرح مندرج در 
اسناد مناقصه  بانكي یا واریز وجه نقد به حساب شماره 21٧5215٤33009 بانک ملي ایران شعبه گلشهر بندرعباس بنام دستگاه 

مناقصه گزار
٧: مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 999/0٤5/992ریال

8: قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واریز مبلغ  ٧00/000 ریال  به حساب سپهر شماره 2195215٤91005 بانک صادرات 
شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بنام دستگاه مناقصه گزار

9: مهلت فروش اسناد مناقصه: 95/٤/2 لغایت 9/٤/95
10 : محل دریافت اسناد مناقصه: اداره امورحقوقي و قراردادها و رسیدگي به شكایات

11:  محل ومهلت تحویل پاكات : دبیرخانه شركت آب و فاضالب روستایی استان   هرمزگان- مورخ  95/٤/23 پایان ساعت اداري
12: مكان بازگشائي پاكات  : سالن كنفرانس شركت آب وفاضالب روستائي استان  هرمزگان

13: تاریخ بازگشائي پیشنهادات  جهت ارزیابی كیفی : 95/٤/26 ساعت 10 صبح تاریخ بازگشایی پیشنهادات جهت ارزیابی فنی 
بازرگانی :95/٤/2٧ساعت 10 صبح-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مالی 95/٤/29ساعت 10 صبح 

1٤:دارا بودن حداقل پایه 5 رشته آب جهت شركت كنندگان در مناقصه الزامی میباشد.
15:حداقل تغداد مناقصه گران جهت بازگشائی پیشنهادات تحویل دو پاكت می باشد.

16: سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
1٧: آگهي فوق در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور و سایت مناقصه و مزایده شركت مهندسي آبفاي كشور به آدرس-      

Iets.mporg.ir م-  tender.nww.co.ir درج خواهد شد.
18: جهت اطالع بیشترمیتوانید به سایت شركت به آدرس www. abfarhor.ir مراجعه نمائید.

19.حضور یک نفر نماینده با معرفی از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادهای مالی بالمانع است.
تذكر: به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده كمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن و یا فاقد امضاء، 
مشروط، مخدوش و پیشنهادهایي كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا« ترتیب اثر داده نخواهد شد. ارائه شماره اقتصادي 

و شناسه ملي وایران كد  توسط كلیه مناقصه گران الزامي میباشد.
شرکت آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان

فیلم دو زن

به  از فیلم دو زن  یادی میکند  امروز  یادها و خاطره ها در زمان 
نویسنده و به کارگردانی تهمینه میانی محصول سال1377  

فرشته )نیکی کریمی(: حاج آقا من دارم با مردی زندگی می کنم 
که انتخابش نکردم. این مرد داره هویت انسانی منو نابود می کنه. 
داره منو از من می گیره. / قاضی: خانم خدمتتون عرض کردم این 
دالیلتون برای دادگاه کافی نیست. / فرشته: اجازه بدید من حرفمو 
بزنم حاج آقا. حاج آقا این مرد می خواد منو تبدیل به زنی کنه که 
نیستم. اون چیزی که اون می خواد با این چیزی که من هستم 
/ قاضی: خانم خدمتتون عرض کردم  آقا.  تا زن متفاوته حاج  دو 
وقت دادگاه رو نگیرید. این دالیل کافی نیست. / فرشته: حاج آقا 
یه لحظه صبر کن. حاج آقا منو ببین، من یه انسانم، می خوام مث 
یه انسان زندگی کنم. چطوریه که شما فکر می کنید اگه یه مردی 
خرجی نداد، آدم بدیه، اما اگه به شعور من توهین کنه، اگه هویت 

انسانی منو نابود کنه، آدم بدی نیست.

»خدایا توفیقم ده در آن به سازش كردن 
نیكان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و 
خانه  سوی  به  مهرت  با  آن  در  ده  جایم 
معبـود  ای  خودت  خدایی  به  آرامش 

جهانیان.«

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

یادها و خاطره ها در زمان .....

صبا اگر گذری افتدت به كشور دوست
بیار نفحه ای از گیسوی معنبر دوست

به جان او كه به شكرانه جان برافشانم 
 اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست

امروز با حافظ

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاداسامی 
کس  هیچ  و  نشده  تعطیل  حج  گفت: 
را  کار  این  اجازه  سعودی  حکام  حتی  و 
ندارند که از عزیمت زائران ایرانی به حج 

تمتع سال های آینده جلوگیری کنند.
زمان،حسین  فرهنگی  گروه  گزارش  به 
با  خود  خبری  نشست  در  آبادی  نوش 
کریم  قرآن  نمایشگاه  در  رسانه  اصحاب 
به  ها  رسانه  باید  کرد:  تاکید  شد  برگزار 
تخطی  قانون  از  که  کنند  ای عمل  گونه 

نکنند.
بر  امروز  که  قانون  روزنامه  افزود:  وی 
اساس مستنداتی که خود دادستانی ارائه 
جرمی  اعام  با  است،  شده  توقیف  داده 
داشتند  امنیتی  و  اطاعاتی  نهادهای  که 
وارشا  فرهنگ  وزارت  و  شده  دادگاهی 
موضوع  این  در  نقشی  هیچ  داسامی 

نداشته است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ و 
ارشاداسامی یادآور شد: توقیف قانون به 
استناد بند 5 اصل 105 قانون اساسی رخ 

داده و قوه قضاییه تصمیم گرفته است.
به  باید  گفت:  حال  عین  در  آبادی  نوش 
با یک خطا توسط یک  سمتی برویم که 
خبرنگار یا تحریریه، کل رسانه تعطیل و 
دیگران بخاطر این خطا از کار و فعالیت 

بیکار نشوند.
خطا  نفر  یک  اگر  آبادی،  نوش  گفته  به 
این  لذا  شود  مجازات  نفر  یک  آن  کرده، 

نیاز  قانون فعلی مطبوعات  به اصاح  کار 
دارد و که براساس نظام جامع قانون رسانه 

ها در حال اصاح فانون هستیم.
بر  نظارت  هیات  گفت:  نوش آبادی 
بوده  دستگاهی  فرا  هیات  یک  مطبوعات 
و وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در این 
هیات تنها یک رای را در برمی گیرد لذا 
ها  روزنامه  و  ها  سایت  از  برخی  توقیف 
تنها با نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 

صورت نگرفته است.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
تمتع،  حج  تعطیلی  درباره  همچنین 
هیچ  و  نشده  تعطیل  حج  کرد:  تصریح 
کس و حتی حکام سعودی اجازه این کار 
را ندارند که از عزیمت زائران ایرانی به حج 

تمتع سال های آینده جلوگیری کنند.
ها  کرد: سعودی  آبادی خاطرنشان  نوش 
تظاهر به همکاری داشتند اما هیچ نشانه 
ها شرط  و سعودی  نبود  از همکاری  ای 
های نامعقول داشتند که با عزت و غیرت 

ایرانیان در تناقض بوده است. 
به گفته وی، امکانات ما در مکه و مدینه 
در جای خود باقی است و ان شاء ا... سال 
آینده با برنامه ریزی دقیق باید مسیر حج 

را هموار کنیم.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ و 
ارشاداسامی ادامه داد: امسال هم مصمم 
اعزام  با کار شکنی سعودی ها  اما  بودیم 

زائران ایرانی محقق نشد.

نوش آبادی در ادامه درباره توقف نمایش 
دستور  با  آلبالو  کیلو   50 سینمایی  فیلم 
اظهار  هم  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تمامی  به عنوان رئیس  کرد: علی جنتی 
سینمایی  سازمان  در  موجود  شوراهای 
از اختیاراتش برای توقف اکران فیلم 50 

کیلو آلبالو استفاده کرد.
در  تصرف  و  دخل  نشانه  این  افزود:  وی 
فیلم نیست، شورای نظارت و صدور مجوز 
از نهادهای زیر دست وزارت ارشاد هستند 
و وزیر طبق قانون از اختیاراتش برای فیلم 

50 کیلو آلبالو استفاده کرد. 
فرهنگ  وزیر  پارلمانی  و  حقوقی  معاون 
این  درباره  کرد:  تصریح  اسامی  ارشاد  و 
که  زدند  ها  رسانه  برخی  حرفهایی  فیلم 
از اختیارات  نشان نداشتن اطاعات الزم 
که  بود  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
در  غلط  رسانی  اطاع  نوع  این  با  آنها 
و  فرهنگ  وزیر  واقع در حق علی جنتی 

ارشاداسامی ظلم کردند.
فیلم  با  رابطه  در  همچنین  آبادی  نوش 
»بارکد« گفت: فیلم های تولیدی بعد از 
مجوز ساخت باید مجوز اکران هم بگیرند 
و این در مورد همه فیلم ها یکسان است 
تنها بخش  »بارکد«  اکران شده  فیلم  اما 
موسیقی و خواننده آن که مجوز را دریافت 
نکرده بود، از روی پرده حذف شد اما خود 
نیست. محتوایی  اشکاالت  دارای  فیلم 
به  مجاز  موسیقی  این  افزود: خوانند  وی 
فعالیت نبود و در عین حال مجوزی برای 
موسیقی پخش شده در این فیلم قبل از 
پخش از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی مجوز دریافت نکرده بود.
پایانی  به گفته وی،  تنها بخش موسیقی 
دستور  که  بود  اشکال  دارای  بارکد  فیلم 
اصاح داده شد و این فیلم پس از انجام 
اصاحات می تواند اکران شود و مشکلی 

از نظر محتوایی ندارد.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

حج تعطیل نشدنی است

در  اینکه  به  اشاره  با  سینمایی  سازمان  رئیس 
دوره های قبل حدود ۴5 فیلم در طول سال اکران 
است،  رسیده  اثر   100 به  االن  رقم  این  و  می شد 
دنبال  به  نیز  قطعا خطراتی  میزان رشد  این  گفت: 

خواهد داشت که نظارت بیشتری را می  طلبد.
از  برخی  ممیزی  و  اصاح  درباره  ایوبی  ا...  حجت 
آثاری  از نمایش، اظهار داشت: تعداد  فیلم ها پس 
اندازه  به  خورده اند  اصاحیه  نمایش  طول  در  که 
با  خوشبختانه  که  نیست  هم  دست  یک  انگشتان 

تعامل خوبی هم همراه بوده است.
سازمان  در  ما  داد:  ادامه  سینمایی  مدیر  این 
سینمایی تغییر رویکرد نداشته ایم و تاکید می کنم 
ها  فیلم  نمایش  درباره  گیری  تصمیم  مرجع  تنها 

شورای صنفی نمایش است.

وی افزود : تنها یک فیلم در 
چند روز گذشته نمایش داده 
مشکل  آن  موسیقی  که  شد 
تهیه  هماهنگی  با  و  داشت 
مسالمت  فضای  در  و  کننده 

آمیز اصاح شد.
سینمایی  سازمان  رئیس 
فیلم های  تیزر  پخش  درباره 
ماهواره   از شبکه های  ایرانی 
فیلمسازان  از  حمایت  و  ای 
از  آنها  تیزر  پخش  برای 
داد  توضیح  نیز  سیما  و  صدا 

بتوانیم  تا  با صدا و سیما هستیم  رایزنی  : در حال 
تخفیفات خوبی برای پخش تبلیغات آثار سینمایی 

در تلویزیون بگیریم.شخص آقای جنتی وزیر محترم 
فرهنگ و ارشاد اسامی نیز در این زمینه اقدامات و 

رایزنی های خوبی انجام داده است.

میزان اکران فیلم ها دو برابر شده 

دبیرخانه چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه در 
پی درخواست و استقبال دانش آموزان از بخش های 
مختلف جشنواره، زمان ارسال اثر را تا پایان تیرماه 

تمدید کرد.
درخواست های  و  استقبال  پی  در 
بر  مبنی  دانش آموزان  و  مدارس  مکرر 
چهارمین  به  آثار  ارسال  مهلت  تمدید 
دبیرخانه  مدرسه،  کوتاه  فیلم  جشنواره 
این  ای  اطاعیه  در  جشنواره  این 
کرد. تمدید  تیرماه  پایان  تا  را  زمان 

ارسال  این اطاعیه آخرین مهلت  طبق 
و  است  تیرماه   31 جشنواره  به  آثار 
مستعد  و  هنرمند  دانش آموزان  از 
درخواست می شود تا با توجه به زمان 
به  نسبت  شده،  گرفته  نظر  در  مناسب 
ارسال آثار خود اقدام کنند. گفتنی است 

به  مختلف  بخش های  در  اثر  از ۴00  بیش  تاکنون 
ارسال شده  این جشنواره  دوره  دبیرخانه چهارمین 

است.

کسب  برای  می توانند  عاقه مند  دانش آموزان 
اطاعات بیشتر و ارسال آثار، به سایت این جشنواره 

به آدرس Honaroma.ir مراجعه کنند.
داستانی،  فیلم  های  بخش   5 در  جشنواره  این 
تیزر  و  انیمیشن  علمی-آموزشی،  مستند، 
تمام  برای  آزاد  موضوع  با  و  تبلیغاتی 

دانش آموزان عاقه مند برگزار می شود.
راستای  در  مدرسه  فیلم  جشنواره  چهارمین 
با  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  شهاب  طرح 
هدف شناخت و هدایت دانش آموزان هنرمند و 
مستعد هنر به منظور پرورش استعدادها توسط 
توسط  کشور،  سطح  در  هنری  اصلی  مجامع 
توسعه  ستاد  همکاری  با  و  »هنروما«  موسسه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

مهلت ارسال آثار به جشنواره »فیلم کوتاه مدرسه« تمدید شد


