
فروش گازوئیل بدون 
بیمه ممنوع شد

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب:
جان عزیزجوانان ما نباید درمعرض چنین خطراتی قرار بگیرد

انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
عزیز  جوانان  غم انگیز  درگذشت  پیامی  در  اسالمی 
سرباز در سانحه جاده ای را تسلیت گفتند و تأکید 
همه  باید  حوادث  این  قبال  در  مسئوالن  کردند 

پیگیری های الزم را انجام دهند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفترمقام معظم رهبری، 

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم ا... الّرحمن الّرحیم

خبرغم انگیز سانحه ی جاّده ئی برای جوانان عزیزی که 
در حال خدمت سربازی بوده اند، موجب تأسف عمیق 

اینجانب شد. به خانواده های داغدیده ی آنان از صمیم دل تسلیت می گویم و بارش رحمت الهی را در این 
شبها و روزهای پر برکت بر همه ی آنان مسألت می کنم. مسئوالن نظامی و غیر نظامی در قبال این حوادث 

باید همه ی پیگیریهای الزم را انجام دهند. جان عزیز جوانان ما نباید در معرض چنین خطراتی قرار بگیرد.
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آمار تحصیالت زوجین 
در ازدواج و طالق

ركوردگراني طال 
شكست

چرا سود سپرده شکست اما تسهیالت نه؟!

گراني سود تسهیالت تا تعطیلي صنایع
شهادت حضرت علی)ع(

بر عموم شیعیان تسلیت باد
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ماراتن بارگیری سکوهای 
گازی پارس جنوبی

ســکوی فــاز ۲۱ پــارس جنوبــی وارد مراحــل بارگیــری 
و انتقــال شــد. بــه ایــن ترتیــب در دو هفتــه اخیــر ایــن 
ــری  ــه بارگی ــوده ک ــدان ب ــن می ــکو در ای ــومین س س

شــده اســت.

مشکل تعامالت بانکی به 
اقدامات آمریکا بر می گردد

وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفرش به فرانسه 
کشور  این  بین المللی  دیپلماتیک  آکادمی  موسسه  در 
پژوهشگران  و  محققان  ارشد،  دیپلمات های  جمع  در 
در حوزه روابط بین الملل فرانسه گفت: مشکل تعامالت 
بانکی به اقدامات آمریکا در قبال بانک ها در زمان تحریم 

بر می گردد.
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وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفرش 
دیپلماتیک  آکادمی  موسسه  در  فرانسه  به 
دیپلمات های  جمع  در  کشور  این  بین المللی 
روابط  حوزه  در  پژوهشگران  و  محققان  ارشد، 
بین الملل فرانسه گفت: مشکل تعامالت بانکی 
زمان  در  بانک ها  قبال  در  آمریکا  اقدامات  به 

تحریم بر می گردد.
محمدجواد ظریف در این سخنرانی سفر دکتر 
فرانسه  به  کشورمان  رئیس جمهوری  روحانی 
دانست  کشور  دو  روابط  در  عطفی  نقطه  را 
برای هر دو کشور خواهد  را  زیادی  که منافع 

داشت.
وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص اجرای 
کاغذ  روی  بر  تحریم ها  کرد:  تصریح  برجام 
برداشته شده، اما کشورهای اروپایی باید تالش 
بیش تری کنند تا فضای روانی موجود به ویژه 

در زمینه تعامالت بانکی بر طرف شود. مشکل 
نمی شود،  مربوط  مقررات  به  بانکی  تعامالت 
اقدامات آمریکا در قبال  از آن به  بلکه بخشی 

بانک ها در زمان تحریم بر می گردد.
ظریف درباره شرایط منطقه به وضعیت یمن، 
مورد  در  و  کرد  اشاره  عراق  و  سوریه  بحرین، 
بحرین گفت: یکی از نگرانی های ما در منطقه 
موضوع بحرین است. یک گروه اقلیت در حال 
سرکوب اکثریت است. برداشت ما این است که 
گروه های مخالف در بحرین به دنبال سرنگون 
کردن دولت نیستند، اما با بستن تمام راه های 
سلب  و  رهبر  یک  کردن  زندانی  و  سیاسی 

تابعیت از یک رهبر راه حل ایجاد نمی شود.
وزیر امور خارجه کشورمان در مورد سوریه ضمن 
تاکید بر حل این بحران از طریق سیاسی تصریح 
کرد: اگر در بحران سوریه تنها بر آینده بشار اسد 

تمرکز شود راه حل سیاسی به دست نمی آید.
بر  باید  ظریف تصریح کرد: در موضوع سوریه 
ساختار و ترتیبات قانونی آینده سوریه تمرکز 
کنیم. ایجاد ساختار فدرالی در سوریه راهگشا 

نخواهد بود.
داعش  مورد  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
گفت: داعش در سال گذشته یک میلیارد دالر 
درآمد داشته است. پاسخ به این سئواالت مبنی 
بر این که داعش این یک میلیارد دالر را از کجا 
آورده؟ چگونه نفت فروخته و چگونه و از طریق 
کرده  جا  جابه  را  پول  این  بانکی  سیستم  چه 

است، خیلی از مسائل را روشن می کند.
پاسخ  در  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
به سئوالی در خصوص این که جمهوری اسالمی 
بین المللی  جامعه  با  همگرایی  دنبال  به  ایران 
غربی  کشورهای  کمک  به  اشاره  با  نیست، 
تحمیلی  جنگ  دوران  در  صدام  به  شرقی  و 
تقریبا  ایران  اسالمی  جمهوری  که  حالی  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تاکید  بود،  تنها 
بنابراین  باشد.  خود  به  متکی  که  گرفته  یاد 
و  است  مقاومتی  اقتصاد  دنبال  به  اقتصاد  در 
کند  را طوری طراحی  اقتصاد خود  می خواهد 
که با تحکم یا فشار خارجی این اقتصاد تخریب 

نشود.
و  داخل  به  متکی  مقاومتی  اقتصاد  افزود:  وی 
نگاه به خارج )برای صادرات( دارد؛ این اقتصاد 
برای  بازاری  نمی خواهد  ایران  نیست.  انزواگرا 
کاالهای خارجی باشد. بلکه با جذب سرمایه و 
فن آوری از کشورهای دیگر می خواهد به کشور 

صادرکننده تبدیل شود.

دبیر کل حزب ا... لبنان به مناسبت چهلمین روز 
شهادت شهید مصطفی بدر الدین در جمع حامیان 

مقاومت در بیروت سخنرانی کرد.
روز  چهلمین  مناسبت  به  ا...  نصر  حسن  سید 
فرماندۀ  الدین،  بدر  مصطفی  شهید  شهادت 
ا... در سوریه، سخنرانی کرد. نصر  نیروهای حزب 
شخصت  ابعاد  به  اشاره  با  که  خود  درسخنان  ا... 
شهید بدر الدین آغاز شد، دربارۀ او گفت: »شهید 
مصطفی بدرالدین نقش اصلی را در زمینه آزادی 
اسرای مقاومت از زندان های رژیم صهیونیستی بر 

عهده داشت«.
مصطفی  »شهید  افزود:  لبنان  ا...  حزب  کل  دبیر 
بدرالدین مدیریت پرونده جهاد در سوریه و عراق 

را در دست داشت«.
اسالمی  مقاومت  نیروهای  حضور  دربارۀ  ا...  نصر 
نیز گفت: »حضور ما در  لبنان در سوریه و عراق 

سوریه و عراق برای دفاع از ملتمان در لبنان است؛ 
چون نمی توان لبنان و آینده آن را از رویدادهای 

منطقه جدا دانست«. 
برابر  در  تا  خواستند  ما  از  ها  »عراقی  افزود:  او 
هم  بدرالدین  شهید  کنیم؛  کمک  آنان  به  داعش 

این درخواست را در چند ساعت پذیرفت«.
نصر ا... در بخش دیگری از سخنانش دربارۀ شهید 
بدر الدین گفت: »او داوطلب پذیرش مسئولیت در 
سوریه شد و تاکید کرد که آماده است در این نبرد 
شهید شود؛ چون می دانست امنیت لبنان را حفظ 
می کند. لذا به سوریه رفت و در تمام مراحل نبرد 
حضور داشت. ما معموال دستاوردهای مقاومت را 
به  امروز،  اما  کنیم  نمی  منتسب  شخص  یک  به 
شکل ویژه، درباره این شهید سخن می گوییم. بدر 
اوضاع  تهدیدات  و  خطرات  حجم  ابتداد  از  الدین 
که  بود  اشخاصی  معدود  از  و  دریافت  را  سوریه 
به  سخت  مرحله  این  از  توان  می  داشت  اعتقاد 
سالمت گذشت. تمام کشورهای جهان جز تعدادی 
بسیار اندک معتقد بودند یکسره شدن کار سوریه 

نیازمند چند هفته وقت است. 
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ظریف: مشکل تعامالت بانکی به اقدامات آمریکا بر می گردد

سخنان مهم نصرا... درباره ایران، نبرد حلب و عیسی قاسم

سمیه عباسپور،بانوی ملی پوش تیم تیر و کمان 
جانبازان و معلولین است که موفق شد از رقابت 
های جمهوری چک،اولین سهمیه رشته کامپوند 
بانوان را برای کاروان ایران در بازی های پارالمپیک 

ریو به ارمغان بیاورد.
وی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون پیرامون 
چک  جمهوری  رقابت های  گفت:  مسابقات  این 
کمانداران  برای  سهمیه  کسب  فرصت  آخرین 
کشورهای مختلف بود و از این رو تیم ها پرتعداد 
شرکت کرده بودند و رقابت ها بسیار حساس بود.
مسابقات آسیایی تایلند به نسبت کم جمعیت تر 
نفرات طالیی شانس کسب سهمیه  فقط  اما  بود 
داشتند اما در چک نفرات اول تا سوم می توانستند 

مجوز حضور در پارالمپیک را بدست آوردند.
مسابقات  در  حاضر  افزود:کمانداران  عباسپور 
این  از  و  بودند  آمادگی  اوج  در  چک  جمهوری 
برگزار می شد و  بهم  نزدیک  رقابت ها بسیار  رو 
استرس زیادی حاکم بود.در رقابت آخر برای کسب 
سهمیه،فشار زیادی را تحمل کردم و با اینکه در 
تمرینات رکوردهای باالتری به ثبت رسانده بودم 
تیر  و  به آخرین لحظات رسید  نهایت کار  اما در 
آخر سرنوشت را عوض کرد.هنگام پرتاپ تیر آخر با 
تمام وجود به خدا توکل کردم و خواستم تا کمکم 

کند.باید بگویم تیر آخر را خدا رها کرد و توانستم 
پارالمپیک دست  ببرم و به سهمیه  را  دیدار آخر 

پیدا کنم.
دارنده اولین سهمیه کامپوند بانوان گفت:در طول 
مسابقات همسرم نتایج را به صورت آنالین دنبال 
می کرد و به دیگر افراد خانواده هم خبر می داد! 
همگی با اشتیاق پیگیر نتایج بودند و در زمین هم 
هم تیمی ها و کادر فنی با تشویق های خود به 
من دلگرمی می دادند و حضورشان قوت قلب بود.

بانوی طالیی مسابقات چک خاطر نشان کرد:اگر 
فردی  به  را  چک  مسابقات  دستاورد  باشد  قرار 
تقدیم کنم، آن شخص حتما آقای کهتری،خواهد 
من  به  کهتری  آقای  دریغ  بی  های  بود.حمایت 
کسب  برای  دیگری  فرصت  که  کرد  کمک 
او  مدیون  را  موفقیتم  و  باشم  داشته  سهمیه 
نایب  جوادی،  مشرف  خانم  از  همچنین  هستم. 
فنی  برجسته،معاون  دکتر  و  فدراسیون  رئیس 
ها  به سبب همراهی  نیز  پارالمپیک  ملی  کمیته 

و حمایتهایشان سپاسگزار هستم.
طی  سهمیه  کسب  برای  که  مسیری  گفت:  وی 
کردم بسیار دشواربود.در مسابقات جهانی آلمان که 
سال گذشته برگزار شد در اوج آمادگی بودم اما با 
یک بدشانسی از کسب آن بازماندم.این مسابقات 

فعالیتم در ورزش  ایام  در  بدترین خاطره ی من 
حرفه ای است اما خدا را شاکرم که پس از تحمل 
سختی های زیاد توانستم بخش کوچکی از زحمات 
همه ی عزیزانی که به من کمک کردند را با کسب 

سهمیه جبران کنم.

آبی کشور  از وضعیت  ارقامی که هر روز  و  اعداد 
است  قبل  روز  از  نگران کننده تر  شود  می  منتشر 
و این موضوع را در ذهن تداعی می کند که به روز 

های سخت آبی ایران نزدیک می شویم.
به گزارش ایسنا، ۴۰ سال قبل هر ایرانی بیش از ۷ 
هزار و پانصد متر مکعب در سال آب تجدیدشونده 
در اختیار داشت اما امروز این میزان به کمتر از یک 

هزار و چهارصد مترمکعب رسیده است.
 کاهش حدود ۸۰ درصدی سرانه مصرف هر ایرانی 
از آب های تجدید شونده شاید در نگاه اول بیانگر 
است  واقعیت  اما  نباشد  کشور  روی  پیش  فاجعه 
که منابع آبی ایران روند کاهشی دارد و اگر روال 
به همین طریق پیش برود نمی توان شاهد آینده 

ای پر آب بود.
بر اساس گفته های مسووالن آبی در شرایط فعلی 
اول تنش  از مصر رتبه  با ۲۵ درصد فاصله  ایران 
آبی را در برداشت از آب های زیر زمینی به خود 
اختصاص داده که به نظر می رسد این آمار بسیار 

نگران کننده است.
به عبارتی باید گفت زنگ خطر آب های زیرزمینی 
از ۹۰ درصد  در حالی به صدا در آمده که بیش 
صرف  کشاورزی  حوزه  در  کشور  آب  مصارف 
می شود که شاید همین مساله نیز موجب اشاعه 
برون رفت  از  برای خروج  آبیاری  نوین  شیوه های 

از یک  بیش  تاکنون  تا جایی که  است  آبی شده 
میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به 

سیستم های نوین آبیاری مجهز شدند.
اما مشکل اصلی که در حوزه آبی کشور به ویژه 
برداشت  به  مربوط  دارد  وجود  کشاورزی  بخش 
بیش از حد آب از چاه های مجاز و غیر مجاز است 
که افت سطح آب های زیرزمینی را در پی داشته 
از  بیش  موجود  آمارهای  اساس  بر  که  طوری  به 
۱۱ میلیارد متر مکعب آب از دشت های کشاورزی 

بیش از ظرفیت مجاز برداشت می شود.
این موضوع تا جایی بحرانی شده که به گفته ابتکار 
بتواند  اینکه  برای  کشاورز  جمهور  رییس  معاون 
منابع  حفظ  به  نسبت  باید  ابتدا  کند  کشاورزی 
آب و خاک مسوولیت پذیر باشد لذا باید رویکرد 
کشاورزان تغییر یابد و کاری کنیم که همه در این 
مسئله سهیم شده و به یک باور و درک مشترک 
با  پایدار  کشاورزی  بتوانیم  که  طوری  به  برسند 

مالحظات زیست محیطی در کشور داشته باشیم.
منابع آب هم در  اینکه حفظ کیفی  بیان  با  وی 
مهم  بسیار  امری  کشاورزی  هم  و  بخش صنعت 
در  خوبی  نمونه های  متاسفانه  کرد:  اظهار  است 
آلودگی  این  نداریم.  صنعتی  های  آب  آالیندگی 
را  ما  آبی  مشکالت  می تواند  مصرف سموم  و  ها 

حادتر کند.

زمان  از موضوعات  اینکه در خیلی  بیان  با  ابتکار 
را از دست داده ایم افزود: در حال حاضر فرصت 
محدودی برای انجام کار داریم و دیگر نمی توانیم 
اقلیم، کاهش  زمان را از دست بدهیم زیرا تغییر 
نزوالت آسمانی و ... به شکلی است که شرایط ما 
را دشوارتر می کند و الزمه آن نشان دادن واکنش 

مناسب است.
میلیارد  این در سال های گذشته ۱۳۰  بر  عالوه 
مترمکعب آب استحصالی در کشور وجود داشته اما 
در شرایط فعلی این رقم به ۸۸ میلیارد مترمکعب 
 ۲۵ کاهش  بیانگر  موضوع  این  که  یافته  کاهش 

درصدی میزان آب استحصالی کشوراست.
بارندگی و فرسایش  اقلیم، کاهش  تغییر  به علت 
در  روان آب  مراتع، کاهش  رفتن  بین  از  و  خاک 
بخش  سهم  شرایط  این  در  که  داده  رخ  کشور 
کشاورزی از ۸۸ میلیارد مترمکعب روان آب موجود 

در کشور ۶۴ میلیارد مترمکعب است.
باید گفت در حال حاضر ۱۲۰ میلیارد مترمکعب 
کسری مخزن در کشور وجود دارد که قرار است 
که  برسد  به صفر  عدد  این  ساله  برنامه ۲۰  طی 
انسداد چاه های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند 
در چاه های کشاورزی و کاهش دبی خروجی آب 
چاه های مجاز از جمله اقدامات در راستای جبران 

کسری مخزن آب تدوین شده است.

سمیه عباسپور: برای کسب بهترین ها به ریو می روم 

یک آمار فاجعه در حوزه آب

گــروهاقتصــاد: طــي چنــد روز گذشــته بــود کــه  بانک هــای خصوصــی و دولتــی بــه صــورت خودجــوش بــا یکدیگــر توافــق کردنــد کــه نــرخ ســود ســپرده را از ۱۸ درصــد کــه طــی چنــد مــاه 
گذشــته بــا مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار کاهــش یافتــه بــود مجــدداً پاییــن آورده و بــه ۱۵ درصــد برســانند.
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کالم  نور

مراسم سوگواری 
حضرت امیرالمؤمنین )ع( 

در حضور رهبر معظم انقالب

متقیان  موالی  خوردن  ضربت  سالروز  در 
)علیه السالم(،  علی  امیرالمؤمنین  حضرت 
با  همام،  امام  آن  عزاداری  و  سوگواری  مراسم 
معظم  رهبر  و  مردم  مختلف  قشرهای  حضور 
خمینی  امام  حسینیه ی  در  اسالمی،  انقالب 

)رحمه ا...( برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این مراسم که بعد از اقامه ی 
به  برگزار شد، حاج غالمرضا سازگار  نماز ظهر 
موالی  عزای  در  مرثیه خوانی  و  مصیبت  ذکر 
متقیان حضرت امام علی )علیه السالم( پرداخت.

هاشمی رفسنجانی:

مردم ایران آگاهی خود را به رخ 
جهانیان کشیدند

تصریح  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس 
کرد که مردم ایران در مقاطع مختلف، آگاهی 

خود را به رخ جهانیان کشیدند.
رفسنجانی  هاشمی  آیت ا...  ایسنا،   گزارش  به 
استان های  فعالین سیاسی  از  در دیدار جمعی 
تهران و البرز، با تسلیت ایام سوگواری شهادت 
علی )ع(،  حضرت  تاریخ  مرد  بزرگ  مظلومانه 
شخصیت  که  برسد  فرا  روزی  امیدوارم  گفت: 
واقعی ایشان، برای بشریت روشن و آشکار شود 
امام  و همگان به شخصیت واال و برجسته آن 

همام پی ببرند.
افزود:  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
از آرزوهای انسان های آشنا به زندگی حضرت  
شخصیت  از  تابلویی  که  است  این  علی)ع( 
ایشان، باالی سر زندگی بشریت قرار بگیرد تا 
راه گشای مشکالت و معضالت زندگی فردی  و 

اجتماعی انسان ها باشد.
هاشمی رفسنجانی، با یادآوری تالش ها و روایات 
منسوب به امام علی)ع( درباره ی اهمیت افزایش 
آگاهی مردم برای گسترش اسالم و با تأکید بر 
این نکته که »مردم ایران به عنوان شیعیان آن 
امام عزیز، در مقاطع مختلف، آگاهی خود را به 
رخ جهانیان کشیدند«، به اتفاقات سال های اخیر 
اشاره کرد وگفت:  مردم کشور روز به روز آگاه تر 
هوشیاری  برای  مصداق  ترین  تازه  و  می شوند 
گذشته  سال  انتخابات  در  پرشور  حضور  مردم 
است که نشان دادند علیرغم تبلیغات گسترده 
و همه جانبه، کاماًل در جریان اتفاقات و مسایل 

روز جامعه و کشور هستند.
با بیان این جمله که »سطح خواسته ها و  وی 
باال  منطق  و  عقل  براساس  آگاه  مردم  توقعات 
ویژه  به  مسؤوالن،  همه  وظایف  به  رود«،  می 
اشاره  مردم  آگاهانه  آرای  از  برخاسته  دولت 
و  نهادها  دستگاه ها،  همه  باید  گفت:  و  کرد 
تریبون های رسمی در راستای مصالح عمومی و 
منافع ملی باشند و از غرض ورزی ها و انتقادهای 
و  اشکاالت  کنند  سعی  و  بردارند  دست  نابجا 
و  منصفانه  انتقادهای  قالب  در  را  ضعف ها 
به  مربوطه  مسؤوالن  تا  کنند  مطرح  دوستانه 

ارائه راه کارهای علمی و عملی بپردازند.

جهانگیری:

با مسئله حقوق های نامتعارف، 
برخورد جدی خواهد شد

نائب  با  دیدار  در  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
با مسئله  ایران تاکید کرد:  رئیس خانه احزاب 
جامعه  روز  بحت  که  نامتعارف  های  حقوق 

ماست، برخورد جدی خواهد شد.
در  جهانگیـری  اسـحاق  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
دبیـرکل  حشـمتیان  قدرتعلـی  کـه  دیـداری 
آسـتانه  در  ایـران  اعتـدال  و  مسـتقل  حـزب 
سـفر رییـس جمهـور و هیئت دولت به اسـتان 
کرمانشـاه بـا وی داشـت، ضمـن  قدردانـی از 
فعالیـت و تـالش احـزاب مسـتقل و اعتدالگـرا 
بـرای تشـویق مردم نسـبت بـه حضـور درپای 
مسـئله  بـا  کـرد:  اظهـار  رأی،  صندوق هـای 
حقوق هـای نامتعـارف کـه بحـت روز جامعـه 

ماسـت، برخـورد جـدی خواهـد شـد.
گزارشی  حشمتیان  دیدار،  این  درابتدای 
عنوان  و  ارائه  ایران  اعتدال  و  مستقل  ازحزب 
کرد: جمعیت مستقل ایران اسالمی که از سال 
1376 تاکنون با این نام در سطح کشور فعالیت 
داشته، در مجمع عمومی اخیر خود، به حزب 
مستقل و اعتدال ایران تغییر نام داد و و روزنامه 
»سالم مردم« نیز به زودی به عنوان روزنامه این 

حزب منتشر خواهد شد.

خبر

چرِخ اقتصاد با تولیِد ملي بچرخد
é نسترن کیوان پور

خالقیت و نوآوري و در وهله ي بعدي، 
ترین  اساسي  و  ترین  مهم  را  آفرینش 
توانایي آدمي براي ایجاِد ارزش در ابعاِد 
که  کنند  مي  تعریف  زندگي  گوناگوِن 
ترقِي  و  پیشرفت  براي  الزامي  امري 
هاست  مدت  و  است  بشري  تمدِن 

گوناگون  کشورهاي  تا  است  حرکت  در  مسیر  این  در  جهان 
اقتصادي  ویژه  به  ها  زمینه  در همه  را  استقالِل خود  بتوانند 

تأمین کنند.
بدیهي است همه در این مقوله متفق القول باشند که خالقیت 
و نوآوري است که به زندگانِي امروز، مي تواند رنگ و رویي 
تازه ببخشد. اما پرسش اینجاست که این خالقیت در ارتباط با 

انسان ها در همه زمینه ها دیده مي شود یا خیر؟
خالقیت مفهومي است که در نبوِد آن، جامعه مسیِر تکرار و 
روزمرگي را خواهد پیمود و نقِش رسانه در تأکید بر اهمیِت 
خالقیت و نوآوري، نقشي پُررنگ و مهم است و آیا خالقیت 
و نوآوري در نشریات و رسانه هاي تصویري، صوتي و مکتوب 
که به نوعي نمایندگاِن اثربخشي بر جامعه تلقي مي شوند به 
قالِب  در  اخبار  و  تکنولوژي  که  در عصري  مي خورد؟  چشم 

فضاهاي مجازي و حقیقي چنان گسترش یافته است
... که به سختي  مي توان جهان را بدوِن این امکانات تصور 
منبِع  و  است  باختن  رنگ  حاِل  در  نوآوري  و  خالقیت  کرد، 
اثرگذاري نیز، در حاِل حرکت در مسیِر تکرار و روزمرگي است 
که همین موضوع را نیز متاسفانه به جامعه تزریق خواهد کرد.

دنیاي  و  فرد  میاِن  ارتباط  ایجاِد  براي  است  عاملي  رسانه، 
دیگري که او را احاطه کرده است و زماني که برنامه ها، اخبار، 
اهمیتي  بي  و  تکرار  محاصره  در  اکثرا  مطالب  و  ها  گزارش 
نوآوري  که  داشت  انتظار  توان  مي  چگونه  است،  گرفته  قرار 
به جامعه تزریق شود. اطالعاِت خام و گاه بي اهمیتي که در 
برخي رسانه ها منتشر مي شود، مسیِر اشتباهي را پیش گرفته 
که بیش تر سبِب ایجاِد سردرگمي و بي عالقگي در مخاطب 
است. شاید در ابتدا این موضوع اهمیِت چنداني نداشته باشد 
نظر  است،  مطرح  کشور  در  اخیرا  که  هایي  بحث  به  اگر  اما 
بیافکنیم، در مي یابیم که ابعاِد موضوع بسیار گسترده است. 
تولیداِت  بر  تکیه  که  دارد  قرار  اي  برهه  در  کشور  که  زماني 
خلق  به  توجه  و  بنیان  دانش  هاي  شرکت  گسترِش  داخلي، 
و نوآوري در راستاي بهره گیري اقتصادي و اتکا به تولیداِت 
به  خالقیت  کمي  تزریِق  است،  مطرح  کارآفریني  و  داخلي 

جامعه تاثیري شگرف خواهد داشت.
توانیم  نمي  ندهیم،  مخاطب  به  عمیقي  و  مهم  خوراِک  اگر 
انتظار داشته باشیم که ابعاِد تازه اي بر ذهِن اون گشوده شود 
و بتواند به آفرینش و نوآوري دست بزند. این در حالي است که  
بحِث تبدیِل علم به محصول، مسئله ي بسیار مهمي است که 
نیاز به فرهنگ سازي و تقویِت ساز و کاِر فکرِي جامعه دارد تا 
جوانان به روحیه خودباوري و اعتماد به نفس دست یابند. حال 
با این تفاسیر، میزاِن تولیِد برنامه هاي دانش محور و مشوِق 

خالقیت را چگونه ارزیابي مي کنید؟
چه تعداد برنامه و همایش و کارگاِه مشوِق خالقیت و نوآوري 
براي جوانان در سال برگزار مي شود؟ چه تعداد از واحدهاي 
که  جواناني  در  نوآوري  تقویِت  موضوِع  به  ها  دانشگاه  درسي 

نیروي کاِر آینده را تشکیل مي دهند، اختصاص یافته است؟
اگر اکنون در گوشه و کناِر ایران، دانشجویان خالقي با انگیزه 
و پشتکار به آفرینش و تولید در عرصه هاي کوچک مشغول 
هستند، باید این امر را به کِل جامعه ي جواِن کشور تسري 
دهیم. ظرفیِت ارزشمنِد تولید در جامعه امروز نیاز به ارتقاي 
سطِح خالقیت و نوآوري جوانان دارد. چه برنامه هایي براي این 
موضوع در دستور کار قرار گرفته است؟ آیا رسانه ها به این 

موضوع کمک مي کنند یا خیر؟ 
جهان در مسیري پیش مي رود که با تکیه بر خالقیت، بتوان 
روز به روز تولیدات ملي را افزایش داد و چرِخ توسعه اقتصادي 
این موضوع در  به  تعداد مطالبي که  اما  تر چرخاند  را سریع 
رسانه هاي کشور اختصاص مي یابد، بسیار اندک است و همین 
موضوع سبِب روزمرگي و عقب  ماندگي یا درجا زدن در یک 

مرحله ي ابتدایي  شده است.
خالقیت در راستاي تولیِد علم به ثروت و آموخته به دستاوردها، 
یکي از بهترین راهکارها براي تقویِت بستر تولید ملي و حمایت 
این  نقِش رسانه در  و  ایراني است  از کار و سرمایه ي جواِن 
میان، بي بدیل خواهد بود. گفتگو با چهره هاي جواني که به 
کارآفریني و با ایده هاي ناب به تولید مشغول هستند، معرفي 
خالقیت ها در عرصه تولید ملي، معرفي همایش هاي اندکي 
آنان  توجِه  و  دانشجویان  تعقل  و  تفکر  سطِح  ارتقاي  به  که 
به موضوعاِت اساسي اقتصادي کشور و تبیین نقش و جایگاِه 
مهم  وظایف  از  یکي  پردازد،  مي  اقتصادي  در چرخه  جوانان 
رسانه هاي امروز است تا نقِش خود را در عرصه ي تکیه به 
تولید داخلي و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتي ایفا کنند. چرا 
که اگر مي خواهیم انرژي جواني در هجمه تکرار و روزمرگي 
هدر نرود، باید با راهبرد فرصت سازي براي جوانان، خالقیت را 

در آنان تقویت و در جهِت پیشرفِت ملي هدایت کنیم.

روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهداء )ع(:

تعدادی از تروریست های ضد انقالب در 
مهاباد به هالکت رسیدند

روابـط عمومـی قـرارگاه حمزه سـید الشـهداء )ع( از درگیری 
رزمنـدگان ایـن قرارگاه با گـروه های تروریسـتی و ضدانقالب 
و بـه هالکـت رسـیدن تعدادی از این تروریسـت هـا خبر داد.
بـه گـزارش ایرنـا از سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی،  روابط 
عمومـی قـرارگاه حمـزه سیدالشـهداء )ع(نیروی زمینی سـپاه 
از هالکـت تعـدادی از تروریسـت های وابسـته بـه گروهکهای 
ضـد انقـالب در درگیری با رزمنـدگان این قـرارگاه در منطقه 

مـرزی سـروآباد و منطقـه عمومی مهابـاد خبر داد.
حمـزه  قـرارگاه  عمومـی  روابـط  اسـاس،  همیـن  بـر 
بـا  اطالعیـه ای  در  سـپاه  زمینـی  نیـروی  سیدالشـهداء )ع( 
اعـالم خبـر درگیـری شـب گذشـته رزمنـدگان ایـن قـرارگاه 
بـا تیم هـای تروریسـتی وابسـته بـه گروهک های ضـد انقالب 
در منطقـه مـرزی سـروآباد و منطقـه عمومـی مهابـاد اسـتان 
ایـن درگیـری  در جریـان  کـرد:  تصریـح  غربـی  آذربایجـان 

از تروریسـت هـا بـه هالکـت رسـیدند. تعـدادی 

وزیر کشور با اشاره به برگزاری مراسم ویژه 
ماه مبارک رمضان و شب های قدر گفت: 
این مراسم در امنیت کامل برگزار شده و 
در لیالی قدر هیچ مشکل امنیتی نخواهیم 

داشت.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه شورای 
اجتماعی کشور در نشست خبری با اشاره 
مبارک  ماه  ویژه  های  مراسم  برگزاری  به 
این  در  افزود:  قدر  های  شب  و  رمضان 
نداشتیم  امنیتی  پدیده  هیچ  ها  مراسم 
امنیت   در  نیز  خرداد   1۴ بزرگ  مراسم  و 

کامل برگزار شد.
پیش  قدر  لیالی  برای  داد:  ادامه  وی 
بینی های الزم انجام شده و نیروهای نظامی 
و  دارند  کامل  تسلط  اوضاع  بر  امنیتی  و 

تدابیر الزم اندیشیده شده است.
وی تاکید کرد: امنیت ما متکی بر حضور 
جدی و فعال مردم است و از مردم خواهش 
رفتار  یا  و  مشکوک  اقدام  نوع  هر  داریم 
یا   11۰ پلیس  با  دیدند  که  را  مشکوکی 

مراکز امنیتی در میان بگذارند.
امروز  تا  کرد:  خاطرنشان  فضلی  رحمانی 
ان شاء  و  ایم  نداشته  امنیتی  هیچ مشکل 

ا... نیز در آینده نخواهیم داشت.
پرونده  خصوص  در  همچنین  کشور  وزیر 
مساله  گفت:  آن  حواشی  و  شاندیز  پدیده 
کشور  وزارت  به  مستقیم  طور  به  پدیده 
مربوط نیست اما با توجه به مسائل حاشیه 
ایجاد  نارضایتی های مردمی که  و  ای آن 
این  به  ساماندهی  مسئولیت  دولت  شد 
جلسات  داد.  کشور  وزارت  به  را  قضیه 
ویژه  های  کمیته  و  شد  تشکیل  متعددی 

تشکیل جلسه دادند.
وی اضافه کرد: این پروژه از ابتدا تخلفات 
حوزه  در  تخلفات  این  که  داشته  بسیاری 
جواز، تملک، طرح جامع و تفصیلی، حقوقی 
و حتی ساختار وجود داشته است. از جمله 

اینکه شرکت سهامی خاص نمی تواند سهام 
بفروشد در حالی که پدیده سهام بسیاری 

را به مردم فروخته است.
پیگیری  عدم  و  کوتاهی  به  اشاره  با  وی 
این تخلفات در دولت قبل افزود: در دولت 
تخلفات  خصوص  در  دقتی  هیچ  گذشته 
حتی  و  بود  نگرفته  صورت  شده  انجام 
شرکت  از  شهرسازی  و  مسکن  شکایت 

پدیده پیگیری نشد.
کشور  وزارت  در  داد:  ادامه  کشور  وزیر 
همکاری  با  شد  بنا  و  داشتیم  ای  مصوبه 
و  مسکن   و  کشاورزی  جهاد  قضاییه،  قوه 
اینکه  بر  منوط  تخلفات  تمام  شهرسازی 
انجام شود مختومه اعالم شود  رفع تخلف 
در حال حاضر هیات مدیره جدید تشکیل 
شده و مدیرعامل پدیده انتخاب شده است 
که باید سریع کارها را انجام دهند زیرا به 
نظر ما رسیدگی به تخلفات تمام شده است 
و حتی اجازه تبلیغ که پیش از این ممنوع 

شده بود مجاز اعالم شد است.
برای  آنچه  کرد:  تاکید  فضلی  رحمانی 
به  رسیدن  است  کننده  نگران  سهامداران 
است  شده  انجام  گذاری  سرمایه  و  سهام 

های  دارایی  مجموعه  کنیم  اعالم  باید  و 
سهامداران  که  هست  ای  اندازه  به  پدیده 
اما  نباشند،  خود  مطالبات  دریافت  نگران 
نحوه  و  نهایی  قیمت  حوزه  در  ها  نگرانی 

واگذاری وجود دارد.
برگزاری  به  اشاره  با  ادامه  در  کشور  وزیر 
حضور  با  کشور  اجتماعی  شورای  جلسات 
نشست  آخرین  از  گفت:  ها  دستگاه  همه 
ایشان دستور دادند  انقالب  با رهبر معظم 
هر شش ماه گزارشات دستگاه ها در حوزه 
آسیب های اجتماعی به صورت فوق العاده 
کار  تقسیم  منظور  همین  به  شود  ارائه 
وزارت  امروز  جلسه  در  و  شده  انجام  ملی 
و  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  بهداشت، 
از  ماهه  دو  گزارش  بهزیستی  سازمان 

عملکرد خود را ارائه دادند.
مصمم  کشور  اجتماعی  شورای  افزود:  وی 
پیگیری  را  جلسات  مصوبات  تمام  است 
امنیت  موضوع  امروز  جلسه  در  کند، 
ماه  از  پس  زیرا  مطرح شد  کشور  سواحل 
سواحل  به  مسافران  سیل  رمضان  مبارک 
حوزه  در  ریزی  برنامه  بنابراین  داریم  را 
تفریحی  رفاهی،  اجتماعی،  فرهنگی،  های 

انجام  فراغت حول سواحل کشور  اوقات  و 
شد.

بودجه  کمبود  به  اشاره  با  فضلی  رحمانی 
سواحل  در  غریق  نجات  از  استفاده  برای 
کمبود  دلیل  به   ۹۴ سال  گفت:در  کشور 
بودجه مشکالتی ایجاد شد اما مصوب شد 
که تمام مطالبات پرداخت شود و در سال 
۹۵ اعتبار 3۰ میلیارد تومانی برای سواحل 

کشور پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: همه دستگاه ها برای پیگیری 
مصوبات شورای اجتماعی کشور اعتباراتی 
میلیارد   ۴۰۰ اعتباری  ردیف  که  دارند 
تومانی در بودجه برای پیگیری آسیب های 

اجتماعی پیش بینی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای 
ساماندهی  ستاد  مسئول  کشور،  اجتماعی 
ابتدای  از  اینکه  به  اشاره  با  سواحل کشور 
سواحل  در  نفر   ۹ تاکنون   ۹۵ خرداد 
گیالن جان  در سواحل  نفر   ۴ و  مازندران 
این  در  گفت:  اند،  داده  دست  از  را  خود 
مدت ۵۸۴ نفر از غرق شدن نجات یافتند.

وی افزود: در حال حاضر ۲7 میلیارد تومان 
به نجات غریق ها بدهکاریم.

وزیر کشور در این خصوص گفت: در سال 
۹3 کاهش ۵۰ درصدی غریق را در سواحل 
کشور داشتیم اما از آنجا که نجات غریق ها 
کارمند هیچ دستگاهی نیستند و با قرارداد 
چند ماهه سر کار حاضر می شوند باید منابع 
انسانی دستگاه ها تشکیل شود. بنا داشتیم 
دستگاه  به  را  کشور  سواحل   ۹۴ سال  در 
های متقاضی واگذار کنیم که در این زمینه 
بسیج فعالیت خوبی داشت. اگرچه ما نگرانی 
سختگیری  کشور  سواحل  در  که  داشتیم 
کنند  برپا  جماعت  نماز  تنها  و  شود  انجام 
اما در بررسی های انجام شده مشخص شد 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خوبی در 

سال ۹۴ انجام شده است.

وزیر کشور:

مشکل امنیتی در شب های قدر نداریم

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
از  انگلیس  مردم  نارضایتی  مجلس  خارجی 
برای  آن ها  موافقت  دلیل  را  اروپا  اتحادیه 
مردم  کرد:  اظهار  و  عنوان  اتحادیه  از  خروج 
تنها  نه  که  رسیدند  نتیجه  این  به  انگلیس 
به  بلکه  نداشته  نفعی  برایشان  اروپا  اتحادیه 

ضررشان نیز بوده است.
سید حسین نقوی حسینی با اشاره به نتیجه 
رفراندوم مردم انگلستان برای خروج از اتحادیه 
اروپا گفت: رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه 
اروپا چند پیام مهم دارد؛ اول اینکه نشان می دهد 
اتحادیه اروپا عملکرد موفقی نداشته و نتوانسته 
تامین  را  انگلیس  مدنظر  آرمان های  و  اهداف 
کند، دیدگاهی که همچون آتش زیر خاکستر 
در سایر کشورهای اروپایی وجود دارد و با این 
اتفاق شعله ور شده و اختالفات بین کشورهای 

اروپایی افزایش پیدا می کند.
وی ادامه داد: پیام دیگر رفراندوم آن است که 

از این به بعد باید منتظر تحوالت 
باشیم  غربی  اروپای  در  مهمی 
چراکه تاکنون اروپایی ها به نحوی 
منازعات  همه  بودند  کرده   تالش 
بکشانند  اروپایی  غیر  حوزه  به  را 
درگیر  دنبال  به  کار  این  برای  و 
کردن و ایجاد منازعه در خاورمیانه، 
آسیای مرکزی و حوزه عربی درگیر 
و منازعه بودند تا کشورهای اروپایی 
با  اما  بپردازند  اتحاد به کارشان  با 
به  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  خروج 
آبستن  نیز  اروپا  که  می رسد  نظر 
تغییر و تحوالت مهمی خواهد شد 

که به مرور زمان معلوم می شود.
نقوی حسینی در ادامه با بیان اینکه آمریکا با 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یکی از ابزارهای 
متحدش را برای اعمال سیاست در سایر نقاط 
جهان از دست می دهد، گفت: تاکنون اتحادیه 
اروپا همچون آچار فرانسه آمریکا بود به طوری 
هر  در  ها  آمریکایی  تجاوز  و  کشی  لشکر  که 
و  شده  انجام  اروپایی ها   حمایت  با  نقطه ای 
دست  ابزار  مجموعه  عنوان  به  اروپا  اتحادیه 

آمریکا بوده است.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
انگلیس  خروج  با  داد:  ادامه  مجلس  خارجی 
همچون  آمریکایی ها  دیگر  اروپا  اتحادیه  از 
و  منافع  به  دستیابی  برای  نمی تواند  گذشته 
مجموعه  که  کند  استفاده  اروپا  از  اهدافشان 
این تحوالت بر روی حوزه های مختلف آمریکا 

تاثیر گذار خواهد بود.

از  اسکاتلند  وزیر  نخست 
احتمال برگزاری همه پرسی 
برای  کشورش  در  جدید 
ماندن  و  بریتانیا  از  جدایی 
در اتحادیه اروپا سخن گفت.

از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
روز  رای  با  تودی،  راشا 
بریتانیا  مردم  پنجشنبه 
اتحادیه  از  جدایی  به 
جدایی  زمزمه های  اروپا، 
اسکاتلند از بریتانیا دوباره 

مطرح شده است.
»نیکال  راستا،  همین  در 
وزیر  نخست  استورجیون«، 
از  که  اسکاتلند  سوسیالیست 
اتحادیه  در  بریتانیا  ابقای  حامیان 
اروپا به شمار می رود طی سخنانی 
گفت: برگزاری دومین همه پرسی 
برای جدایی اسکاتلند از بریتانیا از 

گزینه های روی میز است.
وی افزود: برای اطمینان از وصول 
این گزینه در وقت مقرر، اقدامات 
قانونی انجام آن از همین حاال باید 

ترتیب داده شود.
 %6۲ که  اسکاتلند  وزیر  نخست 
ماندن  به  رای  کشورش  مردم  از 
اسکاتلند در اتحادیه اروپا داده اند 
می گوید در این مورد با مقام های 
ارشد اتحادیه اروپا صحبت می کند.

دنبال  به  ما  گفت:  »استورجیون« 
و  اروپایی  نهادهای  با  مذاکره 
اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
در  اسکاتلند  موقعیت  حفظ  برای 
همین  در  هستیم.  اروپا  اتحادیه 
راستا نیازمند حمایت هرچه بیشتر 

از سرتاسر اسکاتلند هستیم.
نیز  جمعه  روز  راستا،  همین  در 
پیشین  رهبر  سالموند«،  »آلکس 
حزب ملی اسکاتلند، طی اظهاراتی 
گفت: من مطمئنم که »نیکال« بر 
با آنها  اساس همان شعارهایی که 
در انتخابات پیروز شد کار را پیش 
پارلمان  بنابراین  برد....  خواهد 
داشته  را  حق  این  باید  اسکاتلند 
جدیدی  پرسی  همه  که  باشد 
این  در  بریتانیا(  از  جدایی  )برای 

کشور برگزار کند.

نخست وزیر اسکاتلند:

جدایی از بریتانیا گزینه روی میز است

دولت بـرای خودروهای دیزلـی ضرب االجل 
جدیـدی تعییـن کـرده و در صورتی کـه تـا 
1۲ روز آینـده )عیـد فطر( نسـبت به تمدید 
بیمـه شـخص ثالـث اقـدام نکننـد، سـهمیه 
آنهـا  گیـری  سـوخت  و  ابطـال  گازوئیـل 

می شـود. ممنـوع 
 از ابتـدای خـرداد مـاه سـال  جاری، شـرکت 
ملـی پخـش فرآورده هـای نفتی بـرای مالکان 
خودروهـای سـنگین و گازوئیـل سـوز فاقـد 
بیمه شـخص ثالث هشـدار پایانی درباره قطع 
سـهمیه سـوخت در زمان سـوخت گیـری در 

جایگاه هـا صـادر کرده اسـت.
بـر اسـاس ایـن پیام هشـدار کـه بـرای حدود 
۵۴ هزار دسـتگاه خودروی دیزلی صادر شـده 
از مالـکان خودروها درخواسـت شـده حداکثر 
در مـدت زمـان کمتـر از دو هفتـه نسـبت به 
اخـذ بیمه شـخص ثالـث بـرای خـودرو اقدام 
کنـد و در غیـر این صـورت سـهمیه گازوئیل 
ایـن خودروهـا می سـوزد و فروش سـوخت به 

خودروهـای فاقـد بیمـه ممنوع خواهد شـد.
بـر اسـاس آمارهای موجـود در شـرایط فعلی 
حـدود ۵۴ هـزار دسـتگاه خـودروی دیزلـی 
فاقد بیمه شـخص ثالث در کشـور وجود دارد 

که از سـهمیه گازوئیل با قیمت هـای یارانه ای 
اسـتفاده می کنند کـه پیش بینی می شـود با 
ابطال سـهمیه ایـن خودروها در صـورت عدم 
تمدیـد بیمـه شـخص ثالـث به طور متوسـط 
روزانـه حـدود سـه میلیـون لیتـر در مصـرف 

گازوئیـل کشـور صرفه جویـی حاصل شـود.
در همیـن حـال سـتاد مدیریت حمـل و نقل 
و سـوخت از غیـر فعال شـدن کارت سـوخت 
نـاوگان حمـل  و نقـل عمومـی فاقـد بیمـه از 
عیـد فطـر )16 تیـر مـاه 13۹۵( خبـر داد و 
اعـالم کـرد: به حـدود ۵۴ هـزار خـودرو فاقد 
بیمه شـخص ثالـث در این زمینـه اخطار یک  

ماهـه صادر شـده اسـت.
 از سـوی دیگـر بـا هماهنگـی شـرکت ملـی 
پخـش فرآورده های نفتی، سـامانه هوشـمند 
سـوخت و سـتاد مدیریـت حمـل و نقـل  و 
سـوخت کشـور بسـتر و زیرسـاخت های قطع 
از خودروهـا  ایـن دسـته  گازوئیـل  سـهمیه 

فراهم شـده اسـت.
بر اسـاس اعالم سـتاد سـوخت، به خودروهای 
دیزلـی فاقـد بیمه کـه برای سـوخت گیری به 
جایگاه هـا مراجعه می کنند هشـدار »سـوخت 
شـما قطـع خواهد شـد« داده شـود، سـهمیه 

سـوخت ایـن دسـته از خودروهـا در مـدت 
زمـان یـک مـاه تـا ۴۵ روز بعـد قطـع خواهد 

. شد
پخـش  ملـی  شـرکت  حـال  همیـن  در 
فرآورده هـای نفتـی ایـران، اخیرا اعـالم کرده 
اسـت: مالـکان خودروهای سـنگین فاقد بیمه 
شـخص ثالـث از 6 اردیبهشـت مـاه بـا ورود 
بـرای دریافـت  بـه سـامانه هوشـمند  کارت 
دریافـت  بیمـه«  »هشـدار-  پیـام  سـوخت، 
کردنـد و بـر ایـن اسـاس موظـف بـه رفـع 

مشـکل بیمـه خـود تـا خـرداد مـاه بودنـد.
)یکـم  از  کـه  دوم  مرحلـه  در  همچنیـن، 
خردادمـاه( آغـاز شـد، صاحبـان خودروهـای 
سـنگین فاقـد بیمـه شـخص ثالـث بـا ورود 

بـرای دریافـت  بـه سـامانه هوشـمند  کارت 
سـوخت، پیـام »خطا- بیمه« دریافـت کردند.

شـرکت  مدیرعامـل  سـجادی  سـیدناصر 
ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی هـم اخیرا 
در گفتگـو بـا مهـر بـا بیـان اینکه براسـاس 
مذاکراتـی کـه بـا شـرکت های بیمـه و بیمه 
مرکزی انجام شـده اسـت، تخصیص سهمیه 
گازوئیـل بـه خودروهای گازوئیل سـوز فاقد 
قطـع  در سـال جاری  ثالـث  بیمـه شـخص 
خواهد شـد، گفتـه اسـت: در صورتی که در 
زمـان تعیین شـده مالـکان خودروهـا اقدام 
بـه تمدیـد بیمـه شـخص ثالـث خـودروی 
گازوئیل سـوز خود نکنند، سـهمیه سـوخت 

ایـن خودروهـا قطـع خواهد شـد.

جزئیات ضرب االجل گازوئیلی دولت
فروش گازوئیل بدون بیمه ممنوع شد

اروپا آبستن تغییر و تحوالت مهم

نگاه روز
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بانک مرکزی هم تورم را تک رقمی اعالم کرد

امسال  خرداد  به  منتهی  ماه   1۲ در  تورم  نرخ  ایران  مرکزی  بانک 
درصد   ۹.7 معادل  را  پارسال  خرداد  به  منتهی  ماه   1۲ به  نسبت 

اعالم کرده است.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران نرخ تورم 
در 1۲ ماه منتهی به خرداد ماه سال 13۹۵ نسبت به 1۲ ماه منتهی 
به خرداد ماه سال 13۹۴ معادل ۹.7 درصد اعالم شده است. پیش 
از این نیز مرکز آمار ایران تورم ساالنه را در خرداد ماه،  تک رقمی 

اعالم کرده بود و آن را در حدود ۹.۵ درصد تخمین زده بود.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات بانک مرکزی ایران شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایرن در خرداد ماه سال 
13۹۵ به عدد ۲۴۰.۹ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل 1.۲ 
درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین شاخص مذکور در خرداد 
درصد   6.۸ معادل  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  سال 13۹۵  ماه 
افزایش داشتند. بر اساس اطالعات بانک مرکزی ایران شاخص گروه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به 

ماه مشابه سال قبل ۲.7 درصد افزایش داشته است.
همچنین بیشترین تورم متعلق به گروه تحصیل بوده است که در 
و ۲1.7  قبل  ماه  به  نسبت  را  افزایش دو دهم درصدی  ماه  خرداد 

درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده است.
شاخص گروه بهداشت و درمان در خرداد ماه نسبت به ماه مشابه قبل 1.6 

درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1۲.۹ درصد افزایش یافته است.
به  نسبت  سایر سوخت ها  و  گاز  و  برق  آب،  مسکن،  گروه  شاخص 
ماه قبل 6 دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1۰.1 درصد 

افزایش یافته اند.
همچنین تورم کلی کاال در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 

1.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.۵ درصد بوده است.
تورم بخش خدمت در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 7 

دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.7  بوده است.

سقوط نفت، پس لرزه جدایی انگلیس از اروپا

تصمیم انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا و رشد ارزش دالر سبب 
شد قیمت نفت کاهش یابد.

به گزارش ایسنا، قیمت نفت از آغاز معامالت روز جمعه کاهش یافت 
اروپا، معامله گران را  اتحادیه  از  انگلستان برای خروج  زیرا تصمیم 
نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای کاال محتاط کرد و آنان رو به 

سوی خرید دالر سوق داد.
برای  انگلستان،  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید  تصمیم  اعالم  از  پس 
انگلستان به پایین ترین حد خود در 31 سال  استعفا، ارزش پوند 

اخیر رسید و ارزش دالر آمریکا افزایش یافت.
با توجه به قیمت گذاری نفت به دالر، افزایش ارزش این ارز سبب 
می شود خرید نفت برای دارندگان ارزهای دیگر گرانتر تمام شود و 

مطلوبیت نفت خام کاهش یابد.
در پایان معامالت دیروز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت با دو دالر 

و ۵۰ سنت سنت افت، در سطح ۴۸ دالر و ۴1 سنت تثبیت شد.
قیمت هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی آمریکا نیز دو دالر و ۴7 سنت 

کاهش یافت و به ۴7 دالر و 6۴ سنت برای هر بشکه رسید.
درباره  منیجمنت،  انرژی  مؤسسه  شریکان  از  چیرچیرال،  دامنیک 
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا گفت: این یک رویداد تاریخی است 
که نمی توان آن را به آسانی نادیده گرفت، اما بحران کنونی بازار 

برای دوره ای طوالنی ادامه نخواهد یافت.

برنامه عربستان برای تبدیل»االزهر« به پایگاه 
ایران ستیزی

گسترش حمایت عربستان سعودی از »االزهر« مصر، به ویژه در دو 
کشور  این  کامل  درباره سیطره  های جدی  زنی  گمانه  اخیر،  سال 
برای  ابزاری  به  مهم مصری  موسسه  این  تبدیل  امکان  و  االزهر  بر 

دشمنی و مقابله با ایران و تشیع را مطرح کرده است.
عربستان  خارجه  امور  وزارت  شده  افشا  اسناد   ، ایسنا  گزارش   به 
سعودی، نشان می دهد که دلیل توجه عربستان به االزهر آن است 
که می خواهد قطع رابطه میان االزهر، به عنوان بزرگترین موسسه 
اهل سنت در جهان عرب، با شیعیان به ویژه »ایران« ادامه یابد و 
تالش برخی از شیوخ االزهر مانند مرحوم »محمود شلتوت« برای 

کاستن از اختالف میان طرفین با شکست مواجه شود.
پایگاه اینترنتی »ساسه پست« مصر گزارش داد که مجموعه دیگری از 
اسناد حاکی از آن است که »احمد القطان« سفیر عربستان در قاهره 
همواره با نمایندگان االزهر به ویژه شیخ آن و شماری از شخصیت های 
اسالمی در تماس است و برای هماهنگی با آنان جهت مقابله با آنچه 

»ترویج تشیع در مصر« می نامد، تالش می کند.
این مساله، محتوای یکی از نامه های افشا شده از سوی وزارت امور 
از  سعودی  عربستان  مستقیم  غیر  حمایت  درباره  عربستان  خارجه 
کنفرانس مطبوعاتی »محمد حسان«، از مبلغان سلفی، را تایید می 
کند که بر اساس آن قرار شد طرحی زیر نظر االزهر برای مقابله با 

تشیع اجرا شود.
سیاست آل سعود فقط به حمایت از االزهر و ایجاد تقریب دیدگاه 
میان طرفین محدود نمی شود بلکه این خاندان، االزهر را تحت فشار 
قرار داده تا با تحصیل طالب شیعه در این نهاد مخالفت کند و مانع 

سفر پژوهشگران ایرانی به مصر شود.
در حالی که عربستان سعودی معتقد است االزهر نقش اساسی در 
زمینه مقابله با تشیع را دارد، االزهر نیز تاکید کرده است که این نهاد 

دینی و عربستان یک روح در دو بدن هستند!
شومان«،  »عباس  با  تلفنی  تماس  در  پست«  »ساسه  خبری  پایگاه 
جانشین رییس االزهر، پرسش هایی را درباره گسترش نفوذ آل سعود 
عربستان  و  »االزهر  شد:  مدعی  پاسخ  در  شومان  پرسید.  االزهر  در 
ترویج  و  تروریسم  با  پیکرند که هدفشان مبارزه  مانند یک  سعودی 
اسالم میانه رو هستند. حمایت مالی عربستان سعودی از االزهر در این 

چارچوب است،  به ویژه که رسالت هر دوی ما یکی است.«
 به گزارش شبکه خبری العالم ، شومان سپس افزود: »نزدیکی اخیر 
نظام  است که  االزهر  تر  نقش گسترده  ایفای  طرفین در چارچوب 
مصر و عربستان سعودی از آن حمایت می کنند. این نقش همان 

احیای نفوذ جهانی االزهر در جهان عرب و مقابله با تشیع است.«
و  سعودی  سابق  ژنرال  عشقی«،  »انور  دیدگاه  به  شومان  دیدگاه 
رییس مرکز پژوهش های سیاسی و راهبردی الشرق، بسیار نزدیک 
است. عشقی در گفتگو باد »ساسه پست« گفت: »عربستان سعودی 
به  ایران  بایستد؛ چون  ایران  برابر  در  تا  االزهر حمایت می کند  از 

بزرگترین خطر برای جهان اسالم تبدیل شده است«.
گفت:  تشیع،  مذهب  و  ایران  علیه  خود  ادعاهای  ادامۀ  در  عشقی، 
با خطر  مقابله  برای  را  االزهر  اهمیت  به خوبی  »عربستان سعودی 
تشیع درک می کند و می داند که باید این نقش در آینده، متناسب 

با افزایش خطر ایران، گسترش یابد«.
در سال های اخیر، بسیاری از اندیشمندان مسلمان، بارها نسبت به 
نفوذ افراط گرایی وهابیت به االزهر و تبدیل شدن مهم ترین نهاد 
دینی جهان اهل سنت به مرکز نشر رادیکالیسم و فتنه انگیزی در 
جهان اسالم هشدر داده اند. اظهاراتی که به نقل از مسئوالن سعودی 
و رهبران االزهر آمد، نشان می دهد که این هشدارها به جا بوده و 
عربستان، عمال، در حال تبدیل کردن االزهر به ابزار دشمنی علیه 

تشیع و گسترش طایفه گرایی است.

اصالح حقوق گمرکی 
و سود بازرگانی پنج کاال

حقوق  مجموع  وزیران،  هیات  تصمیم  با 
گمرکی و سود بازرگانی پنج کاال اصالح شد.

لوالئی  درب  انواع  شامل:  کاال  پنج  این 
آسانسور،  طبقات  اتوماتیک  آسانسور،درب 
انواع  آسانسور،  کابین  فریم  و  کابین  انواع 
درب اتوماتیک آسانسور )درب کابین( و انواع 

ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور است.
رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت 
امور  وزارت  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
جهادکشاورزی  وزارت   - دارایی  و  اقتصادی 

ابالغ کرد.
زیر  شرح  به  وزیران  هیات  مصوبه  متن 

است:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی پنج 
نامه  آیین  پیوست  جداول  موضوع  کاالی 
با  واردات  و  صادرات  مقررات  قانون  اجرایی 
رعایت ماده )11( آیین نامه یادشده به شرح 

جدول )*(اصالح می شود.
در  مصوبه  این  به  مربوط  )*(جدول 
نشانی به  دولت  رسانی  اطالع   پایگاه 
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در میدان امام حسین)ع( انجام خواهد شد؛

برگزاری شانزدهمین اجتماع 
مدافعان حرم

عنوان  با  حرم  مدافعان  اجتماع  شانزدهمین 
زینبیون«  »تیپ  شهدای  گرامیداشت 
با  همزمان  حرم(  مدافع  پاکستانی  )شیعیان 

غروب شهادت امام علی)ع( برگزار می شود.
به گزارش مهر، شانزدهمین اجتماع مدافعان 
»تیپ  شهدای  گرامیداشت  عنوان  با  حرم 
حرم(  مدافع  پاکستانی  )شیعیان  زینبیون« 
ساعت 1۸ روز دوشنبه 7 تیرماه همزمان با 
امام  میدان  در  علی)ع(  امام  شهادت  غروب 

حسین)ع( تهران برگزار می شود.
در این اجتماع حجت االسالم علیرضا پناهیان 
مداحان  از  جمعی  و  کرد  خواهد  سخنرانی 
میرداماد،  سیدمهدی  جمله  از  بیت  اهل 
و  بهمنی  ا...  روح  سرخی،  سیب  حسین 
عبدالرضا هاللی به مرثیه سرایی می پردازند.

رمزگشایی از کتیبه های میخی
با نرم افزار محققان ایرانی

لغت  فرهنگ  افزار  نرم  آزاد  دانشگاه  محققان 
میخی برای رمز گشایی از کتیبه های خط میخی 
دوره هخامنشی ارائه کردند که کاربر قادر است 

عالوه بر ترجمه، نحوه تلفظ آن را بشنود.
گفت وگو  در  طرح  مجری  امینی آذر  امید 
سازی  پیاده  و  طراحی  به  اشاره  با  ایسنا  با 
این  گفت:  میخی  لغت خط  فرهنگ  نرم افزار 
نرم افزار می تواند کتیبه های خط میخی دوران 
هخامنشی را به ۴ زبان فارسی، کردی، انگلیسی 

و عربی ترجمه کند.
خاطر  افزار  نرم  این  جزئیات  به  اشاره  با  وی 
نشان کرد: در محیط برنامه این نرم افزار صفحه 
کلیدی به خط میخی پیش بینی شده است که 
با آن می توان کلمات میخی را وارد نرم افزار کرد.

آذری اضافه کرد: با وارد کردن کلمات میخی، 
این نرم افزار به صورت خودکار بعد از نوشتن 
دو حرف از کلمه، تمام کلماتی را که با آن دو 
به  را  و کلمات  لیست  حروف شروع می شود، 

طور صحیح ترجمه می کند.
مجری طرح، امکان شنیدن نحوه تلفظ کلمات 
را از قابلیت های این نرم افزار نام برد و یادآور 
شد: صفحه کلید مجازی این نرم افزار به صورتی 
طراحی شده است که با فشردن کلیک ماوس 
روی هر حرف، کاربر می تواند نحوه تلفظ آن 

حرف را بشنود.
به گفته این محقق این نرم افزار قابل نصب بر 
روی کلیه سیستم عامل های ویندوز 7 و ۸ و 

1۰ و XP است.
افزار  نرم  این  اهمیت  به  اشاره  با  آذر  امینی 
نرم افزار مشکل  این  از  استفاده  با  کرد:  اظهار 
اصلی کاربران در ترجمه کتیبه های خط میخی 
دوران هخامنشی که هم اکنون اطالعات کافی 
در مورد آن وجود ندارد، مرتفع خواهد شد و 
عالقه مندان و پژوهشگران رشته باستان شناسی 
می توانند کتیبه های خط میخی را رمزگشایی و 

ترجمه کنند.
وی با اشاره به مزایای این نرم افزار، اضافه کرد: 
صرفه جویی در وقت، کاهش هزینه ها در خرید 
کتاب و استفاده از اینترنت، کاربرد آسان، عاری 
بودن از هر گونه خطا و اشتباه در معنی کلمات، 
عموم  و  گردشگران  برای  آن  شدن  کاربردی 
مردم در بناهای تاریخی و توانایی در خواندن 
متون میخی بدون نیاز به راهنما در محل های 

تاریخی از جمله مزایای این نرم افزار است.
آزاد  دانشگاه  پژوهشگران  سوی  از  طرح  این 

واحد مهاباد اجرایی شده است.

خبرخبر

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
رژیم  اطالعاتی  سرویس  و  ها  آمریکایی 
صهونیستی به دنبال ضربه زدن به نیروهای 
را  بیوتروریستی  و حمالت  هستند  انقالب 

باید جدی گرفت.
منزل  در  حضور  با  بروجردی  الدین  عالء 
نادر طالب زاده کارگردان ارزشی و انقالبی 

ایران از وی عیادت کرد.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس 
خارجی مجلس در این دیدار از نزدیک در 
جریان روند درمانی این کارگردان انقالبی 
و والیی قرار گرفت و برای وی از خداوند 
متعال بهبودی کامل این کارگردان مومن و 
انقالبی را در این ماه ضیافت الهی خواستار 

شد.
و  ها  آمریکایی  اظهارداشت:  بروجردی 
به  صهونیستی  رژیم  اطالعاتی  سرویس 
انقالب  نیروهای  به  زدن  ضربه  دنبال 
باید  را  بیوتروریستی  حمالت  و  هستند 

جدی گرفت.
از  تشکر  با  نیز  زاده  طالب  دیدار  این  در 

بروجردی و همراه وی برای عیادت از خود، 
وضعیت کنونی و روند درمان خود را خوب 

ارزیابی کرد.
وی گفت: طرح علنی این توطئه مسمومیت 
بیولوژیک فقط برای در جریان قرار گرفتن 
استکبار  توطئه ها ی  از  مردم و مسئوالن 

جهانی بود.
این  که  این  بیان  با  عمار  جشنواره  دبیر 

در  خللی  و  مشکل  کسالت  و  مسمومیت 
روند کارهای در دست اقدام هنری وی به 
وجود نیاورده است، اظهار داشت: در حال 
حاضر تحت نظر پزشکان روند درمانی در 
حال انجام بوده و امیدوارم که با دعای خیر 

شما بهبودی کامل حاصل شود.
طالب زاده ادامه داد: هفته گذشته وضعیت 
جسمانی من به دلیل آلودگی هوا نامناسب 

شد و اکنون باید در منزل فضای در بسته 
بیمارستان  در  نیز  پیش  چندی  و  باشم 

بستری بودم که حالم کمی متعادل شد.
عالیات  عتبات  به  یادآور شد: در سفر  وی 
ترور  آن  عوامل  و  جهانی  استکبار  توسط 
یک  با  که  صحبتی  در  شدم،  بیولوژیک 
متخصص بیوتروریسم داشتم از این موضوع 

مطلع شدم.
نادر طالب زاده هنرمند،  مستندساز و فعال 
فرهنگی جبهه انقالب اسالمی یک سال و 
لپ  و  عراق چمدان  به  سفر  در  پیش  نیم 
تاپ وی در هتلی در نجف اشرف به سرقت 

رفت که پس از مدتی در کربال پیدا شد. 
وی  لپ تاپ  اطالعات  زاده  طالب  گفته  به 
که  روز  همان  از  اما  بودند  کرده  خالی  را 
آلوده  دلیل  به  گرفت  تحویل  را  چمدان  
جسمانیش  حال  چمدان  وسایل  کردن 

نامساعد شد.
وی اخیرا به دلیل عارضه و نارسایی قلبی در 
بخش مراقبت های در یکی از بیمارستان های 
تهران بستری شد. پزشکان ترور بیولوژیک 

این کارگردان را تایید کرده اند.

بروجردی:

آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ضربه زدن به نیروهای انقالب هستند

مراحـل  وارد  جنوبـی  پـارس   ۲1 فـاز  سـکوی 
بارگیـری و انتقـال شـد. بـه ایـن ترتیـب در دو 
هفتـه اخیـر ایـن سـومین سـکو در ایـن میـدان 

بـوده کـه بارگیـری شـده اسـت.
فازهـای  تکمیـل  پـروژه  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
باقـی مانـده پـارس جنوبـی یکـی از مهمتریـن 
برنامه هـای وزارت نفـت تـا پایـان دولـت یازدهم 
اسـت تـا تولیـد گاز از ایـن میـدان بـه بیـش از 

برسـد. روز  متـر مکعـب در  میلیـون   ۵۰۰
در حـال حاضر مراحـل ابتدایی بارگیری سـکوی 
۲7۰۰ تنـی فـاز ۲1 در یارد خرمشـهر آغاز شـده 
بارگیـری سـکوهای  از  پـس  ایـن سـکو  اسـت. 
فازهـای 1۹A و 1۸B، طـی هفته اخیر، سـومین 

سـکوی بارگیری شـده به شـمار مـی رود.
شـرکت نفـت و گاز پـارس کـه مجـری توسـعه 
فازهـای ۲۰ و ۲1 پـارس جنوبـی اسـت پـروژه 
سـاخت، حمـل، نصـب و راه انـدازی دو سـکوی 
ایـن فازهـا و همچنیـن احـداث دو رشـته خـط 
لولـه ۲۲ اینچـی انتقـال گاز از سـکوهای اصلـی 
بـه پاالیشـگاه خشـکی در مجموع بـه طول ۲1۰ 
کیلومتـر و کابـل دریایـی بـرای اتصال سـکوها را 
به شـرکت مهندسـی و سـاخت تاسیسات دریایی 

ایـران واگـذار کرد.
بـا  جنوبـی  پـارس  امسـال،  برنامه هـای  طبـق 
بهـره بـرداری از پنـج فاز پـارس جنوبی در سـال 
جـاری، در برداشـت گاز از ایـن میـدان مشـترک 

بـا قطـر برابـر می شـود.

شرکت  شناسایی 1۹  از  ناجا  آگاهی  پلیس  رئیس  جانشین   
کالهبردار با ۴۸۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی خبر داد .

سردار مسعود منفرد در تشریح شناسایی این شرکت ها گفت: 
در این رابطه سه تن در بازداشتگاه بسر می برند و در اختیار قوه 
قضائیه قرار دارند که یکی از آنان در زمینه کالهبرداری و جعل 

اسناد سابقه دارد.
منفرد گفت: پلیس در عملیات ویژه ای ۲ موسسه بزرگ در تهران 
با فعالیت غیر قانونی را شناسایی کرد که این موسسات اقدام به 
فروش فاکتورهای جعلی می کردند؛ ضمن اینکه از مهر برخی 
شرکت ها که وجود خارجی نداشتند و همچنین از فاکتور و مهر 

شرکت های ثبت شده نیز سوء استفاده می کردند.
وی درباره شرکت های ثبت شده اظهار کرد: این شرکت ها ، 
فاکتور و مهرهای خود را در اختیار این موسسات قرار داده بودند 
که موسسات یاد شده نیز از این فاکتور و مهر ها سوء استفاده 

می کردند.
منفرد ادامه داد: مهر شرکت هایی که سالم و قانونی کار کرده اند 
و دارای برندهای معتبری بوده اند مورد سواستفاده این موسسات 
قرار گرفته است؛ به گونه ای که این موسسات از مهر این شرکت ها 
استفاده و فاکتورهایی به سازمان مالیاتی کشور ارائه می کردند و 
شرکت های معتبر هم بعد از مدت ها متوجه می شدند که از 
فاکتور و مهر آن ها سوء استفاده و برای آنها فرار مالیاتی در نظر 
گرفته شده است. وی ادامه داد: اقدام اصلی این موسسات، فرار 
مالیاتی و همچنین سوءاستفاده از شرکت ها برای اخذ وام های 
کالن و مختلف از بانک های کشور و همچنین فروش کاالهای 

قاچاق و جلوه دادن کاالها به صورت قانونی بوده است.
منفرد اضافه کرد:موسسه ای دیگر مهر شرکت ها را جعل می 
کرد که در این راستا 1۵۰ مهر جعلی کشف شد؛ این موسسه 
همچنین از طریق فروش فاکتور های شرکت ها ، سرمایه کالنی 

را به جیب زده است.
جانشین پلیس آگاهی ناجا اضافه کرد: برخی از شرکت های سوری 
که فاکتورهای خود را در اختیار این موسسات گذاشته اند درصدی 

از سود را از این موسسات دریافت می کردند.
منفرد ادامه داد: برخی از شرکت های کالهبردار، دارای ساختمان 
مجهزتر و کارمندان بیشتری بودند که عموما کارمندان آنها از 

موضوع کالهبرداری مطلع نبودند.
به گفته این مقام انتظامی، یکی از این شرکت ها از حدود 6۰۰ 
مهر جعلی و ساخته شده و فاکتورهای چاپ شده معتبر استفاده 

می کرد و از این طریق فرار مالیاتی داشتند.
جانشین پلیس آگاهی ناجا با اشاره به محدودیت برای نام بردن 
از این موسسات، گفت: پرونده این موسسات و شرکت ها در حال 
رسیدگی است؛ این موسسات و شرکت ها در پوشش های مختلف 
دفاتر بیمه فعالیت می کردند و از هر ترفندی برای کالهبرداری 
استفاده می کردند. به گفته سردار منفرد، این موسسات و شرکت ها 
در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان، مازندران و 

البرز فعالیت داشته اند.
وی به تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، 
این  دقیق  بررسی  برای  ناجا  آگاهی  پلیس  و  مالیاتی  سازمان 
پرونده اشاره کرد و گفت: برخی از شرکت هایی که از مهر آنها 

سوء استفاده شده است باید دعوت شوند تا اطالعات دقیق تری 
بدست آوریم.

منفرد اضافه کرد: فروش فاکتور و فرار مالیاتی این شرکت ها به این 
شکل بوده است که برای نشان دادن کارکرد مطلوب خود از طریق 
فاکتور شرکت ها، خرید می کردند که نشان دهنده میزان خرید و 
فروش کاالهای مختلف بوده است؛ براین اساس هر چه فاکتورهای 
بیشتری ایجاد می کردند ، عملکرد بیشتری از خود نشان می 
دادند و زمانی که خرید و فروش یکسان بود ، فرار مالیاتی داشتند 
و درصورتی که خرید بیشتر و فاکتور کمتر بود از سازمان مالیاتی 

کشور طلبکار می شدند.
وی ادامه داد: این کالهبرداری سبب شد تا شرکت هایی که قانونی 
کار می کردند مورد سوء استفاده قرار بگیرند و مالیات فراوانی 
پرداخت کنند و برخی از شرکت ها نیز به خاطر این کالهبرداری 

نابود شوند.
باید  قانونی است  اضافه کرد: شرکت هایی که کارشان  منفرد 
سازمان،  این  که  چرا  کنند  مراجعه  کشور  مالیاتی  سازمان  به 
فاکتورهایی از این شرکت ها در اختیار دارد که باید شرکت ها با 

مراجعه خود و ارائه توضیحات، تبرئه شوند.
این  به  رسیدگی  در  کرد:  تاکید  ناجا  آگاهی  پلیس  جانشین 
کالهبرداری تاکنون تنها 1۹ شرکت مورد بررسی و شناسایی قرار 
گرفته و با توجه به 7۵۰ شرکتی که مهرهای آن ها بدست آمده 
است، ممکن است تعداد شرکت های کالهبردار افزایش یابد که 
البته بررسی های ما ادامه دارد. منفرد اضافه کرد: با همکاری مراجع 
قضائی، بازپرس پرونده و پلیس آگاهی به صورت ویژه و شبانه 

روزی و حتی در ایام تعطیل به این پرونده رسیدگی می شود.
وی افزود: در این راستا تعدادی از متهمان دستگیر شده و با وثیقه 
آزاد شده اند اما مسئوالن اصلی موسسات که سه تن)دو مرد و یک 
زن( هستند در بازداشت به سر می برند و در اختیار قوه قضائیه اند 
که البته یکی از آن ها در زمینه جعل اسناد و کالهبرداری سابقه 

دار و متهمان دارای تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشدند.
منفرد گفت: به نظر می رسد این موسسات از سال ۹۰ کار خود را 
آغاز کرده بودند و در نیمه دوم سال گذشته با مراجعه چند شرکت 
که برای آن ها اظهارنامه مالیاتی آمده بود و متوجه شده بودند که 
از مهر و فاکتورهای آن ها سوء استفاده شده است ، پیگیری این 

موضوع آغاز شد.
وی به عنوان نمونه به یکی از شرکت های کالهبردار اشاره کرد و 
گفت: یکی از شرکت ها، ساختمان چهار طبقه بوده و کارمندان 
بسیاری داشته است که با توجه به موقعیتی که این شرکت داشت، 
شناسایی آن سخت بود اما با بازرسی های صورت گرفته، ماهیت 

اصلی شرکت مشخص شد.
به گفته وی برخی از مهر و فاکتورها به منزل برخی از کارکنان 

منتقل شده بود که آن ها نیز کشف شد.
منفرد یکی از آسیب های ناشی از کالهبرداری این شرکت ها را 
قانونی نشان دادن قاچاق عنوان کرد و گفت: از اواخر سال گذشته 
اقدامات الزم برای برخورد با کالهبرداری این شرکت ها آغاز شد 
اما تاکنون نتوانستیم تمام تخلفات شرکت ها را رسیدگی کنیم که 
امیدواریم با رسیدگی و بررسی بیشتر مبلغ واقعی سوء استفاده 

آن ها را گزارش دهیم.

شناسایی دو موسسه بزرگ کالهبرداری
 ۴۸۰میلیارد فرار مالیاتی ۱۹ شرکت

اد      امه از صفحه1
گسترده،  تحریک  روانی،  جنگ  خاطر  به  این 
طایفه ای کردن مساله و روند بسیار سریع اوضاع 
در صحنه نبرد بود. وقتی نبرد در قلب دمشق، 
حمص، حلب و شهرهای اصلی آن جریان داشت 
دشوار بود که کسی بگوید بتوانیم با آن مقابله 
اما آنچه  کنیم و چالش ها را در هم بشکنیم. 
در اندیشۀ مصطفی بدرالدین می گذشت، همین 
وی  درک  درستی  که  بود  ای  تجربه  این  بود. 

نسبت به رویدادها را ثابت کرد«.
نصر ا... دربارۀ وضعیت حساس حلب هم تأکید 
فرصت  »اعطای  شهر  این  کردن  رها  که  کرد 
جدیدی به طرح آمریکایی - سعودی - تکفیری 
برای محقق کردن یک پیروزی بزرگ در سوریه 
را  مقاومت  گذشته  های  موفقیت  همه  و  بود 
حلب  در  بود  الزم  وقتی  لذا  کرد.  می  تهدید 
باشیم، به آنجا رفتیم و در حلب باقی خواهیم 

ماند. این رویکرد شهید بدر الدین بود«.
دربارۀ  شده  منتشر  شایعات  به  پاسخ  در  او 
تلفات سنگین حزب ا... در حلب گفت: »نبرد 
های سهمگین در حلب در جریان است. برخی 
ا... در حلب و  ادعاهایی درباره شکست حزب 
وارد آمدن ضربات شدید به حزب ا... در رسانه 
پاسخ  وارد  اما  های گروهی مطرح می کنند، 

شویم.  نمی  ها  آفرینی  جنجال  این  به  گویی 
این بخشی از جنگ روانی علیه ماست. اما آنان 
اشتباه می کنند. تلفات حزب ا... در حلب ۲6 
شهید ، یک اسیر و یک مفقود بوده است. این 
تعداد واقعی تلفات حزب ا... در حلب بوده و هر 
سخنی غیر از آن نادرست و غیر دقیق است«.

تروریست  تلفات سنگین  به  ادامه  در  ا...  نصر 
های  کشته  »شمار  گفت:  و  کرد  اشاره  ها 
روز   ۲۴( جاری  ماه  ابتدای  از  تروریست 
آنان  نفر  ها  ده  که  بوده  نفر   617 گذشته( 
سرکرده عملیاتی بوده اند. ۸۰۰ تروریست هم 
مجروح شده اند. ۸۰ تانک، نفر بر و خودروی 

نظامی آن ها هم منهدم شده است«.
مالی  های  تحریم  دربارۀ   ا...  حزب  کل  دبیر 
قانون  »درباره  گفت:  حزب  این  علیه  آمریکا 
مسلم  بگویم  باید  آمریکا  مالی  های  تحریم 
است که ما این قانون را به طور کامل رد می 
کنیم. نوعی بچگی و حماقت در برخی رسانه 
های لبنانی و عربی وجود دارد. حتی اگر این 
قانون اجرا شود  باز هم ما به عنوان یک حزب 
جهادی تاثیری از این قانون نمی پذیریم. این 
قانون هیچ اثر مادی بر حزب ا... ندارد؛ چون 
بازرگانی  ما طرح های تجاری و شرکت های 

نداریم که از طریق بانک ها فعالیت کنند«.
ا...، در ادامه توضیحات خود  سید حسن نصر 
دربارۀ بی تاثیر بودن قانون تحریم های مالی 
می  ایران  از  ا...  حزب  »بودجه  گفت:  آمریکا 
موضوع  این  با  ارتباطی  طرفی  هیچ  و  رسد 
موشک  مانند  رسد،  می  ایران  از  پول  ندارد. 
هایی که با آن اسراییل را تهدید می کنیم. از 
ایران و رییس  امام خامنه ای، دولت  حضرت 
جمهور آن به خاطر حمایت بی دریغ از ما در 
سال های گذشته تشکر می کنیم. ما حقوق ها 
را می پردازیم و مشکلی در این زمینه نداریم«.
ا... دربارۀ وضعیت بحرین و مساله سلب  نصر 
تابعیت آیت ا... عیسی قاسم نیز گفت: »آنچه 

مقام های بحرین انجام دادند، بسیار خطرناک 
معیارهای  بر  مبتنی  مردم  های  خواسته  بود. 
به  و  بوده  المللی  بین  و  اخالقی  انسانی، 
خشونت دست نزده اند. آل سعود می خواهد 
بحرین  ملت  به  حقوق  اعطای  و  گفتگو  مانع 
شود؛ چون آزادی ملت بحرین زمینه را برای 
قیام ملت عربستان، این ملت محروم از حقوق 

سیاسی، هموار می کند«.
قیام  بودن  آمیز  مسالمت  بر  تاکید  با  ا...  نصر 
»ظلم،  گفت:  ان  رهبران  و  بحرین  مردم 
این  جوانان  بحرین  رژیم  تعدی  و  سرکوب 
عیسی  شیخ  اما  کشاند،  خروش  به  را  کشور 
قاسم و امثال وی مانع خشونت شدند و شور 
مردم را کنترل کردند. اگر یک نفر در جهان 
عیسی  باشد، شیخ  نوبل  جایزه صلح  شایسته 

قاسم است«.
بحرین  علمای  و  قاسم  »شیخ  افزود:  ا...  نصر 
به  چیزی  کسی  و  نیستند  کسی  روی  دنباله 
آنان دیکته نمی کند. این آل خلیفه است که 
دنباله رو آل سعود و نماینده انگلستان است«.
دبیر کل حزب ا...، در پایان، تاکید کرد: »دنیا 
اجرای  از  برای جلوگیری  به مسئولیتش  باید 
اخراج  و  قاسم  تابعیت شیخ عیسی  لغو  حکم 

وی از کشور عمل کند«.

سخنان مهم نصرا... درباره ایران، نبرد حلب و عیسی قاسم

ماراتن بارگیری سکوهای 
گازی پارس جنوبی
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فروش ۵۰۰ هزار تومانی کودک در تهران

عضو شورای اسالمی شهر تهران از ابالغ دستور العمل واگذاری نوزادان 
معتاد به بهزیستی خبر داد.

فاطمه دانشور در گفتگو با فارس  با اشاره به خرید و فروش نوزادان مادران 
معتاد در تهران، گفت: بعد از طرح این موضوع جلساتی در وزارت بهداشت 

داشتیم که وزیر دستور بررسی داد.
وی با بیان اینکه قرار شد کودکانی که از مادران معتاد متولد می شوند و 

دارای اعتیاد هستند مورد بررسی قرار گیرند.
عضو شورای اسالمی شهر تهران با تأکید بر این موضوع که آمار معنی داری 
از میزان کودکانی که از مادران معتاد متولد می شوند به دست آورده ایم، 
گفت: فقط در ۵ بیمارستان طی ۸ ماه 1۵۰ کودکی متولد شد که مبتال 
به اعتیاد بودند. البته بگویم که این بیمارستان ها هم صد درصد همکاری را 
نداشتند.دانشور اضافه کرد: ۸ ماه اطالعات جمع کردیم و نتیجه مشاهدات 
را به وزارت بهداشت مطرح کردیم و در نتیجه ابالغیه ای وزارت بهداشت 
صادر کرد مبنی بر اینکه نوزادانی که از مادران معتاد متولد می شوند در 

صورت اعتیاد باید به بهزیستی ارجاع داده شوند.
وی با اشاره به اینکه برخی از این مادران شرایط بسیار بحرانی دارند، گفت: 
این کودکان اوراق هویت ندارند و شناسنامه ای هم برای آنها صادر نشده 
است.عضو شورای اسالمی شهر تهران تأکید کرد: در صورتی که بیمارستان ها 
متوجه شوند نوزادی اعتیاد دارد باید با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند و در 
صورتی که کودک مبتال به اعتیاد و ایدز است بعد از تحویل به اورژانس باید 
تحویل بهزیستی داده شود تا مراحل تأیید صالحیت والدین محرز شود که 

البته اینها بیشتر پدر ندارند و عمدتاً مادر دنبال کارهای بچه است.
به گفته دانشور، برخی از بیمارستان ها کودک را باالجبار به مادر می دهند در 
صورتی که مادر از دریافت کودک امتناع می کند و بعد از اینکه بیمارستان 

به زور کودک را به مادر می دهد مادر آن کودک را به فروش می رساند.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار ما از ۵ بیمارستان 1۵۰ کودک مبتال به 
اعتیاد بودند، گفت: این را بگویم که در مدت ۸ ماه تعدادی از این کودکان 
ناپدید شدند و االن بچه ای وجود ندارد البته این گزارش را به مقامات قضایی 

داده ایم تا آنها پیگیر شوند اما به احتمال زیاد بچه به فروش رفته است.
دانشور با بیان اینکه از 1۵۰ کودک مبتال به اعتیاد 6۰ کودک تحویل 
بهزیستی داده شده است، گفت: بقیه نوزادان نزد مادران هستند که مددکار 
به صورت هفتگی سرکشی می کند و عمده مشکل آنها نداشتن اوراق هویت 
است.به گفته وی، حتی اگر این افراد هم شناسنامه دریافت کنند جلوی اسم 

پدر خالی است و در آینده دچار مشکل می شوند.
عضو شورای اسالمی شهر تهران تأکید کرد: رنج قیمت فروش نوزاد متفاوت 
است و از ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است البته اگر نوزاد معتاد 
باشد رقم فروش آن پایین تر و اگر سالم باشد به قیمت باالتری به فروش 
می  رسد.دانشور دوباره تأکید کرد که آمار 1۵۰ کودک مبتال به اعتیاد فقط 

برای ۵ بیمارستان است و این تعداد بسیار زیاد است.

خودروهای فرسوده جریمه می شوند

معاون سازمان محیط زیست با اشاره به تصویب برش یکساله کاهش 
آلودگی هوا در کالن شهرها و تهران گفت: براساس این مصوبه سازمان 
محیط زیست با همکاری آموزش و پرورش و وزارت علوم موظف شده است 
ظرف 3 ماه تعطیالت مدارس و کاهش ساعت کاری ادارات در روزهای 

آلودگی هوا را ساماندهی کند.
سعید متصدی در نشست خبری که صبح دیروز در محل سازمان حفاظت 
محیط زیست برگزار شد در خصوص مصوبه اخیر دولت در راستای کاهش 
آلودگی هوا و برش یکساله آلودگی هوای کالن شهرها گفت: دولت اخیراً 
مصوبه ای را در زمینه آلودگی هوا در تاریخ 1۹ خرداد ۹۵ به تصویب رساند 
که این مصوبه برش یکساله کاهش آلودگی هوای کالن شهرها و تهران 

است و چهارشنبه گذشته این مصوبه ابالغ شد.
متصدی افزود: منابع متحرک و ساکن موثر در آلودگی هوا در این مصوبه 
 LEZ احکام مختلفی دارد. در زمینه منابع متحرک اجرایی شدن طرح
مورد توجه می باشد که مقررات و مسائل آن از طریق وزارت کشور به زودی 

اجرایی می شود و باید از آبان ماه شاهد اجرای این طرح باشیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مباحثی که در مصوبه دولت مورد تاکید 
قرار گرفته است محدودیت برای تردد خودروهای فرسوده با در نظر گرفتن 
جریمه است که این موضوع نیز باید ظرف ۲ هفته پس از ابالغ انجام شود 
و خودروهای فرسوده از این پس در صورت تردد در بزرگراه ها و خیابان های 
کالن شهرها و شهرهای مختلف جریمه می شوند.وی افزود: وزارت راه و 
شهرسازی، دادگستری و وزارت کشور مسئول اجرای طرح جریمه کردن 
خودروهای فرسوده در صورت تردد در خیابان ها هستند. از سوی دیگر 
صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس این مصوبه منوط به مفاصا حساب 
تخلفات رانندگی شده است، همچنین افتتاح طرح سیم فا پس از ابالغ باید 
انجام شود.متصدی با اشاره به تعطیلی های سال گذشته به دلیل افزایش 
آلودگی هوا گفت: از زمستان سال گذشته تعطیلی هایی داشتیم که به دلیل 
آلودگی زیاد هوا اتفاق افتاد. در این زمینه محیط زیست با همکاری آموزیش 
و پرورش و وزارت علوم مسئول شده است ظرف 3 ماه موضوع تعطیالت 

مدارس و کاهش ساعت کاری ادارات را ساماندهی و زمان بندی کند.

»لباس هماهنگ دانش آموزی« اجباری نیست
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه 
حرکت در مسیر لباس های هماهنگ دانش آموزان را تشویق می کند اما 

الزامی و اجباری نیست.
حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ 
به پرسشی در خصوص »اخذ وجه از اولیاء در زمان ثبت نام به منظور تهیه 
لباس هماهنگ دانش آموزان«، گفت: لباس هماهنگ سراسری از طرف 
وزارتخانه اعالم نشده و اختیار به استان ها داده شده است و آنها نیز به 
مناطق اختیار تصمیم گیری داده اند.وی افزود: از سوی آموزش و پرورش 
دستور العمل حجاب و عفاف ابالغ شده است که نوع پوشش دانش آموزان 
دختر و پسر از لحاظ رعایت حجاب و عفاف و نیز رنگ و جنس تأکید 
شده است و اختیار تصمیم گیری در دست ادارات کل آموزش و پرورش 
استان هاست.کفاش با بیان اینکه بدون آنکه فشاری بر خانواده ها تحمیل 
شود، حرکت مدارس به سمت هماهنگ سازی ضروری است، تصریح کرد: 
هماهنگ سازی لباس های دانش آموزان آثار مطلوب فراوانی دارد، اکنون 
روش تشویقی دنبال می شود و اجباری در کار نیست و نباید خانواده ها در 
این عرصه مجبور شوند.معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 
جلوگیری از تبعیض، تفاخر، خودبینی و خودبرتر بینی را از آثار لباس 
هماهنگ دانش آموزان دانست و گفت: سادگی و ارزانی لباس ها از جمله 

مالک هایی است که مدیران مدارس باید در نظر داشته باشند.

هدف از انجام شیمی درمانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه طول مدت شیمی 
درمانی به عوامل متعددی از قبیل اندازه تومور و میزان گسترش آن بستگی 
دارد، گفت: شیمی  درمانی می تواند به صورت تزریق سرپایی، بستری و یا 
حتی خوراکی انجام شود.علی یعقوبی جویباری در گفتگو با فارس در این 
رابطه اظهار کرد: در ارتباط با موضوع سرطان و شیمی درمانی اظهار داشت: 
سرطان به رشد بیش از حد و بدون کنترل سلول های بدن گفته می شود که 
گاهی این سلول ها قدرت دسترسی به عروق خونی لنفاوی به استرس دور 
دست را دارند.وی افزود: داروهای شیمی درمانی به سلول هایی که قدرت 
تکثیر باالیی دارند تمایل بیشتری داشته در نتیجه در سلول ها و بافت های 
سرطانی تجمع پیدا می کنند. همچنین شیمی درمانی به چند هدف که 
شامل درمان تکمیلی، درمان قطعی، کنترل رشد و کنترل عالئم است 
استفاده می شود.یعقوبی اضافه کرد: طول مدت شیمی درمانی به عوامل 
متعددی از قبیل اندازه تومور و میزان گسترش آن بستگی دارد. همچنین 
شیمی  درمانی می تواند به صورت تزریق سرپایی، بستری و یا حتی خوراکی 

انجام شود. 

خدمات بیمه سالمت همگانی 
برای نیازمند رایگان است

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت 
از حذف یکی از دفترچه های افراد دارای دو یا چند 
دفترچه بیمه در سال جاری خبر داد و گفت: تکلیف 
نحوه دریافت حق بیمه از دارندگان بیمه سالمت 

همگانی تا سه هفته آینده مشخص می شود.
مهندس عباس پاشا  در این باره اظهار کرد: طی 
دوسال اخیر موفق به پوشش بیش از 11 میلیون  
نفری در قالب بیمه سالمت همگانی شدیم که بیش 

از ۸۰ درصد آنها حاشیه نشین کالن شهرها بودند.
 وی افزود: حق بیمه این گروه از بیمه شدگان برای 
یک سال اول از سوی دولت تقبل شد اما برای ادامه 
یافتن آن ، کارهای کارشناسی در حال انجام بود تا 
به فرمولی برای دریافت حق بیمه از دارندگان این 
دفترچه ها برسیم که این امر محقق شده است و 
نتایج در کمتر از یک ماه آینده اعالم و به این ترتیب 

نحوه دریافت حق بیمه مشخص خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه البته خدمات بیمه سالمت 
صورت  به  کماکان  نیازمند  اقشار  برای  همگانی 
رایگان ارائه خواهد شد و ما وجهی از اقشار نیازمند 
برای این منظور دریافت نمی کنیم گفت: ترتیبی 
اتخاذ می شود تا تنها آن دسته از افراد که دارای 
توانمندی مالی هستند در اجرای طرح و پرداخت 

حق بیمه با ما مشارکت کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت 
دست  در  برنامه های  از  دیگر  یکی  اینکه  بیان  با 
اقدام سازمان بیمه سالمت، حذف همپوشانی های 
بیمه ای است اظهار کرد: افرادی را در کشور داریم 
از  بیمه  یا چند دفترچه  دو  که همزمان صاحب 
بیمه گرهای مختلف هستند که در صدد هستیم 

حذف دفترچه ها را در سال پیش رو انجام دهیم.
پاشا همچنین به کنترل هزینه ها به عنوان اولویت 
سازمان بیمه سالمت اشاره کرد و گفت:  نظام ارجاع 
پرونده  استقرار  پزشکی،  خدمات  بندی  سطح  و 
الکترونیک و ابالغ گایدالین ها را از طریق وزارت 
بهداشت، بازنگری کتاب ارزش نسبی خدمات را از 
طریق شورای عالی بیمه و سیاست های بالینی را 
از سوی همکاران خود در سازمان بیمه سالمت به 

منظور کنترل هزینه ها پیگیری می کنیم.

تشخیص ناهنجاری های 
مادرزادی در دوران جنینی 

و  زنان  بین المللی  کنگره  پانزدهمین  دبیرعلمی 
مامایی ایران از امکان تشخیص بیشتر ناهنجاری های 
مادرزادی اعم از ناهنجاری قلبی، سیستم اعصاب 
مرکزی، کلیه ها و مجاری ادراری، دستگاه گوارش، 
با سونوگرافی  اندام ها در دوران جنینی   صورت و 
خبر داد.دکتر وجیهه مرصوصی با اشاره به آمار یک 
تا دو درصدی تولد نوزادان با ناهنجاری شدید، اظهار 
کرد: این رقم تا سن بلوغ به پنج درصد افزایش 
می یابد و با تشخیص قبل از تولد بخصوص قبل از 
هفته 1۹، می توان از تولد زنده این نوزادان که بار 
مالی و اجتماعی روانی زیادی را به خانواده تحمیل 

می کند، ممانعت کرد.
وی افزود: بروز این ناهنجاری ها علل مختلفی دارد 
به عوامل محیطی،  آنها می توان  از مهم ترین  که 
ژنتیکی و مصرف برخی داروها در دوران بارداری 
اشاره کرد. تالش متخصصین بر این است که با 
پیشرفت تکنیک تصویربرداری سونوگرافی بتوان در 
سه ماهه اول بارداری بسیاری از این ناهنجاری ها را 
تشخیص داده و در همان سه ماهه اول اقدام به ختم 
بارداری کرد و در مواردی هم که ضایعه قابل ترمیم 
است، بعد از تولد اقدامات ضروری از جمله جراحی را 
انجام داد. البته در مواردی هم جنین در داخل رحم 
قابل درمان است و با تکنیک های خاص می توان 
اقدام کرد.این فلوشیپ پریناتولوژی  این عمل  به 
همچنین عنوان کرد: زمانی که خانواده ای صاحب 
فرزندی با ناهنجاری مادرزادی است، احتمال اینکه 
فرزند دوم نیز به این ناهنجاری مبتال شود چهار 
پایان  در  مرصوصی  می یابد.  افزایش  برابر  پنج  تا 
به  ابتال  خانوادگی  زمینه  که  افرادی  کرد:  تاکید 
ناهنجاری های مادرزادی را دارند باید قبل از اقدام 

به بارداری با پزشک مشورت کنند.

قانون تسهیل ازدواج جوانان 
در حد آیین نامه باقی مانده

 
اشاره  با  زنان  اجتماعی  فرهنگی-  شورای  رییس 
گفت:  خانواده  و  زنان  حوزه  قانونی  خالءهای  به 
بیشترین خالء موجود در اجرای قوانین و اعمال 
سلیقه در این کار است. نظارت مجلس بر حسن 
اجرای قانون بسیار موثر است و می توانیم با کمک 

هم بر اجرای قوانین نظارت اجرایی کنیم.
نمایندگان  امیدوارم  کرد:  اظهار  خزعلی  کبری 
مجلس دهم مانند تمام نمایندگان ادوار مختلف 
مجلس که تعهد کردند و قسم به قرآن خوردند به 
قانون اساسی و نظام والیی پایبند باشند . به نظر 
می رسد نمایندگان زن نیزبه علت انگیزه های خود 
به موضوعات زنان مانند تحصیل،اشتغال و خانواده و 

رفع معضالت حوزه زنان و خانواده بپردازند.
وی با بیان اینکه قوانین خوبی در برخی حوزه های 
زنان داریم گفت: الزم است نمایندگان زن مجلس 
به  نظارت بر اجرای قوانین حوزه زنان که وظیفه دوم 
مجلس است بیشتر بپردازند. به عنوان نمونه منشور 
حقوق و مسوولیت های زنان مصوب شده است و 
می توانند  ذیربط  دستگاه های  از  زن  نمایندگان 
اجرای آن را پیگیری کنند.رییس شورای فرهنگی- 
ازدواج  تسهیل  قوانین  به  اشاره  با  زنان  اجتماعی 
جوانان، مد و لباس و حجاب و عفاف اظهارکرد: 
قانون تسهیل ازدواج جوانان در حد آیین نامه باقی 
به  می توانند  مجلس  زن  نمایندگان  است.  مانده 
دستگاه های ذیربط نظارت کنند. نظارت مجلس بر 
دستگاه های ذیربط برای اجرای مصوبه مد و لباس و 
عفاف و حجاب بسیار مهم است.خزعلی افزود: ضعف 
آیین نامه ای در زمینه قوانینی مانند تسهیل ازدواج 
و مد و لباس وجود دارد. در این شرایط  با فشار و 
پیگیری مجلس می توانیم به  آیین نامه ها بپردازیم 

عالوه بر آن نحوه اجرا را نیز پایش کنیم.

خبر خبر

مدیرکل دفتر اطالعات، آمار و مهاجرت سازمان 
ثبت احوال با اعالم اینکه در 3۵.3درصد ازدواجها 
برابر  تحصیالت  زوجین  طالقها  31.۲درصد  و 
شده  انجام  های  ازدواج  بیشترین  دارندافزود: 

مربوط به دیپلمه ها است.
علی اکبر محزون در مورد تحصیالت مردان در 
ازدواج هایی که در سال گذشته انجام شده، گفت: 
در سال گذشته بیشترین آمار ازدواج ها مربوط به 
مردان دارای تحصیالت دیپلم یا پیش دانشگاهی 
با ۲7.۴ درصد بوده است که بعد از آن نیز مردان 
دارای تحصیالت لیسانس با 13 درصد و دارای 
تحصیالت راهنمایی با 11.۹ درصد در رتبه های 

بعدی قرار گرفته اند.
وی تاکید کرد: بر اساس آمارهای موجود، مردان 
درصد    ۵۲.۸ کمتر  و  دیپلم  تحصیالت  دارای 
درصد  در ۲1.7  و  اند  شده  شامل  را  ها  ازدواج 
دارای  مردان  نیز  رسیده  ثبت  به  های  ازدواج 

تحصیالت دانشگاهی بوده اند.
محزون همچنین به تحصیالت زنان نیز در ازدواج 
ها اشاره کرد و گفت: در ۵۲.3 درصد ازدواج های 
انجام شده در سال گذشته زنان دارای تحصیالت 
دیپلم و کمتر از آن بودند و در ۲1.۸ درصد نیز از 

تحصیالت دانشگاهی برخوردار بوده اند.

وی گفت: بر همین اساس ۲۴.۵ درصد زنان دارای 
تحصیالت دیپلم یا پیش دانشگاهی، 1۴.6 درصد 
دارای  نیز  درصد   1۰.۹ و  لیسانس  تحصیالت 
تحصیالت راهنمایی بودند که در آمارهای ازدواج 

در سال گذشته به ثبت رسیده اند.
مدیرکل دفتر اطالعات ، آمار و مهاجرت سازمان 
تحلیل جدیدی که در خصوص  به  احوال  ثبت 
ترکیب تحصیلی زوجین در ازدواج ها انجام شده 
انجام  افزود: بر اساس تحلیل های  اشاره کرد و 
شده مشخص شد که در کل ازدواج های سال ۹۴، 
3۵.3 درصد زوجین در مقاطع مختلف، تحصیالت 

برابر داشتند.
وی با اشاره به اینکه تقریباً در یکی از هر ۵ ازدواج، 
تحصیالت زوجه بیشتر از زوج بوده است، افزود: 
همچنین در ۲3.۲ درصد ازدواج های انجام شده، 
در 1۹.7  و  بوده  زوجه  از  بیشتر  زوج  تحصیالت 
درصد ازدواج ها نیز تحصیالت زنان بیشتر از مردان 
بوده است و همانطور که اشاره شد، در مجموع 

بیشتر زوجین دارای تحصیالت برابر بوده اند.
محزون ادامه داد: در مقاطع دیپلم و زیر دیپلم نیز 
در ۲6.7 درصد از ازدواج ها، تحصیالت زوجین 
برابر بوده و در ۲۰.6 درصد تحصیالت زوج بیشتر 
از زوجه و در 16.۹ درصد ازدواج ها نیز تحصیالت 

زنان بیشتر از مردان به ثبت رسیده است.
ثبت  سازمان  آمار  و  اطالعات  دفتر  مدیرکل 
احوال به ازدواج هایی که با تحصیالت دانشگاهی 
انجام شده است، اشاره کرد و گفت: ۸.6 درصد 
دو  زوجین هر  ثبت رسیده  به  ازدواج های  کل 
تحصیالت دانشگاهی و برابر دارند و در ۲.6 درصد 
تحصیالت دانشگاهی زوج بیشتر از زوجه و در ۲.۸ 
درصد ازدواج ها نیز تحصیالت دانشگاهی خانمها 

بیشتر از مردان بوده است.
محزون بدون اشاره به رقم کلی آمار طالق، به 
ترکیب تحصیلی زوجین در طالق نیز اشاره کرد و 
اظهار داشت: در 31.۲ درصد کل طالق هایی که 
در سال گذشته به ثبت رسیده، تحصیالت زوجین 
برابر بوده است و در 1۸.7 درصد تحصیالت زوجه 

نیز تحصیالت  و در 1۴.6 درصد  زوج  از  بیشتر 
مردان بیشتر از زنان بوده است.

مدیرکل دفتر اطالعات و آمار سازمان ثبت احوال 
در مورد آمار طالق زوجین با تحصیالت دیپلم و 
کمتر نیز تاکید کرد: در ۲۸.1 درصد طالق ها، 
در 17.۵ درصد  و  بوده  برابر  زوجین  تحصیالت 
تحصیالت زن بیشتر از مرد و در 13.۴ درصد نیز 

تحصیالت مردان بیشتر از زنان بوده است.
وی در خصوص طالق افراد با تحصیالت دانشگاهی 
نیز تصریح کرد: در 3.1 درصد طالق های به ثبت 
رسیده زوجین دارای تحصیالت دانشگاهی برابر 
بودند و در 1.۲ درصد نیز تحصیالت دانشگاهی 
زوجه بیشتر از زوج و همین درصد نیز تحصیالت 

دانشگاهی مردان بیشتر از زنان بوده است.

آمار تحصیالت زوجین در ازدواج و طالق؛

بیشترین ازدواج  و کمترین طالق در دیپلمه ها

»زندانیان بیسواد« با سواد می شوند

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به آموزش سواد 
به زندانیان گفت: در یک سال هایی 1۰ تا 1۲ هزار زندانی 
تا 6 هزار زندانی تحت پوشش  و در یک سال هایی هم ۵ 

سوادآموزی قرار گرفتند.
علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در پاسخ به 
این پرسش که »آیا سوادآموزی زندانیان پیگیری می شود 
داشت:  اظهار  است؟«،  چگونه  خصوص  این  در  شرایط  و 
تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  سازمان  با  تفاهم نامه 
کشور از همکاری های مشترک و خیلی خوب سوادآموزی 

محسوب می شود.
وی افزود: تقریباً در تمام زندان ها، سازمان زندان ها فعالیت 
این  البته  که  دارد  دانشگاه  تا  ابتدایی  دوره  از  آموزشی 

واحدهای آموزشی ایجاد شده عمدتاً ماهیت غیردولتی دارد.
باقرزاده با اشاره به افرادی که امکان آموزش سواد برای آنها 
در زندان ها فراهم است، خاطرنشان کرد: افرادی هستند که 
آنها کامل است و دارای کد ملی هستند و در  مشخصات 
پایگاه سوادآموزی به عنوان بی سواد ثبت شده اند؛ این دسته از 
افراد تحت عنوان بخش رسمی سوادآموزی محسوب می شوند 
و ثبت نام، آموزش، کتاب و امتحان آنها با ضوابط سازمان 

نهضت سوادآموزی انجام می شود.
وی ادامه داد: بخشی هم هستند که به دالیل مختلف کد 
ملی نمی دهند و یا کد ملی و مشخصات آنها دقیق نیست، اما 
ادعا می کنند که بیسواد هستند؛ آموزش سواد این دسته از 
افراد را خود سازمان زندان ها به موازات فعالیت های سازمان 

زندان ها انجام می دهد.

داروی تولید قراردادی مورد تائید 
سازمان غذا و داروست

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: حدود 16۰ شرکت تولیدی 
دارو، محصوالت خود را در یکصد کارخانه با عنوان قراردادی 

تولید می کنند که مورد تائید این سازمان است.
 رسول دیناروند افزود: حدود 3۰۰ شرکت دارویی در کشور 
آن  واردات  هم  و  دارو  تولید  زمینه  در  هم  که  دارد  وجود 
فعالیت می کنند و تفکیک کردن فعالیت این شرکت ها ، 
نتیجه ای ندارد.وی خاطرنشان کرد: همه شرکت ها لزوما از 
خودشان کارخانه ندارند بلکه ضمن عقد قرار داد با کارخانه 
های تولیدی دیگر، داروی خود را با عنوان خود در آنجا تولید 
می کنند که روشی مرسوم در دنیاست و در ایران هم  چنین 

روندی مورد تائید سازمان غذا و داروست.
بیشتر داروهای ضد  اظهار کرد:  رئیس سازمان غذا و دارو 
سرطانی وارداتی به ایران از محصوالت شرکت هایی هستند 

که با روش قراردادی، داروی خود را تولید می کنند.
دیناروند یادآور شد: نزدیک به 16۰ شرکت وارداتی در کشور 
مشغول فعالیت هستند که پنج شرکت از این تعداد، واردات 

۵۰ درصد بازار داروهای وارداتی را در اختیار دارند.

اعالم شرایط پرداخت قسطی جریمه سربازی

جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 
جزئیات قطعی تقسیط جریمه ریالی سربازی را تشریح کرد.

سردار موسی کمالی، در این باره، گفت: برابر بند )ب( تبصره 
ریالی  جریمه  پرداخت  نحوه   ۹۵ سال  بودجه  قانون   11۰
مشموالن غایب سربازی که تا پایان سال ۹۵ حداقل هشت 
سال از غیبت یا ترک یگان خدمتی شان گذشته باشد به دو 

صورت نقدی و قسطی امکان پذیر خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط پرداخت اقساطی جریمه ریالی سربازی، 
خاطرنشان کرد: سرانجام پس از بررسی های انجام شده نحوه 
نهایی پرداخت جریمه ریالی به صورت اقساطی مشخص شد 
و شرایط آن این طور است که متقاضیان ابتدا به دفاتر پلیس 
+1۰ مراجعه کرده و در آنجا اعالم می کنند که می خواهند 

جریمه خود را به صورت اقساطی پرداخت کنند.
جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، 
خاطرنشان کرد: پس از ثبت درخواست این افراد، سازمان 
بررسی  به  اقدام  متقاضیان  دیگر  همچون  عمومی  وظیفه 
افراد کرده و در صورتی که واجد  مدارک و مستندات این 
شرایط باشند مبلغ جریمه را با توجه به سنوات غیبت، مدرک 

تحصیلی، وضعیت تأهل و تعداد اوالد اعالم خواهد کرد.
از تعیین میزان جریمه، سازمان  اینکه پس  با بیان  کمالی 
وظیفه عمومی متقاضیان را به یکی از بانک های عامل که 
در حال حاضر بانک انصار و قوامین هستند، معرفی می کند، 
آنان  برای  عامل  بانک  به  افراد  این  مراجعه  از  پس  گفت: 
از متقاضیان  پرونده داده شده و ضمانت های الزم  تشکیل 

دریافت می شود.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
دانش آموزی  برنامه های  جزئیات  به  اشاره  با 
هنری  آثار  فراخوان  به  قدس،  روز  مناسبت  به 
»کابوس ۲۰۴۰« تاکید کرد و گفت: این برنامه 
با محوریت فرمایشات رهبر معظم انقالب درباره 

نابودی رژیم صهیونیستی است.
عالمتی  حامد   ، زمان  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
ارائه  منظور  به  دیروز  که  خبری  نشست  در 
برنامه های دانش آموزی در راهپیمایی روز قدس، 
تجلی  روز  روز قدس،  داشت:  اظهار  برگزار شد، 
شکوه و عظمت امت اسالمی و روز وحدت همه 
انسان های حقیقت خواه و عدالت دوست است و در 
این روز اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
بر اساس مأموریتی که دارد در حوزه نیروسازی و 
جریان سازی برای روز قدس امسال، برنامه هایی را 
تدارک دیده است که این برنامه ها در طول هفته 
منتهی به روز قدس و یک هفته بعد از آن اجرا 

می شود.
وی با اشاره به حضور باصالبت دانش آموزان در 
راهپیمایی روز قدس، ادامه داد: اهداف برنامه های 
در  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه 
روز قدس شامل »ایجاد تقویت و حفظ روحیه 
»نقش  دانش آموزان«،  بین  در  استکبارستیزی 
بالقوه  توانایی های  از  ظرفیت  ایجاد  و  آفرینی 
و  ارتباط  برای  بستری  »ایجاد  دانش آموزان«، 
بین المللی  و  ملی  دانش آموزان در سطح  تعامل 
با محوریت بیداری اسالمی«، »حمایت از مردم 
و  مقاومت  روحیه  ایجاد  و  فلسطین  مظلوم 
پایداری«، »انسجام همه جانبه مسلمانان در مبارزه 
با صهیونیسم« و » ایجاد بستر مفید و سازنده با 
راستای  در  گفتمان سازی  و  گفت وگو  محوریت 
بر  دانش آموزان  اطالعات  بهینه سازی  و  افزایش 

ضد صهیونسیم غاصب« است.
برگزاری پویش دانش آموزی »اینجا قدس است، 

صدای ما را از مسجد االقصی می شنوید«
عالمتی با تأکید بر اینکه ستادهایی در سطح ملی 
و استانی در این زمینه شکل گرفته است، گفت: از 
سال های پیش باشگاه بین المللی دانش آموزی ضد 
صهیونیسم  ایجاد شد و همچنان با قوت به کار 
خود ادامه می دهد که دبیرخانه آن در حال حاضر 

در استان فارس قرار دارد و متولی برگزاری پویش 
ضدصهیونیستی دانش آموزی است.

وی به برگزاری پویش دانش آموزی »اینجا قدس 
است، صدای ما را از مسجد االقصی می شنوید« 
اشاره کرد و بیان داشت: این پویش در دو بخش 
فیلم های 1۰ ثانیه ای و مکتوب برگزار می شود؛ 
مسیر  در  ویژه ای  جایگاه های  فیلم،  بخش  در 
بنر  تعبیه خواهد شد که  روز قدس  راهپیمایی 
مسجداألقصی در آن نصب می شود و دانش آموزان 
مکان  این  در  را  األقصی  مسجد  آزادی  خبر 
فیلم  آن  از  و  می کنند  اعالم  خود  خالقیت  با 

می گیرند.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
نقش  دانش آموان  طرح،  این  در  داد:  ادامه 
روز  آزادی  خبر  که  می کنند  ایفا  را  خبرنگاری 

قدس را مخابره می کند .
افزود: در بخش آثار مکتوب نیز سه بخش  وی 
وجود دارد که شامل »بخش مسئوالن کشوری، 
و  دانش آموزان  بخش  استانی،  و  لشکری 
دانش  آموزان  اول،  بخش  در  است؛  مردم  بخش 

آزادی  درباره  که  می خواهند  مسئوالن  از 
بنویسند  را  جمله ای  فلسظین  و  مسجداألقصی 
و با آن عکس بگیرند؛ در بخش دوم، دانش آموز 
مطلبی را درباره این موضوع نوشته و با آن عکس 

می گیرد.

تشکیل غرفه های روایتگری 
»به کدامین گناه«

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
به تشکیل غرفه های روایتگری »به کدامین گناه« 
در مسیر راهپیمایی روز قدس اشاره کرد و گفت: 
در این غرفه ها دانش آموزان به فعالیت های ترویجی 
و تبیینی درباره جنایات رژیم غاصب صهیونیستی 

و مظلومیت مردم فلسطین، می پردازند.

طراحی و ساخت پازل راهیان األقصی
عالمتی به طراحی و ساخت پازل راهیان األقصی 
اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مصادیق افشای 
تاریخ  تحریف  صهیونیستی،  رژیم  پلید  اعمال 

اسالم از طریق تخریب ابنای اسالمی است و بر 
روز  راهپیمایی  برگزاری  با  همزمان  اساس  این 
قدس، قطعات پازلی از نمای مسجد األقصی که از 

قبل طراحی شده است، نصب خواهد شد.

فراخوان آثار هنری »کابوس ۲۰۴۰«
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
به فراخوان آثار هنری »کابوس ۲۰۴۰« اشاره کرد 
با محوریت فرمایشات رهبر  برنامه  این  و گفت: 
صهیونیستی  رژیم  نابودی  درباره  انقالب  معظم 

است.
این فراخوان  ادامه داد: محورهای موضوعی  وی 
سال   ۲۴ از  کمتر  در  اسرائیل  »نابودی  شامل 
از درون« و» آزادی  آینده«، »فروپاشی اسرائیل 
در  است که  و سرزمین قدس«  فلسطین  مردم 
کاریکلماتور،  کاریکاتور،  کوتاه،  فیلم  بخش های 
پوستر، داستان، نمایشنامه، نماهنگ، شعر، نقاشی 

و نمایشنامه بازی  رایانه ای برگزار می شود.
آثار  ارسال  مهلت  اینکه  بیان  با  عالمتی 
افزود:  است،  ماه  تیر  پایان  تا  قدس  روز  از 
به  بیشتر  اطالعات  برای   عالقه مندان 
 www.ayandehsazan.ir سایت 
از  را  آثار  می توانند  اینکه  ضمن  کنند؛  مراجعه 
طریق کانال ملی و امن سروش با شماره تلفن 

۰۹۲1663۵3۸3 ارسال کنند.

*طراحی و تولید بروشور
این مقام مسئول در اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان اظهار داشت: دانش آ موزان می توانند 
به صورت دستنوشته و با خالقیت خودشان به 

طراحی و تولید بروشور بپردازند.
این  پیشنهادی  برنامه های  به  همچنین  وی 
اشاره  استان ها  به  قدس  روز  درباره  اتحادیه 
تئاترهای خیابانی توسط  برگزاری  کرد و گفت: 
بازخوانی سرود معروف فلسطینی  دانش آموزان، 
اخیر  دانش آموزان، حمل عکس شهدای  توسط 
مووضع  با  نقاشی  مسابقات  برگزاری  انتفاضه، 
فلسطین، دعوت از خانواده شهدا برای حضور در 
نمایشگاه های  ایجاد  و   دانش آموزی  برنامه های 
آن الین در حمایت از مردم فلسطین از نمونه این 

برنامه هاست.

فراخوان آثار هنری »کابوس ۲۰۴۰«

اینجا قدس است، صدای ما را از مسجد االقصی می شنوید

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت 
که طرح پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان 
اجرا  به  سراسرکشور  در  شهریورماه  پایان  تا 

درخواهد آمد.
محمود اسالمیان اظهارداشت:  در زمان حاضر 
حقوق بازنشستگان این صندوق در ۲۲ استان 
کشور بصورت مستقیم به حساب آنان پرداخت 
می شود و این طرح تا پایان شهریورماه جاری 

درسراسر کشور اجرایی خواهد شد.
ماه پیش حقوق  تا یک  وی خاطرنشان کرد: 
بصورت  کشور  استان   13 در  بازنشستگان 
از  اما  می شد  واریز  آنان  به حساب  مستقیم 
این تعداد  به  خردادماه امسال ۹ استان دیگر 

اضافه شده است. 
مستقیم  پرداخت  طرح  اظهارکرد:  اسالمیان 
استانهای  در  هنوز  بازنشستگان  به  حقوق 

چهارمحال بختیاری ،  خراسان رضوی،  فارس،  قم،  
کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد،  ایالم،  مازندران 
ولرستان اجرایی نشده که تا پایان شهریورماه 
به اجرا درمی آید.این مسئول یادآور شد:  پیش 
از اجرای این طرح، پرداخت حقوق بازنشسته 
ها ابتدا از صندوق بازنشستگی به دستگاههای 
اجرایی آنان واریز می شد و دستگاههای اجرایی 
با دو سه روز تاخیر در گردش مالی، حقوق ها 
را به حساب بازنشسته ها واریز می کردند اما با 
اجرای این طرح حقوق ها بدون تاخیر و مستقیم 

به حساب آنان واریز می شود.

وی با بیان اینکه بازنشسته ها از اجرای طرح 
بسیار  ها  بازنشسته  حقوق  مستقیم  پرداخت 
برای  کرد: این طرح  اعالم  و خرسندند،  راضی 
احقاق  و  آنها  حقوق  تضییع  از  جلوگیری 
تاکید  اجرا درآمده است.اسالمیان  به  حقشان 
کرد: با اجرایی شدن طرح مذکور، گردش مالی 
امکان  شده،  گرفته  واسطه  اجرایی  ازدستگاه 
جعل وسوء استفاده احتمالی برخی دستگاههای 
اجرایی واسطه به صفر رسیده و امکان مشاهده 
آن الین وضعیت گردش مالی بازنشستگان از 

طریق صندوق بازنشستگی مهیا شده است.

طرح پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان 
تا پایان شهریور
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کسب نشان جایزه مدیریت  سالمت اداری کشور
تندیس سیمین جایزه سالمت اداری در دستان شرکت 

گاز استان اصفهان
سالمت  مدیریت  جایزه  دوره  درپنجمین  بهادری-اصفهان: 
اداری، سازمان ها  از بروز مفاسد  اداری که به منظور پیشگیری 
،ادارات، و شرکت های دولتی و خصوصی کشور مورد ارزیابی و 
پایش قرار گرفتند ،گاز استان اصفهان تندیس سیمین این جایزه 

را در بخش انرژی از آن خود کرد.
جایزه مدیریت سالمت اداری در راستای جلوگیری نظام مند از 
فرصت های بروز مفاسد اداری و تقدیر از سازمان های موفق در 
این حوزه از سال ۸۹ به شکل مستقل، آغاز به کار کرده و تاکنون 
در پنج دوره برگزاری این جایزه بیش از 1۰۰ بنگاه اقتصادی و 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  کشور  بزرگ  عمومی  سازمان خدمات 

است.
اداری  خاطرنشان می شود که جشنواره جایزه مدیریت سالمت 
رهبری معظم  مقام  ای  ماده  هشت  فرمان  تحقق  منظور   به 

اسالمی  دولت جمهوری  الحاق  قانون  اجرای  و  العالی(  )مد ظله 
ایران به کنوانسیون مبارزه بافساد سازمان ملل متحد و مقررات 
در  فساد  و  با رشوه  مبارزه  و  پیشگیری  و  اداری  ارتقای سالمت 
تاریخ   اقتصادی  در حالی در  دستگاه های اجرایی و بنگاه های 
31 خرداد ماه در تهران برگزار گردید که  برگزیدگان  آن،  سازمان 
بیشتر  سرعت  اداری  سالمت  ارتقای  مسیر  در  بودندکه  هایی 

وعملکرد بهتری داشتند.
الزم به ذکر است، درپنجمین دوره جایزه مدیریت سالمت اداری 
راهبردی،  مدیریت  های  نظام  راستای  در  سازمانها   عملکرد 
های  “بنگاه  سطح  دو  در  فناوری،   و  انسانی  سرمایه  فرآیندی، 
اقتصادی و شرکتهای خدماتی”  ارزیابی شدند  که طی آن بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری در زمره بنگاه های اقتصادی و ادارات 

و شهرداری ها در گروه شرکتهای خدماتی قرار گرفتند.
شرکت  سایر  بین  در  اصفهان  استان  گاز  شرکت  است،  گفتنی 
به طور کلی در  و  را کسب کرد   رتبه نخست  استانی  گاز  های 
از  را  قرار گرفت و تندیس سیمین  انرژی در جایگاه دوم  بخش 

آن خود نمود.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی:
عملیات گازرسانی به 4۰۵ روستای آذربایجان غربی 

آغاز شد
گاز  شرکت  عامل  مدیر  زمان:  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
آذربایجان غربی گفت: هم اکنون عملیات گازرسانی به ۴۰۵ روستای 

آذربایجان غربی در حال اجرا است.
منصور صادقیان، با اشاره به اینکه از ۴۲ شهر آذربایجان غربی 3۴ 
شهر آن گازدار شده اند اظهار داشت: خوشبختانه گازرسانی به هشت 
شهر دیگر باقی مانده این استان در مراحل مختلف گازرسانی قرار 

دارند.
آن  بر  عالوه  کرد:  تصریح  آذربایجان غربی  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
هم اکنون ۹۹ درصد خانوار شهری استان آذربایجان غربی از نعمت 

گاز طبیعی بهره مند هستند.
با بیان اینکه گازرسانی به شهرهای نالس و میرآباد سردشت  وی 
یکی از سخت ترین پروژه های گازرسانی در کشور است افزود: استان 
امر  این  بوده که  مناطق کوهستانی کشور  از  یکی  آذربایجان غربی 
و  سخت  را  استان  این  مختلف  شهرهای  و  روستاها  به  گازرسانی 

هزینه بر کرده است.
صادقیان تصریح کرد: هم اکنون عملیات گازرسانی به ۴۰۵ روستای 
از ۴7۰  بیش  به  تاکنون  و  بوده  اجرا  حال  در  نیز  آذربایجان غربی 

روستای این استان نیز گازرسانی صورت گرفته است.
از 77۵ هزار  بیش  آذربایجان غربی گفت:  گاز  مدیر عامل شرکت 

مشترک در این استان به شبکه گاز طبیعی کشور متصل هستند.

افتتاح اولین هواپیمای فالیت چک در گیالن
آسایش  و  ایمنی  تامین  هدف  با  چک  فالیت  هواپیمای  اولین 

مسافران در گیالن افتتاح شد.
که  چک  فالیت  هواپیمای  افتتاح  حاشیه  در  محمدی  شهرام 
دیروز در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت انجام شد،اظهار 
 3۵۰ ایر  کینگ  هواپیمای  یک  چک  فالیت  هواپیمای  کرد:این 

می باشد.
وی با بیان اینکه برای بررسی ایمنی هواپیماهای مسافربری باید 
دستگاه  افزود:این  شود،  استفاده  ناوبری  کمک  دستگاه های  از 
بررسی هواپیماها  برای  ناوبری شامل بخش های مختلف  کمک 

از نظر قطعات زمینی و چک هوایی می باشد.
ناوبری  و  فرودگاه ها  پروازهای فالیت چک شرکت  اجرایی  مدیر 
وضعیت  چک  فالیت  هواپیماهای  اینکه  بیان  با  ایران  هوایی 
دستگاه ها را از نظر میزان طبیعی و نرمال بودن مورد بررسی قرار 
می دهند، تصریح کرد:هدف اصلی این هواپیماها تامین ایمنی و 

آسایش مسافران است.
توجه  با  هواپیماها  ایمنی  این  از  پیش  اینکه  بیان  با  محمدی 
خارجی  کشورهای  توسط  ایران  علیه  تحریم ها  وجود  به 
خریداری  با  توانستیم  کرد:خوشبختانه  اضافه  می شد،  بررسی 
کشور،  هوایی  حمل ونقل  صنعت  خدمت  در  جدید  هواپیمای 
استقالل  به  زمینه  این  در  موجود  محدودیت های  به  توجه  با 

برسیم. کافی 
وی با بیان اینکه در سطح کشور ۵۴ فرودگاه مسافربری داریم، 
ادامه داد: هر فرودگاه دارای دو تا سه فالیت چک برای برررسی 
ایمنی هواپیماها می باشد؛ لذا خرید دومین هواپیمای فالیت چک 
برای استان گیالن توسط مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 

هوایی ایران نیز در دستور کار قرار گرفته است.

توسعه ناحیه صنعتي شهید مهدي 
پرندک عملیاتي شد

استان  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  مدیرعامل 
توسعه  طرح  تصویب  از  پس  گفت:  مرکزي 
آغاز  با  پرندک  مهدي  شهید  صنعتي  ناحیه 
عملیات عمراني و واگذاري زمین در این طرح 

توسعه ناحیه صنعتي پرندک عملیاتي شد.
عمومي  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شرکت شهرک هاي صنعتي استان مرکزي، 
مصطفي آمره مدیرعامل شرکت با اعالم این 
خبر افزود: طبق مصوبه هیأت مدیره شرکت، 
ناحیه صنعتي  توسعه  براي  ۹۵ هکتار زمین 
شهید مهدي پرندک در نظر گرفته شده است 
و عملیات طراحي و تهیه طرح هاي فاز یک و 
۲ این ناحیه در دستورکار شرکت قرار گرفته 

است.
از  یکي  صنعتي  ناحیه  این  کرد:  اضافه  وي 
به شرکت  از جهاد کشاورزي  انتقالي  نواحي 
سبب  به  که  باشد  مي  استان  شهرکهاي 
موقعیت ممتاز جغرافیایي و نزدیکي به محور 
تهران مقرر گردید که ۹۵ هکتار   - مأمونیه 
به مساحت آن اضافه شود و در این خصوص 

مجوزهاي الزم اخذ مي گردد.
صنایع  شامل  صنعتي  واحد   ۸۸ اینک  هم 
فلزي، سلولزي، غذایي، شیمیایي و خدماتي 
 166 و  هزار  بر ۵۵۹  بالغ  گذاري  سرمایه  با 
پرندک  صنعتي  شهرک  در  ریال  میلیون 

مشغول به فعالیت مي باشند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز کرج:
پایان پروژه بهسازی سیستم 

روشنایی بوستان پونه
مطلوب  خدمات  ارائه  هدف  با  پروژه  این 
شب  در  امنیت  و  آرامش  حفظ  و  رفاهی 
عزیز  ساکنین  خصوص  به  شهروندان  برای 
منطقه کوی رضوی )گردو( با نصب 3۸ پایه 
ترمیم  و  اصالح  و  بوستان  محوطه  در  چراغ 
شبکه روشنایی برای رفاه مردم شهر اراک و 

ساکنین در نظر گرفته شده است.
پارک ها  سازمان  مدیرعامل  عسگری  ناصر 
خصوص  این  در  شهرداری  سبز  فضای  و 
و  همشهریان  رفاه  افزایش  منظور  به  گفت: 
و  شهر  بوستان های سطح  به  رسیدگی  لزوم 
سیستم  بهسازی  طرح های  اجرای  ادامه  در 
روشنایی بوستان ها پس از بررسی های انجام 
قدیمی  و  مهم  بوستانهای  گردید  مقرر  شده 
ار  زیادی  تعداد  پذیرای  که  شهر  سطح 
شهروندان می باشند از نظر سیستم روشنایی 

مورد بهسازی و تقویت قرار گیرند.
همین  در  افزود:  فوق  مطلب  ادامه  در  وی 
روشنایی  سیستم  بهسازی  پروژه  راستا 
بوستان پونه واقع در کوی رضوی )گردو( به 
سطح  بوستان های  مهمترین  از  یکی  عنوان 
میلیارد و ۸۰۰  بر یک  بالغ  اعتباری  با  شهر 
میلیون ریال با نصب بیش از 3۸ پایه چراغ 

مورد بهسازی قرار گرفت.
عسگری گفت: سیستم روشنایی به کار برده 
شده در این بوستان 1۰ عدد پایه چراغ 1۲ 
نوری 6 متری، ۲۰ عدد  برج  متری، ۸ عدد 
با  می باشدکه  طرفه  دو  متری   3 نوری  برج 
اجرای بیش ار 3۰۰۰ متر عملیات کابل کشی 
led  لوکس  از 6۸ پروژکتور  و نصب بیش 
نوری بوستان پونه را به صورت کامل تامین 

می کنند.
و  امنیت  گفت:  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
بیشتر  رونق  باعث  بوستان ها  در  روشنایی 
و  بیشتر  چه  هر  استفاده  و  عمومی  اماکن 
در  موجود  سبز  فضای  از  خانواده ها  بهتر 
قسمت های مختلف سطح منطقه در شب ها و 

برای سپری نمودن اوقات فراغت است.
سیستم  بهسازی  طرح های  کرد:  تاکید  وی 
جمله  از  دیگر  بوستان های  در  روشنایی 
جنگلی  بوستان  و  خیبر  آزادی،  امیرکبیر، 
شهید باهنر با جدیت در حال انجام است که 

بزودی به بهره برداری خواهند رسید.
این  کرد:  اشاره  پایان  در  مسوول  مقام  این 
رفاهی  مطلوب  خدمات  ارائه  هدف  با  پروژه 
برای  شب  در  امنیت  و  آرامش  حفظ  و 
به خصوص ساکنین عزیز منطقه  شهروندان 
چراغ  پایه  نصب 3۸  با  )گردو(  رضوی  کوی 
ترمیم شبکه  و  و اصالح  بوستان  در محوطه 
و  اراک  شهر  مردم  رفاه  برای  روشنایی 

ساکنین در نظر گرفته شده است.

خبر خبر

عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صادق  دکتر  تبریز،  یک  منطقۀ  شهرداری 
از  بازدید  در  تبریز  کالنشهر  شهردار  نجفی 
به  گلپارک  زیرگذر(  همسطح)  غیر  تقاطع 
تسریع  بر  شهری  مدیران  و  معاونین  همراه 
در روند اتمام پروژه و آماده سازی این طرح 
آزادسازی  سالروز  در  برداری  بهره  جهت 

خرمشهر تاکید نمود.
بخش  رضایت  روند  به  اشاره  با  نجفی  دکتر 
غیر  تقاطع  طرح  گفت:  طرح  این  اجرائی 
و  فنی  لحاظ  از  گلپارک  )زیرگذر(  همسطح 
تخصصی جزء پروژ ه های مهم کالن شهری 
در حوزۀ ترافیک بوده و از اهمیت زیادی در 
عبوری  خودروهای  تردد  سازی  روان  جهت 
در  گرامی  مرور شهروندان  و  عبور  تسهیل  و 
این نقطۀ حساس شهر برخوردار بوده و روند 
اجرائی این طرح در نوع خود موجب رضایت 
فنی و تخصصی صاحب نظران و کارشناسان 

می باشد.
تکمیل  با  داد:  ادامه  تبریز  کالنشهر  شهردار 
مراحل نهائی این طرح و رفع نواقص موجود 
می توانیم شاهد افتتاح و بهره برداری یکی از 

در  فرد شهری  به  منحصر  و  زیبا  های  پروژه 
آستانه سالروز سوم خرداد و آزادی خرمشهر 

عزیز باشیم.
به  طرح  این  نمود:  خاطرنشان  نجفی  دکتر 

لحاظ عمرانی تکمیل شده و در صورت اتمام 
مراحل اجرائی ، موجب اتصال اتوبان پاسداران 
به کمربندی میانی بوده و توسعه و شکوفائی 

هر چه بیشتر منطقه را شاهد خواهیم بود.
صبر  از  پایان  در  تبریز  کالنشهر  شهردار 
و  عزیز  شهروندان  وهمراهی  شکیبائی  و 
نموده  وتشکر  تقدیر  منطقه  محترم  اهالی 
همدلی  و  همراهی  مرهون  را  پروژه  اتمام  و 
در  تسریع  بر  و  دانسته  گرامی  همشهریان 
بهره  و  افتتاح  جهت  پروژه  این  اتمام  روند 

برداری تاکیدکرد.
همسطح  غیر  تقاطع  است  ذکر  شایان 
طول  متر   6۲۰ طول  به  گلپارک  )زیرگذر( 
و جنوبی  برگشت شمالی  و  رفت  باند  دو  در 
زیباترین  جزء  ای  سازه  مدرن  طراحی   با 
پروژه های عمرانی در سطح منطقه یک بوده 
به  و  گردیده  اجرائی  مراحل  آخرین  وارد  و 

زودی به بهره برداری خواهد رسید.

بازدید شهردار تبریز از آخرین مراحل تکمیلی پروژه تقاطع غیر همسطح گلپارک

خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  مدیرکل 
آموز  دانش  هزار   ۲۴ تحصیل  از  البرز 
گفت:  و  داد  البرز خبر  استان  در  خارجی 
این آمار به سال گذشته مربوط می شود و 
برای  البرز  در  که  است  امکاناتی  از  ناشی 

آنان فراهم شده است.
تعداد  البرز  گفت:  جهانبخش  قاسم 
را در خود جای  پناهنده  و  مهاجر  زیادی 
نهادهای  از  دلیل  همین  به  است   داده 
بین المللی تقاضا داریم در خدمت رسانی 

به این افراد ما را یاری دهند.
همانطور  جهانی  عمومی  افکار  افزود:  وی 
دارد  توجه  محیطی  زیست  مسائل  به  که 
به موضوع پناهندگی نیز توجه نشان داده 

است و درک خوبی از آن دارد.
خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  مدیرکل 
به  پناهندگی  کرد:  تصریح  البرز  استان 
بین  نهادهای  اگر  و  دارد  نیاز  نو  نگاهی 
المللی از این نگاه غفلت کنند آثار مخربی 

بر جای خواهد ماند.
 وی در ادامه به سیاست های مهاجرپذیری 
سیل  ایران  ویادآورشد:  کرد  اشاره  ایران 
مهاجرت به سمت اروپا را در حالی مهار و 
مدیریت کرد که جامعه جهانی در مواجه 
از مهاجرین دچار مشکل  با موج کوچکی 

شد.
جهانی  جامعه  اینکه  بیان  با  جهانبخش 
باید به خاطر این عملکرد از ایران قدردانی 

خود  رسالت  اساس  بر  ایران  گفت:  کند، 
های  دغدغه  رفع  برای  کوششی  هیچ  از 
است؛  نکرده  دریغ  مهاجرین  معیشتی 
نهادهای  طرف  از  همواره  ها  تالش  این 

بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. 
این مسئول اتباع افغان و عراق را بیشترین 
و  کرد  عنوان  ایران  به  مهاجر  ملیت های 
گفت: همواره سعی داشته ایم جامعه را به 
نحوی سامان دهیم تا این افراد نیز بتوانند 

در جامعه از حقوق خود دفاع کنند.
جهانبخش از تحصیل ۲۴ هزار دانش آموز 
گفت:  و  داد  خبر  البرز  استان  در  خارجی 
این آمار به سال گذشته مربوط می شود و 
برای  البرز  در  که  است  امکاناتی  از  ناشی 

آنان فراهم شده است.
خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  مدیرکل 
بحث  در  جهانی  جامعه  داد:  ادامه  البرز 
ساختن  چون  اقداماتی  با  باید  آموزش 
مدارس ، تجهیز کارگاههای آموزشی و ... 

به ایران کمک کند.
جمعیت  با  ایران  مواجه  از  پایان  در  وی 
پناهندگان  و  مهاجرین  از  میلیونی  چهار 
از  بهتر  امروز  تا  ایران  گفت:  و  داد  خبر 
پناهندگان  به  توانسته  کشورها  سایر 
باید  نیز  ادامه  در  و  کند  رسانی  کمک 
میلیونی  چهار  جمعیتی  مدیریت  برای 
این  که  کند  ریزی  برنامه  پناهندگان  از 

مستلزم یاری جامعه جهانی است.

تحصیل 24 هزار دانش آموز خارجی
 در استان البرز

شهردار اراک بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه 
نهادینه شدن فرهنگ استفاده از دوچرخه در 

بین شهروندان تاکید کرد. 
بیست  در  دیروز  ظهر  عباسی  ابراهیم   
پویش  کمیته  جلسه  از  هفته  نهمین  و 
کالن شهر  در  خودرو  بدون  سه شنبه های 
میزان  کاهش  منظور  به  کرد:  اظهار  اراک، 
باید  شهری  ترافیک  همچنین  و  آلودگی 
شهر  سطح  در  سواری  خودرو های  تردد  از 
به  دوچرخه  از  استفاده  فرهنگ  و  کاسته 
عنوان یک وسیله پاک در بین مردم نهادینه 

شود.
بدون  سه شنبه های  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
خودرو طرح بسیار مناسبی در این راستا به 
شمار می رود، تصریح کرد: با توجه به استفاده 
بیش از حد مردم از خودروی سواری به طور 
قطع با شلوغی خیابان ها و ترافیک در سطح 
شهر اراک مواجه هستیم و باید در این زمینه 

چاره اندیشی شود.
شهردار اراک با بیان اینکه انتخاب یک خیابان 
ایستگاه  ایجاد  منظور  به  پایلوت  عنوان  به 
دوچرخه سواری مناسب است، اظهار کرد: در 
امام  ورزشگاه  نزدیک  موضوع  این  با  ارتباط 
خمینی)ره( مسیر هایی برای دوچرخه سواری 

افراد در نظر گرفته شده است.
به سبب  اراک  شهر  در  داشت:  بیان  عباسی 
مانند  مشاغل  از  یک سری  در  افراد  فعالیت 
ماشین  نمایشگاه های  و  اتومبیل  تعمیرگاه 
به  و  شده  مسدود  شهر  سطح  خیابان های 

دنبال آن ترافیک و نارضایتی مردم به وجود 
آمده است که می طلبد این مشاغل به خارج 

از شهر هدایت شود.
وی بیان کرد: روزانه کامیون ها و اتوبوس های 
مختلفی از شهر اراک عبور می کنند و آلودگی 
همکاری  با  باید  که  می کنند  تشدید  را  هوا 
از  آنها  عبور  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 

کمربندی جدید صورت پذیرد.
جلسه  این  در  نیز  اراک  شهر  شورای  رئیس 
شهر  سطح  در  خودرو ها  تردد  کاهش  گفت: 
باعث کاهش آلودگی می شود و مردم باید به 

این مسئله توجه کنند.
بحث  در  کرد:  خاطرنشان  تاج آباد  اسماعیل 
اقتضائات  به  باید  بدون خودرو  سه شنبه های 

شهر توجه شود.
بس  کاری  فرهنگ  تغییر  اینکه  بیان  با  وی 
از  مردم  استفاده  کرد:  تأکید  است،  دشوار 
دوچرخه در سطح شهر به فرهنگ سازی نیاز 

دارد.
رئیس شورای شهر اراک افزود: همان طور که 
در کشور های خارجی به پیاده راه و پیاده روها 
اهمیت می دهند ما نیز باید اصالت را به پیاده 
راه بدهیم که در این زمینه هم اقدامات خوبی 

در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهر اراک نیز 
اظهار داشت: با استفاده از خط ویژه اتوبوس 
به صورت  مسافر  هزار   ۲۵ تا   ۲۰ جابه جایی 
از  توانسته  حدی  تا  و  می شود  انجام  رایگان 

ترافیک سطح شهر بکاهد.

لزوم فرهنگ سازی در زمینه نهادینه شدن فرهنگ 
استفاده از دوچرخه 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
انس  محفل  برگزاری  از  فردیس،  شهرستان 
حسین  محمد  سید  دکتر  حضور  با  قرآن  با 
الزهراء  مسجد  در  الهدی(  طباطبائی)علم 

)سالم اله علیها( این شهرستان خبر داد .
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره 
ارشاد اسالمی شهرستان فردیس،  و  فرهنگ 
اسداله جعفری با اعالم این خبر افزود: محفل 
نابغه  سخنرانی  با  کریم  قرآن  با  انس  بزرگ 
قرآنی جهان اسالم، دکتر سید محمدحسین 
و  االسالم  حجه  حضور  با  و  طباطبائی 
محترم  جمعه  امام  ایمانی  دکتر  المسلمین 
فردیس در جمع عاشقان و مانوسان با قرآن 
کریم، شامگاه پنجشنبه 3 تیر ۹۵ در مسجد 

الزهراء فردیس برگزار شد .
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فردیس 
این  ابتدای  در  گفت:  مراسم  این  تشریح  در 
مراسم معنوی، جناب آقای محمدرضا عبدلی 
از قاریان ممتاز و برتر شهرستان فردیس به 
تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید پرداخت 
حاضرین  قرآنی  تشویقات  و  استقبال  با  که 
مواجه شد و فضائی معنوی و روحانی را در 
نیز گروه  ادامه  انداز کرد و در  مراسم طنین 
برنامه  الزهراء)س(اجرای  مسجد  همخوانی 
محمد  سید  دکتر  نیز  ادامه  در  و  داشتند 
حسین طباطبائی به ایراد سخنرانی پرداخت.

این  برگزاری  افزود: در طول  اسداله جعفری 
با طرح سئواالت و مسابقات  باشکوه،  مراسم 

قرآنی  معلومات  ارتقای  راستای  در  قرآنی، 
حاضرین نیز اقدام شد که در پایان و با حضور 
االسالم  حجه  و  فردیس  محترم  جمعه  امام 
طباطبائی و امام جماعت مسجد الزهراء)س( 
به ۵ نفر از افرادی که پاسخهای صحیح داده 

بودند، هدایائی به رسم یادبود تقدیم شد.
شهرستان  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
این محفل  برگزاری  اهداف  بیان  در  فردیس 
اول  طراز  شخصیتهای  حضور  قطعا  گفت: 
میتواند  فردیس  شهرستان  در  کشور  قرآنی 
و  تجارب  افزایش  و  روحیه  تقویت  موجب 
ارتقای افق و همت فعاالن و مسئوالن قرآنی 

اثراتی که  و  برکات  پرتو  و در  فردیس گردد 
این حضور و مراسمات در سطح جامعه دارد، 
قرآنی  فعالیتهای  و  تعمیق فرهنگ  بسترساز 
حضور  مشخصا  و  شد  خواهد  فردیس  در 
حسین  محمد  سید  همچون  شخصیتی 
اسالم  جهان  قرآنی  نابغه  بعنوان  طباطبائی 
در فردیس، میتواند موجب انگیزش و همت 
بیشتر عالقه مندان و مانوسان با قرآن کریم، 
در راستای ارتباط و انس هرچه بیشتر، با این 

معجزه مبارک و ماندگار الهی گردد.
اقدامات  اهم  بیان  و ضمن  ادامه  در  جعفری 
خود در حوزه قرآن و عترت افزود: از ابتدای 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  در  مسئولیتم 
فردیس با حمایت مدیران فرادستی و همت 
همکاران و همراهی موسسات قرآن و عترت 
و  ریزی  برنامه  با  تا  کردیم  تالش  فردیس 
فرهنگ  توسعه  جهت  در  ظرفیتها  مدیریت 
مستمر  و  مثمر  گامهای  شهرستان،  قرآنی 
و  اقدامات  این  اهم  جمله  از  که  برداریم 
اول  رتبه  کسب  الف(  به  میتوان  موفقیتها 
 ۲ برای  عترت  و  قرآن  آزمونهای  در  استان 
دوره پیاپی  ب( پیگیری حضور شخصیتهای 
طراز اول قرآنی کشور در شهرستان فردیس: 
شاکر  آقای  جناب  تالوت  و  حضور  جمله  از 
نژاد از قاریان بین المللی در جمع معتکفین 
حسین  محمد  سید  حضور  و  فردیس 
مسجد  قرآن  با  انس  محفل  در  طباطبائی 
الزهراء ج( اخذ موافقت تشکیل شورای توسعه 
استان  دبیرخانه  از  فردیس  قرآنی شهرستان 
د( برگزاری مراسم تجلیل  از خادمان قرآن 
و عترت فرخ آباد و زیبادشت  هـ( برگزاری 
جلسات دوره ای و مستمر با مدیران موسسات 
که  کرد  اشاره   ... و  فردیس  عترت  و  قرآن 
اگرچه این اقدامات و موفقیتها موجب دلگرمی 
و امیدآفرینی برای کارگزاران فرهنگ و هنر 
ما  وظیفه  و  شهرستان  نیازهای  لیکن  است 
و  اینهاست  از  بیش  عترت  و  قرآن   در حوزه 
و  بضاعت  عمده  تا  میکنیم  تالش  شاءا...  ان 
قرآن  فرهنگ  توسعه  مصروف  را  همت خود 

و عترت نمائیم.

شهرستان فردیس، میزبان نابغه قرآنی جهان اسالم

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع   ۹۵/۰1/11 13۹۵6۰3۲۴۰۰1۰۰۰۰۸۸مورخ  بشماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
عبدالحسین تاشک فرزند یوسف صادره از گناوه را در ششدانگ یک قطعه زمین 
در  واقع  از پالک ۸۸۴  در قسمتی  مترمربع  به مساحت ۲7۹۹۴7/66  کشاورزی 
محمدی گناوه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۰۴/6 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۰۴/۲1

م الف ۴۲5 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجید امیری

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع   ۹۵/۰1/11 13۹۵6۰3۲۴۰۰1۰۰۰۰۸۵مورخ  بشماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
قطعه  یک  در ششدانگ  را  بوشهر  از  صادره  اسماعیل  فرزند  شاهی  محمد  احمد 
زمین کشاورزی به مساحت 317۹13/۵1 مترمربع در قسمتی از پالک ۸۹6 واقع 
در محرزی گناوه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۰۴/6 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۰۴/۲1

م الف ۴15 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجید امیری

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع   ۹۵/۰1/۲3 13۹۵6۰3۲۴۰۰1۰۰۰۲۵۸مورخ  بشماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  گناوه  بندر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
آقای عبدالحسین تاشک فرزند یوسف صادره از گناوه را در ششدانگ یک قطعه 
باغ نخلی به مساحت 13۸13 مترمربع در قسمتی از پالک ۸۸۴ واقع در محمدی 
گناوه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۰۴/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۰۴/۲1
م الف ۴۲۴ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجید امیری

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری کرایه پژو ۴۰۵مدل 13۹3 به شماره انتظامی ایران 7۲- ۵۵۸ع1۲ و 
 NAAM۰1CA7ER۰3۲۰۲۲ 1۲۴ و شماره شاسیK۰۴۰۹71۸ شماره موتور

به نام سکینه اکبر نژاد گودرزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
13۹۵6۰3۲۴۰۰1۰۰۰3۹6مورخ  بشماره  رای  برابر 
۹۵/۰1/3۰ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
و  مالکانه  تصرفات  گناوه  بندر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
فرزند  تاشک  عبدالحسین  آقای  متقاضی  بالمعارض 

باغ  قطعه  یک  در ششدانگ  را  گناوه  از  صادره  یوسف 
نخلی به مساحت ۲۲۰۰16 مترمربع در قسمتی از پالک 
۸۸۴ واقع در محمدی گناوه محرز گردیده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۰۴/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۰۴/۲1
م الف ۴۲3 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
 گناوه – مجید امیری

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   1۰1 شعبه   ۹3۰۹۹۸۸۴۵۴۸۰۰۴6۲ کالسه  پرونده 

جوانرود )1۰1 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۴۰۹۹7۸۴613۰۰۸13 
شاکی: گزارش مرجع انتظامی به نشانی

متهم: آقای محمد نافی به نشانی شهرستان جوانرود اتهام: استفاده از چک مجعول
رای دادگاه- در خصوص اتهام آقای محمد ناقی فرزند احمد دائر بر جعل و استفاده 
از سند مجعول و کالهبرداری دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مالحظه گزارش اولیه 
مرجع انتظامی که به تایید بانک ملت نیز رسیده است و مالحظه اصل چک جعل 
شده مضبوط در پرونده و همچنین رونوشت یک فقره قرارداد عادی که تصدیق نیز 
نشده است و اظهارات آقای بالل یوسفی و همچنین عدم حضور متهم در تمامی 
مراحل دادرسی صفا بزه جعل استفاده از سند مجعول را محرز دانسته و مستندا 
به مواد ۵۲۵ و ۵36 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 13۵7 متهم موصوف را 
به اتهام جعل به تحمل سه سال و به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل سه 
سال حبس تعزیری محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر 
بر  اوراق پرونده مالحظه می گردد دلیلی مبنی  به  با عنایت  کالهبرداری دادگاه 
بزه کالهبرداری در پرونده وجود ندارد و صرفا بالل یوسفی یکدستگاه خودرو را 
می خرد که چک تقدیمی بابت ثمن جعلی بوده که برابر اظهارات بالل یوسفی 
چک از متهم تحویل گرفته است و حتی بالل یوسفی نیز شکایتی مطرح ننموده 
است لهذا بزه کالهبرداری بعلت فقدان ادله اثباتی محرز نیست و مستندا به اصل 
کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده ۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری حکم برائت متهم موصوف از اتهام کالهبرداری صادر و اعالم می 
گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه می باشد و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس دادگستری و دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه 
کیفری دو جوانرود- خسروآبادی
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آگهی مناقصه عمومی 
استناد  به  دارد  نظر  در  وحیدیه  شهرداری 
مجوز واصله از سوی شورای شهر وحیدیه 
به شماره 33/177 به تاریخ 95/3/26 نسبت به اجرای پروژه : 

1- خرید و پخش آسفالت معابر حوزه خدماتی و استحفاظی 
شهر وحیدیه با بر آورد اولیه 10/000/000/000 ریال اقدام نمایید. 

لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه  دعوت به عمل می آورد 
جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه حداقل قیمت پیشنهادی 
خود را بابت اجرای پروژه فوق در سه پاکت جداگانه به شرح زیر:  

1- پاکت الف – حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر 
2- پاکت ب- حاوی مدارک مثبته شرکت 

3- پاکت ج – حاوی قیمت پیشنهادی 
حداکثر تا ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی 
شهرداری وحیدیه تحویل و رسید دریافت نمایند. در ضمن 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 
و کلیه کسورات متعلقه و هزینه درج آگهی نیز به عهده برنده 
مناقصه می باشد و به پیشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد 
ضمانت نامه بانکی معتبر معادل 5 درصد قیمت پایه اولیه ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 65633285 تماس حاصل نمایید. 
شهرداری وحیدیه 

نوبت اول 95/3/۲۲ نوبت دوم 95/۴/6
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13۹۴6۰331۰13۰۰1363 شماره  رای  برابر 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
آقای مرتضی  بالمعارض متقاضی  مالکانه  ثبت ملک طالقان تصرفات  ثبتی حوزه 
در ششدانگ  تهران  از  به شماره شناسنامه ۴۰۲ صادره  اله  فرزند حجه  شهرابی 
یک باب خانه به مساحت 66/۰1 مترمربع پالک 1۸1۲ فرعی از 7۲ اصلی واقع در 
شهراسر خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم حجت اله شهرابی محرز گردیده 
است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رسول مالمیر ـ رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

مفقودی 
برگ سبز پراید هاچ بک مدل 7۵ با شماره شهربانی 3۹۲ق۸۵ایران ۸۸ و با شماره 
شاسی naaa36aa۵۹g۸۴۵۴1۸ و شماره موتور ۰۰۰۰۵۹۸1مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ دادنامه
آگهی ابالغ دادنامه غیابی شماره ۹۴/1۲/۲۵-77۹

بهارشمالی  طالئیه  قرچک  ساکن:  سفلی  قشالق  آقچه  نصیری  خواهان:وحید 
16پ1۴۵

خوانده : شهباز کریمی اصل  ساکن : مجهول المکان
خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

خالصه رای/حسب محتویات پرونده کالسه ۴ش/1۸۴/۹۴ شعبه چهارم شورای حل 
اختالف قرچک در خصوص دادخواست اقای وحید نصیری آقچه قشالق بطرفیت 
شهباز کریمی اصل فرزند قادر مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی خودروپژو ۴۰۵ 
به شماره 6۴6س 36 ایران۲1بنام خواهان و پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان  پس از انجام اقدامات الزم و تشریفات قانونی نهایتا 
بموجب دادنامه مذکور خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال 
بانضمام تاخیر تادیه دیر کرد آن با احتساب هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
گردید مفاد رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
قابل  واخواهی  انقضا مدت  از  روز پس  در همین شعبه و سپس ظرف مدت ۲۰ 
و  بوده  رای صادره حضوری  مفاد  میباشد  قرچک  دادگاه  در  نظر خواهی  تجدید 
ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه قرچک میباشد نظر به 
اینکه خوانده مجهول المکان اعالم شده خالصه مفاد رای صادره برای یکبار نشر 
آگهی میشود تاریخ انتشار تاریخ ابالغ رای محسوب میگرددتصویر مصدق دادنامه 

اصداری به پیوست میباشد.
دبیر حوزه ۴شورای حل اختالف قرچک

ابالغ
 وقت رسیدگی

بوده و در  المکان  به متهم رامین نجفی فرزند عرب که فعال مجهول  بدینوسیله 
پرونده کالسه ۹۴133۴ تحت تعقیب می باشد و در راستای ماده 11۵ قانون آیین 
دادرسی کیفری ابالغ و اعالم می گردد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع 
از اتهام کالهبرداری و فروش مال غیر سه شنبه مورخه 13۹۵/۰7/۰6 ساعت 11 
در شعبه ۲ دادگاه کیفری ۲ حاضر شود در غیر اینصورت وفق ماده 317 قانون 

صدرالذکر در خصوص نامبرده تصمیم اتخاذ خواهد شد. م.الف ۲3
عبدی – رئیس کیفری شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری دو شهر میاندوآب )1۰۲ جرایی سابق( 

نامه صادره 
احتراما در راستای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه 
رسمی متهم به اسامی آقای حامد رحمانی فرزند حمید رضا به اتهام تخریب شیشه 
منزل و تهدید به قتل موضوع شکایت آقای میرزا مراد رضائیان فرزند علی مراد 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر اگهی جهت تفهیم اتهام دفاع و اخذ اخرین دفاع در 

این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میرحسینی

ابالغ وقت رسیدگی
در  که  گردد  می  ابالغ  علی  فرزند  زاده  صالح  رامین  آقای  شما  به  وسیله  بدین 
بایگانی ۹۵۰3۲۲ شعبه 1۰1  با شماره  پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۴۴۴۴۲۰1۲7۸ 
دادگاه کیفری ۲ میاندوآب به اتهام نشر اکاذیب و توهین متواری هستید جهت 
رسیدگی به اتهامتان مورخ 13۹۵/۰۵/11 روز دوشنبه ساعت 1۰ در دادگاه شعبه 
راسا  دادگاه  اینصورت  غیر  در  شوید  حاضر  میاندوآب  ۲ شهرستان  کیفری   1۰1
اتخاذ تصمیم خواهد نمود . ضمنا می توانید بهمراه یک وکیل در دادگاه حاضر 

شوید. م الف:۲۲
نبی زاده- مدیر دفتر دادگاه شعبه 1۰1 کیفری دو شهرستان میاندوآب

متن آگهی 
حسب محتویات پرونده کالسه ۹۲۰۹۹۸661۲۹۰1۰۵۴ آقای احمد علی عظیمی 
اتهام یک فقره جعل در چک شماره ۵۴۲۴۲3 عهده بانک  راد فرزند منتعلی به 
کشاورزی موضوع شکایت آقای فریدون راه مردان فرزند عزیز تحت تعقیب میباشد 
به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 17۴ ق . آ..د. که مراتب یک 
نوبت در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است جهت دفاع از اتهام منتسبه در وقت 
رسیدگی آن که مورخ 13۹۵/۵/1۲ ساعت 1۰ صبح تعیین شده است در شعبه 
1۰۹ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت تصمیم قانونی 

اتخاذ میگردد. 
منشی شعبه نهم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )1۰9 جزایی

 سابق ( – آرش هادی پور. 

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

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

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  13۹۴6۰331۰1۰۰۰۵۰۲۲  مورخ 13۹۴/1۰/3۰هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
 ۲ شناسنامه  بشماره  عشقعلی  فرزند  درینسو  درویش  یوسفعلی  آقای  متقاضی  
فرعی  پالک  مترمربع   1۸۴ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت 
از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 11۸3 فرعی از 163 اصلی واقع در استان 
فرمان  اجرایی  مالک رسمی ستاد  از  البرزشهرستان فردیس سرحدآباد خریداری 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده  محرز  )ره(  امام 
فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف۵۲۴7
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹۵/۰3/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹۵/۰۴/۰6

 منصور هدایت کار کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

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

فاقد سند رسمي
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    13۹۵6۰313۰1۰۰۰۰۹۵۸ شماره  راي  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
رضاپور  ابوبکر  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بوکان  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند رحمن بشماره شناسنامه 3۸۵ صادره از سقز در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲۰۰ مترمربع پالک 3۹۲7 فرعی از 13۰-  اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک  باقیمانده131- اصلي واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خریداري از مالک 
رسمي آقای محمد رسول احمدی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۵/۰۴/۰6 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۵/۰۴/۲1

آگهی حصر وراثت
آقای عبیداله محمدی دارای شناسنامه شماره 17۲پیرانشهر بشرح دادخواست به 
کالسه 313/۹۵/۰۴/۰1ش ۵/ح  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان کامران محمدی بشناسنامه ۸1۰ مهاباد در تاریخ 
۹۵/۰۲/۲۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به 

یک پسر یک زوجه و پدر و مادر 
1-ایمان محمدی فرزند کامران به شماره شناسنامه ۹-1۰۰7۸6-۲۸6 پسر متوفی

۲- نرمین کاکه رشی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 13 زوجه متوفی 
3- عبیدا... محمدی فرزند رسول به شماره شناسنامه 17۲ پدر متوفی 

۴- فاطمه ساالر عشایری فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۰6 مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
ایوبی- رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف مهاباد

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   1۰1 شعبه   ۹۴۰۹۹۸۴۴۴۴۲۰۰۴۴۰ کالسه  پرونده 

میاندوآب)1۰1 جرائی سابق(تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۴۴۴۲6۰۰۴۰6
رای دادگاه

اتهام آقای شهاب ضرونی فرزند رضا و دایر بر کالهبرداری رایانه ای  درخصوص 
دادگاه با توجه به شکایت آقایان یعقوب اسدپور ۲- سجاد اسد پور و تحقیقات انجام 
شده در دادسرا ،گزارش مامورین پلیس فتا ، استعالم از مخابرات و مالحظه ی مفاد 
کیفر خواست صادره و اینکه علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی متهم در دادگاه 
حاضر نشده و الیحه ای ارسال نکرده و از اتهام خود دفاعی به عمل نیاورده است 
و مستندا به ماده ی 1۹ از قانون مجازت اسالمی مصوب 13۹۲ موضوع منطبق با 
مجازات درجه ی ۵ بوده لذا بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده ی 7۴1 از 
قانون مجازات اسالمی مصوب 137۵ عالوه بر رد مال مبلغ صدو بیست هزار تومان 
در حق آقای یعقوب و مبلغ سه میلیون تومان در حق آقای سجاد هر دو اسدپور، 
به تحمل یک سال حبس تعریزی محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 
۲۰روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز 
از همان تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان آذربایجان 

غربی می باشد. م الف:۲۴
علی محمودیان –رییس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان میاندوآب

 نوبت اول

عملیات عمرانی امتداد ۲۴ متری کوی فرشته 
جنوبی به بارنج توسط شهرداری منطقه پنج 

آغاز شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شهردار  هوشیار  یعقوب  مهندس  منطقه، 
منطقه پنج کالنشهر تبریز در حاشیه بازدید 
مطلب  این  اعالم  با  عمرانی  های  پروژه  از 
اعتبار  ریال  میلیارد  با ۲ هزار  امسال   : گفت 
بزرگ  خدماتی  و  عمرانی  متعدد  های  پروژه 
و کوچک در سطح حوزه اجرا خواهد شد.وی 
تعریف شده  پروژه های  از کل  اینکه  بیان  با 

۲۴ طرح عمرانی بزرگ و اساسی در سال ۹۵ 
: پل رو گذر  احداث می گردد، اظهار داشت 
کوی استانداری به نصر، پل های عابر گذر ، 
باند جنوبی جاده  کمال،  دو  بزرگراه  دوم  فاز 
تهران و ترمینال شرق شهر از جمله مهمترین 
طرحهای عمرانی جدید و اساسی هستند که 
شده  آغاز   ۹۵ سال  در  آنها  عمرانی  عملیات 
است.شهردار منطقه پنج امتداد مسیر گشایی 
از  بارنج را  ۲۴ متری کوی فرشته جنوبی به 
جمله پروژه های عمرانی دانست که عملیات 

عمرانی آن در سال جاری شروع شده است.

از  رابطه گفت: پس  این  مهندس هوشیار در 
اتمام فاز اول ۲۴ متری کوی فرشته جنوبی، 
امتداد این مسیر نیز به طول ۵۰۰ متر و در 

حداقل زمان به بهره برداری می رسد.
وی افزود: با پایان یافتن تملک امالک واقع در 
برداری،  لجن  شامل  عمرانی  عملیات  مسیر، 
 1۵ با  بتنی  های  باکس  نصب  و  خاکبرداری 
میلیارد ریال اعتبار شروع شده است. به گفته 
پروژه  از  قسمت  این  اتمام  صورت  در  وی 
دسترسی از پاسداران به کوی فرشته جنوبی و 
این برای فاز اول این می گردد به طول یک و بارنج مسیر می گردد.شایان ذکر است پیش از 

نیم کیلومتر ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده بود.  

با 15 میلیارد ریال اعتبار صورت گرفت ؛

آغاز عملیات عمرانی امتداد 24 متری فرشته جنوبی به بارنج در تبریز

طرح  اجرای  از  بابلسر  کشاورزی  جهاد  مدیر 
اراضی  از  هکتار   7۵۰ در  نوسازی  و  تجهیز 
این شهرستان خبر داد و گفت: با سفر رئیس 
این  برای  اعتبارات خوبی  مازندران  به  جمهور 

طرح اختصاص یافت.
با  بابلسر  امام جمعه  با  دیدار  در  رزاقی  حسن 
مقاومتی  اقتصاد  رکن  کشاورزی  اینکه  بیان 
کشاورزی  بخش  به  توجه  کرد:  اظهار  است، 
به  عنوان تامین  کننده غذای مردم در شرایط 
کنونی از اهمیت فراوانی برخوردار است که در 

برنامه  ریزی  ها باید به آن توجه جدی شود.
وی با اشاره به اجرای طرح تجهیز و نوسازی، 
این طرح را به عنوان طرح مادر و مبنای سایر 
فعالیت  های کشاورزی دانست و تصریح کرد: 
هزینه های  کاهش  طرح  این  اجرای  از  هدف 
کشاورزی،  عملیات  انجام  در  سهولت  تولید، 
حمل و نقل محصوالت، کشت مکانیزه، افزایش 

زراعی  آب  بهینه  مصرف  مدیریت  و  بهره وری 
است.

مدیر جهاد کشاورزی بابلسر با بیان اینکه اجرای 
طرح تجهیز و نوسازی از گذشته در دستور کار 
وزارت جهاد قرار گرفت، تصریح کرد: این طرح 
برای مدتی در حالت رکود بود تا اینکه با سفر 
رئیس جمهور به مازندران اعتبارات خوبی برای 

این طرح اختصاص یافت.
رزاقی با اعالم اینکه این طرح تاکنون در سطح 
شهرستان  کشاورزی  اراضی  از  هکتار   7۵۰
انجام شد، خاطرنشان کرد: تمام تالش  بابلسر 
ما اجرای این طرح در یک هزار و ۵۰۰ هکتار 
پایان  تا  شهرستان  کشاورزی  اراضی  از  دیگر 

امسال است.
پیشگام  بابلسر  شهرستان  گفت:  پایان  در  وی 
از  کشاورزی  محصوالت  از  بسیاری  در  تولید 

جمله نیشکر، برنج و توت فرنگی است.

مدیر جهاد کشاورزی بابلسر خبرداد:

اختصاص اعتبارات سفر رئیس جمهور برای نوسازی اراضی 
کشاورزی مازندران

شورای  رئیس  و  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
حمل و نقل هرمزگان سرریز شدن جمعیت 
به سمت شهر بندرعباس و نبود زمین کافی، 
این شهر را به یکی از گران ترین شهرهای 

کشور تبدیل کرده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره 
کل راه و شهرسازی هرمزگان، غالمحسین 
نقل  و  حمل  شورای  نشست  در  شیری 
می  نشان  ما  های  بررسی  افزود:  هرمزگان 
از نظر زمین و مسکن  دهد که بندرعباس 
در رده شهرهای گران کشور قرار گرفته و این 
ناشی از کمبود عرضه است که باید برای آن 

چاره اندیشی کرد.
برای  شهرسازی  و  راه  اینکه  بیان  با  وی 
برون رفت از این فضا چاره کار را در آماده 
سازی زمین و عرضه به متقاضیان می داند، 
آماده  استارت  رو  این  از  کرد،  خاطرنشان 
است  شده  آغاز  زمین  هکتار   1۵۰ سازی 
که انتظار داریم با اتمام آن حباب قیمت ها 
شکسته شده و زمین و مسکن با قیمت پائین 

تری به مردم عرضه شود.
رئیس شورای حمل و نقل هرمزگان همچنین 
از ساخت 1۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان 
امسال خبر داد و افزود: دو هزار واحد دیگر 
نیز به دلیل پاره ای از مشکالت اتمام آن تا 

سال آینده به طول خواهد انجامید.
وی همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه 
راه سازی اشاره کرد و گفت: در این زمینه 
هم با کمبودهایی مواجه هستیم که با برنامه 

اقدام  راستای رفع آن  انجام شده در  ریزی 
الزم صورت خواهد گرفت.

شیری با بیان اینکه در حوزه راهداری تالش 
خواهیم کرد تا مشکالت را به کمترین حد 
با  بخش  این  در  داد،  ادامه  برسانیم  ممکن 
افتادگی  عالئم،  کمبود  جمله  از  مشکالتی 
شانه ها و لکه گیری محورها مواجه هستیم 
که اگر مرتفع نشوند باعث افزایش حادثه می 

شود.
رئیس شورای حمل و نقل هرمزگان در این 
زمنه گفت: برای کاهش حادثه ۵۰۰ کیلومتر 
از محورهای استان هرمزگان روکش مجدد 
مرتفع  نیز  خیز  حادثه  نقطه   ۲۸ و  انجام 
خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه نقاط حادثه 
خیز باید با کمک پلیس و راه و شهرسازی 
شناسایی شود ادامه داد، ما معتقدیم که اگر 
در یک نقطه سه حادثه رخ داد باید در ردیف 
نقاط حادثه خیز قرار گرفته و برای رفع آن 

باید اقدام الزم صورت گیرد.
و  راه  بزرگ  برنامه  به  همچنین  شیری 
به  رسانی  خدمت  حوزه  در  شهرسازی 
همین  به  افزود:  و  کرد  اشاره  روستاییان 
منظور امسال 3 هزار کیلومتر راه روستایی در 
هرمزگان احداث خواهد شد که در نوع خود 

اقدامی بی نظیر است.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی، از ابتدای 
این  در  کیلومتر  هزار  سه  تاکنون  انقالب 
که  است  شده  احداث  روستایی  راه  استان 
تکمیل هزار کیلومتر طی یک سال یک اقدام 

بزرگی برای هرمزگان خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان مطرح کرد:

آماده سازی 1۵۰ هکتار زمین برای عرضه
 در بندرعباس

خرید تضمینی 8۵ هزار تن گندم در مرکز لرستان
خرید  تن  هزار   ۸۵ پیش بینی  از  خرم آباد  کشاورزی  جهاد  مدیر 

تضمینی گندم در این شهرستان خبر داد.
مراد بیرانوند، اظهار کرد: سطح زیرکشت گندم در شهرستان بیش 
از ۴۴ هزار هکتار بوده که فقط 6۲۰۰ هکتار آبی و مابقی دیم است.

وی با اشاره به اینکه خرید گندم در شهرستان شروع شده است، 
شهرستان  در  گندم  تضمینی  خرید  کمیسیون  شش  داد:  ادامه 

خرم آباد فعالیت دارند.
بارش های خوب و مبارزه علیه سن  به  با توجه  ادامه داد:  بیرانوند 
گندم، پیش بینی می کنیم امسال ۸۵ هزار تن خرید تضمینی گندم 

داشته باشیم.
مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد یادآور شد: گندم یکی از محصوالت 
استراتژیک کشاورزان خرم آبادی است و در همه مناطق شهرستان 

کشت می شود.

آئین کلنگ زني واحد تولیدي سرمایشي- گرمایشي 
شهر غرق آباد برگزار شد

با  گرمایشي   - سرمایشي  تولیدي  واحد  ایجاد  زني  کلنگ  آئین 
حضور امام جمعه شهر غرق آباد، نماینده مردم ساوه در مجلس 
شوراي اسالمي ، فرماندار و اعضاي شوراي اداري در محل شهرک 

صنعتي این شهر برگزار شد .
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي 
بالغ بر ۴ هزار و  استان مرکزي، این واحد تولیدي در مساحتي 
7۰۰ مترمربع با سرمایه گذاري اولیه ۲۰ میلیارد ریال و اشتغال 

مستقیم فاز نخست ۵۰ نفر احداث مي شود .
آباد  غرق  امام جمعه شهر  االسالم جنتي  مراسم حجت  این  در 
با شاره به دغدغه رفع بیکاري در مناطق محروم و کمتر توسعه 
یافته گفت : کمک به اشتغال خدمت صادقانه به مردم در مناطق 
محروم است و داشتن روحیه کار آفریني ثواب آخرت دارد و دادن 

امید به جامعه عین جهاد اکبر مي باشد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس دهم در این مراسم گفت : 
کمک جدي و حمایت از سرمایه گذاران در مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته از اولویت هاي کاري خادمان مردم در مجلس است .

ایجاد  و  بیکاري  مشکل  حل  به  کمک  افزود:  منصوري  مهندس 
اشتغال مي بایست دغدغه تمامي مسئوالن اجرایي و مدیران باشد 
و در این خصوص در حال رایزني براي استقرار یک واحد صنعتي 

تولید گچ و مشتقات آن هستیم .

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد: 
نجات جان بیش از 4۰۰ مادر باردار در استان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در مدت ۲ سالی 
مادر  از ۴۰۰  بیش  جان  نجات  شاهد  می گذرد  تحول  از طرح  که 

باردار در استان بوده ایم.
دکتر پیمان آسترکی، اظهار کرد: با شروع طرح تحول نظام سالمت 
تعداد  و  افزایش  درصد   1۸ طبیعی  زایمان های  تعداد  استان  در 
سزارین ها در بیمارستان های دولتی به ۸.7 درصد کاهش را نشان 

می دهد.
میر  و  مرگ  شاخص  طبیعی  زایمان  افزایش  با  کرد:  اضافه  وی 
از ۲6.3 درصد در سال ۹۲ به 1۰.3 درصد در سال ۹۴  مادران 

رسیده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: همچنین 
با افزایش زایمان طبیعی شاهد کاهش شاخص مرگ و میر نوزادان 
بودیم به گونه ای که از ۹.3 درصد مرگ و میر نوزادان در سال ۹۲ 

به 7.۹ درصد مرگ و میر نوزادان در سال ۹۴ رسیده ایم. 
آسترکی گفت: همچنین در مدت ۲ سالی که از طرح تحول می گذرد 

شاهد نجات جان بیش از ۴۰۰ مادر باردار در استان بوده ایم.

1-چنانچه برای حفاظت از محل کار خود از آژیر 
طوری  آنرا  نصب  محل  میکنید،  استفاده  خطر 
انتخاب کنید که به سادگی برای سارقین قابل 

تشخیص نباشد.
ای  کرکره  نوع  از  را   ... و  مغازه  های  ۲-درب 
روشنایی  نیز  ها  شب  و  کرده  استفاده  مشبک 

کافی در آن وجود داشته باشد
3-ورودی کانال کولر را هر چند کوچک باشد، با 

حفاظ فلزی محفوظ کنید.
طوالنی  مدت  برای  را  مغازه  که  مدتی  ۴-در 
تعطیل میکنید حتماً خود یا افراد مطمئن از آن 
بازدید کرده و از سالم بودن قفل ها، لوالها و ... 

اطمینان حاصل کنید.
هر  از  قبل  کسب،  محل  تغییر  صورت  ۵-در 
را  جدید  کسب  محل  های  قفل  توپی  اقدامی 

تعویض نمایید.
استفاده  سوئیچی  قفلهای  از  االمکان  6-حتی 
کنید زیرا قفل های معمولی به راحتی با قیچی 

بریده میشوند.
7-چنانچه در مجاورت یا پشت مغازه شما ملک 
مخروبه وجود دارد دیوارها و کف مغازه خود را با 

بتن تقویت نمایید تا غیر قابل نفوذ باشد.
۸-از نگه داری وجوه نقد بیش از حد معمول در 

محل کسب خود جداً خودداری نمایید.
۹-افرادی که به عنوان شاگرد استخدام میکنید 

شناخته شده و مورد اطمینان باشند. 
1۰-در هنگام حضور مشتری به هیچ وجه محل 

کار خود را ترک نکنید
اجارهمحل  یا  ،خرید  و ساز  11-هنگام ساخت 
کسب،به استحکام و ایمنی ساختمان به اندازه 

زیبائی آن اهمیت بدهید
که  مکانهائی  در  مالی  مراکز  دایر کردن  1۲-از 

دسترسی سارقان به آن آسان است بپرهیزید
طال  مغازه  بودن  ایمن  از  اطمینان  13-برای 
فروشی،صرافی،یا اماکنی از این قبیل، از نیروی 

انتطامی تآدیه دریافت کنید
و  آهنی  در  از  شما  کسب  محل  1۴-چنانچه 
شیشهای برخوردار است ،برای باال بردن ضریب 

ایمنی هر دو را قفل کنید
1۵-به منظور نگهداری موقت و ضروری وجوه 
نقد و اسناد مالیخود ،آن را داخل گاو صندوق 

قرار دهید
16-کلید و رمز گاوضندوق را به هیچ وجه در 

اختیار دیگران قرار ندهید
17-با کسبه و ساکنین محلمشارکت کنید و برای 

محله خود ،نگهبان یا شبگرد استخدام نمایید.
مانند  هائی  مغازه  تعطیلی  1۸-هنگام 
طالفروشی،طالو اشیاء قیمتی خود را از ویترین 
جمع آوری نموده و داخل گاو صندوق قرار دهید
1۹-در تعطیالت به مغازه خود سر بزنیدو یا از 

یک نفر مطمئن بخواهید این کار را انجام دهد
اجازه  مغازه  کارگر  یا  شاگرد  به  قبل  از  ۲۰-تا 
به  آشنا  و  دوست  عنوان  به  را  دیگران  ندهید 

محل کار بیاورد
جنس  آوردن  فراهم  برای  که  صوزتی  ۲1-در 
مورد نیاز مشتری از انبار خارج از مغازه،مجبور 
هستید لحطهای مغازه را ترک نمائید ،یک نفر 

مورد اعتمادرا به جای خود بگذارید.
در  گران  یا  حمل  قابل  اشیاء  نگهداری  ۲۲-از 
خارج از مغازهیا محلی که دسترسی آسان است 

بپرهیزید.
فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
معاونت اجتماعی - اداره آموزش همگانی

خبر ایمنی محل کسب و کار

باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان  مدیر 
کرمانشاه پیش بینی کرد: امسال حدود هفت 
هزار تن آلبالو و گیالس در این استان تولید 

شود.
استان  گیالس  باغات  سطح  زارعی،  رضا 
استان  افزود:  و  کرد  اعالم  هکتار   6۸۸ را 
گیالس  باغات  هکتار   ۵۵۹  کرمانشاه 

بارور دارد.

در  گیالس  باغات  عملکرد  متوسط  زارعی 
دانست  هکتار  در  تن  یازده  کرمانشاه  استان 
و گفت: پیش بینی می شود امسال 61۴۹ تن 

گیالس در استان کرمانشاه تولید شود.
زارعی ارقام گیالس استان کرمانشاه را شامل 
تک دانه مشهد، سفید ارومیه و زرد دانشکده 

دانست.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 

کرمانشاه سپس با بیان اینکه استان کرمانشاه 
16۲ هکتار باغ آلبالو دارد، گفت: از این میزان 

1۰۴ هکتار آن جزو باغات بارور آلبالو است.
در  آلبالو  باغات  عملکرد  متوسط  زارعی 
استان کرمانشاه را هشت تن در هکتار عنوان 
کرد و افزود: پیش بینی می شود امسال ۸3۲ 
تن آلبالو نیز در استان کرمانشاه تولید شود.
باغات  سطح  بیشترین  ادامه  در  زارعی 

گیالس و آلبالو در استان کرمانشاه را مربوط 
این  افزود:  و  دانست  صحنه  شهرستان  به 
 ۹۴ و  گیالس  باغ  هکتار   ۵۲۹ شهرستان 

هکتار باغ آلبالو دارد.
جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر  گفته  به 
و  آلبالو  برداشت  کرمانشاه  استان  کشاورزی 
خرداد  دهم  از  کرمانشاه  استان  در  گیالس 

ماه آغاز شده و تا 1۵ تیرماه ادامه می یابد.

پیش بینی تولید 7۰۰۰ تن آلبالو و گیالس در استان کرمانشاه
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قیمت ها در بازار محصوالت پروتئینی کاهشی شد
آخرین بررسی ها از بازار مواد پروتئینی از جمله انوع مختلف گوشت 
نشان می دهد که قیمت ها در مقایسه با قبل از ماه رمضان روند کاهشی 
دارد.اقالم مختلف گوشت قرمز، مرغ و بوقلمون در ماه رمضان با وجود 
افزایش تقاضا تا حدودی در مقایسه با ماه گذشته روند کاهشی پیدا 
ماهیچه  گوسفندی  گوشت  قرمز،  گوشت  انواع  میان  است.در  کرده 
  ، ایسنا  گزارش  می شود.به  عرضه  تومان   ۵۰۰ و  هزار   3۹ کیلویی 
همچنین هر کیلوگرم گوشت گوساله ران 33 هزار تومان قیمت دارد 
و گوشت گوساله فیله که از گران ترین اقالم مواد پروتئینی محسوب 
می شود کیلویی ۴6 هزار تومان است.در میان دیگر اقالم گوشت قرمز 
گوشت استیکی کیلویی ۴۵ هزار تومان، شقه با گردن کیلویی 3۲ هزار 
تومان و هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده 3۵ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه 
می شود.قیمت هر کیلوگر مرغ تازه نیز به طور متوسط در مغازه های 
سطح شهر 6۴۰۰ تومان است. همچنین گوشت سینه مرغ کیلویی 
کبابی  جوجه  سینه  تومان،  کیلویی 73۰۰  مرغ  ران  تومان،   7۵۰۰
کیلویی 1۲ هزار تومان،   بال مرغ کیلویی ۸1۰۰ تومان،   گردن مرغ 
کیلویی 3۰۰۰ تومان و هر کیلوگرم مرغ کامل بسته بندی شده 7۴۰۰ 

تومان فروخته می شود.
 

 پیش بینی تولید 2.4 میلیون تن برنج
معاون وزیر جهاد کشاوزی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال حدود 
۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن برنج سفید در کشور تولید شود ،گفت: ما قصد 
کاهش تولید سیب زمینی را نداریم.عباس کشاورز با بیان اینکه پیش 
بینی می شود امسال حدود ۲ میلیون و 3۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن 
برنج سفید در کشور تولید شود، اظهارداشت: سال گذشته پیش بینی ما 
برای تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن بود اما در نهایت حدود ۲ میلیون 
تن برنج در کشور تولید شد.وی سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی 
بر عدم حمایت از کشت برنج در استان های غیرشمالی را مورد اشاره قرار 
داد وبه مهر گفت: ما همچنان این سیاست را دنبال می کنیم، بر اجرای 
آن تاکید داریم و امسال نیز آن را به استان های مربوطه ابالغ کرده ایم.

 
 بانک

بانک گردشگری حامی پرچمدار ایران در المپیک ریو شد
ایران  ورزشی  کاروان  پرچمدار  نعمتی  زهرا  حامی  گردشگری  بانک 
بانک  عمومی  روابط  گزارش  شد.به  ریو  المپیک۲۰16  مسابقات  در 
گردشگری ، این بانک در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود 
و حمایت از ورزش کشور حامی زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ورزشی 
ایران در المپیک ۲۰16 ریو شد.بر اساس این گزارش این حمایت در 
قالب قراردادی بین زهرا نعمتی بانوی تیرانداز کشور و بانک گردشگری 
و خسرو  مالی گردشگری  رییس گروه  در حضور مهدی جهانگیری 
خواجه حسنی رییس هیات مدیره بانک گردشگری منعقد شد.زهرا 
نعمتی قهرمان تیراندازی پارالمپیک ۲۰1۲ لندن در این خصوص گفت: 
خوشحالم که این افتخار نصیب بنده شد تا بتوانم در المپیک ۲۰16 
ریو تحت حمایت بانک گردشگری حضور داشته باشم و امیدوارم که 

در المپیک و پارا المپیک ریو برای میهن عزیزمان افتخار آفرین باشم.
 

 اقتصاد کالن
ثبت 2 میلیون خوداظهاری مالیاتی صاحبان مشاغل

نماینده اتاق اصناف ایران در سازمان امور مالیاتی از ثبت حدود دو 
میلیون خوداظهاری مالیاتی صاحبان مشاغل بند »ج« با اتمام مهلت 
اظهارنامه مالیاتی خبر داد.ابراهیم درستی با اعالم این که پایان مهلت 
اظهارنامه های مالیاتی 31 خردادماه سال جاری در نظر گرفته شده بود، 
گفت: نسبت به سال گذشته با استقبال بهتری مواجه بودیم  و امیدواریم 
دارایی و سازمان امور مالیاتی نیز به نحو مطلوب تری به تعهدات خود 
عمل کنند.به گزارش ایسنا ،وی به طبق توافق نامه میان سازمان امور 
مالیاتی و اتاق اصناف در مورد بند »ج« اشاره و اظهار کرد: قرار بر این 
شد تا در سال جاری هیچ نوع نمونه ای از اصناف به منظور جداسازی 
آنها نداشته باشیم، در سال قبل چهار درصد کسبه را جدا کرده و مورد 
بررسی قرار دادند، اما در توافق نامه اخیر تصمیم بر این شد که در بند 

»ج« نمونه ای نداشته باشیم.
 

 صنعت
فروش آب های بسته بندی 27 درصد افت کرد!

با وجود آن که گفته می شود آب معدنی تنها صنعت در ایران است که 
شرکت های نامدار جهانی در آن سرمایه گذاری کرده اند،رئیس انجمن 
آبهای معدنی و آشامیدنی می گوید بعد از جنجال های رسانه ای که در 
خصوص یکی از برندهای مطرح صورت گرفت، فروش آب بسته بندی 
تا ۲7 درصد افت کرد.سید فرهاد بشارت با اشاره به بحران کم آبی در 
ایران گفت: دولت هزینه باالیی برای آبرسانی به مناطق مختلف می کند 
که این هزینه از هزینه تهیه، توزیع یا در نظر گرفتن یارانه برای خرید 
آب بسته بندی بسیار گران تر تمام می شود.وی در ادامه با بیان این که 
صنعت آب های بسته بندی کشش سرمایه گذاری خوبی دارد، به ایسنا 
گفت : صنعت آب های بسته بندی، تنها صنعت در ایران است که تمام 
شرکت های بزرگ دنیا از جمله کوکا، پپسی، نسله و دنون به عنوان 
سرمایه گذاری یا تولید مشترک در آن حضور دارند و وسعت این صنعت 
به گونه ای است که این شرکت های بزرگ در بیش از 1۲۰ کشور 

جهان کارخانه های تولید آب بسته بندی دایر کرده اند.
 

 تولید و تجارت
رایزن بازرگانی ایران در مسکو مستقر شد

معاون وزیر صنعت، با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت ها برای نفوذ 
در بازار روسیه گفت: برای رسیدن به این هدف رایزن بازرگانی ایران 
در مسکو مستقر شده، عالوه بر آن برای تسهیل دسترسی به روسیه، 
خطوط پروازی منظمی به مقصد آستراخان فراهم شده است.ولی ا... 
افخمی راد گفت: هم اکنون رایزن بازرگانی ایران در روسیه مستقر شده 
و آماده ارائه خدمات برای تسهیل تجارت و راهنمای تجار و بازرگانان 
ایرانی است.وی در این جلسه که جمعی از صادرکنندگان و فعاالن 
اقتصادی ایران در روسیه حضور داشتند، به راه اندازی خطوط منظم 
هوایی به مقصد آستراخان اشاره کرد و گفت: این پرواز از 1۸ خرداد 
پرواز  بار  با هفته ای دو  بسته سوم مشوق های صادراتی  قابل  ماه در 
رفت وبرگشت ایجاد شده که صادرکنندکان برای دستیابی راحت تر به 

بازار روسیه می توانند از آن استفاده کنند.
 

 بیمه
بیمه »ما« در کمتر از 4 ساعت خسارت 

را پرداخت می کند
وحید وثوق مدیر امور مالی شرکت بیمه »ما«؛ در کمتر از ۴ ساعت 
خسارت در بیمه »ما« پرداخت می شود.وحید وثوق مدیر امور مالی 
بیمه »ما« گفت: امنیت قابل قبول و تسریع در پرداخت خسارت بیمه 
گذاران در کوتاهترین زمان ممکن مورد توجه خاص بیمه »ما« در طرح، 
پیاده سازی و اجرای »پرداخت ویژه« قرار گرفته است تا بتوانیم ضمن 
ارائه خدمات بیشتر ، رضایت ذینفعان و بیمه گذاران را جلب نماییم.

وی گفت: مراحل پرداخت خسارت در قبل به گونه ای بود که بعضا 
بیمه گذاران را دچار مشکالتی می کرد و امکان سوء استفاده هایی را 
فراهم می ساخت اما در طرح »پرداخت ویژه« که طی تفاهم نامه ای 
با بانک ملت انجام گرفته است بالفاصله پس از صدور حواله خسارت، 
قابلیت تسویه حساب به وجود می آید و طی آن بیمه گذار می تواند 
با مراجعه به بانک ، خسارت خود را وصول نماید.از سوی دیگر پس از 
ارسال اطالعات به بانک، پیامکی به بیمه گذار ارسال  می شود که می 
تواند با اوراق هویتی و با مراجعه به هر شعبه بانک ملت مبلغ مورد نظر 

را وصول کند.

الریجانی:

مدیریت مناسب باعث رشد سایپا شده است
رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار مدیر عامل 
گروه خودروسازی سایپا، اقدامات سایپا را در توسعه 
تنوع محصوالت ملی با استفاده از همه ظرفیت ها 
سرمایه  از  حداکثری  استفاده  و  دانست  مناسب 
گذاری در کشور، از طریق جذب دانش، تکنولوژی 
نوین و توسعه محصوالت را مورد تاکید قرار داد و از 
اقدام سایپا به عنوان اولین شرکت صنعتی در اصالح 

ساختار دارایی های خود تقدیر کرد.
محل  در  که  دیدار  این  در  زمان،  گزارش  به 
دکتر  شد،  برگزار  اسالمی  شورای  مجلس 
را  سایپا  گروه  در  اجرایی  رویکردهای  الریجانی 
که اثرات شگرفی طی ۹ ماه گذشته در این گروه 
شده ،  تولید  رشد  موجب  و  داشته  خودروسازی 
مورد تائید قرار داد و از مدیران سایپا که به عنوان 
اولین بنگاه اقتصادی در کشور  با استفاده از »قانون 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین 
نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح 
ماده )1۰۴( قانون مالیات های مستقیم«، توانستند 
نمایند،  اصالح  را  خود  بنگاه  دارایی های  ساختار 
تقدیرکرده و سایر بنگاه های اقتصادی کشور را به 
استفاده از ظرفیت هایی که این قانون در اختیار آنها 
قرار می دهد، ترغیب کرد.  الریجانی ضمن حمایت 
از تالش های انجام شده در این شرکت بر تداوم 
ارتقا  فعالیت های گروه خودروسازی سایپا جهت 
ارزان  محصوالت  تولید  طراحی،  کیفیت،  سطح 

قیمت و تعمیق میزان ساخت داخل تاکید کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین استفاده 
از همه ظرفیت های کشور بخصوص توان و دانش 
موجود در کشور را از الزمه های اقتصاد مقاومتی 
دانسته و بر توسعه تنوع محصوالت ملی با استفاده 
و  کرده  تاکید  علمی کشور  از همه ظرفیت های 

اقدامات سایپا در این خصوص را مناسب دانست.
وی  استفاده حداکثری از سرمایه گذاری ها در کشور 
از طریق جذب دانش، تکنولوژی نوین  و توسعه 

محصوالت را مورد تاکید قرار داد.
گروه  مدیرعامل  جمالی،  دکتر  دیدار  این  در 
خودروسازی سایپا گزارشی از اقدامات صورت گرفته 
برای افزایش تولید ارائه کرد که افزایش1۴درصدی 
تولید در بهار سال ۹۵ به نسبت بهار سال ۹۴، مورد 

استقبال ریاست محترم مجلس قرار گرفت .

بازار سرمایه
رشد 27 واحدی شاخص بورس

روزگذشته  معامالت  جریان  در  بورس  شاخص 
بازار سرمایه ۲7 واحد رشد کرد.در پایان معامالت 
روزگذشته  بازار سرمایه تعداد ۸1۸ میلیون سهم و 
حق تقدم به ارزش 17۹ میلیارد تومان در ۵7 هزار 
نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و شاخص بورس 
با ثبت افزایش ۲7 واحدی در ارتفاع 73هزار و 67۲ 
واحد قرار گرفت.در بازارهای فرابورس ایران هم با 
معامله 3۵۲ میلیون ورقه به ارزش 1۴۴ میلیارد 
تومان در ۲6 هزار نوبت، آیفکس 6.۸ واحد افت کرد 

و در ارتفاع 77۰ واحد قرار گرفت.
 

ارز آوری 8۰2 میلیون دالری صادرات 
کشاورزی

براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی ۸۰۲ میلیون 
اول  ماه  دو  در  کشاورزی  بخش  محصوالت  دالر 
امسال صادر شد که این میزان صادرات در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۵ درصد رشد داشته 
است.۹۵۵ هزارتن محصوالت بخش کشاورزی به 
ارزش ۸۰۲ میلیون دالر طی دو ماهه نخست سال 
جاری صادر شده است که این میزان در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۲.۵ درصد و 
از نظر ارزش ۴.۵۹ درصد افزایش نشان می دهد.
هزارتن  گشته 7۸۰  سال  می افزاید،  گزارش  این 
محصوالت بخش کشاورزی به ارزش 767 میلیون 
گزارش،سهم  این  بود.براساس  شده  صادر  دالر 
ماه،  دو  این  طی  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
 13.۹1 و  وزن  کل  از  درصد   6.۲ سهم  معادل 
غیرنفتی  کاالهای  صادرات  ارزش  کل  از  درصد 
است.در این مدت،بیشترین میزان صادرات بخش 
کشاورزی از نظر ارزشی مربوط به بخش باغبانی 
با سهم ۴3.13 درصد، دام و طیور با سهم ۲6.۵ 
درصد و زراعی با سهم ۲۵.6۹ درصد بوده است.

بر پایه این گزارش، بیشترین میزان صادرات بخش 
کشاورزی از لحاظ وزنی مربوط به بخش زراعی با 
سهم 6۰.۴ درصد،باغبانی با سهم ۲۴.۲3 درصد و 
دام و طیور با سهم 13.۹3 درصد می باشد.برخی 
اقالم عمده صادراتی بخش کشاورزی از نظر وزنی 
در اردیبهشت ماه امسال شامل سیب تازه، گوجه 
فرنگی تازه یا سرد کرده، سیب زمینی تازه یا سرد 
کرده، پیاز و موسیر،ماست، رب گوجه فرنگی، دوغ 
و شیر و خامه بسته بندی شده کفیر، انواع کلم قرمز 
تجارت  است.تراز  بوده  و خرما  قمری  و  و سفید 
تا  فروردین  ابتدای  از  کشاورزی  بخش  خارجی 
انتهای اردیبهشت ماه امسال منفی ۴7۹ میلیون 
و 31۰ هزار دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال ۹۴ به میزان ۴۰ میلیون و 36۰ هزار دالر 

بهبود یافته است.
 معدن 

 افزایش یک میلیون تنی ذخایر طالی 
معدن موته

مدیر اکتشافات ایمیدرو گفت: با انجام فعالیت های 
جدید اکتشافی، یک میلیون تن ذخیره قطعی به 
ذخایر معدن طالی موته افزوده شد.علی اصغرزاده 
که در حاشیه بازدید رییس هیات عامل ایمیدرو از 
معدن طالی موته سخن می گفت، افزود: با توجه 
به اینکه معدن موته از سال 7۲ تاکنون مشغول به 
فعالیت بوده است شاهد کاهش میزان ذخایر و عیار 
طالی این معدن هستیم از همین رو برای تداوم 
فعالیت های معدنی اقدام به انجام فعالیت های 
جدید اکتشافی کردیم که حاصل آن کشف یک 
میلیون تن ذخیره در معدن چاه خاتون موته است.
وی  با اشاره به اینکه مجتمع طالی موته دارای ۹ 
معدن طال است، اظهار داشت: تاکنون تنها معدن 
چاه خاتون مجوز فعالیت معدنی از سازمان حفاظت 
محیط زیست داشته که به تازگی مجوز محیط 
زیست معدن دره اشکی نیز صادر شده است که این 
امر خبر خوشی برای توسعه معادن طال محسوب 

می شود.

کشاورزیخبر

بود  گذشته  روز  چند  طي  اقتصاد:  گروه 
صورت  به  دولتی  و  خصوصی  بانک های  که  
خودجوش با یکدیگر توافق کردند که نرخ سود 
سپرده را از 1۸ درصد که طی چند ماه گذشته 
با مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش یافته بود 
برسانند.  درصد   1۵ به  و  آورده  پایین  مجدداً 
این مصوبه از اول تیر ماه برای نرخ سود سپرده 
راستای  در  اگر چه  که  اعمال شد  بانک ها  در 
کاهش نرخ سود اقدامی مثبت است اما با توجه 
به عملکرد بانک ها در یکی، دو سال اخیر این 
فقط  سود  نرخ  کاهش  که  دارد  وجود  نگرانی 
سود  نرخ  عماًل  و  بوده  سپرده ها  به  مخصوص 
و  تولیدی  واحدهای  به  شده  ارائه  تسهیالت 
باقی  درصد  چند  و  بیست  همان  صادراتی 
بماند که تنها در این میان درآمدزایی بیشتری 
نصیب بانک ها خواهد شد.اگر چه این عمل را 
می توان مثبت تلقی کرد که بانک ها می خواهند 
در شرایط کنونی به دولت برای خروج از رکود 
را  بیشتری  این طریق منابع  از  و  کمک کنند 
در اختیار دولت قرار دهند اما از آن طرف باید 
خواهد  تغییری  چه  تسهیالت  سود  نرخ  دید 
با  همواره  بانک ها  که  داده  نشان  تجربه  کرد. 
کاهش نرخ سود سپرده نرخ تسهیالت را تغییر 
افزایش  جزء  چیزی  نتیجه  در  که  نداده اند 

قیمت تمام شده تولید در پی ندارد.
معادله اي ناقص !

ناقص  را  بانکی  سود  معادله  بانک ها،  توافق 
این  در  نیز  واعتبار  پول  شورای  و  گذاشت 
شکسته  سپرده  سود  نداشت؛  ای  مصوبه  باره 
با  و  است  گران  همچنان  تسهیالت  اما  شد 
بانکی  شبکه  در  درصد  هفت  از  بیش  فاصله 
کاهش  بانکی  شبکه  گذشته  می چرخد.هفته 
در  هم  آن  کرد،  تجربه  را  سود  نرخ  مجدد 
تورم خبر  از تک رقمی شدن  دولت  که  زمانی 
داد. براین اساس بنابر آنچه اعالم شده، توافق 
بانک هاست و قرار نیست شورای پول و اعتبار 
در آن دخالتی داشته باشد و مصوبه ای برای آن 
بگذراند. نرخ سود سپرده از 1۸ درصد مصوب 
کاهش  درصد   1۵ به  گذشته  سال  بهمن   در 
یافت و از اول تیرماه بانک ها آن را در ویترین 
سودهای خود قرار دادند.هر چند انتظار فعاالن 
نیز  تسهیالت  سود  که  بود  براین  اقتصادی 
برنامه ریزی و حساب  با  تا بتوانند  یابد  کاهش 
کتاب هزینه های خود با بازده متناسب تری از 
وارد  را  آن  و  کنند  استفاده  بانکی  تسهیالت 

بانک ها  و  نشد  چنین  اما  کنند.  تولید  چرخه 
به توافق برای کاهش سود سپرده اکتفا کردند 
سود  درصدی   ۲۲ نرخ  در  تغییر  از  خبری  و 
تسهیالت که حتی بانک ها نرخ باالتر از آن را 
برای وام های پرداختی دریافت می کنند، نشد.
اما و اگرهای عدم کاهش سود تسهیالت 

علی رغم کاهش سود سپرده
کاهش  عدم  به  نسبت  انتقادات  حالی  در 
کارشناسان،  که  دارد  ادامه  تسهیالت  سود 
تحلیل های متفاوتی نسبت به دلیل این موضوع 
بانک  که  معتقدند  کارشناسان  می کنند.  بیان 
در  را  منطقی  حال حاضر سکوتی  در  مرکزی 
پیش گرفته است، چرا که  با توجه به ایراداتی 
تسهیالت  و  سپرده ها  میزان  در  اصل  در  که 
که  شده  این  مانع  موضوع   این  دارد،  وجود 
و  تسهیالت  سود  همزمان  به طور  بخواهند 
اینگونه  دهند.دالیل  کاهش  مجددا  را  سپرده 
عنوان می شود که نسبت تسهیالت به سپرده 
درصد   3۰ و  می رسد  درصد   7۰ حدود  به 
سپرده ها به تسهیالت تبدیل نمی شود؛ بنابراین 
اگر از این میزان معوقات آشکار و پنهان  نیز 
کسر شود، نسبت بین تسهیالت بدون مشکل 
به سپرده ها به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید 
سود  نرخ  کاهش  مطمئنا  شرایط  این  در  که 
ممکن  عنوان  هیچ  به  سپرده  به  تسهیالت 
کارشناسان  برخی  دیگر  سوی  بود.از  نخواهد 

اعالم  تک رقمی  تورم   گرچه  که  باورند  براین 
شده اما ذاتا چنین کاهشی اتفاق نیفتاده است 
نرخ  کاهش  به  تمایلی  نیز  بانک ها  نتیجه  در 
سود تسهیالت نداشته و فعال آن را به تعویق 
پنهان  طور  به  تورم  اگر  که  چرا  انداخته اند، 
اجازه  بانک ها  هزینه های  باشد  باال  همچنان 
داد. نخواهد  را  پایین  به سود  آنها  پاسخگویی 
با این حال، کاهش نرخ سود در شرایط رکودی 
موجود  می تواند جنبه های دیگری نیز داشته 
برای  مناسبی  محل  مشتریان  این که  یا  باشد. 
سپرده گذاری نداشته و ترجیح می دهند آن را 
این حالت ضمن  دارند که در  نگه  بانک ها  در 
سود  می ماند،  باقی  بانک ها  در  پول  این که 
کمتری به آن تعلق گرفته و در نتیجه نقدینگی 
با  و  بانک هاست  اختیار  در  کمتری  هزینه  با 
توجه به عدم تغییر نرخ سود تسیهالت، جریان 
دلیل  شود.همچنین  می  تمام  آنها  نفع  به 
اگر هم مشتریان  باشد که  این  دیگر می تواند 
پایین  با سود  پول خود  نگه داشتن  به  تمایلی 
در بانک ها نداشته باشند و آن را خارج کنند، 
برای  عاملی  می تواند  سپرده ها  خروج  آنگاه 
تحریک تقاضا باشد که خود بی تاثیر بر رونق 
توان  نمی  اینکه  با  هم  حالت  این  در  نیست. 
غیرمجاز  موسسات  و  موازی  بازارهای  رقابت 
گرفت  نادیده  ها  سپرده  جذب  برای  را  را  
و  ارز  مانند  بازارهایی  شرایط  مجموع  در  ولی 

سکه آنقدر مساعد و سودآور نیست که حجم 
باالیی از پول خارج شده در بانک ها را در خود 
متفاوت  نظرات  باشد.اما  سودآور  و  دهد  جای 
حاتمی   دارد.  وجود  باره  این  در  نیز  دیگری 
یزد – کارشناس امور بانکی –  در این رابطه 
تسهیالت  است که گرچه کاهش سود  معتقد 
الزامات  از  تورم  کاهش  با  همزمان  سپرده   و 
فعلی شبکه بانکی است، اما مشکل اصلی این 
پایین  یا  باال  تسهیالت  سود  نرخ  که  نیست 
باشد.وی توضیح داد که مشکل اصلی بنگاه ها 
نقدینگی  تامین  حالی  در  اقتصادی  فعاالن  و 
بانک ها  اکنون  که  است  گردش  در  سرمایه  و 
منابع الزم را برای پرداخت تسهیالت ندارند،.از 
این رو حتی اگر سود هم به طور قابل توجهی 
پایین بیاید، گرچه می تواند با بازده اقتصادی، 
متناسب شود اما از سوی دیگر باید منابعی هم 
وجود داشته باشد که بانک ها بتوانند در قالب 
تسهیالت آنها را در اختیار بنگاه ها قرار دهند.

مدیر عامل سابق بانک صادرات با اشاره به رشد 
تا 7۰ درصدی نقدینگی در چند سال اخیر و 
با  تومان می گوید  میلیارد  به هزار  آن  افزایش 
بخش  که  نیست. چرا  کافی  منابع  این وجود، 
زیادی از پول بانک ها اکنون معوق شده و در 
به  ولی  گرفته  قرار  مختلف  بخش های  اختیار 
شبکه بانکی بر نگشته است. این در حالی است 
که در حال حاضر شرایط بانک ها مخاطره آمیز 
حسابداری  بودن  تعهدی  به  توجه  با  و  بوده 
نیست.وی  اتکا  قابل  شده  سودشناسایی  آنها، 
بانکی  تعیین سود  نحوه   به  هم  اشاره ای  البته 
در  باید سودها  که حتما  دارد  تاکید  و  داشته 
با  شرایط رقابتی تعیین شوند، نه این که فقط 
توافق بانک ها تغییر کند، چرا که در این حالت 
تبانی  به  بیشتر  و  ندارد  وجود  رقابتی  دیگر 
بازار  برای  عنوان  هیچ  به  که  انجامید  خواهد 
رئیس  اگرچه  حال  هر  نیست.به  مناسب  پول 
کل بانک مرکزی اخیرا موضع خود در رابطه با 
کاهش سود تسهیالت را اعالم کرده و گفته اگر 
بانک ها در این باره اقدامی انجام ندهند حتما 
شده  تعیین  سود  نرخ  سقف  و  می کند  ورود 
قبلی برای تسهیالت را تغییر خواهد داد، ولی 
نیز وجود دارد که هرچه  نظر کارشناسی  این 
فاصله بین نرخ سود سپرده و تسهیالت بیشتر 
باشد می  تاخیر همراه  با  شود و زمان کاهش 
برای سودجویان فراهم  بازتری را  تواند فضای 
تقویت  را  نزول خواری  بروز  احتمال  و  کند 

خواهد کرد.

چرا سود سپرده شکست اما تسهیالت نه؟!

گراني سود تسهیالت تا تعطیلي صنایع 

گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رئیس 
برخی اظهارنظرها نشان از عدم آشنایی برخی 
مسئوالن از مفهوم خصوصی سازی دارد که به 
واگذاری ها  راه  بر سر  مقاومتی  و  مانع  عنوان 

مطرح هستند.
عبدا... پوری حسینی با اشاره به اینکه اجرای 
خصوصی  سیاست  و  اساس  قانون   ۴۴ اصل 
سازی یکی از درمان های اقتصاد بیمار کشور 

است، گفت: بر این اساس نگرانی ها، ناراحتی 
اجرای  راه  سر  بر  های  اندازی  سنگ  و  ها 
امری  دنیا  جای  همه  در  سازی  خصوصی 
خصوصی  سازمان  کل  است.رئیس  طبیعی 
سازی افزود: با این حال اگر این سنگ اندازی 
وجود  از  نشان  بیشتر شود  معمول  از حد  ها 
مشکالت بیشتر در این زمینه دارد و در صورت 
خصوصی  موضوعات،  این  شدن  حل  عدم 

سازی با توقف مواجه می شود.
به  ها  اعتراض  معموال  اینکه  بیان  با  وی 
توسط  معموال  مقاومت ها  و  سازی  خصوصی 
کرد:  اضافه  افتد،  می  اتفاق  منفعت  صاحبان 
بر این اساس برخی اظهارنظرها نشان از عدم 
خصوصی  مفهوم  از  مسئولین  برخی  آشنایی 
بر  مقاومتی  و  مانع  عنوان  به  که  دارد  سازی 

سر راه واگذاریها مطرح هستند.

اعتراض ها به 
خصوصی سازی توسط 

صاحبان منفعت اتفاق می افتد

و  فنی  انجمن صادرکنندگان خدمات  رئیس 
مهندسی از پیش بینی اجرای ۵ میلیارد دالر 
پروژه فنی و مهندسی در سال ۹۵ خبر داد و 
گفت: پیمانکاران همچنان منتظر گشایش در 

امور مالی هستند.
صادرات  بینی  پیش  از  انصاری  محمدرضا 
مهندسی  فنی-  خدمات  دالری  میلیارد   ۵
از  پیش  تا  گفت:  و  داد  خبر   ۹۵ سال  در 
انجام  به  دنیا  کشور   ۵6 در  ایران  تحریم ها، 
پروژه های فنی و مهندسی می پرداخت که 
و  ضمانت نامه ها  صدور  شدن  درج  دلیل  به 
این  خارجی  کشورهای  از سوی  آن  پذیرش 
فعالیت به حداقل رسیده است.رئیس انجمن 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به مهر 
گفت : البته با رونق گرفتن انجام پروژه های 
خدمات فنی و مهندسی در سایر کشورها با 
گشایشی که در اقتصاد ایران صورت گرفته، 
بسیاری از شرکت ها قصد دارند به بازارهای 
بر  و  شوند  وارد  دوباره  قبلی  شده  شناخته 
دالری  میلیارد   ۲۵ ظرفیت  اساس  همین 

پیش  مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور  برای 
اگر جبهه  اما  دارد،  قرار  روی صادرکنندگان 
جدیدی برای صدور خدمات ایرانی باز شود، 

قطعا این رقم نیز افزایش می یابد.
هیات های  آمد  و  رفت  کرد:  تصریح  وی 
تجاری هنوز به نحو موثری در اقتصاد ایران 
بانکی  روابط  است  الزم  و  نکرده  پیدا  نمود 
آن  سایه  در  که  شود  برقرار  کامل  طور  به 
می  نیز  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 
شرایطی  در  این  و  گیرد  رونق  مجدد  تواند 
است که شرکت های ایرانی نیاز به پشتیبانی 
انجام  وارد عرصه  و حمایت دولت دارند که 

پروژه ها در دنیا شوند.
از  ایرانی  شرکت های  اگر  انصاری،  گفته  به 
شانس  شوند،  برخوردار  دولت  پشتیبانی 
ها در فضای جدید  پروژه  انجام  برای  باالیی 
پیش روی اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد، 
های  پروژه  انجام  در  ها  ایرانی  اینکه  ضمن 
عمل  خوب  مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور 

می کنند و دانش مهندسی بسیاری دارند.

صدور ۵ میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی  در سال ۹۵

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
در  گسلی  پهنه های  نقشه های  ابالغ  از 
محدوده تهران خبر داد و گفت: ساخت و ساز 
در پهنه گسل های شهر تهران محدودتر شده 
می شود. ممنوع  بیمارستان  و  برج  ساخت  و 
با  خبری  نشستی  در  شکرچی زاده  محمد 
گفت:  کشور،  در  زلزله  وجود خطر  به  اشاره 
در اغلب شهرهای بزرگ مانند تهران،   مشهد 
و کرمان با خطر مهم زلزله روبرو هستیم، به 
همین دلیل نقشه های پهنه های گسلی در 

محدوده تهران مشخص و ابالغ شده است.
در  نقشه ها  این  ابالغ  اینکه  بیان  با  وی 
حقیقت با هدف پیشگیری از افزایش تلفات 
جانی و مالی زلزله  خواهد بود و در حقیقت 
کاهش  مناطق  این  در  را  حوادث  ریسک 
است  داده  نشان  تجربه  افزود:  داد،  خواهد 
بیشترین  گسل ها  نزدیک  مکان های  که 
بنابراین  داشته اند،  زلزله  وقوع  از  را  آسیب  
در ویرایش آئین نامه ۲۸۰۰ پیش بینی شده 
بود که ساخت و ساز در نزدیک گسل ها باید 
مرکز  باشد.رئیس  همراه  محدودیت هایی  با 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به 
نامه  آئین  بنابراین در ویرایش چهارم  اینکه 
۲۸۰۰ که از شهریورماه سال گذشته الزامی 
محدوده هایی  در  گسل ها  محدوده  شده 
اظهار  شد،  خواهد  اعمال  شده،  مشخص 
داشت: در این ابالغیه گسل های مهم تهران 
خوبی  به  نقشه ها  در  و  کردیم  تعریف  را 
این  اینکه  اعالم  با  هستند.وی  وضوح  قابل 
می شد،  انجام  پیش  سال   ۲۰ از  باید  اقدام 
آستانه  می دهد  رخ  اتفاق  این  اگر  که  چرا 
خطرپذیری و تخریب زلزله را کمتر می کرد، 
مرحله  و  بررسی  مرحله  بنابراین  گفت: 

تطبیق گسل ها باید ادامه یابد تا این موضوع 
عالوه بر شهر تهران در سایر کالنشهرها نیز 

مدنظر قرار گیرد.
زلزله  دفتر  مدیر  بیت اللهی  علی  همچنین 
و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  شناسی 
کار  ابالغیه  این  اینکه  بیان  با  شهرسازی 
بسیار مهم برای تمام مهندسان و ارگان های 
تصمیم گیر در ساخت و سازهای شهری است 
و برای انجام مراحل نهایی به دبیرخانه شورای 
است،  شده  ارائه  شهرسازی  و  معماری  عالی 
 1۰ در  تهران  شهر  گسل های  نقشه  گفت: 
سال گذشته با همت سازمان مدیرت بحران 
و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و 
در  تا  گرفت  قرار  توجه  مورد  زلزله  کارگروه 
ساخت و سازهای جدید، دقت بیشتری شود.
وی با اشاره به اینکه از این پس هر ساختی و 
سازی در شهر تهران باید براساس این نقشه 
انجام گیرد، اظهار داشت: این ابالغیه در شهر 
شهرهای  سایر  برای  الگو  عنوان  به  تهران 
کشور مثل تبریز، مشهد و کرمان نیز تسری 
مرکز  شناسی  زلزله  دفتر  یافت.مدیر  خواهد 
بیان  با  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات 
اینکه امیدواریم با توجه به این نقشه، اتفاقی 
که هفته گذشته در منطقه شهران روی داد 
شدن  مشخص  با  گفت:  نیافتد،  اتفاق  دیگر 
با  حیاتی  شریان های  تقاطع  کار  نقشه ها 
گسل ها مشخص خواهد شد تا در این مناطق 

حساسیت های بیشتر وجود داشته باشد.
وی افزود: با ابالغ این نقشه ها ساختمان هایی 
است،  شده  ساخته  گسل ها  حریم  روی  که 
ساخت  همچنین  شود،  سازی  مقاوم  باید 
بیمارستان و یا برج های بلند در این مناطق 

ممنوع خواهد شد.

محدودیت ساخت و ساز در گسل های تهران

قیمت  افزایش  از  وجواهر  طال  اتحادیه  رییس 
طال و سکه در پی تاثیر بازار جهانی که ناشی 
از خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست، خبر داد 
و گفت: قیمت فعلی سکه، باالترین نرخ در دو 
برای  نیز  عیار   1۸ طالی  و  است  اخیر  سال 
اولین بار در سال جاری به بیش از 1۰7 هزار 

تومان رسیده است.
موضوع  به  اشاره  با  آرای  کشتی  محمد 
منجر  که  انگلیس  در  شده  برگزار  همه پرسی 
در  شد،  اروپا  اتحادیه  از  کشور  این  خروج  به 
رابطه با تاثیرات این اتفاق بر بازار جهانی طال 
اظهار کرد: پس از اعالم نتیجه همه پرسی، به 
افزایش  با  و  وارد  شوک  جهانی   طالی  بازار 
هشت درصدی قیمت مواجه شد.وی ادامه داد: 
بسیاری از بازارها بالفاصله دچار نوسان شدند و 
در ابتدای کار شرایط هیجانی داشته اند، اما به 
مرور به ثبات نسبی رسیدند. چهارشنبه هفته 
اونس طالی جهانی 1۲6۵  گذشته قیمت هر 
دالر   13۵۴ به  رفراندوم  از  پس  که  بود  دالر 
رسید و در نهایت به 131۵ دالر کاهش یافت 

تا بازارهای جهانی تعدیل شود.
طالی 1۸ عیار رکورد 1۰۷ هزار تومان 

را شکست
با اشاره به قیمت  اتحادیه طال وجواهر  رییس 

سکه در بازار ایران گفت: قیمت سکه نسبت به 
افزایش  تومان  هزار   3۰ گذشته  هفته  اواسط 
یافت و در ابتدای روزگذشته به یک میلیون و 

۵6 هزار تومان رسید. 
هزار   ۵۲۸ حاضر  حال  در  سکه  نیم  قیمت 
تومان  هزار   ۲7۵ سکه  ربع  قیمت  و  تومان 
است. نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار نیز با افزایش 
3۰۰۰ تومانی، به رقم 1۰7 هزار و ۴۰۰ تومان 
رسید.به گفته وی، قیمت فعلی سکه باالترین 
اخیر است و طالی 1۸ عیار  نرخ در دو سال 
از  بیش  به  بار در سال جاری  اولین  برای  نیز 
1۰7 هزار تومان رسیده است.کشتی آرای در 
مورد پیش بینی ها از بازار طال و سکه در هفته 
انگلیس  اثرات خروج  جاری عنوان کرد: هنوز 
نیست  مشخص  طال  بازار  بر  اروپا  اتحادیه  از 
اتفاق  این  تحلیل های  هنوز  این،  بر  عالوه  و 
مشخص  اقتصادی  شاخص های  و  بورس  روی 
نشده است.وی در خصوص میزان دادوستدها 
افزود:  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  خروج  از  پس 
احتیاط  با  دادوستدها  تمامی  حاضر  حال  در 

خود  کار  معامله گران  تمامی  و  می شود  انجام 
روز  تا  که  چرا  می برند،  پیش  احتیاط  با  را 
دوشنبه تبعات این اتفاق مشخص نیست و از 
روز سه شنبه می توان پیش بینی های الزم را در 
خصوص بازارهای جهانی طال و مسیر حرکت 

آن اعالم کرد.
شدن  گران  از  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
بازارهای  در  طال  اونس  هر  نرخ  دالری   ۵۰
و  طال  گرم  هر  نرخ  تومانی  هزار   3 و  جهانی 
خروج  پی  در  سکه  قیمت  تومانی  هزار   3۰
انگلیس از اتحادیه اروپا خبرداد.کشتی آرای از 
بر  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  تاثیرگذاری خروج 
و  بازار داخلی خبر داد  قیمت سکه و طال در 
باعث  اروپا  اتحادیه  از  این کشور  گفت: خروج 
نیز  یابد و در پی آن  پوند کاهش  ارز  شد که 

نرخ بسیاری از ارزها تقلیل یافت. 
در عین حال ارزش دالر باال رفت و در پی آن 
کشید. باال  هم  جهانی  بازارهای  در  طال  نرخ 
به  سکه  قیمت  اینکه  بیان  با  آرای  کشتی 
باالترین سطح در دو سال اخیر رسیده است، 

مالی  بازارهای  بر  یک شوک  اتفاق  این  گفت: 
معلوم  شوک  این  تبعات  هنوز  اما  کرد  وارد 
که  نیست  مشخص  حال  عین  در  و  نیست 
و  بود  خواد  سمتی  چه  به  را  بازار  شوک  این 
در روزهای آینده مشخص خواهد شد که تاثیر 
سویی  و  سمت  چه  و  میزان  چه  به  گذاریش 

خواهد بود.

در مرکز مبادالت ارزی پوند انگلیس با 
333 تومان افت مواجه شد

بانک مرکزی روزگذشته  نرخ دالر را نسبت به 
پنج شنبه هفته گذشته ۵1 ریال افزایش داد 
و آن را 3 هزار و 6۴ تومان قیمت گذاری کرد.
روزگذشته مرکز مبادالت ارزی قیمت 3۹ ارز 
را تغییر داد. بر اساس این قیمت گذاری نرخ 
کاهش  با  نیز  ارز   17 و  یافت  افزایش  ارز   ۲۲
نرخ مواجه شد.دالر آمریکا 3۰6۴۰ ریال و پوند 
این  انگلیس ۴1۹۲6 ریال قیمت گذاری شد. 
در حالی است که پوند انگلیس در آخرین روز 
کاری هفته گذشته )پنج شنبه( ۴۵۲61 ریال 
قیمت گذاری شده بود که با این حساب نرخ 
این ارز  333۵ ریال کاهش یافته است. این امر 
در پی رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه 

اروپا )برکسیت( صورت گرفته است.

سکه گران شد

رکوردگراني طال شکست
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فیلم هزاران زن مثل من

فیلم »هزاران  از  کند  یادی می  امروز  زمان  در  ها  وخاطره  یادها 
به  و  کریمی  رضا  و  موگویی  آزیتا  نویسندگی  به   » من  مثل  زن 

کارگردانی رضا کریمی محصول سال ۱۳۷۹
خالصهفیلم:شهرزاد که وکیل دعاوي است، با همسر خود دچار 
مشکل مي شود. در پي این مشکالت از همسرش جدا مي گردد 
و دادگاه خانواده سرپرستي از کودک را به پدر مي سپارد. شهرزاد 
که از این موضوع بسیار ناراحت است تمام سعي و تالش خود را 
بکار مي بندد تا سرپرستي فرزندش را خود بعهده بگیرد و در این 
راه مجبور مي شود مبارزه اي پر حادثه را آغاز کند. او فرزندش 
را مخفیانه با خود مي برد و وقتي پدر مي فهمد، از او به عنوان 
یک آدم ربا شکایت مي کند و اینجاست که مادر دچار مشکالت 

جدي تري مي شود.
شهرزاد،وکیل)نیکیکریمی(:من فمینیست نیستم. اصاًل به 
نظر من تأکید زیاد بر عدم تفاوت زن و مرد خودش نشون دهنده 
اینه که ما اعتقادی به برابری اونا نداریم. اصن به نظر من یه جریان 
کاذبه که طبقه تحصیلکرده ما تو ایران راه انداخته، فکر می کنم 
سردمدار  مردا  خود  موارد  از  بعضی  بدونی  که  باشه  جالب  برات 
این قضیه ان. نه، من به همون اندازه که با مرد ساالری مخالفم، 
با زن ساالری هم مخالفم. / خانم رفعت، روزنامه نگار )فتانه آصف 
نخعی(:خب یعنی به اعتقاد تو هیچ تفاوتی بین زن و مرد تو جامعه 
نیست؟! / شهرزاد: ببینید خانم رفعت! مشکل اینجا نیست. مشکل 
اصلی قانونه که بین زن و مرد تبعیض قائل شده. سال پیش من 
هیجده تا پرونده حضانت داشتم که شونزده تاش به نفع مردا تموم 

شد، چون قانون با اوناست.

خدایا بگشا برایم در آن درهای بهشت و ببند 
برایم درهای آتش دوزخ را و توفیقم ده در آن 
در  آرامش  نازل كننده  ای  قرآن  تالوت  برای 

دلهای مؤمنان.

دعای روز بیستم ماه مبارك رمضان

یادها و خاطره ها در زمان .....

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح                            
 صالح ما همه آن است كان تو راست صالح

صالح و توبه و تقوی ز ما مجو حافظ                             
  ز رند و عاشق و مجنون كسی نیافت صالح

امروز با حافظ

پرده برداری از
 »آینده  ذهن« در یک كتاب

»آینده  کتاب 
نوشته  ذهن« 
با  کاکو  میچیو 
و  چیستی  موضوع 
کنترل  چگونگی 
نشر  از سوی  ذهن 
فاطمی منتشر شد.
گزارش  به 
انتشارات  مهر، 
به تازگی  فاطمی 
از  تازه ای  ترجمه  

را  کاکو  میچیو  نوشته   ذهن«  »آینده   کتاب 
منتشرکرده است.

ترجمه  منوچهری  مانی  توسط  کتاب  این 
شده است که به واسطه  دکترای داروسازی اش 
آشنایی دقیقی با مباحث پزشکی مطرح شده 

در آن دارد.
دکترای  رهبر،  منیژه  هم  را  آن  ویراستاری   
از هر  این ترجمه  تا  بر عهده داشته  فیزیک، 

حیث دقیق و هم تراز با متن اصلی اش باشد.
 منوچهری عالقه شخصی اش را علت ترجمه  
این کتاب عنوان کرده و بیان با ترجمه دقیق 
این کتاب قصد داشته به دانشجویان و عموم 
مباحث  از  بتوانند  تا  کند  کمک  عالقه مندان 
این حوزه مطلع شوند و منبع  علمی روز در 
علمی  کار  و  تحقیق  برای  اطمینانی  قابل 

داشته باشند.
به گفته مترجم این اثر، بیان ساده ی میچیو 
کاکو باعث شده است که مباحث این کتاب 
در عین دقت علمی برای عموم هم قابل فهم 
برای  پاسخی  دنبال  به  ذهن  آینده ی  باشد. 
سواالتی مانند این که مغز شیشه ای چیست، 
دارد،  واقعیت  تله پاتی  داریم،  احساسات  چرا 
می شوند  هوشمندی  باعث  هوش  قرص های 
و یا این که عکس برداری از رویا ممکن است 
خود  با  ماجراجویانه  سفری  در  را  مخاطب 

همراه می کند.
خود  مخاطب  با  بخش  سه  در  کتاب  این 
عنوان  با  نخست  بخش  در  می شود.  مواجه 
این  از  رمزگشایی  درصدد  آگاهی  و  ذهن 
دفتر  در  است.  فیزیکدانان  نگاه  در  پدیده 
دوم با عنوان ذهن در ورای ماده نویسنده به 
مساله تله پاتی و جوانب آن ورود می کند. در 
آگاهی های  عنوان  با  این کتاب  از  دفتر سوم 
کنترل  ذهن های  موضوع  نیز  شده  دگرگون 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  مجازی  نیز  و  شده 

است
کتاب آینده  ذهن در تیرماه سال ۱۳۹۵، در 
انتشارات  توسط  صفحه   ۳۲۰ و  وزیری  قطع 

فاطمی منتشر شده است.

در بازار كتاب

وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی خواستار ترویج 
آثار  در  اخالقی  فضایل  و  قرآنی  مفاهیم 

هنری و سینمایی شد.
و  فرهنگ  وزارت  از  زما ن  پیام  گزارش  به 
ارشاد اسالمی علی جنتی در حاشیه بازدید 
از بخش هنری بیست و چهارمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن در جمع خبرنگاران، گفت: 
صورت  کمی  کار  قرآنی  مفاهیم  درباره 
گرفته است و در این زمینه باید فعالیت های 

بیشتری صورت گیرد. 
به  وفای  داری،  امانت  درباره  قرآن  افزود:  وی 
عهد، راست گویی و بسیار از فضایل اخالقی 
مسائل مهمی را بیان کرده است که باید این 
مفاهیم را در فیلم های سینمایی نمایش دهیم.
در  ندارد  لزومی  البته  داد:  ادامه  جنتی 
فیلم آیه قرآن بخوانیم و یا به تفسیر قرآن 
به  است که  این  مهم  ولی مسئله  بپردازیم 

مفاهیم قرآنی توجه شود.

هنری  های  فعالیت  سایر  کرد:  تصریح  وی 
های  تابلو  در  توان  می  را  قرآن  حوزه  در 
مشاهده  تهذهیب  و  خوشنویسی  نقاشی، 
کارهای  عنوان  به  ها  فعالیت  این  که  کرد 
تزئینی است و کمک می کند تا جاذبه های 

قرآن برای نسل جوان افزایش پیدا کند.
پیامبر،  یوسف  های  سریال  به  اشاره  با  وی 
اصحاب کهف و حضرت مریم، گفت: صدا و 
کارهای  قرآنی  های  داستان  زمینه  در  سیما 
ناتمام  کارهای  از  یکی  و  است  کرده  خوبی 
حضرت  داستان  به  مربوط  سلحشور  مرحوم 
موسی است که متاسفانه به سرانجام نرسید که 

امیدواریم هنرمندان این کار را تکمیل کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: عالوه بر 
کتاب هایی که در زمینه فهم قرآن نوشته 
می شود بایستی به فیلم هایی که در این 

زمینه می توان ساخت، توجه کرد.
فعالیت  از  ارشاد  وی درباره حمایت وزارت 

های هنری و قرآنی با توجه به سفارش های 
رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر با جامعه 
به  در دو حوزه  ارشاد  وزارت  قرآنی، گفت: 
فعالیت های قرآنی می پردازد، یکی سازمان 
اوقاف و امور خیریه که به برپایی مسابقات 
قرآن و برگزاری محافل تالوت یا حفظ قرآن 
مشغول است که تا به حال به خوبی از عهده 

این کار بر آمده است.

عنوان  به  عترت  و  قرآن  معاونت  از  وی 
برد  نام  ارشاد  قرآنی  فعالیت  حوزه  دومین 
و توضیح داد: این معاونت از ۲ هزار موسسه 
موسسات  این  تا  کند  می  حمایت  قرآنی 
با رونق  را  قرآنی  بتوانند محافل و جلسات 
فرهنگ  جوانان  جذب  ضمن  و  دارند  نگاه 
قرآنی را در سطح جامعه مورد حمایت قرار 

دهند.

در بازید از بخش هنری نمایشگاه قرآن؛

مفاهیم قرآنی را در فیلم های سینمایی متبلور كنیم

 جشنواره مقاومت مانع از تحریف 
اهداف انقالب اسالمی

است  معتقد  شریف  مزار  سینمایی  فیلم  کارگردان 
انقالب  اندیشه های  در  احتمالی  تحریف  دالیل  از  یکی 
راحل  امام  اندیشه های  تبیین  در  کوتاهی  اسالمی، 

است.
گفتگو  در  کشورمان  فیلمساز  برزیده  عبدالحسن 
بین المللی  جشنواره  چهاردهمین  عمومی  روابط  با 
مجریان  عملکرد  که  پرسش  این  طرح  با  مقاومت، 
راه و روش  و  انقالب  ارزش های  با  تا چه حد  فرهنگی 
کرد:  عنوان  است؛  بوده  همسو  راحل  امام  تایید  مورد 
باب  در  امام)ره(  رهنمودهای  با  همچنان  متاسفانه 

انقالب اسالمی فاصله بسیاری داریم. تحقق اهداف 
به  اشاره  با  خاموش«؛  »پرواز  فیلم سینمایی  کارگردان 
نسل ها  تمامی  بر  امام)ره(  حضرت  کالم  تاثیرگذاری 
جوان  نسل  برای  ایشان  فرمایشات  معتقدم  من  افزود: 
نسل های  برای  روند  این  و  است  بسیار جذاب  امروزی 
بعدی نیز ادامه خواهد داشت؛ به طوری که اگر امروز 
امروز  بود،  گرفته  قرار  عمل  مرحله  در  بیانات  این 
انقالب  واقعی  از شیفتگان  شاهد جمعیت گسترده تری 

بودیم. اسالمی 

»باغ آلبالو« را بهمن به صحنه می  برم

اکبر زنجانپور با اشاره به کارگردانی نمایش »باغ آلبالو« 
بعد از جشنواره سی و پنجم تئاتر فجر، از اهمیت رابطه 
انسان و طبیعت در این نمایش و توجه چخوف به مساله 

محیط زیست در آثارش سخن گفت. 
درباره  تئاتر  باسابقه  کارگردان  و  بازیگر  زنجانپور  اکبر 
فعالیت هایش در این حوزه به مهر گفت: قرار است بعد 
از جشنواره تئاتر فجر نمایش »باغ آلبالو« آنتوان چخوف 
را در تاالر وحدت به صحنه ببرم. وی ادامه داد: در اجرای 
»باغ آلبالو« از لحاظ ظاهری و محتوایی تغییری در متن 
نمی دهم چون اگر بخواهم این کار را بکنم دیگر مخاطب 
نمایش  این  اما در  بود  نخواهد  از چخوف  اجرایی  شاهد 
اجرایی بی محتوا نخواهیم داشت و همه چیز در راستای 
انتقال درست حرف نویسنده خواهد بود. به عنوان نمونه 
در نظر دارم اگر ممکن شود و با توافقی که با طراح صحنه 
خواهم داشت صحنه ای که درباره قطع درختان باغ است 
به شکلی نمایش داده شود که انگار با قطع درختان، خون 
کارگران و رعیت ها هم ریخته می شود. به این ترتیب 
تاکید  آن  بر  نمایشنامه  در  که  طبیعت  با  انسان  ارتباط 
شده است و من نیز قصد انتقال آن را به مخاطب دارم، به 

تصویر کشیده می شود.

»محمد رسول ا... )ص(« در جشنواره 
فیلم مسكو 

فیلم سینمایی »محمد رسول ا... )ص(« با حضور مجید 
فیلم  در جشنواره  ماه  تیر   ۹ اثر  این  کارگردان  مجیدی 

مسکو به نمایش درمی آید. 
به همت رایزنی فرهنگی کشورمان با همکاری دبیرخانه 
جشنواره فیلم مسکو در تداوم اجرای برنامه های فرهنگی 
در حوزه فیلم، نمایش ویژه فیلم »محمد رسول ا...)ص(« 
مجیدی  مجید  حضور  با  تیرماه   ۹ چهارشنبه  روز  در 
کارگردان فیلم در سالن سینمای اکتیابر مسکو با هدف 
آشنایی بیشتر جامعه روس زبان با سینمای روز کشورمان 

برگزار می شود.
فیلم سینمایی »دختر« به کارگردانی رضا میرکریمی از 
دیگر فیلم های ایرانی در جشنواره فیلم مسکو است که 

روز یکشنبه ۶ تیرماه به نمایش درخواهد آمد.
فیلم مسکو در سال  بین المللی  نخستین دوره جشنواره 
۱۹۳۵ به دستور استالین رهبر شوروی و به عنوان رقیبی 
برای جشنواره فیلم ونیز برگزار شد و بعد از آن برگزاری 
مسکو  شهر  در  منظم  صورت  به  ساله  هر   ۱۹۵۹ از  آن 
در پایان ماه ژوئیه ادامه پیدا کرد. این جشنواره یکی از 
معتبرترین و قدیمی ترین جشنواره های بین المللی فیلم 

در سراسر جهان است.

 مردم ایتالیا از احكام اسالمی 
استقبال می كنند

مترجم بین المللی قرآن با اشاره به عالقه مردم ایتالیا به تعالیم و 
احکام اسالمی، گفت:۸۵۰ مسجد، انجمن و مراکز آموزش قرآنی 
در ایتالیا وجود دارد و مساجد مانند قلعه ای محافظ قرآن هستند.
به  ایتالیا  در  دینی  مراکز  و  مساجد  گفت:  الشریف،  ناصر  عثمان 
صورت خصوصی یا دولتی اداره می شوند که در بیشتر این مساجد 
آموزش قرآن، زبان عربی، احکام اسالمی و برپایی فریضه نماز را 

در پنج نوبت داریم.
وی افزود: بابت این آموزش ها گاه کمک ناچیزی از دولت دریافت 
می شود، ولی بیشتر این مراکز آموزشی کمکی از جایی دریافت 

نمی کنند و به شکل خود جوش اداره می شوند.
عثمان الشریف خاطر نشان کرد: مساجد ما بر روی آموزش قرآن 
و احکام برای کودکان و نوجوانان تأکید دارند و کودکان معموال 
روزی ۲ ساعت را در این مراکز صرف یادگیری قرآن می کنند؛ ما 
هم با برگزاری مسابقه های قرآنی و اهدای جوایز به آنها تالش می 

کنیم که اشتیاق و انس آنها به قرآن را بیشتر کنیم.

حضور ایران
 در جشنواره فرهنگ های ملی بالروس

حضور  بالروس  گرودنو  در  ملی  فرهنگ های  جشنواره  در  ایران 
یافت. امسال بیش از ۱۲۰ هزار نفر در این جشنواره شرکت کردند.
 مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره فرهنگ های ملی جمهوری 
بالروس بیش از ۱۲۰ هزار شرکت کننده و مهمان را جذب خود 
سریالنکایی ها،  سوری ها،  مانند  جدیدی  ملیت های  امسال  کرد. 
 - بالروس  دانشگاه های  دانشجویان   - آمریکایی ها  و  نیجریه ای ها 
در  بار  اولین  برای  این  بر  این جشنواره شرکت کرده اند.عالوه  در 
یکی از میدان های اصلی جشنواره، غرفه ایران هم تاسیس شد. به 
گفته عبدالمجید شفایی، رایزن فرهنگی ایران در مینسک، قباًل در 
این جشنواره فقط گروه های موسیقی ایرانی شرکت می کردند اما 
امسال ما کتاب هایی در معرفی موضوعات گوناگون درباره ایران به 
زبان روسی و تعداد زیادی از صنایع دستی ایران شامل فرش های 
ایرانی و نیز نمونه های هنر مینا و خاتم کاری آورده  دست بافت 
بودیم. ضمن اینکه گروه موسیقی ایرانی با نام »مضراب« هم در 

برنامه جشنواره، اجرا داشت.

آن سوی آب ها

با  که  شد  »پویش«  سخنگوی  افشار  مهناز 
هدف حمایت از کودکان بدسرپرست به همت 
اهالی  و  ورزشکاران  هنرمندان،  از  جمعی 

رسانه تشکیل شده است.
مهناز افشار پس از اعالم همکاری با »پویش« 
برابر  در  که  ماست  مسئولیت همه  این  گفت: 

ظلم هایی که به کودکان معصوم می شود و تن 
آنها  از  ندارد،  را  آنها  توانایی تحمل  نحیفشان 

حمایت کنیم.
این بازیگر افزود: گاهی فکر می کنیم تنها فقر 
بچه ها  برای  نامساعدی  مالی است که شرایط 
که  خانواده هایی  در  حتی  اما  می کند  ایجاد 
وضعیت مالی مناسبی دارند هم انواع گوناگون 
بدرفتاری با بچه ها را می بینیم که فقر عاطفی 
از  از سوی اعضای خانواده یکی  و طرد شدن 

آنهاست.
برطرف  برای  تالش  کنار  در  داد:  ادامه  افشار 
هم  فکری  است  الزم  اقتصادی،  فقر  کردن 
برای فقر فرهنگی کنیم، زوج هایی که بچه دار 

برای  را  الزم  آموزش های  دارند  نیاز  می شوند 
به  این آموزش ها  اما کجا  ببینند،  فرزندپروری 
آنها داده می شود؟ صداوسیما چقدر در آموزش 
کرده  کاری  بچه ها  و  مادرها  و  پدر  به  دادن 

است؟ آموزش و پرورش چه کار می کند؟
شرایط  بهبود  در  قوانین  نقش  درباره  وی 
کرد:  خاطرنشان  بدسرپرست  کودکان 
نگهداری  به  نسبت  بخواهیم  تا  متاسفانه 
والدین،  کنیم،  اعتراض  کودک  نامناسب 
راه  و  می دانند  فرزندشان  مالک  را  خودشان 
که  اینجاست  می بندند.  را  اعتراضی  هرگونه 
قانون می تواند نقش داشته باشد و با حمایت 

آنها،  زندگی  شرایط  بر  نظارت  و  کودکان  از 
اجازه کودک آزاری را به پدر و مادرها ندهد.

ماست  همه  مسئولیت  این  افزود:  بازیگر  این 
معصوم  کودکان  به  که  ظلم هایی  برابر  در  که 
می شود و تن نحیفشان توانایی تحمل آنها را 

ندارد، از آنها حمایت کنیم.
پویش »بد سرپرست، تنهاتر است« همزمان با 
سالروز شهادت امیر المومنین علی علیه السالم 
گانه  سه  قوای  مسئوالن  به  خطاب  را  نامه ای 
از سوی  بدسرپرست  کودکان  از  حمایت  برای 
و  فعاالن  ورزشکاران،  هنرمندان،  از  جمعی 

اهالی رسانه منتشر خواهد کرد.

مهناز افشار سخنگوی 
پویش »كودكان بد 

سرپرست« شد

کارگردان باسابقه سینمای ایران از بالتکلیف 
نمایش  پروانه  فیلمش جهت دریافت  بودن 

خبر داد.
خسرو معصومی به باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: فیلم »خرس« کماکان منتظر پروانه 
نمایش است و با نظر تهیه کننده قرار است، 
در بخش رسانه های تصویری پخش شود. 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  »خرس«  فیلم 
جواد  تهیه کنندگی  و  معصومی  خسرو 

نوروزبیگی، ساخته سال ۱۳۹۰ است.
که  است  رزمنده ای  مرد  داستان  فیلم  این 

بازگشت  هنگام  در  اسارت،  سال ها  از  پس 
به منزل با ازدواج همسرش روبرو می شود. 
در »خرس« بازیگرانی چون پرویز پرستویی، 
اوسیوند،  علی  زارعی،  مریال  اصالنی،  فرهاد 
مائده  بیگی،  فتحعلی  داوود  آقایی،  ناصر 
طهماسبی، ابوالفضل شاه کرم و اکبر معززی 

نقش آفرینی کرده اند.
»خرس« در سی امین جشنواره فیلم فجر 
سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری و بازیگر 
نقش اول مرد )فرهاد اصالنی( را از آن خود 

کرد.

»کافه سوسایتی« جدیدترین  که  حالی  در 
فیلم وودی آلن هنوز اکران عمومی نشده، 
را شروع کرده  بعدی اش  پروژه  او کار روی 

است.
به نقل از ورایتی، خبرهای رسیده از منابع 
کیت  با  آلن  وودی  که  است  این  از  حاکی 
وینسلت در حال مذاکرات نهایی است تا وی 
گفته  باشد.  داشته  بعدی خود  پروژه  در  را 
شده کار فیلمبرداری فیلم جدید آلن پاییز 

امسال آغاز می شود.

وودی آلن این پروژه را بر مبنای فیلمنامه ای 
به قلم خودش تهیه و کارگردانی خواهد  کرد 
فیلم  نام  نه  فعال  او  فیلم های  دیگر  مثل  و 
اعالم شده و نه سوژه آن تعریف شده است. 
به  آخر  لحظه  تا  فیلم هایش  از موضوع  وی 
شدت مراقبت می کند تا موضوع آن لو نرود.

والسن  ادوارد  و  آرانسن  لتی  همیشه  مثل 
این  دارند.  برعهده  را  آلن  فیلم  مسئولیت 
در حالی است که هنوز  پخش کننده فیلم 

تعیین نشده است .

حضور كیت وینسلت در فیلم بعدی وودی آلن سینمای جهان»خرس« كماكان منتظر پروانه نمایش سینمای ایران

در  عطاران  رضا  ساخته  »دراکوال«  پوستر  دومین 
آستانه اکران عمومی رونمایی شد.

 سومین ساخته رضا عطاران »دراکوال« از نهم تیرماه 
عمومی اکران  شهرستانها  و  تهران  سینماهای   در 

آستانه  فیلم که در  این  پوستر   می شود.جدیدترین 
اکران عمومی رونمایی شده، در کانون تبلیغاتی آگه 

سازان توسط علی مصطفی پور طراحی شده است.
دراکوال« همانطور که از عنوانش مشخص است، قصه 
ایران به تصویر کشیده است  تازه ای را در سینمای 
مخاطب  برای  تواند  می  و  نشده  تجربه  کنون  تا  که 

جذاب باشد.
بازیگران این فیلم که ترکیب بسیار متنوعی دارند، هر کدام در »دراکوال« تجربه جدیدی 
الو...سالم  آهسته(  )باصدای  است:  آمده  »دراکوال«  داستان  خالصه  اند.در  کرده  ارائه 
قربان... خوبین... آقا منو دزدیدن... بله... نمی شناسمشون...نه خیر سرکاری چیه... من 
چه می دونم چرا گوشیمو نگرفته... ۳۸ سال، سنمو چرا می پرسین؟...نمی دونم کجا... 
شما باید پیدام کنین...آقا من گوشی ام آیفونه... ردیاب دارد...نمی شه پیدام کرد؟...آقا 

اومد...من قطع می کنم...

جدیدترین پوستر »دراكوال« رونمایی شد


