
برخورد با شبکه های 
مروج فساد در کشور

با تاکید بر مقابله با مهاجمان محیط زیست صادر شد؛

پیام رئیس جمهور به مناسبت شهادت ۳ محیط بان کشور
 معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در مراسم تشییع پیکر 

محیط بانان هرمزگانی، پیام رئیس جمهور را قرائت کرد.
معصومه ابتکار در مراسم تشییع پیکر دو شهید محیط بان هرمزگانی، 
پیام حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور را به مناسبت 

شهادت ۳ محیط بان کشورمان در روزهای اخیر قرائت کرد.
در متن پیام رئیس جمهور آمده است: شهادت ۳ محیط بان شجاع 
محمد دهقانی، پرویز هرمزی و منوچهر شجاعیان در درگیری با 
شکارچیان متخلف خبری تأسف آمیز و اندوه بار است که یک بار دیگر 
ضرورت ها را برای مقابله با تخریب گران و مهاجمان محیط زیست 

کشور هشدار داده و گوشزد می کند.
محیط بانان و جنگل  بانان عزیز ما که امروز در خط مقدم دفاع از سرمایه های طبیعی و شکننده کشور قرار دارند، متأسفانه 
آماج افراد و گروه هایی قرار می گیرند که جز مطامع خود را نمی بینند . مدافعانی که این بار در دفاع از امانات الهی و ایستادگی 
بر سر عهد خویش با مردم ،جانشان را فدا کردند. مدافعانی که حیات و زندگی را برای مردمشان پاس می دارند، حتی اگر به 
قیمت جانشان تمام شود. ضمن تقدیر از نیروی انتظامی که با دقت و سرعت، ضاربین مجرم را شناسایی و بازداشت کرده، 
شهادت این محیط بانان رشید را به ملت ایران به ویژه مردمان خونگرم و صبور استان های هرمزگان و فارس تسلیت می گویم.
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اعتیاد در حال
 زنانه شدن است

افزايش 10 درصدي 
اجاره بها در تهران !

وزیر نفت:

دولت پیشنهاد تک نرخی شدن بنزين را به مجلس می برد
دو نرخی شدن سوخت معادل فساد است

ماه مبارک رمضان؛
ماه مهمانی خدا بر همگان مبارک باد .
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 آسیب دیدگی ام 
رو به بهبود است

ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــرم ای ــی کار وزن 59 کیلوگ فرنگ
ــه  ــت: ب ــت گف ــود اس ــه بهب ــی اش رو ب ــیب دیدگ آس
زودی تمریناتــش را در کنــار ســایر فرنگــی کاران از ســر 

می گیــرد.

هرگونه پرداخت با موافقت شورای 

حقوق و دستمزد انجام می شود

معــاون اول رئیــس جمهــور تأکیــد کــرد: هرگونــه 
و  دســتگاهها  همــه  در  مزایــا  و  حقــوق  پرداخــت 
ــوق و  ــت شــورای حق ــا موافق ــد ب ــای کشــور، بای نهاده

دســتمزد انجــام شــود.

خبرورزش

11
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کودکانی که کودکی 
نمی کنند...

éالهامآمرکاشی

هفتم تیر و فاجعه تلخی 
که به حاشیه می رود

éحجتپیری

زنجیره از هم گسیخته 
نظام کنترل قیمت ها  

éرحیمزارع
عضو کمیسیون اقتصادي مجلس

یادداشت

سرمقاله

نگاه روز

۳

ديدار خانواده های شهدای 
هفتم تیر و شهدای مدافع حرم 
با رهبر معظم انقالب

جمعیازخانوادههایشهدایهفتمتیر
1360،وخانوادههایشهدایمدافعحرم
وفاطمیون،باحضرتآیتا...خامنهای
رهبرمعظمانقالبدیدارکردند.

۳ 75 1

آگهی مزايده

شهرداریبردخوندرراستایرسیدنبهاهدافدولتیازدهمواتمامپروژههاینیمه
تمامخودوبااستنادبهمجوزشماره98٤مورخه95/3/25شورایمحترماسالمیشهر
بردخونقصدداردنسبتبهفروشسهپالکمسکونیمتعلقبهشهرداریبهمساحت
هریک200مترمربعازطریقمزایدهعمومیاقدامنمایدلذاازمتقاضیانتقاضامیشود

تامورخه95/٤/13جهتاسمنویسیودریافت
اطالعاتبیشتربهشهرداریمراجعهیاباشمارهتلفنهایزیرتماسحاصلنمایند.ضمنأ

مزایدهحضوریوراسساعت10صبحروزدوشنبه95/٤/1٤برگزارمیگردد.
شهرداریبردخون٤-0٧٧35٤5-6٤03

فاکس0٧٧35٤5-6٤05
آقایصالحیمسئولامالکشهرداری091٧٧٧٤9٧٧5

تاریخانتشار:8/٤/95

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: هرگونه پرداخت 
حقوق و مزایا در همه دستگاهها و نهادهای کشور، باید 

با موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام شود.
جلسه شورای حقوق و دستمزد دیروز به ریاست معاون 

اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به جلسات مستمر برگزار 
وضعیت  به  ساماندهی  برای  اخیر  روزهای  در  شده 
دریافت  با  گفت:  دستمزد،  و  حقوق  پرداخت  نظام 
کنندگان حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف برخورد 
عمومی  افکار  و  جامعه  انتظار  که  چرا  شد؛  خواهد 
غیرقانونی  پرداخت های  که  است  این  دولت  از  نیز 
به خزانه بازگردانده شده و کسانی که در این زمینه 
مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند. وی با تاکید بر 
لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور، اظهار 
داشت: باید برای سال 95 و نیز برای سالهای آینده در 
قالب برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت، تصمیماتی 
در قالب قانون جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم 
ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه 
دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و 
سازمان های کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 
۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های 
اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا 

نباشند، مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی 
ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق 
و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید 

موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.
معاون اول رییس جمهور در همین ارتباط تصریح کرد: 
بنابراین الزم است تا این قانون در کلیه دستگاههای 
نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان ها ی 

کشور اجرا شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این 
جلسه گزارشی از بررسی های صورت گرفته و جلسات 
تشکیل شده برای رسیدگی به نابسامانی موجود در 
نظام پرداخت حقوق و دستمزد ارائه کرد و به تشریح 
پیشنهادات مطرح شده در این جلسات برای جلوگیری 
از تکرار تخلفات و پرداخت های غیرقانونی و خارج از 

عرف پرداخت.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی نیز حضور 
داشتند، گزارشی از رسیدگی ها و بررسی های صورت 
گرفته پیرامون دریافت ها و پرداخت های غیرقانونی و 
حقوق های غیرمتعارف مدیران دستگاه های اجرایی 
ارائه شد و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری از تکرار 
این تخلفات و نیز ضرورت تعیین سقف برای پرداخت 

حقوق و دریافتی های مدیران ارشد مطرح شد.
رئیس سازمان  مقرر شد،  این نشست همچنین  در 
مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور اعضای شورای 
حقوق و دستمزد، با فوریت جمع بندی و پیشنهادات 
نهایی شورا را برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و 
دستمزد و جلوگیری از تکرار تخلفات صورت گرفته در 
این خصوص تدوین و برای طرح و تصویب نهایی به 

هیات دولت ارائه کنند.

جهانگیری اعالم کرد؛

هرگونه پرداخت با موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام می شود
دوشنبه  روز  فلسطین  درمانی  منابع 
اعالم کردند، در پی درگیری نظامیان 
فلسطینی  نمازگزاران  با  صهیونیست 
االقصی دستکم 29  در صحن مسجد 

فلسطینی زخمی شدند.
ویژه  نیروهای  و  نظامیان  یورش  درپی 
مسجد  صحن  به  صهیونیستی  رژیم 
 29 نمازگزاران  با  درگیری  و  االقصی 
پالستیکی  های  گلوله  ضرب  به  نفر 

صهیونیست ها زخمی شدند.
شبکه  خبری  پایگاه  حال  همین  در 
از  خبری  در  نیز  عربی  نیوز  اسکای 
و  صهیونیست  نظامیان  درگیری 
گزارش  االقصی  مسجد  در  نمازگزاران 
دستکم ۳5  درگیری  این  در  که  داده 

فلسطینی زخمی شدند.
نظامیان  و  نشینان  شهرک  حمله 
صهیوینست از آغاز ماه مبارک رمضان به 

مسجد االقصی شدت گرفته است.

کرده  اعالم  پیشتر  فلسطینی  منابع 
بودند: نظامیان صهیونیست از ابتدای ماه 
مبارک رمضان تاکنون ۳۳0 فلسطینی را 

بازداشت کرده اند.

با  نیز  فلسطین  خارجه  امور  وزارت 
انتشار بیانیه ای اعالم کرده بود، رژیم 
صهیونیستی با آغاز ماه مبارک رمضان 
االقصی  به مسجد  را  حمله های خود 
آزادانه  حضور  از  مانع  و  داده  افزایش 
نمازگزاران فلسطینی در مسجد االقصی 
می شود. سرزمین های اشغالی از چند 
ماه پیش شاهد انتفاضه جدید علیه رژیم 

صهیونیستی است.
انتفاضه سوم مردم فلسطین موسوم به 
گذشته  سال  اکتبر  در  قدس  انتفاضه 
برخورد  تشدید  پی  در  )مهرماه( 
صهیونیست ها و شهرک نشینان با مردم 
فلسطین و هتک حرمت های مکرر آن ها 

به مسجد االقصی آغاز شد.

یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد االقصی

معاون وزیر کار می گوید: با راه اندازی بازار 
دستگاهها،  مردم،  همه  تعاون،  مجازی 
سازمانها و صادرکنندگان می توانند از آخرین 
اطالع  کشور  تعاون  بخش  دستاوردهای 
یافته و به طور مستقیم از تولیدات تعاونی ها 
اشاره  با  کالنتری  کنند.سیدحمید   خرید 
بازار مجازی تعاون و تشریح  به راه اندازی 

مزیتهای آن به ایسنا گفت : بازار مجازی 
تعاون بخشی از پرتال جامع تعاون است که 
به دلیل ضرورت جدی تقویت بخش تعاون 
الزم بود شکل بگیرد لذا به شکل مستقل 
و بدون وابستگی به دولت در قالب شرکت 
تعاونی سهامی عام رونمایی شد و آغاز به کار 
کرد.وی هدف این بازار را گسترش تعامالت 

میان  فروش  و  خرید  انجام  و  اقتصادی 
تعاونی ها ذکر کرد و گفت: جریان فعالیت 
بازار مجازی تعاون به این شکل است که 
از تعاونی هایی که در دورترین نقطه کشور 
یا نقاط مرزی هستند تا تعاونی های بزرگ، 
بازار  این  در  خود  کاالهای  عرضه  امکان 

مجازی را به دست می آورند.

مردم با اطمینان 
از تعاونی ها 
خرید کنند

وزیـرنفـتاحتمـاللغـوطرحیکهمجلـسنهـمدرآخرینهفتههـایفعالیتخـوددرموردادامهاسـتفادهازسـامانهسـوختبنزیـنودونرخیکـردنبنزینرابـهتصویب
رسـاندهبـودراقـویدانسـتودرایـنبـارهاظهـارکرد:مـااحتماالدربحـثاصالحبودجـهتقاضایحـذفاینطـرحرابهمجلـسمیدهیم.
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کالم  نور

برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام 
علی)ع( در حضور رهبر معظم انقالب

همزمان با سالروز شهادت مظلومانه حضرت علی 
عزاداری  و  سوگواری  مراسم  )ع(،  ابیطالب  ابن 
و  مردم  مختلف  قشرهای  با حضور  آن حضرت 
امام  حسینیه  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 

خمینی)ره( برگزار شد.
ماه  از  روز  یکمین  و  بیست  در  مهر،  گزارش  به 
شهادت  سالروز  با  همزمان  و  رمضان  مبارک 
ابن  علی  حضرت  الموحدین  مولی  مظلومانه 
ابیطالب علیه السالم، مراسم سوگواری و عزاداری 
و  مردم  مختلف  قشرهای  با حضور  آن حضرت 
امام  حسینیه  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 

خمینی)ره( برگزار شد.
در این مراسم، بعد از نماز ظهر، شرکت کنندگان 
در عزای شهادت جانکاه و مظلومانه موالی متقیان 

حضرت علی علیه السالم به سوگواری پرداختند.

سفر رئیس مجلس ملی فرانسه 
به تهران

کلود بارتلون، رئیس مجلس ملی فرانسه در رأس 
هیأتی پارلمانی به دعوت علی الریجانی، رئیس 
مجلس شورای اسالمی 25 تیرماه آینده به تهران 

سفر می کند.
به گزارش ایرنا، بارتلون در سفر چهار روزه خود 
ضمن دیدار با رئیس مجلس شورای اسالمی با 
برخی مقامات و مسئوالن کشورمان دیدار و درباره 

گسترش روابط دو جانبه گفت وگو خواهد کرد.
قوه مقننه فرانسه از دو مجلس سنا و ملی تشکیل 
شده است؛ پاله دو لوکزامبورگ، مکان سنا و پاله 
فرانسه  ملی  بوربن( جایگاه مجلس  )کاخ  بوربن 
انجام  جداگانه  مجلس  هر  نشست های  است. 
گردهمایی ها  مجلس  دو  این  گاه  ولی  می شود؛ 
به  ورسای  کاخ  در  فرانسه  کنگره  قالب  در  را 
منظور بازنگری در قانون اساسی فرانسه به انجام 
می رسانند. شمار سناتورها در سال 2012 ،348 

تن و نمایندگان 577 تن بوده است.
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان نیز 
هفته گذشته سفری دو روزه به فرانسه داشت و 

با رئیس مجلس ملی این کشور نیز دیدار کرد.

طرح هایی با موضوع اقتصاد مقاومتی 
در دستور کار کمیسیون اقتصادی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت که 
اقتصاد مقاومتی در  با موضوع  لوایحی  و  طرح ها 
دستور کار اولین جلسات این کمیسیون خواهد بود.
اظهار  ایسنا،  با  سیدکاظم دلخوش در گفت وگو 
کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در اولین جلسه 
خود بعد از تعطیالت هفته جاری،  طرح ها و لوایح 
تعیین  هنوز  قبل  دوره  از  که  مانده  زمین  روی 

تکلیف نشده اند را مورد رسیدگی قرار می دهد.
موضوع  با  لوایحی  و  طرح ها  بررسی  افزود:  وی 
اقتصاد مقاومتی که به ویژه در سال جاری مورد 
تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد نیز از اولین 
دستور کارهای کمیسیون اقتصادی در آغاز فعالیت 
آن خواهد بود. این نماینده مجلس تصریح کرد: 
کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین موضوعاتی 
مانند اصالح ساختار پولی و مالی کشور، اصالح 
نظام مالیات، حمایت از تولید، صنعت و خدمات 
کشاورزی و همچنین حمایت از تولید را نیز در 
قرار  دهم  مجلس  در  خود  فعالیت های  اولویت 

خواهد داد.

آمریکا در صدد تجزیه عراق و سوریه

معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران در گفتگو با شبکه العالم با بیان اینکه آمریکا 
به دنبال تجزیه عراق و سوریه است، بر لزوم عدم 

دخالت رژیم سعودی در عراق تأکید کرد.
در  مهر، سردار سید مسعود جزایری  به گزارش 
و  »ایران  محور  با  العالم  خبری  شبکه  با  گفتگو 
مبارزه با گروههای تکفیری و تروریستی« در پاسخ 
به سوالی درباره شکست گروه تروریستی داعش در 
شهر فلوجه عراق و حمایت ایران از این کشور در 
مبارزه با تروریسم داعش و نقش آفرینی تهران در 
نبرد علیه داعش در فلوجه گفت: ما هرنوع موفقیت 
و پیروزی را که برای دولت و مردم بزرگ عراق 
پیش بیاید به فال نیک می گیریم و به مردم و 
دولت این کشور و مردم منطقه تبریک می گوییم.

اتفاقات خوبی در صحنه  افزود: خوشبختانه  وی 
عراق رخ می دهد که محصول تالش مشترک آحاد 
مختلف مردم از ادیان مختلف، مذاهب گوناگون، 
فرقه های مختلف و دولت، رزمندگان و ارتش عراق 

و به خصوص نیروهای بسیج مردمی است.
این  باید  مورد سوریه،  سردار جزایری گفت: در 
ها  آمریکایی  که  باشند  داشته  همگان  را  توجه 
در سوریه و اصوال در منطقه بدنبال چه چیزی 
هستند. اسناد و شواهد گویای این است که آمریکا 
کشورهای  عمومی  تضعیف  دنبال  به  جدیت  با 
اسالمی است. حاال امروز نوبت عراق و سوریه است 
و فردا ممکن است نوبت کشورهای دیگر باشد و 

همین طور تجزیه عراق و تجزیه در سوریه.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
به  و  بعضی عملیاتی که در سوریه  افزود:  ایران 
خصوص توسط آمریکایی ها صورت می گیرد، در 

واقع فلش و خط سیری برای تجزیه است. 

خبر

هفتم تیر و فاجعه تلخی که به حاشیه می رود
é حجت پیری

یادآوری  بر  رسد عالوه  که می  تیر  هفتم   
حزب  دفتر  گذاری  بمب  تلخ  حادثه 
بهشتی  دکتر  شهادت  و  اسالمی  جمهوری 
و یارانش، واقعه تلخ دیگری را هم برایمان 
بازتولید می کند که اغلب برگزاری مراسم 

یاد بود برای آن در حاشیه قرار می گیرد. 
یادآور  ایران  مردم  تمامی  برای  سردشت  شیمیایی  بمباران 
ناجوانمردی رژیم بعث عراق و خباثت دول غربی است که این 
گونه جنگ افزار کشتار جمعی را در اختیار یک جانی قرار دادند.
صدام در سال های پایانی جنگ و پس از شکست های پی در 
پی مقابل رزمندگان کشورمان، اقدام به استفاده از سالح های 
شیمیایی در جبهه های جنگ و سپس مردم بی دفاع سردشت 
کنار  در  را  خود  نام  همیشه  برای  ننگین  عمل  این  با  و  کرد 

خونخواران تاریخ به ثبت رساند.
رژیم بعث چهار نقطه پر تردد شهر را با بمب هایی که عموما 
با گاز خردل ساخته شده بود مورد حمله قرار داد و در جریان 
این حمله 110 نفر کشته و بنا به اعالم رسانه ها پنج هزار نفر 
مصدوم شدند ولی آمار غیر رسمی با توجه به جمعیت 13 هزار 
نفری سردشت، 10 هزار نفرمصدوم بود، مصدومانی که با گذشت 

سالها هنوز هم از عوارض این گازهای سمی رنج می برند.
واقعه  این  از  پیش  سال  یک  به  قریب  که  اینجاست  در  نکته 
سازمان  امنیت  شورای  اعضای   13۶5 سال  فروردین  در  یعنی 
به جنایات جنگی آشکار صدام حسین،  ملل متحد در واکنش 
مصوبه ای را در محکومیت به کارگیری سالح شیمیایی توسط او 

گذراندند ولی وتوی آمریکا این مصوبه را بی اثر کرد. 
حال بعد از گذشت 29 سال یک بار دیگر در این روز واقعه تلخ 
بمباران شیمیایی سردشت گرامی داشته شد ولی در شرایطی 
که انتظار از برگزاری مراسم برای این افراد که برخی هنوز به 
عنوان شهید زنده از آنان یاد می شود، بسیار ضعیف بود. هنوز 
بسیارند مردان و زنانی که زخم این بمباران را به تن داشته و 

درد تاول هایش را تحمل می کنند.
دولتی که ریاست آن را فردی به عهده دارد که به شیخ دیپلمات 
کرد  می  را  استفاده  نهایت  باید  مراسمی  از چنین  است  شهره 
مدعیان  ننگین  اقدامات  از  را  افراد  این  مانده  گلو  در  فریاد  تا 
دموکراسی به گوش مردم جهان برساند. آیا جای مسئوالنی مثل 
وزیر امور خارجه، وزیر بهداشت و درمان، رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثار گران و متولیان دیگر در چنین مراسمی خالی نبود که 

حداقل مرهمی بر زخم های این شهدای زنده باشند؟
بمباران شیمیایی  این شهدای  یاد و خاطره  مراسم گرامیداشت 
سردشت که روز هفتم تیر ابتدا در مزار شهدای این فاجعه بزرگ 
تاریخ جهان و سپس در مسجد جامع این شهر برگزار شد، تنها 
با حضور مسئوالن محلی و تنی چند از مسئوالن اقلیم کردستان 
عراق برگزار شد و تنها رئیس مجلس شورای اسالمی طی پیامی 
شاهد  نظام  مسئوالن  همه  ویژه  نگاه  با  که  کرد  امیدواری  ابراز 
کاهش و التیام بخشی زخم های ناشی از بمباران شیمیایی در شهر 

سردشت و دیدن روح نشاط و زندگی در بین مردم آن باشیم.
به هر تقدیر یادآوری وظیفه مسئوالن در قبال مردمی که هنوز 
هم تاول های بمب گاز خردل را بر تن دارند الزم به نظر می 
رسد چه که به گفته مسئوالن محلی هنوز امکانات بهداشتی و 
درمانی برای مردم زخم خورده از این واقعه تلخ به طور کامل 
طی  برای  باید  حادثه  این  مصدومان  از  بسیاری  و  نبوده  مهیا 

درمان به دیگر شهرها مراجعه کنند.

تاکید ابتکار بر پیگیری موضوع شهادت محیط بانان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تا رسیدگی کامل و احقاق 
حقوق حقه محیط بان شهید و اجرای عدالت، کار را دنبال خواهیم کرد.

معصومه ابتکار در گفت وگو با ایسنا در هرمزگان با بیان این که برای 
حمایت بیشتر از محیط بانان الیحه ای به مجلس ارسال شده است، 
افزود: همچنین به روز کردن تجهیزات محیط بانان نیز در دستور کار 

قرار گرفته است.
از محیط  برای حفاظت  اضافه کرد: تالشگران  معاون رئیس جمهور 
زیست و طبیعت، مظلوم واقع شده اند و همواره تهدید می شوند که 

نمونه آن محیط بان شهید هرمزگانی است.
ابتکار افزود: مخاطرات و تهدیدات بسیاری وجود دارد، کسانی هستند 
که برای محیط زیست و طبیعت فعالیت می کنند و مظلوم واقع شده اند 
و همواره تهدید می شوند که نمونه آن محیط بانان شهید کشورمان 
هستند و تمام کسانی که از این ناحیه آسیب دیده اند هم گواه این مدعا 
هستند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه این 
تهدیدها و آسیب ها ادامه دارد، تصریح کرد:  کسانی هستند که انصار 
خدا محسوب می شوند و در کنار آنها کسانی هم هستند که میراث 
طبیعی ایران را که سرمایه ای برای کشور است و خداوند در اختیار ما 
قرار داده، حفاظت کرده و در مقابل تهدیدها و آسیب و فشارها و تحریم 

ها مقاومت می کنند.
وی محیط بانان را نماد شجاعت، دانایی و ایستادگی نام برد که به 
وظیفه خود که حفاظت از عرصه های ایران است، همچون سربازان 

وطن عمل می کنند.

سامانه ضد موشکی گنبد آهنین علیه روسیه

واحد  از  استفاده  برای  واشنگتن  طرح  از  آمریکا  ارتش  ژنرال  یک 
رهگیر سامانه ضد موشکی گنبد آهنین در پایگاه های هوایی اش 

در اروپا علیه روسیه خبر داد.
برد  کوتاه  موشکی  ضد  واحد  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
صهیونیستی  رژیم  که  آهنین  گنبد  سامانه  در  شده  استفاده 
و  شد  ساخته  آمریکا  کمکی  بودجه  با  می کند،  استفاده  آن  از 
 90 صهیونیستی،  رژیم  و  آمریکایی  مقام های  ادعاهای  طبق 
 50 سامانه  این  اما  کند،  رهگیری می  را  موشک ها  موارد  درصد 
ای  جاذبه  برد  محدودیت  و  باال  قیمت  دلیل  به  دالری  میلیون 

برای صادرات ندارد.
گلن برمهال سرلشگر مقر فرماندهی دفاع موشکی و نیروی هوایی 
ارتش آمریکا که به فلسطین اشغالی رفته است، در یک کنفرانس 
امنیتی گفت که سامانه های ضد موشکی میان برد پاتریوت و تاد 
آمریکا به یک سامانه مکمل ارزان قیمت نیاز دارند تا در برابر تهدید 

های موشکی کم اهمیت تر پاسخگو باشند.
گنبد  از  ›تامیر‹ که جزئی  رهگیری  واحد  آمریکا  منظور  به همین 
است  آمریکایی  و  دو شرکت صهیونیستی  آهنین ساخت مشترک 

مورد آزمایش قرار داده اند.
وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در اروپا جریان دارد، به ویژه این 
ارتش و  واقعیت که روسیه همواره در حال آماده سازی و تقویت 
نیروهایش است و تهدیدی واقعی محسوب می شود، ما هم به فکر 

استقرار سامانه دفاعی چند الیه ای افتاده ایم.

سرمقاله

ریاست  به  خود  جلسه  در  وزیران  هیات 
حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
روحانی رییس جمهوری، به آقایان محمدرضا 
صالحی و سیدعلی اکبر پرویزی به ترتیب به 
عنوان استانداران جدید استان های خراسان 
شمالی و خراسان جنوبی رأی اعتماد داد و 

از خدمات استانداران پیشین قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه دولت نسبت به مردم ایران 
قومیت  و  از گرایش های سیاسی  صرف نظر 
متعهد است، استانداران هر دو استان را به 
حداکثر تالش برای خدمت رسانی به مردم 
کردند.  توصیه  سفر  تعهدات  پیگیری  و 
گونه ای  به  باید  مردم  به  خدمت رسانی 
باشد که مردم به خوبی آثار این خدمات را 

احساس کنند.
دکتر روحانی با ابراز رضایت از عملکرد آقای 
شمالی،  خراسان  سابق  استاندار  پرویزی 
از  استفاده  با  که  کرد  امیدواری  اظهار 
تجربیات موفقی که در محل قبلی مأموریت 
داشته، در استان خراسان جنوبی که مورد 
توجه ویژه دولت از لحاظ رفع محرومیت ها 
و توسعه اقتصادی است، هم منشأ خدمات 
استان  پیشرفت  و  توسعه  به  و  بوده  خوبی 

اهتمام نماید.
رییس جمهوری همچنین با توجه به سوابق 
مسئولیت های  در  صالحی  آقای  طوالنی 
که  شناختی  و  کشور  وزارت  در  گوناگون 
برای  را گزینه مناسبی  دارد، وی  استان  از 
پیشرفت بیشتر استان دانسته و بر بهره گیری 

از همه ظرفیت ها در استان تأکید کرد.
در ادامه جلسه، اعضای دولت الیحه اصالح 
به  را  کشور  کل  سال 1395  بودجه  قانون 
تصویب رساندند. به موجب این الیحه، دولت 
به منظور اصالح صورت های مالی و افزایش 
توان تسهیالت دهی بانک ها از محل حساب 
دارایی های  خالص  ارزیابی  از  حاصله  مازاد 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  خارجی 
میلیارد  هزار  میزان450  به  حداکثر  ایران، 
را  بانک ها  از  مرکزی  بانک  مطالبات  ریال 
یا  دولت  از  بانک ها  مطالبات  تسویه  برای 
دولتی  بانک های  در  دولت  سرمایه  افزایش 
صرف خواهد کرد. همچنین دولت اجازه دارد 
نسبت به انتشار اوراق مالی اسالمی تا سقف 
بدهی های  معادل  ریال  میلیارد  هزار   400
خود از جمله به بانک ها و پیمانکاران اقدام 
از  یا بخشی  تمام  آن،  واگذاری  از طریق  و 

بدهی های خود را با طلبکاران تسویه نماید.
اعضای دولت در ادامه، در راستای ضرورت 
پیشگیری از پدیده ناهنجار قاچاق با لحاظ 
 ، آن  اجتماعی  و  اقتصادی  پیامدهای 

تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد.
با  مبارزه  ستاد  مصوبات،  از  یکی  براساس 
همکاری  با  است  موظف  ارز  و  کاال  قاچاق 
و  »شناسایی  سامانه  مرتبط،  دستگاه های 
اجرا  تهیه،  گونه ای  به  را  قاچاق«  با  مبارزه 
ضمن  که  دهد  قرار  بهره برداری  مورد  و 
پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی 
و غیررسمی، امکان شناسایی کاالی قاچاق 
ورودی و خروجی را در گلوگاه های مختلف 
عرضه،  درون شهری،  توزیع  انبار،  حمل، 
بانکی و اطالعات مالیاتی  معامله، اطالعات 

 فراهم نماید.
همچنین به منظور یکپارچه  سازی اطالعات 
وزارت  قاچاق،  بروز  های  زمینه   کاهش  و 
است  موظف  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اجرایی  دستگاه های  و  ستاد  همکاری  با 
ای  گونه   به  را  تجارت«  جامع  »سامانه 
دهد  قرار  برداری  بهره   مورد  و  اجرا  تهیه، 
که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی 
ابطال  و  تمدید  جمله صدور،  از  خارجی  و 
بوده  تجاری  مجوزهای  و  بازرگانی  کارت 
واردات،  از  اعم  تجاری  های  رویه   انواع  و 
گرفته  بر  در  را  )ترانزیت(  عبور  و  صادرات 

و یکپارچه نماید.
صدور،  امر  ساماندهی  منظور  به  همچنین 
و  بازرگانی  های  کارت   ابطال  و  تمدید 
از طریق  آنها  از  استفاده  از سوء  جلوگیری 
سقف  و  فعالیت  میزان  و  رشته  کنترل 

اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط 
های  شاخص   اعالم  و  تنظیم  تهیه،  نیز  و 
بندی  رتبه   و  اعتبارسنجی  جهت  موردنیاز 
خارجی،  و  داخلی  تجارت  برای  اعتباری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد 
»سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه  بندی 
اعتباری« را برای تجارت داخلی و خارجی 

تهیه، اجرا و مورد بهره برداری قرار دهد.
برای تمرکز اطالعات مالی صرافی  ها و رصد 
و ارزیابی فعالیت آنها و جلوگیری از عرضه و 
فروش ارز خارج از بانک  ها و واحدهای مجاز 
و تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق 
ارز و تعیین منشاء ارز کاالی وارداتی، بانک 
مرکزی موظف شد نسبت به تهیه، اجراء و 

بهره  برداری از سامانه ارزی اقدام نماید.
ارزهای  تمام  اطالعات  ارسال  و  اعالم 
گمرک  به  کاال  واردکنندگان  به  تخصیصی 
جمهوری اسالمی ایران به صورت سیستمی 
و برخط، تعیین میزان ارز قابل نگهداری و 
هر شخص،  توسط  کشور  داخل  در  مبادله 
عبوری  رانندگان  همراه  مسافر،  همراه 
اعالم  و  قبیل  این  از  مواردی  و  )ترانزیتی( 
عمومی آن به  صورت برخط از طریق درگاه 
که  است  اقداماتی  جمله  از  خود  اینترنتی 

انجام خواهد شد.
به   نیز  شهرسازی  و  راه  وزارت  همچنین 
و  حمل  اطالعات  کردن  یکپارچه  منظور 
و  حمل  فرآیند  بر  سیستمی  نظارت  نقل، 
حال  در  کاالی  هوشمند  شناسایی  و  نقل 
اسناد  جعل  از  جلوگیری  و  نقل  و  حمل 
مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، موظف 

و  شرکت ها  همکاری  با  مورد  حسب  شد 
»سامانه  مربوط،  نقل  و  حمل  مؤسسات 
جامع حمل و نقل« را تهیه، ایجاد و مورد 

بهره برداری قرار دهد.
نگهداری  مراکز  و  انبارها  جامع  »سامانه 
وزارت  است که  دیگر سامانه هایی  از  کاال« 
دیگر  همکاری  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اصناف  و  بازرگانی  اتاق های  دستگاه ها، 
از  بهره برداری  و  ایجاد  تهیه،  به  موظف 
شناسایی  منظور  به  سامانه  این  است.  آن 
کاالی قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای 
تجمیع،  ابطال،  اصالح،  صدور،  متعارف 
تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت 
قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف 
ورود و خروج کاالها راه اندازی شده است و 
براساس آن دستگاه ها موظف به شناسه  دار 
کردن انبارها، سردخانه  ها، سیلوها و مراکز 
نگهداری کاالهای متعلق به اشخاص حقیقی 
و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کاال، نوع 
از این  و میزان کاالهای ورودی و خروجی 

اماکن اقدام نمایند.
»سامانه پنجره واحد« از دیگر سامانه هایی 
ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  که  است 
و  ها  توقف   کاهش  منظور  به  است  موظف 
و  کاال  بازرسی  و  کنترل  در  دقت  افزایش 
عبور  صادرات،  واردات،  فرآیند  بر  نظارت 
)ترانزیت( و مبادله کاال و ارز، نسبت به تهیه، 
مبادی  تجهیز  نیز  و  آن  راه اندازی  و  ایجاد 
امکانات فنی مناسب  به  ورودی و خروجی 

اقدام نماید.
دولت همچنین نسبت به اصالح تصویب نامه 
موضوع مدیریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده 
همین  به  کرد.  اقدام  کشور  در  غبار  و  گرد 
منظور »ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار« با 
هدف ایجاد آمادگی ملی، مدیریت و مقابله با 
آثار زیان بار پدیده گرد و غبار در کشور و ایجاد 
زمینه همکاری های منطقه ای تشکیل می شود.

هیات وزیران همچنین به سازمان مدیریت 
اعتبارات  تا  داد  اجازه  کشور  برنامه ریزی  و 
را   1395 سال  بودجه  قانون  در  مندرج 
ساختار  و  عملکرد  بهینه سازی  راستای  در 
نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور 
و  چشم انداز  سند  اهداف  به  دستیابی 
دانش  اقتصاد  توسعه  و  علمی  شکوفایی 
اجرایی  دستگاه های  به  و  تأمین  بنیان، 

ذی ربط اختصاص دهد.

روحانی: دولت نسبت به مردم متعهد است

کاخ کرملین در یک خبر فوری اعالم کرد که 
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه 
در نامه ای به والدیمیر پوتین همتای روسی 
خود برای ساقط کردن یک بمب افکن این 
کشور بر فراز سوریه که به مرگ خلبان آن 

منجر شد، عذرخواهی کرده است.
کاخ  مطبوعاتی  دفتر  دیروز  اعالم  به  بنا 
پوتین  به  خود  نامه  در  اردوغان  کرملین، 
نوشته که از واقعه سرنگونی هواپیمای روسی 
ابراز تاسف عمیق می کنم و از آن عذرخواهی 

می کنم.
ممکن  های  اقدام  تمامی  انجام  برای  وی 
برای احیای روابط سنتی آنکار و مسکو اعالم 

آمادگی کرده است.
اردوغان 10 روز پیش نیز نامه ای به مناسبت 
روز ملی روسیه برای پوتین فرستاده بود که 
کاخ کرملین اعالم کرد با توجه به تشریفاتی 
بودن نامه و نبود اجرای هیچ یک از شروط 
تعیین شده مسکو، این نامه نیازی به پاسخ 

دادن ندارد.
نامه  در  همچنین  ترکیه  جمهوری  رییس 

کرده  اعالم  عذرخواهی 
که این کشور برای تالش 
مشترک با روسیه در امور 

منطقه ای آمادگی دارد.
پسکوف  دیمیتری 
کرملین  کاخ  سخنگوی 
گفت:  باره  این  در  نیز 
ترکیه  جمهوری  رییس 
در نامه خود اعالم کرده 
که آنکارا آماده انجام هر 
گونه اقدامی برای کاهش 
رنج و آالم خانواده خلبان 

روسی جان باخته است.
بنا به اعالم پسکوف رییس جمهوری ترکیه 
تاکید کرده که پیگردهای قضایی علیه فرد 

مقصر در این واقعه در حال انجام است.
اردوغان و  از  به نقل  این  از  رسانه ها پیش 
که  بودند  کرده  اعالم  ای  ترکیه  های  مقام 
آنکارا هواپیمای متجاوز را سرنگون کرده و 

عذرخواهی دلیلی ندارد.
ترکیه که پیشتر پیشنهاد کرده بود، کمیته 
و  ها  تنش  کاهش  برای  ای  ویژه  مشترک 
مشکالت با روسیه تشکیل شود، اکنون باید 
منتظر پاسخ کرملین و ادامه اقدام ها برای 

عادی سازی روابط در این زمینه باشد. 
نامه آمده است: روسیه برای ترکیه  این  در 
و  شود  می  شناخته  راهبردی  شریک  یک 
آنکارا نمی خواهد روابط تیره شود. هیچگاه 
تمایل و قصد برای سرنگونی هواپیمای روسی 
تمامی خطرهای  ما  و  است  نبوده  میان  در 
انتقال خلبان جان باخته از سوریه را پذیرفته 

و تقبل کردیم.

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: 
خصوص  در  نهادها  مدیران  از  یکی 
میزان حقوقش به ما گزارشی ارائه نداد 
و از دادن اسناد استنکاف کرد به همین 

دلیل این فرد محکوم به حبس شد.
روز  سراج  ناصر  قاضی  ایرنا،  گزارش  به 
افتتاح مرکز  یکشنبه در حاشیه مراسم 
آسیایی  آمبودزمان  آکادمی  آموزش 
این  نیز  ما  افزود:  خبرنگاران  جمع  در 
که  دادیم  گزارش  دادگاه  به  را  موضوع 
طبق ماده 8 سازمان بازرسی کل کشور 

این فرد محکوم به حبس شده است. 
فرد  این  نام  به  اشاره  بدون  وی 
این  حبس  زودی  به  کرد:  خاطرنشان 
فرد به دلیل استنکاف از ارائه مدارک به 

همکاران ما اجرا خواهد شد.
سوال  به  پاسخ  در  ادامه  در  سراج 
های  حقوق  میزان  که  خبرنگاری 
گفت:  است،  چقدر  مدیران  نامتعارف 
اکثر حقوق ها همین مقدار است که در 

رسانه ها منتشر شده است. 
وی همچنین در پاسخ به این سوال که 
چه تعداد مدیر از ارائه اسناد در خصوص 
حقوق شان استنکاف کرده و آیا آماری 
در این زمینه وجود دارد یا نه، گفت: در 
این زمینه مواردی داریم و یک نمونه که 

اعالم کردم مصداق آن است. 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
در  ما  های  گزارش  گفت:  همچنین 
محرمانه  نامتعارف  های  حقوق  زمینه 

است و جزئیات آن را نمی توانیم منتشر 
امروز  و  است  آماده  گزارش  اما  کنیم، 

برای روسای قوه ارسال می کنیم. 
سراج ادامه داد: این گزارش خوداظهاری 
بازرسی کشور  ادارات  به تمام  است که 
العاده  فوق  برنامه  یک  و  کرده  اعالم 
در  را  موارد  همه  تا  ایم  کرده  تعریف 
نتایج  اقدام شود  تا زمانی که  برگیرد و 
می  قوا  روسای  استحضار  به  آن  نهایی 

رسد. 
گفت:  نیز  هوا  آلودگی  مورد  در  وی 
گزارش آن را برای روسای قوا فرستاده 
نوعی  به  که  افرادی  تمام  برای  اما  ایم 
مقام  ترین  عالی  از  هستند  مسئول 
قانونی  موارد  چرا  که  خواستم،  توضیح 
 11 اینکه  از  پس  و  اند  نداده  انجام  را 
نهاد گزارش خودشان را اعالم کردند و 
دفاعیاتشان را انجام دادند تصمیم نهایی 

اتخاذ خواهد شد. 

محکومیت به حبس یکی از مدیران

گفت:  االنبیا)ص(  خاتم  قرارگاه  فرمانده 
در  تحول  ایجاد  برای  جدیدی  برنامه های 
حوزه پدافند هوایی خلیج فارس و دریای 

عمان در دستور کار است.
امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه خاتم 
االنبیا)ص( از برنامه ریزی این قرارگاه برای 
ایجاد تحول در حوزه پدافند هوایی خلیج 

فارس و دریای عمان خبر داده است.
های  سامانه  استقرار  به  اشاره  با  وی 
پدافندی در 3700 نقطه کشور تاکید کرده 
بخش  در  خاصی  گلوگاه  هیچ  که  است 

رادارها و موشکی وجود ندارد.
امیر اسماعیلی با بیان اینکه امنیت پروازی 
هواپیماهای عبوری که روزانه بیش از 900 
گفت:  می دهیم،  پوشش  را  است  پرواز 

و  ایران  آسمان  از  عبوری  پروازهای  همه 
پروازهای منطقه ای توسط سامانه یکپارچه 
شناسایی  و  رصد  کشور  هوایی  پدافند 
نزدیک  قصد  هواپیمایی  اگر  و  می شوند 
شدن به مرزهای ما را داشته باشند به آنها 

اخطارهای الزم داده می شود.
بر  تاکید  با  هوایی  پدافند  قرارگاه  فرمانده 
اینکه بیشترین پروازهای عبوری از آسمان 
ادامه  می گذرند،  اصفهان  استان  از  کشور 
اصفهان  در  مرکزی  پدافند  منطقه  داد: 
از  حراست  و  حفظ  وظیفه  که  شده  واقع 
مراکز هسته ای UCF و نطنز و مجموعه 
استان های چهارمحال و بختیاری و یزد را 

بر عهده دارد.

تحول در پدافند هوایی خلیج فارس و دریای عمان

اردوغان از پوتین پوزش خواست
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کودکانی که کودکی نمی کنند...
é الهام آمرکاشی 

چند سالی است حال و هوای کوچه ها و 
معابر هم با شرایط و مقتضیات جامعه، در 
اما  است،  شدن  متفاوت  و  دگرگونی  حال 
به  به هیچ وجه  این دگرگون شدن  گاهی 
مذاِق آدمی خوش نمی آید و از آن دست 

دگرگونی هایی نیست که با هنر و سلیقه ی معماران شهرسازی، 
نمایی جذاب تر به خود می گیرد.

درکنار تمام تاب و تب هایی که مهندسین جوان ایرانی در هر کوی 
و برزن با طرح های خود، برای بهسازِی نمای شهری، تالش میکنند؛ 
کودکان کار هم برای نشان دادِن مردانگی شان، در سرما  وگرمای 
فصول، پا به پای شهری می دوند و بزرگ می شوند که دیرگاهی است 

کودکی کردن را ازیادشان برده است.
این روزها به کّرات، شاهد کودکاِن کاری هستیم که از اوان کودکی، 
عزم خود را جزم کرده اند تا یک تنه با مشکالتی دست و پنجه نرم 
کنند که پدراِن غیورشان به هر دلیلی نخواستند یا نتوانستند روبروی 

مشکالت بایستند.
حاال چرا می گوییم نخواستند! چرا که قریب به اتفاق این کودکان، 
زاده و محصوِل پدرانی معتادند که خماری و نشئه بودن را به هر عزت 
و افتخاری ترجیح دادند و کودِک تازه از آب و گل درآمده را دستمایه 
ای قرار دادند برای گذراِن خوردن سرشان درحالت خماری به زمین.

قطع به یقین، این چرخه ی معیوب و پر نقص و ایراد همچنان ادامه 
خواهد داشت مگر اینکه جایی مسئولی دلش برای این کودکان آباد 

بوم بسوزد و کاری کند کارستان.
انتظار می رود با توجه به این نکته که در سال 1372، دولت ایران 
پیمان نامه  جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به 
کودکان کار و خیابانی را به صراحت پذیرفت و اقداماتی اساسی در این 
میان از جمله تأسیس مرجع ملی حقوق کودک تحت نظارت وزارت 
دادگستری در دیماه 1388 انجام شد؛ شاهد کاهش آمار کودکان 
کار در جامعه باشیم، نَه رشد روز افزونی که به وضوح و شفاف، نَه 
در دخمه ها و کارگاه های غیرمجاز، در تمام معابر و خیابان ها، 
خودنمایی می کند و کودکان کار در حال دود کردن اسپند، گل 
فروشی، فال فروشی و سایر مشاغل هستند که آنها را فرسنگ ها از 
کودکی کردنشان دور کرده و در این میان، از مسئوالنی که به ماد ه   
79 قانون کار )به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع 

است( بی اعتنا می باشند، به اعجاب و در تحیریم.
بی شک، عوامل متعددی ازجمله ساختار خانواده،  پدران زندانی یا 
بیمار، فقر و عوامل اقتصادی، اعتیاد و ... را باید از کلید دارترین نکاتی 
دانست که کودکان را راهِی کوچه ها و معابر می کند؛ برای رتق و فتِق 
اموری که جزو نیازهای اولیه هر کودکی است َو در این میان، جای 
گله از مسئوالنی است که فقط در حال تماشا کردِن این صحنه ها در 
اجتماع هستند و بر حسب وظیفه و اختیارات قانونی که در این حیطه 
دارند و می توانند وارد شوند، سکوتی روا می دارند که امیدواریم نشان 

از رضایِت کودکان کار در جامعه نباشد و بس.
قطعا این معضل می تواند به راحتی، قبل از اینکه وارِد مرحله بحران 
شود، ترمیم و از سطح شهر پاک شود اگر مسئوالِن این حوزه، با 
استمرار و جدیت، ردپای هر بی قاعدگی را در خانواده ی کودکاِن کار 
تشخیص دهند و از حمایت دولتی برای این کودکان استفاده کنند 
که در مادۀ 3 پیمان نامۀ حقوق کودک نیز آمده است: »درهر اقدامي 
باید منافع عالیه کودک مورد توجه قرار گیرد در صورتي که والدین یا 
سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهي کنند، دولت ها باید حمایت 

و مراقبت الزم را از کودکان به عمل اورد«.
ناگفته پیداست که کودکان کار، در تمام جوامع و استان ها مشهود 
منتهی  استان خاص  و  یک شهر  به  تنها  و  رؤیت هستند  قابل  و 

نمی گردند.
انتظار می رود، مسئولین ذیربط در این امر، کمی جدی تر براین 
حوزه دقیق شوند و اجازه رشد و تکثیِر کودکان کار را ممنوع بدانند و 
در مرحله حمایت، از هرآنچه که قانون دستشان را باز گذاشته، دریغ 
نورزند که فقدان نظارت کافي از سوی مسئولین در این امر، خطرناک 
است و الحق و االنصاف، اهمال دراین حوزه، آینده کودکان و جوانان 

البرزی را تیره و مخدوش می سازد.
در پایان، امیدواریم پدیده کودکان کار با اجماع و تعامل همه جانبه 
از سوی دستگاه های دولتی و نهادهای اجتماعی به پای مذاکره ای 
قطعی برسد و سرنوشتی که »کودکی کردن و سالمت و تحصیل« در 

آن محتوم است، برایشان نوشته شود.

آغاز به کار اتوبوس های بدون راننده در سوئیس

کشور سوئیس به جمعیت فزاینده ای پیوسته که تمایل به استفاده از 
پتانسیل اتوبوسهای برقی بدون راننده دارند.

به گزارش ایسنا به نقل از گیزمگ، این کشور در حال حاضر طی یک 
آزمایش دو مرحله ای از دو اتوبوس خودران برای جابجایی مسافران 

در اطراف شهر سیون استفاده می کند.
الزم به ذکر است که این برنامه به صورت آزمایشی و برای بررسی 

بیشتر عملکرد این خودروها در ترافیک شهری اجرا می شود.
این کار به عنوان بخشی از یک برنامه  آزمایشی دوساله برای ارزیابی 
انجام  روزمره  شهری  ترافیک  در  راننده  بدون  خودروهای  عملکرد 

می شود. 
این اتوبوس ها به عنوان اولین خودروهای خودران در عرصه  حمل ونقل 

عمومی به صورت آزمایشی استفاده می شوند.
نام   با  سوییس  اتوبوسرانی  کمپانی  نظر  تحت  خودروها   این 
نام  به  سیون  شهر  مسیریاب  افزار  نرم  یک  و   «  PostBus«
»BestMile » که توسط دو فارغ التحصیل به نام های آن کویمانز  
و رافائل گیندرات توسعه یافته حرکت می کنند. آنها بر این باورند که 
طرحشان می تواند مانند یک برج مراقبت فرودگاه، ناوگان خودروهای 

خودران را کنترل کند.
کمپانی های بزرگی همچون گوگل، اپل، تسال و بسیاری از برندهای 
خودروهای  زمینه   در  هم  ولوو  و  بنز  مانند  خودروسازی  پرسابقه  

خودران و نیمه خودران در حال پژوهش هستند.
این وسیله نقلیه در هنگام حرکت به محض مواجهه با یک شیء 
جدید، آن را شناسایی کرده و بنا به ضرورت واکنش هایی مانند ترمز 

یا تغییر مسیر را از خود نشان می دهد.
این اتوبوس ها دارای تهویه مطبوع، یک باتری پشتیبان و یک رمپ 
دسترسی برای معلوالن است و قابلیت این را دارد که به طور همزمان 

11 مسافر را جابجا کند.
الزم به ذکر است که این خودروها دارای 11 صندلی بوده و سرعت 

آن تنها 20 کیلومتر در ساعت است.
و سنگاپور  کالیفرنیا  از جمله  در سراسر جهان  دیگری  مکان های 
استفاده  راننده  بدون  اتوبوس های  این  از  نیز  واشنگتن دی سی  و 

می کنند.
استفاده  حاضر  حال  در  سوییس،  حمل ونقل  مسئوالن  گفته   به 
با  اتوبوس های بدون راننده به معنی جانشین سازی کامل آن ها  از 

راننده های کنونی نیست.

رایزنی های »جابری انصاری« 
با مقامات لبنانی

خارجه جمهوری  وزیر  آفریقایی  و  عربی  معاون 
اسالمی ایران با »تمام سالم« و »جبران باسیل« 
نخست وزیر و وزیر خارجه لبنان در بیروت دیدار 

و گفتگو کرد.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، 
خارجه  وزیر  معاون  انصاری«  جابری  »حسین 
جمهوری اسالمی ایران که به بیروت سفر کرده 
است، با »تمام سالم« نخست وزیر لبنان دیدار 
کرد. بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این 
دیدار در خصوص آخرین تحوالت منطقه و لبنان 

بحث و تبادل نظر کردند.
جابری انصاری همچنین با »جبران باسیل« وزیر 
خارجه لبنان دیدار و با وی در خصوص آخرین 

تحوالت منطقه گفتگو کرد.
گفتنی است، »محمد فتحعلی« سفیر ایران در 
لبنان در هر دو دیدار »جابری انصاری« با »تمام 

سالم« و »جبران باسیل« حضور داشت.

دستگیری یک تروریست عضو انصار 
الفرقان در سیستان وبلوچستان

طبق  گفت:  زاهدان  انقالب  عمومی  دادستان 
عضو  وی  شده  دستگیر  تروریست  اعترافات 

گروهک تروریستی انصار الفرقان بوده است.
به گزارش ایسنا، محمد مرزیه  در نشست خبری 
با اصحاب رسانه که در دادسرای عمومی انقالب 
برگزار شد، با بیان اینکه پرونده گمرگ چابهار پس 
از سه سال ابتدای امسال وارد دادگاه شد که متهم 
اصلی این پرونده مدیرکل سابق گمرگ بوده است،  
اظهار کرد: مدیر کل سابق متهم به جرائمی مانند، 
ارتشاء، اختالس و قاچاق خودرو است  که این 

پرونده در حال حاضر در حال بررسی است.
وی با اشاره بر اینکه در رابطه با این پرونده  به 
شده  وارد  زیادی  فشار  استان  قضایی  دستگاه 
اما قاطعانه با افراد دخیل برخورد و شبکه فساد 
اقتصادی کشف و منهدم شده است، عنوان کرد: 
بخشی از این پرونده به دادگاه اصل 49 ارسال و 
بخشی دیگر از پرونده نیز در شعبه 101 دادگاه 

جزایی زاهدان در دست بررسی است.
وی با در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 
قرارگاه قدس به عنوان متولی امنیت در استان  با 
افرادی که از سالح های مجاز استفاده نادرست 
در خصوص  کرد:  عنوان  می کند  برخورد  دارند، 
جمع آوری سالح، شورای تامین ورود پیدا کرده 
در صورت  دارند،  مجاز  غیر  افرادی که سالح  و 

تحویل مجازات نخواهند شد.
نیروی  درگیری  حادثه  در  کرد:  تصریح  مرزیه 
در  تروریستی  گروهک  یک  اعضای  با  انتظامی 
به  تن  چند  خاش  شهرستان  در  گذشته  ماه 
هالکت رسیدند و یک نفر از آنها زنده دستگیر 
شد که طبق اعترافات وی، این افراد عضو گروهک 

تروریستی انصار الفرقان بوده اند.
مربوط  زندانیان  خصوص  در  زاهدان  دادستان 
به استان که در خارج از سیستان و بلوچستان 
نگهداری می شوند خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
در سطح استان بیش از هفت هزار زندانی وجود 
دارد که با راه  اندازی اردوگاه ایرانشهر بخشی از 
مشکالت زندان ها حل و زندانیان مربوط به استان 
این  به  هستند،  کشور  زندان های  دیگر  در  که 

اردوگاه منتقل می شوند.

اعالم عادی سازی روابط ترکیه و اسرائیل

بعد از اینکه دو طرف اسرائیلی و ترکیه ای روز یکشنبه 
»توافقنامه اولیه« عادی سازی روابط را امضا کردند، 

ترکیه امروز رسما این توافق را اعالم کرد.
این  الجزیره،  از سایت  نقل  به  ایسنا،   به گزارش 
مقام ارشد اسرائیلی به خبرنگاران اسرائیلی همراه 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در جریان 
سفر به رم گفت: اسرائیل و ترکیه روز یکشنبه به 
توافقنامه عادی سازی روابط دست یافتند. ریاست 
هیات ترکیه در این دیدار را »فریدون سینیرلی 
سفیر  و  ترکیه  خارجه  امور  وزیر  مشاور  اوغلو« 
عهده  بر  اشغالی  فلسطین  در  کشور  این  سابق 
داشت و در مقابل، ریاست هیات اسرائیلی هم بر 
عهده »جوزف چیکانوفر« فرستاده ویژه بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود و تل آویو با هر 
سه شرط ترکیه برای عادی سازی روابط موافقت 
ترکیه دیروز رسما  این در حالی است که  کرد. 
عادی سازی روابط با اسرائیل را اعالم کرد. این 
اتفاق بعد از مذاکرات سه ساله با حمایت واشنگتن 
برای پایان دادن به بحران حاصل شده میان دو 

طرف است.
فعاالن  شدن  کشته  به  مربوط  طرف  دو  بحران 
ترک طرفدار فلسطینی ها توسط نیروی دریایی 
اسرائیل است که تالش داشتند محاصره دریایی 

نوار غزه را در سال 2010 بشکنند.
به گفته منابع آگاه، براساس بندهای این توافقنامه 
محاصره نوار غزه به دست اسرائیل لغو نخواهد شد 
اما به ترکیه این امکان داده می شود که کاالها و 
کمک هایی را از طریق بندر اسدود اسرائیل به نوار 

غزه انتقال دهد.
براساس این توافق نامه، ترکیه متعهد شده تمامی 
اسرائیل  ارتش  علیه  قضایی  کیفرخواست های 
به  باید  نیز  اسرائیل  و  کرده  لغو  را  و سربازانش 

قربانیان کشتی مرمره آبی غرامت بپردازد.
به گفته منابع، اسرائیل با درخواست ترکیه برای 
پرداخت 21 میلیون دالر غرامت به خانواده های 

این قربانیان موافقت کرده است.
کابینه  در  چهارشنبه  توافقنامه  این  است  قرار 
امنیتی اسرائیل برای تصویب مطرح شود. ترکیه 
و اسرائیل قبل از پایان سال  گذشته میالدی طی 
و  اسرائیل  رئیس موساد  میان  دیداری محرمانه 
معاون وزیر خارجه ترکیه در سوئیس با تقویت 

روابط دوجانبه و بازگشت سفرا توافق کردند.

نگاه روزخبر

اقتدار  قضائیه  قوه  بشر  حقوق  ستاد  دبیر 
انقالب اسالمی را مرهون صبر و استقامت 
خانواده شهدا دانست و گفت: شهدای هفتم 
تیر همه وقت خود را صرف اسالم و انقالب 

کردند.
»محمدجواد الریجانی« در مراسمی که به 
مناسبت هفته افشای حقوق بشر آمریکایی 
اسالمی  جمهوری  حزب  سابق  دفتر  در 
برگزار شد، گفت: انقالب اسالمی حادثه ای 
دو  حادثه  این  در  و  بود  تاریخی  و  عظیم 

تجربه بزرگ به وقوع پیوست. 
در  اسالمی  انقالب  پیروزی  با  افزود:  وی 
که  خورد  کلید  انقالبی  جریان  دو  ایران، 
سیاسی  نظام  تاسیس  نخست،  تجربه 
قوانین  و  احکام  براساس  کامل  مدنی  و 
اسالمی است و تجربه دوم، نهضت بیداری 
اسالمی است که محدود به سرزمین خاصی 
نیست و در مورد همه کشورها است و هر 
جا امت اسالمی است، اتفاق می افتد حتی 
در سرزمین های اشغالی و بالد کفر و این 
دو حرکت به هم ربط دارند، در مکتب اهل 

بیت)ع(، اسالم، یک دین زنده است.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: اسالم مربوط 
به حوزه خصوصی و حوزه عمومی زندگی 
است؛ اسالم مربوط به عرب و عجم نیست؛ 
اسالم فارغ از رنگ، نژاد، آیین و امثال آن 

است. 

بودن،  سرزنده  رکن  سه  کرد:  تصریح  وی 
جامع بودن و فراگیر بودن اسالم در زمان 
چالش  بود،  چالش  مورد  اسالمی  انقالب 
نخست زنده بودن اسالم است، هم چالش 
برای غربی  ها و هم افراد داخل که درگیر 
اسالم  که  می گفتند  عده ای  بودند.  انقالب 
و  پیش  سال   1400 مربوط  قدیمی،  دین 
دوران  در  و  است  مدرنیته  دوران  اکنون 

امروز دین اسالم جایی ندارد. 
ا...  ادامه داد: مرحوم شهید آیت  الریجانی 
فریاد  چالش ها  رفت،  این  دل  به  بهشتی 
نیست؛  اینگونه  که  بود  آن  بهشتی  شهید 
این تجربه، تجربه  ای است که مبنای آن 

قوه الهی است.
عمومی  چالش  چالش،  دومین  افزود:  وی 
البته  بود،  اسالم  دین  بودن  خصوصی  و 
می  زنند  را  حرف  این  عده ای  هم  اکنون 
و می گویند اسالم برای نماز و روزه خوب 
برای زندگی مدنی مفید نیست.  اما  است، 
اما باید گفت که اسالم هم جنبه عمومی و 
هم جنبه خصوصی دارد. این مرزبندی ها 

در اسالم باطل است.
سومین  گفت:  بشر  حقوق  ستاد  دبیر 
سال های  در  است؛  عربی  چالش  چالش، 
و  اعدام  ایده  که  نوشتند  روزنامه  ها  اخیر 
است  خشنی  احکام  داریم،  ما  که  قصاص 

چون اسالم بین اعراب ظهور کرده و چون 
اعراب خشن بوده اند، این مجازات  ها هم 

خشن هستند.
انقالب  از  قبل  ماه های  در  داد:  ادامه  وی 
اسالمی، مرحوم شهید بهشتی با جمعی از 
دوستان خود سفرهایی به کشورهای مهم 
دنیا از جمله آمریکا داشتند. در یکی از آن 
حضور  ما  جمع  در  بهشتی  شهید  سفرها 
جمع  مسجدی  در  همه  شب  آن  یافت. 
شدیم و وقتی از او سؤال شد که برای چه 
به اینجا آمده اید، شهید بهشتی پاسخ داد 
این انقالب باالخره پیروز و موفق می شود 
و برای اینکه شتاب داشته باشد و بتوانیم 
بسازیم،  براساس جوامع کنونی  جامعه  ای 

نیاز به شناخت و شناسایی داریم. 
وی افزود: شهید بهشتی در آن سفر حدود 
20 تا 25 نفر را انتخاب کرد و گفت الباقی 
واالمقام  شهید  این  بپیوندند؛  ما  به  هم 
چنین دید بزرگ و تفکر وسیعی را نسبت 
پیروز  امروز  انقالب  این  داشت.  اسالم  به 
شده است و دشمن هم واقعیت دارد، البته 
ما از دشمن نگرانی نداریم؛ چون می دانیم 
که ایران منافع استکبار را به خطر انداخته 
بشناسیم  را  که دشمن  است  این  مهم  اما 
چیزی  همان  این  کنیم.  مقابله  آن  با  و 
تذکر  آن  به  نسبت  انقالب  رهبر  که  است 

می دهند. 

دبیر ستاد حقوق بشر: 

شهدای  هفتم تیر همه وقت خود را صرف اسالم کردند

با  فرمانده ناجا از شناسایی و برخورد پلیس 
شبکه های مروج فساد در کشور خبر داد.

اساتید  با  دیدار  در  اشتری  حسین  سردار 
دانشگاه دفاع ملی، گفت: اساتید دانشگاه دفاع 
ملی در حوزه علم و پژوهش عالوه بر آشنایی 
با مأموریت های نیروهای مسلح به عنوان اتاق 
فکر امین و مطمئن، روزآمد و آگاه به مسائل، 
نیروی انتظامی را در اجرای مأموریت ها یاری 
می کنند وامیدواریم بتوانیم وظیفه خود را برای 
نظام مقدس جمهوری اسالمی تحت لوای مقام 

معظم رهبری به نحو احسن انجام دهیم.
به تشکیل جلساتی  انتظامی  نیروی  فرمانده 
تحت عنوان بررسی آسیب های اجتماعی در 
محضر فرمانده معظم کل قوا با حضور مسئوالن 
نظام در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در 
این جلسات گزارشی از سوی مسئوالن نظام 
شد  ارائه  اجتماعی  های  آسیب  در خصوص 
راه  له چراغ  تدابیر و رهنمودهای معظم  که 

مسئوالن خواهد بود.
فرمانده ناجا با بیان اینکه پنج آسیب اجتماعی 
همچون اعتیاد، حاشیه نشینی و ... از موضوعات 
مورد تأکید معظم له بود که مسئوالن نظام باید 
در جهت رفع آن اهتمام جدی داشته باشند، 
تأکید  همچنین  رهبری  معظم  مقام  گفت: 
کردند در این رابطه باید از ظرفیت های موجود 
معاونت  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  در 

اجتماعی وزارت کشور بهره برد.
اشتری افزود: پس از 6 ماه، در اردیبهشت ماه 
بحث  در  گرفته  صورت  اقدامات  از  گزارشی 
آسیب های اجتماعی از سوی مسئوالن نظام 
ارائه شد که مقام معظم رهبرس تاکید کردند 
که اقدامات صورت گرفته خوب است اما کافی 

نیز  و  روحیه جهادی  با  باید  بنابراین  نیست 
برنامه ریزی این موضوعات دنبال شود.

فرمانده ناجا در ادامه با اشاره به معضل اعتیاد، 
بیان کرد: وجود حداقل یک میلیون و 500 
هزار معتاد در کشور تاثیرات منفی به همراه 

دارد.
وی با اشاره به اینکه 50 درصد سرقت های 
خرد از سوی معتادان انجام می شود، تصریح 
کرد: بیش از 50 درصد زندانیان با این بالی 

خانمانسوز به نوعی در ارتباط هستند.
موادمخدر  مخرب  تاثیرات  به  ناجا  فرمانده 
صنعتی، روانگردان ها و ارتباط آن با برخی از 
حوادث نظیر قتل، نزاع و درگیری اشاره کرد و 
گفت: موادمخدر، ریشه بسیاری از جرایم است 
به گونه ای که استعمال مواد افیونی به ویژه 
روانگردان و مخدر های صنعتی موجب شده 
تا فرد در شرایط طبیعی نبوده و مرتکب جرم 
شود.  اشتری با بیان اینکه در سال بیش از 500 
تن مواد مخدر در کشور کشف می شود، افزود: 
الزم است در حوزه کشفیات اقدامات مقابله ای 

و پیشگیرانه برنامه ریزی شود.
وی به اقدامات ناجا نظیر انسداد و تجهیز مرز به 
امکانات الکترونیکی و اپتیکی اشاره و خاطرنشان 
کرد: از سوی دیگر مذاکراتی با سازمان های 
بین المللی در حوزه مبارزه با مواد مخدر انجام 
این  از سوی  اما همکاری های الزم  می شود 
سازمان ها صورت نمی گیرد؛ همچنین حضور 
آمریکایی ها در افغانستان موجب شده که کشت 

خشخاش چندین برابر شود.
مخدر  مواد  خرد  کنندگان  توزیع  از  اشتری 
به عنوان معضلی مهم نام برد و گفت: روزانه 
سطح  در  مواد  کننده  توزیع  زیادی  تعداد 
کشور دستگیر می شوند در حالی که ظرفیت 

زندان های ما محدود است.
وی درباره معتادان متجاهر، گفت: در تهران 
20 هزار معتاد پرخطر وجود دارد در حالی 
و  نگهداری  برای  امکانات  متأسفانه  که 
بازتوانی آنها کافی نیست، با مشاهده معتادان 
در سطح شهر این سوال مطرح می شود که 
برعهده  راستا  این  در  وظیفه ای  چه  پلیس 
و  دستگیری  شناسایی،  که  حالی  در  دارد 
تحویل معتادان به کمپ های ترک اعتیاد از 
بر  ناجا به شمار می آید و نگهداری  وظایف 

عهده سازمان های دیگر است.

اراده  از  سپاه،  زمینی  نیروی  فرمانده 
گروهکهای  با  نیرو  این  قاطع  برخورد 
مرزی  مناطق  در  تروریست  و  مسلح 
استقرار  مراکز  گفت:  و  داد  خبر  کشور 
تروریست ها در هر نقطه ای مورد هدف 

قرار خواهد گرفت.
پاکپور  محمد  پاسدار  سرتیپ  سردار 
با اشاره به  فرمانده نیروی زمینی سپاه 
درگیری نیروهای توانمند قرارگاه حمزه 
تروریست ها  این  با  )ع(  الشهدا  سید 
کشور  شمال غرب  مرزی  مناطق  در 
اطالعیه  در  که  همانگونه  داشت:  اظهار 
بین  درگیری  است،  آمده  قرارگاه  این 
رزمندگان این قرارگاه با تروریست های 
تعدادی  شدن  کشته  به  منجر  مسلح، 
زیادی از عناصر تروریست از جمله چند 

نفر از مسئولین و فرماندهان آنان که به 
تحریک کشورهای مرتجع اقدام به این 

تعرض کرده بودند، شد.
وی تاکید کرد: با توجه به استقرار مراکز 
اصلی این تروریست ها در شمال عراق، در 
صورت عدم عمل به تعهدات خود مبنی بر 
جلوگیری از تحرک و اقدامات ضد امنیتی 
فوق، عقبه آنها در هر نقطه و منطقه ای 

باشد مورد هدف قرار خواهد گرفت.
سردار پاکپور در پایان افزود: رزمندگان 
شجاع اسالم به فضل الهی ضمن اشراف 
های  تروریست  تحرکات  کلیه  بر  کامل 
متجاوز، با همکاری و همراهی هموطنان 
بومی  فداکار  نیروهای  و  مرزی  مناطق 
منطقه، پاسخ قاطع و فوری در هر نقطه 

ای به شرارت های آنها خواهند داد.

روز  یمن  مردمی  های  وکمیته  ارتش 
دوشنبه موشک قاهر 1 به پایگاه هوایی 
خمیس مشیط در عسیر عربستان شلیک 

کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی یمن سبا یک 
منبع نظامی گفت: موشک قاهر 1 با دقت 

بسیار باالیی به هدف اصابت کرد. 
این منبع افزود: شلیک موشک به پایگاه 
در  عربستان  مشیط  خمیس  هوایی 
راستای حق طبیعی یمن در دفاع از خود 
در مقابل موارد مکرر نقض آتش ، بمباران، 
عربستانی  مزدوران  توسط  کشی  ولشکر 

صورت گرفت. 
کشورهای  برخی  ائتالف  با  عربستان 

از  آمریکا  همراهی  با  و  منطقه  عربی 
ششم فروردین پارسال )1394( حمالت 
گسترده ای را به یمن آغاز کرده است 
رئیس  هادی«  منصور  ربه  »عبد  تا 
این کشور  فراری  و  جمهوری مستعفی 
قدرت  از  و  بازگرداند  حاکمیت  به  را 
امنیت  که  یمنی  های  انقالبی  گرفتن 
شهرهای این کشور را تأمین می کنند، 

جلوگیری کند. 
بر اثر این حمالت، تاکنون هزاران یمنی از 
جمله صدها زن و کودک، شهید یا زخمی 
و ده ها هزار نفر نیز آواره شده اند و به 
تأسیسات زیربنایی، خدماتی و درمانی این 
کشور آسیب های جدی وارد شده است. 

سردار پاکپور: عقبه تروریست ها را 
در هر نقطه ای هدف قرار می دهیم

حمله موشکی ارتش وکمیته های مردمی 
یمن به پایگاه هوایی عربستان

مسوول روابط عمومی کل سپاه در ارزیابی 
گفت:  نصرا...  سیدحسن  اخیر  سخنان  از 
صهیونیست ها و غربی ها تا امروز هر کاری 
ایران و  که از دست شان برمی آمد بر علیه 
انقالب اسالمی انجام داده اند و بیش از این 
و  باشند  داشته  دیگری  اقدام  نمی توانند 
و  نصرا...  اخیر سیدحسن  از سخنان  نباید 

بهانه تراشی صهیونیست ها نگران شد.
سردار رمضان شریف در گفت وگو با ایسنا 
گفت: پشتیبانی جمهوری اسالمی ایران با 
تدبیر و درایت حضرت امام خمینی)ره( و 
مطالبات رهبری در حمایت از فلسطینی و 
پنهانی  رژیم صهیونیستی مساله  با  مبارزه 
نبوده و این موضع جمهوری اسالمی ایران 
به کرار در سخنان امام و رهبری و مواضع 
صورت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  رسمی 

شفاف بیان شده است.
دشمن  صهیونیستی  رژیم  داد:  ادامه  وی 
ویژه  به  اسالمی  کشورهای  یک  شماره 
مقطعی  در  است.  ایران  اسالمی  جمهوری 
»رژیم  که  می کردند  مطرح  را  شبهه  این 
ندارد«  خواستی  کار  ایران  با  صهیونیستی 

اما وقتی چشمه ای از رفتار تروریستی این 
اتفاق  هسته ای  دانشمندان  ترور  در  رژیم 
افتاد همه افکار عمومی داخلی متوجه عمق 

کینه و دشمنی رژیم صهیونیستی شد.
وی با ارزیابی از دالیل علنی کردن حمایت 
توسط  فعلی  مقطع  در  حماس  از  ایران 
سیدحسن نصرا... گفت: به نظرم این اقدام 
پشت گرمی  ایجاد  دلیل  به  سیدحسن 
با  مبارزه  جبهه  مقدم  خط  برای  ویژه 
اقدام  این  پیام  است.  صهیونیستی  رژیم 
سیدحسن به کشورهای عربی نیز این بود 
که حاکمان کم تجربه سعودی و جریان های 
تکفیری متوجه تالشی که می کنند شیعه 
کشورهای  یک  درجه  دشمن  را  ایران  و 
رژیم  و  بیندازند  جا  سنت  اهل  و  عربی 
معرفی  خود  دور  دشمن  را  صهیونیستی 

کنند، باشند.
مسوول روابط عمومی کل سپاه تاکید کرد: 
بیان صحیح سیدحسن مقابله، روشنگری و 
تبیین خوبی است تا امت عربی دچار اشتباه 
استراتژیک در دشمن شناسی نشوند و رژیم 
صهیونیستی را همچنان دشمن درجه یک 

توده  مطمئنیم  که  هرچند  بدانند.  خود 
جامعه اسالمی به ویژه در کشورهای عربی 
البته  و  می دانند  خوبی  به  را  مساله  این 
سیدحسن  کاریزماتیک  چهره  دلیل  به 
کشورهای  در  ایشان  محبوبیت  و  نصرا... 
اسالمی، به ویژه جوانان مسلمان می توانند 
در  سعودی ها  طراحی  خنثی سازی  در 
عربی  کشورهای  دشمن  کردن  جایگزین 

نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
نوع  »این  این که  بر  تاکید  با  وی 
و  صهیونیست ها  دست  به  موضع گیری ها 
رژیم  گفت:  داد«،  نخواهد  گزک  غربی ها 
صهیونیستی و متحدان غربی و عربی این 
بین المللی  اندازه کافی در مجامع  به  رژیم 
مطبوعاتی  مصاحبه های  در  و  منطقه ای  و 
اسالمی  بر حمایت جمهوری  خود همواره 
مذاکرات  در  کرده اند.  پافشاری  حماس  از 
صهیونیست ها  نیز  برجام  و  هسته ای 
علیه  را  فشرده ای  و  زیاد  بسیار  تالش های 
این  که  بستند  کار  به  اسالمی  جمهوری 
ادامه  همچنان  موشکی  حوزه  در  تالش ها 
دارد. صهیونیست ها و غربی ها بیش از این 
اخیر  سخنان  و  بکنند  کاری  نمی توانند 
دست  به  بیشتری  بهانه  نصرا...  سیدحسن 

آنان نمی دهد.
و  صهیونیست ها  اگر  شد:  متذکر  وی 
درنگ  هم  حوزه ها  برخی  در  متحدانشان 
اگر  که  است  این  خاطر  به  می کنند 
اقدامات شان  تبعات  کنند  دیگری  اقدام 

جبران ناپذیر است.

ارزیابی سردار شریف از اظهارات اخیر سیدحسن نصرا...

فرمانده ناجا خبر داد:

برخورد با شبکه های مروج فساد در کشور
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آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/9/20  
از  صادره   95/1/11 مورخه   139560301057000089 شماره  رای  برابر 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  عادی  اسناد  به  رسیدگی  هیات 
اراضی امالک و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 تصرفات 
مالکانه آقای علی اکبر افتخاری فرزندقدرت اله ششدانگ یک قطعه زمین با 
اصلی  از50  فرعی  پالک 2483  مترمربع   168/10 مساحت  به  احداثی  بنای 
واقع درشهرستان شهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی مربوطه 
پالک  بشماره  مترمربع   1003/93 مساحت  به  باغچه  قطعه  یک  ششدانگ 
2483 فرعی از 50 اصلی واقع درکرشته شهرستان شهریارذیل ثبت 95272 
صفحه 518 دفتر 523 بنام آقای علیرضا رهگذر ثبت وصادره گردیده ونامبرده 
در هیات حضور نیافته وهیات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور و ماده 
13 آئین نامه اجرائی آن مصوب 1391/4/25 نسبت به صدور سند مالکیت به 
نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده وبه 
اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره 
اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند ودر صورت عدم 
اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  مانع  مالکیت  نمود ضمنا صدور سند  اقدام خواهد 

نخواهد بود.م.الف:17133
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:1395/4/8  تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/4/23

آگهی مزایده
اول  از شعبه  اجرائیه شماره 92/اول ش/582 اصداری  اینکه بموجب  به  نظر 
به شماره ج م -93 /822 محکوم  دادگاه عمومی رودهن موضوع رای مرقم 
علیه  اقای محمد کلکوزاده به پرداخت مبلغ 832500/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/500/000 ریال بابت حق الوکاله بابت هزینه دادرسی در حق 
محکوم له و همچنین به پرداخت مبلغ   ریال بابت عشر دولتی در حق دولت 
راستای  در  له  محکوم  توجها  است  گردیده  محکوم  ایران  اسالمی  جمهوری 
استیفای محکوم به اموالی از محکوم علیه را شامل ملک به پالک ثبتی 1838 
فرعی از 42 اصلی دفتر 476 صفحه 64 ملکی اقای محمد کلکو زاده واقع در 
باقر اباد روستای داود اباد  شعبه نفت کوچه مسجد جنب دامداری کرم کوچه 
انبیاء جنب پالک 19 یک خانه ویالیی با بنای حدود 140 متر مربع با نمای 
سنگ کف سرامیک آشپزخانه اپن کابینت mdf و سیستم سرمایشی کولر آبی 
سیستم گرمایشی بخاری گازی دارای امتیازات آب ،برق، گاز و تلفن همچنین 
پشت بام با آجر دور چینی شده است .توقیف که مطابق نظر کارشناسی جمعا 
به ارزش 1/800/000/000 ریال کارشناسی گردیده است لهذا اموال موصوف 
در محل  الی     صبح  رای ساعت 11  مورخه1395/6/1  دوشنبه  روز  برای 
اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش قرچک به معرض مزایده و فروش قرار 
میگیرد عالقه مندان میتوانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای 
احکام مدنی دادگاه عمومی بخش قرچک مراجعه و با هماهنگی اجرای احکام 
از اموال موصوف دیدن نمایند مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع شده و به 
کسی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید واگذار میگردد ایضا 10درصد از وجه 
مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ میگردد و به درخواست هایی که پس 

از مهلت مقرر تقدیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش قرچک 

مزایده
سید  فرزند  حجازی  حسن  سید  آقای   942339 اجرایی  پرونده  موجب  به 
رضا با ارائه وثیقه ملکی ضمانت محکوم علیه رابه عهده گرفته وبه علت عدم 
ملک  راستا  این  در   . گردیده  وثیقه صادر  دستور ضبط  عنه  معرفی مضمون 
مورد وثیقه به شماره ثبتی 437 فرعی از 112 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم 
متعلق  به وثیقه گذار که توسط کارشناس رسمی دادگستری  به  شرح ذیل 
کارشناسی شده است.ملک مذکور عبارت است از 6 دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 164/80متر مربع ودارای اعیانی به مساحت 115 متر مربع در یک 
طبقه باسقف تیرچوبی . درب ورودی  و +پنجره ها  پروفیل آهنی .دارای یک 
اتاق خواب .هال .آشپز خانه و سرویس حمام و دستشویی وارای انشعبات آب 
– –روستای حصارمهتر  بوده و موقعیت آن واقع در رباط کریم  وگاز و برق 

خیابان شهید ارومی –کوچه یاس-نبش نسترین – پالک 751 قرار دارد و به 
میزان 50/000/000 تومان ارزیابی شده است .در دفتر اجرای احکام کیفری 
هر کس  می شود  گذاشته  مزایده  به  کریم  رباط  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
خواهد  تعلق  وی  به  مزایده  مورد  نماید  قبول  و  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین 
گرفت ضمنا 10 درصد بها فی المجلس از برنده مزایده اخذ وبه حساب سپرده 
دادگستری واریز می شود و مابقی بهای ملک باید ظرف مهلت یک ماه تودیع 
شود در غیر این وجه سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط  و 

مزایده تجدید نخواهد شد.م/الف 579 
زمان مزایده روز چهارشنبه مورخه 1395/4/30 ساعت 9 

دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب رباط کریم

دادنامه 
پرونده کالسه 9509986696500070 شعبه 49 خانواده دو شورای حل 
اختالف شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9509976696500116 
خرم   – لرستان  نشانی  به  سیاوش  فرزند  منصوبی  مهدی  :آقای  خواهان 
حسینی  سید  سیدعلی  آقای   : خوانده   –  190 پ   9 خ  آباد  قاضی  آباد 
عالقه مند فرزند سید جالل به نشانی مجهول المکان – خواسته : مطالبه 

سفته  وجه 
فرزند سیاوش  منصوبی  دادخواست مهدی  : در خصوص  قاضی شورا  رای 
به طرفیت سیدعلی سید حسینی عالقه مند فرزند سید جالل به خواسته 
تادیه  تاخیر  وارده  خسارت  انضمام  به  ریال   70/000/000 مبلغ  مطالبه 
 861832  -861831-861833 های  شماره  به  سفته  فقره   4 بابت 
را  ها  سفته  این  داشته  اظهار  خواهان  که  توضیح  بدین    925619  -
جرائم  و   47 ایران   37 ج  شماره346  به  سانتافه  خودروی  تعمیر  بابت 
نموده  دریافت  خوانده  از  پارکینگ  هزینه  و  رانندگی  راهنمایی  تخلف  و 
تقاضای  تقدیمی  دادخواست  مطابق  و  است  متواری  حاضر  حال  در  و  ام 
محکومیت خوانده را داشته است که خوانده علیرغم ابالغ و نشر آگهی در 
فلذا  است  ننموده  ارسال  نیز  ای  الیحه  و  نگردیده  حاضر  رسیدگی  جلسه 
با عنایت به وجود اسناد فوق در ید خواهان و امضای آنها توسط خوانده 
اینکه شرایط اساسی  به  با توجه  که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و 
اسناد  به  آنها  تلقی  با  و  نگردیده  رعایت  آنها  در  تجاری  اسناد  صدور 
سوی  از  دلیلی  ارائه  عدم  و  آنها  اصالت  به  خوانده  تعرض  عدم  و  عادی 
مشورتی  نظریه  و  باشد  خواهان  خواسته  اجابت  عدم  موجب  که  خوانده 
مواد  به  مستندا  و  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  خواهان  دعوای  شورا  اعضای 
 1301 و   1257 مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  -519  -198
 1394 اختالف مصوب  قانون شورای حل   9 ماده  الف  بند  و  مدنی  قانون 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 70/000/000 ریال به عنوان اصل 
تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  ریال   1/100/000 پرداخت  و  خواسته 
شاخص  وفق  آن  وصول  زمان  لغایت  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه 
بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید  از سوی  اعالمی 
واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  زوز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای 
عمومی  محاکم  در  اعتراض  قابل  روز   20 ظرف  سپس  مرجع  همین  در 

باشد.  آباد می  )حقوقی ( خرم 
. – سعید ساکی  49 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد  قاضی شعبه 

خواهان 
امیرحسین صفرخاني و ناهید صفرخاني و گیتي صفرخاني دادخواستی به طرفیت 
خواندگان محمود و سعید و اکرم و مجید و اعظم و مسعود همگي نصرتي به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی  و الزام بتنظیم سند رسمي ملک  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه عمومی 
حقوقی تهران واقع در تهران- فلکه چهارم تهرانپارس  مجتمع قضایی شهید باهنر 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  به کالسه 9509980241400119  و  ارجاع 
95/5/19 و ساعت 11/00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.110/37547                    
منشي دادگاه حقوقی شعبه 117 مجتمع قضایی شهید باهنر  تهران

آگهی انحصار وراثت
ایران ارجمند وردوق دارای شناسنامه شماره  20335 به شرح دادخواست  خانم 
1443/2/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شده که شادروان محمد باقر مال غالمعلی به شناسنامه 1 در تاریخ 95/1/20 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-داود مالغالمعلی        ش.ش:3709                  س.ت :1341               پسر                   
2-محمدرضا مالغالمعلی     ش.ش:9346                  س.ت :1350               پسر
3-علیرضا مالغالمعلی      ش.ش:4900764655      س.ت :1378               پسر
4-ملیحه مالغالمعلی         ش.ش:4900611182      س.ت :1376              دختر
5- معصومه مالغالمعلی     ش.ش:1078                 س.ت :1336              دختر
6- محبوبه مالغالمعلی         ش.ش:4956              س.ت :1337              دختر
7- زهرا مالغالمعلی         ش.ش:1088                 س.ت :1345               دختر
8- ایران ارجمند وردوق     ش.ش:20335                س.ت :1343              همسر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :17149 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان
 محمد مشروطه ریگاني  دادخواستی بطرفیت خوانده اعظم شرافتي پور   بخواسته 
صدور گواهي عدم امکان سازش بدرخواست زوج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 258 دادگاه خانواده تهران واقع در 
تهران- بلوار آیت اله کاشانی نرسیده به میدان شهر زیبا خ مخابرات جنب کانون اصالح 
و تربیت  مجتمع قضایی شهید مفتح ارجاع و به کالسه 9509982165300312 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/5/24 و ساعت 8/15 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.110/37546                  
  منشی دادگاه حقوقی شعبه 258 خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح  تهران

آگهی انحصار وراثت
دادخواست  شرح  به   1670 شماره   شناسنامه  دارای  سلیمانی  شهناز  خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   1441/2/95
تاریخ 94/5/1  توضیح داده شده که شادروان ناصر حقی به شناسنامه 5 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به : 
1-اژدر حقی دیکدرق        ش.ش:390                  س.ت :1359               پسر                  
2-اکبر حقی دیکدرق        ش.ش:416                   س.ت :                      پسر
3-علیرضا حقی دیکدرق      ش.ش:40811             س.ت :1367               پسر
4-رقیه حقی دیکدرق         ش.ش:7877                س.ت :1364              دختر

              1348: س.ت  ش.ش:1670               کنچوبه      سلیمانی  شهناز   -5
همسر

آگهی  نوبت  رادریک  مزبور  خواست  در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  می 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  یکماه  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ 

شد.م.الف :17152 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان
 فرشته فرشچي و گیتي افروز تفضلي و فیروزه فرشچي   دادخواستی به طرفیت 
خوانده سکینه سجادي  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  و تایید فسخ قرارداد 
مالي تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع در تهران- فلکه چهارم تهرانپارس  
مجتمع قضایی شهید باهنر ارجاع و به کالسه 9509980241500222 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 95/5/30 و ساعت 11/00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.110/37549                   
 منشي دادگاه حقوقی شعبه 118 مجتمع قضایی شهید باهنر  تهران

آگهی ابالغ 
آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کنتی  هاشمی  مقدسه  سیده  خانم  خواهان 
سید احمد ساداتی کنتی و خانم ماریه براری سابقی به خواسته اعتراض ثالث اصلی 
به شعبه 1 دادگاه  نموده که جهت رسیدگی  بهشهر  تقدیم  دادگاههای عمومی 
عمومی )حقوقی( شهرستان بهشهر واقع در شهرستان بهشهر ارجاع و به کالسه 
9409981946100921 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/16 و ساعت 
09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای حسن نادری و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف 950241           
 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهشهر – ناصر نصری خانه سری

حصر واثت 
آقای  رقیه اصغر پور به شماره شناسنامه 1  به شرح دادخواست به کالسه950081/410     
از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سعید حاتمی  به شماره شناسنامه  253 در تاریخ  95/2/17  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 رقیه اصغر پور ش ش 1 ت ت 1348 ش ش ساوجبالغ همسر متوفی

نارزنین حاتمی ش ش 0018869866 ت ت 1374 صادره شهرری دختر متوفی
مهین حاتمی ش ش 0025623680 ت ت 1383 صادره از شهرری دختر متوفی 

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/35121         دبیر  شعبه 410  شورای حل اختالف مجتمع شماره9    تهران

حصر واثت 
آقای  شقایق جنتیان به شماره شناسنامه 0012668540  به شرح دادخواست 
به کالسه 950075/41  از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حمیدرضا جنتیان  به شماره شناسنامه 44467  
در تاریخ  95/1/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 شبنم جنتیان ش ش 10053 ت ت 1367 صادره از تهران دختر متوفی

شقایق جنتیان ش  ش0012668540 ت ت 1369 صادره از تهران دختر متوفی
   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  در یک نوبت آگهی می 
تاریخ  از  او باشد  از متوفی نزد  تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  نماید 
نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
 110/35120         دبیر  شعبه 410 شورای حل اختالف مجتمع شماره 9   تهران

ابالغ
بدینوسلیه به آقای علی خلج فرزند حسین بشماره شناسنامه 8420بشماره ملی 
برابر  فوق  کالسه  اجرایی  پرونده  درخصوص  که  گردد  می  غ  ابال   61222984
صورتجلسه مورخ 94/12/16مامور اجرا تعداد یک قلم اموال شما بازداشت وطبق 
.لذا  گردیده  ارزیابی  مبلغ 240/000/000ریال  به  جمعا  رسمی  کارشناس  نظریه 
چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ نشر این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید 
نظر به مبلغ 5/000/000ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید .ضمنا به اعتراضی که 
خارج از موعد یا ذفاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشند ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.م/الف 634
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباغط کریم 

ابوالفضل محمد حسینی

آگهی مفقودی
برگ سبز و کارت شناسایی خودرو و تسلسل اسناد مالکیت سواری پراید صبا مدل 
1376 به شماره انتظامی ایران 82-166ج14 و شماره موتور 0050684 و به شماره 
شاسی S1412276541047 به نام نقی صرافی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 

کالسه پرونده 4/103/95 
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

خواهان: بانک ملت استان 
خوانده : ابراهیم رونقی- اسماعیل رونقی- بهزاد یوسفی 

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای روز 1395/05/10 ساعت 10:30 وقت رسیدگی 
تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی 
ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود نامبرده می تواند تا روز 

جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان
 صندوق کارآفریني امید   دادخواستی به طرفیت خواندگان کمال نیازي وحمیدرضا 
باباخانیان و محمود عربیان به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  و مطالبه وجه و 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع 
در تهران- فلکه چهارم تهرانپارس  مجتمع قضایی شهید باهنر ارجاع و به کالسه 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/6/13 و ساعت   9509980241400144
10/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.110/37584                    
منشي دادگاه حقوقی شعبه 117 مجتمع قضایی شهید باهنر  تهران

آگهی حصر وراثت
آقای یوسف ولی نژاد صدیقی دارای شناسنامه شماره 5 بشرح دادخواست به کالسه 
700358/شعبه67 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اکبرعلی ولی نژاد صدیقی بشناسنامه 40694 در تاریخ 94/11/12 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
1-پری نورسی عیسی کان ش.ش 6 صادره ارومیه متولد 1330/6/1 همسر متوفی

2-یوسف ولی نژاد صدیقی ش.ش 5 صادره ارومیه متولد 1350/7/10 فرزند متوفی 
3- مرتضی ولی نژاد صدیقی ش.ش 681 صادره ارومیه متولد 1363/2/21 فرزند 

متوفی 
4-یونس ولی نژاد صدیقی ش.ش 1330 صادره ارومیه متولد 1356/9/15 فرزند 

متوفی
5-فاطمه ولی نژاد صدیقی ش.ش 2740607288 صادره ارومیه متولد 1371/7/9 

فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

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

آگهی انحصار وراثت
شیوا برازنده دارای شناسنامه شماره  2274 به شرح دادخواست 1453/2/95 از این 
شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان 
اقامتگاه دائمی خود بدرود  تاریخ 95/1/30  برازنده به شناسنامه 1827 در  احمد 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-شیوا برازنده               ش.ش:2274                س.ت :1361               دختر                 
2-شیما برازنده               ش.ش:20544               س.ت : 1365              دختر
3-مینو برازنده                ش.ش:0011347708      س.ت :1368               دختر
4-ثویبه عبدی پور            ش.ش:284                  س.ت :1347              همسر
5- عبدالحمید برازنده قلدره    ش.ش:257             س.ت :1308                مادر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :17159 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

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

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

برابر راي شماره 139560331011000211 مورخه 1395/02/29 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي زیداله بابائي 
گورچین لو بشناسنامه شماره 60750 صادره از تبریز فرزند قربانعلي در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 342/20  مترمربع پالک 504 فرعي 
از 144 اصلي واقع در البرز با خریداري عبدالمجید برانیان و با مالکیت مالک اولیه 
شکراله کمالي روستا که خود مالک اولیه میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 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 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. 42199 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/04/08   تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/04/23

اجرایيه عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج
محکوم له : سکینه شعبان زاده مریداني 

محکوم علیهم : محمدرضا نوري و علي نوري و اصغر نوري سرمست و طاهره کرم 
زاده و مهدي اسماعیل نژاد 

شماره  و  مورخ 95/3/23  اجراییه 9510420229400117  بموجب   : به  محکوم 
دادنامه 9409970229401262 مربوطه محکوم علیهم محکوم اند بحضور در یکي 
از دفاتر اسناد رسمي و انتقال سه دانگ از ملک بشماره ثبتي 50082 فرعي از 126 
اصلي بصورت مشاعي بنام خواهان و همچنین پرداخت مبلغ 3/959/799 ریال بابت 
خسارت دادرسي مي باشند ضمنا پرداخت نیم عشر دولتي نیز بر عهده محکوم 

علیهم است 
با عنایت باینکه محکوم علیه مجهول المکان مي باشد و اوراق دادرسي برابر ماده 73 
ق آدم ابالغ گردیده است و تا کنون نشاني خود را اعالم ننموده است اجراییه صادره 
باستناد ماده 9 ق اام در این روزنامه منتشر مي گردد که محکوم علیه ظرف 10 روز 
پس از انتشار مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد بدیهي است پس از مضي مهلت مقرر 
قانوني مراتب از طریق مرجع قانوني اجرا خواهدشد و هیچگونه اخطاري براي محکوم 

علیه ارسال نخواهدشد 
110/37541   مدیردفتر شعبه 34 مجتمع شهید مدني تهران 

آگهی انحصار وراثت
آقای حسن خستوان دارای شناسنامه شماره  1029 به شرح دادخواست 4131/2/95 
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان حسین خستوان به شناسنامه 487 در تاریخ 94/4/15 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-کیوان خستوان        ش.ش:97            س.ت :1337               پسر                   

2-حسن خستوان        ش.ش:1029         س.ت :1338               پسر
3-کسری خستوان       ش.ش:546          س.ت :1348                پسر

4-کتایون خستوان       ش.ش:1950          س.ت :1343              دختر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :17145 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی انحصار وراثت
دادخواست  شرح  به   23 شماره   شناسنامه  دارای  نیری  دهقان  محمود  آقای 
1473/2/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شده که شادروان زهرا آقائی روغنگران یزد به شناسنامه 1827 در تاریخ 95/1/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-محمد علی دهقان نیری        ش.ش:869                س.ت :1334               پسر                 
2-محمود دهقان نیری        ش.ش:23                   س.ت : 1341               پسر
3-فاطمه دهقان نیری         ش.ش:1570                س.ت :1321               دختر
4-سکینه دهقان نیری         ش.ش:2649                س.ت :1336              دختر
5- صدیقه دهقان نیری        ش.ش:5887              س.ت :1344                دختر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :17154 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی انحصار وراثت
آقای حسین تهی دست دارای شناسنامه شماره  24 به شرح دادخواست 1468/2/95 
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان علی تهی دست به شناسنامه 12 در تاریخ 95/2/22 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-حسین تهی دست      ش.ش:24                      س.ت :1362               پسر                   
2-حسن تهی دست        ش.ش:19                     س.ت :1356               پسر
3-فاطمه تهی دست       ش.ش:490320366          س.ت :1372               دختر
4-زهرا احمدی           ش.ش:809                     س.ت :1333                همسر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :17148 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی احضار متهم 
شماره  خواست  کیفر  بهموجب  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
برای   9509986611200170 کالسه  پرونده  در   9510436611001061
به  علیرضا  فرزندان  هر سه  3-ناصر محالتی  2-امین محالتی  1-امیر محالتی 
اتهام قدرت نمایی با سالح سرد و تهدید به قتل و مشارکت در تخریب درب 
منزل تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1395/5/17 ساعت 10:30 تعیین شده است با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهمین و در اجرای مقررات 344 
از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند بدیهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )103 جزایی سابق( – محمد 
موسی نژاد .

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 

کالسه پرونده 2/115/95 
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

خواهان: بانک ملت استان کرمانشاه به وکالت نگسن قادری 
خوانده : مهدی اتابک 

که  تقدیم  فوق  خوانده  بطرفیت  مطالبه  خواسته  با  دادخواستی  فوق  خواهان 
وقت   9:30 ساعت   1395/05/10 روز  برای  و  است  ارجاع شده  شعبه  این  به 
رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این 
نامبرده  ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود  آگهی به وی 
می تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل 

بگیرد.
دبیر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی مفقودی 
هیوندای  سیستم  چوبی  باری  کامیونت   4190385 شماره  به  هوشمند  کارت 
موتور  شماره  به   1383 مدل  روغنی  سفید  رنگ  4آ.ئی  دی   . کروس  تیپ 
37912004216990 شماره شاسی 37911783002004 به شماره پالک 31- 
ایران 462 ع 12 به نام مجید بهزادیان فرزند روح اله به شماره ملی 4070301208 

مفقود و ازدرجه اعتبار ساقط است. 
لرستان- خرم آباد 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و نسخه ثانی  اخطاریه و دادخواست وضمائم

بدینوسیله به خانم مریم معافی فرزند عبدالکریم فعال مجهول المکان 
به  دادخواستی  ا...  کتاب  فرزند  بهزادی  علی  آقای  گردد  می  ابالغ 
عمومی  دادگاه  تسلیم  نامبرده  طرفیت  به  صلحنامه  ابطال  خواسته 
روز  برای  حقوقی   95131 کالسه  به  ثبت  از  پس  که  نموده  طالقان 
است  گردیده  وقت  تعیین   ساعت10/30صبح   95/6/10 چهارشنبه 
نوبت  مدنی یک  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  اجرای  در  مراتب  .لذا 
نسخه  دریافت  جهت  نامبرده  تا  درج  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
ثانی  اخطاریه  و ضمائم به دفتر دادگاه عمومی طالقان مراجعه و در 
جلسه رسیدگی در دادگاه حاضر شود و در صورت عدم حضور دادگاه 

نمود./ غیابا رسیدگی خواهد 
مدیر دفتر شعبه  اول دادگاه عمومی طالقان - صائمیان

آگهی
950197    مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

نام:سعید   نام خانوادگی: بشکول   نام پدر:   کدپستی:   نشانی: مجهول المکان
تاریخ حضور:1395/6/10 

acNOaEa                                            ساعت 9/30   محل حضور:شهرستان شهریار 
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اصالح الیحه »رفع خشونت علیه زنان« در مجلس

یک فعال حوزه زنان با اشاره به راه های ارتقای امنیت اجتماعی زنان 
از سوی مجلس گفت: الیحه »رفع خشونت علیه زنان« مسکوت باقی 
مانده است. اینقدر در پیچ و خم کمیسیون لوایح رفت و آمد کرد که 
امکان طرح  در مجلس نهم را نیافت. مجلس می تواند این الیحه را 

در قالب کمیسیون ها اصالح کند. 
زهـرا نژادبهـرام  با بیـان اینکه امنیـت اجتماعی یکـی از دغدغه های 
زنـان اسـت، تصریح کـرد: آنان بـه دالیل متعـددی احسـاس ناامنی 
می کننـد. در حـال حاضـر شـاهد باال بـودن آمار خشـونت علیه زنان 
در جامعـه و خانـواده و کم توجهی به نشـاط اجتماعی زنان هسـتیم. 
مجلـس نهـم نسـبت بـه ایـن  موضـوع بی توجـه بـود. عـالوه بـر آن 
تبعیـض جنسـیتی در پذیـرش دانشـجو و اشـتغال یکـی دیگـر از 

دغدغه هـای زنان اسـت.
وی با اشاره به عملکرد مجلس نهم و دهم در حوزه زنان گفت: مجلس 
هشتم و نهم درباره موضوع زنان عملکرد قابل توجهی نداشته است. 
بر اساس پژوهش انجام شده از سوی معاونت امور زنان در 8 کالنشهر 
اقتصاد و  چند مساله دغدغه زنان است که شامل موضوعاتی مانند 
هشتم  مجلس  در  مصوباتی  اما  می شود  اجتماعی  امنیت  و  اشتغال 

و نهم در این زمینه ها و در جهت حل مشکالت زنان پیدا نکردیم.
ایـن فعـال حوزه زنـان افزود: مجلس هشـتم و نهم در حوزه اشـتغال 
زنـان در جهـت تصمیم سـازی بـود کـه در نهایـت منجر به پشـیمان 
شـدن کارفرمایـان از همـکاری بـا کارکنان زن شـد. به عنـوان نمونه 
مصوباتـی در زمینـه دورکاری و افزایـش مرخصـی زایمـان  و در نظر 
گرفتـن اولویت برای اشـتغال مـردان متاهل دارای فرزنـد به تصویب 

رسید.
این فعال حوزه زنان با بیان اینکه یکی از مطالبات اصلی زنان،افزایش 
زن  میلیون   2 حدود  اظهارکرد:  است  بیکاری  کاهش  و  اشتغال 
سرپرست خانوار و تعداد زیادی زنان فارغ التحصیل داریم به گونه ای 
که نرخ بیکاری دختران فارغ التحصیل 25 تا 30 درصد است یعنی 

دو برابر نرخ مردان تحصیلکرده است.
وی با اشاره به اشتغال زنان گفت: اشتغال یک پدیده جدی است و 
تمام دستگاهها باید دست اندرکار آن باشند. قوه های قضاییه و مجریه 
این  و  به طور عام  را  اشتغال  توانند مشکل  با همکاری یکدیگر می 
مشکل در بین زنان را به طور خاص برطرف کنند. نرخ اشتغال زنان 
حدود 13 درصد است. نیمی از جامعه زنان هستند با توجه به گرایش 

روزافزون آنان به اشتغال؛ این نرخ برای آنان کم است.

خبر »استخدام در آموزش و پرورش« صحت ندارد

و  آموزش  وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  رسانه  معاون 
پرورش گفت: خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر استخدام 

در آموزش و پرورش صحت ندارد.
به گزارش پیام زمان از وزارت اموزش و پرورش ،رسول پاپایی معاون 
رسانه مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش 
اظهار داشت: خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر استخدام در 

آموزش و پرورش صحت ندارد. 
وی تصریح کرد: این قبیل اخبار غیر رسمی و نادرست و اطالعیه های 
جعلی از سوی کالهبرداران و افراد شیاد و سودجو طراحی و اعالم 
کالهبرداری  منظور  به  خبرها  گونه  این  در  حساب  شماره  هرگونه 
با همین هدف در فضای مجازی  و  کار طراحی شده  از جویندگان 

منتشر می شود.
پاپایی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش اطالعیه های خود را تنها از 
طریق پایگاه اطالع رسانی این وزارتخانه و رسانه های رسمی کشور 
به سمع و نظر عموم می رساند، از مخاطبان این وزارتخانه خواست 
با هوشیاری فریب افراد سودجو را نخورده و از واریز هرگونه وجهی 

به شماره حساب های اعالم شده در این قبیل اخبار، پرهیز کنند.

سیگار کشیدن روند درمان سرطان سینه را 
مختل می کند

روند  کارآمدی  است  ممکن  کشیدن  سیگار  جدید،  تحقیقات  طبق 
درمان نوع خاصی از سرطان سینه را مختل کند.

بین  از  اند  دریافته  سوئد  لوند  دانشگاه  سرطان  مرکز  پژوهشگران   
به  موسوم  داروها  از  ای  دسته  که  سینه  سرطان  به  مبتال  بیماران 
بازدارنده های آروماتاز را مصرف می کنند، افراد سیگاری سه برابر 

افراد غیرسیگاری در معرض خطر عود مجدد سرطان هستند.
هلنا جرنستروم، سرپرست تیم پژوهش، در این باره می گوید: »این 
یافته ها نیاز به تایید دارند. در صورت تایید، وضعیت سیگارکشیدن 
فرد باید به هنگام تجویز دارو برای درمان فرد مبتال به سرطان سینه 

مدنظر قرار گرفته شود.«
آریمیدکس  از  عبارتند  آروماتاز  های  بازدارنده  متداول  داروهای 

)آناستروزول(، آروماسین )اکسمستان( و فمارا )لتروزول(.
از  بعد  زنان  در  استروژن  هورمون  تولید  توقف  موجب  داروها  این 
تحریک  موجب  استروژن  میزان  در  کاهش  این  شوند.  می  یائسگی 

رشد سلول های سرطان سینه می شود.
به گفته جرنستروم، هنوز علت تاثیر بازدارنده های آروماتاز بر کاهش 
مقاوم  موجب  سیگار  احتماال  اما  نیست،  مشخص  درمان  کارآمدی 

شدن سلول های سرطان سینه در مقابل این داروها می شود.

پارکینسون درمان ندارد

معموال  پارکینسون  پیشرفت  گفت:  اعصاب  و  مغز  متخصص  یک 
تدریجی بوده و سرعت آن از فردی به فرد دیگر فرق می کند.

پارکینسون  بیماری  اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  موسوی  سید محمد 
یک بیماری دستگاه عصبی مرکزی است، اظهار کرد: در بزرگساالن 
مسن تر این بیماری بیشتر دیده می شود و مشخصه آن سفتی عضالنی 
پیشرونده تدریجی، لرزش و از دست رفتن مهارت های حرکتی است.

وی ادامه داد: این اختالل هنگامی رخ می دهد که نواحی خاصی از 
مغز توانایی خود در تولید »دوپامین« را از دست می دهند.

جمله  از  پارکینسون  اینکه  بیان  با  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
بیماری های مغز و اعصاب است، تصریح کرد: پارکینسون در سنین 
بعد از 45 سالگی رخ می دهد، البته این بیماری گاه در افراد جوان تر 

نیز دیده می شود.
موسوی با بیان اینکه هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد و تنها 
می توان با درمان، شدت عالئم را کاهش داد، عنوان کرد: معموال هر 
بیماری با عالئم خاصی ظاهر شده و شدت پارکینسون نیز به دلیل 

پیش روندگی  که دارد در مراحل مختلف فرق می کند.
اما داروهایی که  قابل درمان نیست،  پارکینسون  بیماری  افزود:  وی 
پزشکان برای مبتالیان تجویز می کنند تا حد قابل توجهی عالئم این 

بیماری را تخفیف داده و کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشد.
 این متخصص مغز و اعصاب در خراسان جنوبی با بیان اینکه لرزش 
اندام ها از شایع ترین عالئم پارکینسون به شمار می رود که اغلب در 
زمان،   مرور  به  داد:  ادامه  می شود،  ایجاد  انگشتان  و  ناحیه دست ها 
بیماری پارکینسون از توانایی حرکت فرد می کاهد، حرکات اندام های 
نیز  انجام ساده ترین کارهای روزمره خود  فرد کند  شده و حتی در 

دچار مشکل می شود.

توجه ویژه بر محتوا و برنامه های 
آموزش پیش دبستانی

وزیر آموزش وپرورش بر لزوم توجه جدی بر محتوا و 
برنامه های دوره  آموزش پیش دبستانی تأکید کرد.

وپرورش،  آموزش  وزارت  از  زمان  پیام  گزارش  به 
علی اصغر فانی در نشست مدیران معاونت آموزش 
ابتدایی که با حضور فاضل مدیر کل دفتر وزارتی، 
علیرضا جدایی رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط 
عمومی، رضا مددی رئیس ستاد اجرای سند تحول 
بنیادین و جبار رضایی مشاور وزیر آموزش وپرورش 
با  برگزار شد،  در ساختمان مرحوم عالقه مندان 
اشاره به مشکالت آموزش وپرورش از لحاظ منابع 
اعتباری و شرایطی که آموزش وپرورش در دولت 
گرفته  اختیار  در  گذشته  میراث  بابت  از  یازدهم 
آموزش  مثبت  اقدامات  از  بسیاری  گفت:  است، 
وپرورش از سال 92 تاکنون حاصل تدبیر مدیران 

و معلمان عزیز است که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی ارائه گزارش مدیریتی در پایان هر دولت و در 
بخش های گوناگون را طبیعی خواند و تصریح کرد: 
ها  معاونت  در  شده  ارائه  های  گزارش  چقدر  هر 
همراه با اصول علمی و مبتنی بر اسناد باالدستی 
آموزش  برنامه های  و  بنیادین  تحول  مانند سند 
وپرورش به مجلس شورای اسالمی باشد، بطور قطع 

از اعتبار باالتری برخوردار خواهد بود.
عضو کابینه تدبیر و امید خاطرنشان کرد: در تنظیم 
از شرایط  تحلیلی کالن  باید  ها  نوع گزارش  این 
شده،  تصویر  دولت  این  از  قبل  وپرورش  آموزش 
سپس چالش ها و نقایص کار در حوزه موردنظر 
احصا و در نهایت برنامه ها و اقدامات صورت گرفته 

برحسب اولویت ارائه شود.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر استفاده از ظرفیت 
وپرورش  آموزش  اقدامات  بازتاب  در  ملی  رسانه 
تصریح کرد: در کنار گزارش مدیریتی بخش های 
مختلف، حتماً مستندسازی تصویری از برنامه ها و 
اقدامات خود تهیه کنید تا بتوانیم اقدامات و عملکرد 
رسانی  اطالع  مردم کشور  به  را  وپرورش  آموزش 

کنیم.
وامید درخصوص چالش های  تدبیر  عضو کابینه 
معاونت آموزش ابتدایی خاطرنشان کرد: بهسازی 
ابتدایی، هماهنگی در اجرای  نیروی انسانی دوره 
ابتدایی،  طرح تدبیر و تعالی مدیریت در مدارس 
و  عشایری  معلمان  عشایری  کوچ  حق  برقراری 
در  باید  پایه  چند  های  کالس  مشکالت  بررسی 
کارگروه های تخصصی و مطالعاتی پیگیری شود 

تا بتوانیم شرایط عملیاتی شدن آن را فراهم کنیم.
در ابتدای این مراسم مدیرکل دفتر پیش دبستانی، 
آموزش  دفتر  کل  ومدیر  دبستانی  دفتر  مدیرکل 
وپرورش عشایری بصورت مفصل به ارائه گزارش 
عملکرد حوزه خود در مدت دو سال و نیم فعالیت 

در دولت یازدهم پرداختند.

پرداخت 90 هزار کمک هزینه ازدواج

از  امداد  کمیته  اجتماعی  حمایت های  مدیرکل 
پیش بینی 160 میلیارد تومان برای تامین جهیزیه 
نوعروسان کمیته امداد خبر داد و گفت: حدود 500 
هزار دختر تحت پوشش این نهاد در شرف ازدواج 
هستند که ساالنه بین 10 تا 15 درصد آنها ازدواج 

می کنند.
امداد حدود یک  اظهار کرد: کمیته  نوروزی  رضا 
پوشش  تحت  خانوار مستمر  و 750هزار  میلیون 
دارد که این تعداد حدود 4 میلیون نفر می شوند، 
در بین این افراد حدود 500 هزار دختر در شرف 
ازدواج هستند که ساالنه بین 10 تا 15 درصد آنها 

ازدواج می کنند.
وی ادامه داد: ما خودمان را مکلف می دانیم در ترویج 
ازدواج در بین دختران تحت پوشش و یک قسمتی 
هم در مورد ازدواج زنان سرپرست خانوار فعالیت 

 کنیم.
نوروزی اضافه کرد: کمیته امداد، ساالنه بیش از 80 
تا 90 هزار کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند که 
معموال هم در این سالها اقداماتی انجام دادیم ولی 
منابع ما با مشکل مواجه شد و جهیزیه های پشت 

نوبتی را بوجود آورده است.
وی گفت: هم اکنون سرانه های ما برای جهیزیه تا 
4 میلیون تومان به صورت بالعوض و 5 میلیون به 
صورت قرض الحسنه در صورت تأمین منابع است، 
اما حداقل مبلغی که به هر نوعروس داده می شود، 
2 میلیون تومان به صورت بالعوض است. درحال 
 حاضر حدود 75 هزار دختر تحت پوشش داریم که 
عقد کرده اند و منتظر دریافت جهیزیه هستند که 

بتوانند زندگی مشترک خود را آغاز کنند.
امام  امداد  مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته 
طرح های  زمینه  این  در  کرد:  تاکید  خمینی)ره( 
مختلفی وجود دارد که بخش صدقات، َخیِّران و 

حامیان طرح اکرام در این زمینه فعالیت می کنند.
وی در مورد میزان مشارکت های مردمی در این طرح 
اضافه کرد: طرح آینه شمعدان طرح نو و جدیدی 
است که با مساعدت حدود 40 تا 50 موسسه خیریه 

و مذهبی و مشارکت کمیته امداد انجام می شود. 

مصرف نمک دریایی ممنوع
متخصص طب سنتی با اشاره به عوارض مصرف نمک 
دریایی در وعده های غذایی گفت: بهترین نوع نمک 
برای مصرف روزانه در مواد خوراکی، نمک طبیعی یا 

نمک مربوط به گنبدهای نمکی است.
محمد دریایی ، در ارتباط با موضوع بهترین نوع نمک 
برای مصرف روزانه، اظهار داشت: نمکی که در موادی 
همچون چیپس، پفک و... است اصوالً نمک دریایی و 
غیرطبیعی بوده و مواد سمی زیادی را با مصرف آن 

برای بدن به ارمغان می آوریم.
وی افزود: نمک دریا شامل فلزات سنگین همچون 
نیکل، سرب، آرسنیک، جیوه و کادمیوم است، لذا به 
همه افراد توصیه می شود هنگام خرید نمک، به نوع 

دریایی یا معدنی آن توجه داشته باشند.
وزارت  کرد:  تصریح  سنتی  طب  متخصص 
بهداشت چندی پیش مصرف نمک دریایی که از 
طریق 27 شرکت تولیدکننده مشهور به فروش 
به  می شود  توصیه  لذا  کرد،  ممنوع  را  می رفت 
دلیل عوارض گوناگون این نوع نمک، از مصرف 

نمک دریایی به شدت پرهیز شود.

خبرخبر

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
و  ها  داروخانه  بین  هماهنگی  هرگونه 
بیمارستان در تجویز داروهای تاریخ مصرف 
گذشته را بشدت رد کرد و ان را خبرسازی 
مردم  اعتماد  سلب  و  مجازی  های  فضای 
نیمی  دانست،گفت:  درمانی  سیستم  به 
خون  از  خونی  دارویی  های  فرآورده  از 
امیدواریم  و  شود  می  تامین  هموطنانمان 
این فرآورده های دارویی  در آینده تمامی 

در داخل تولید شود.
دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم 
کشور  اهدا  جامع  مرکز  اولین  از  رونمایی 
ایران  شریف  و  عزیز  مردم  از  کرد:  اظهار 
برای اهدای خون تشکر می کنیم و بدون 
در  مردم  باشیم  مواجه  مشکلی  با  که  این 
راه  این  در  مختلف  ایام  در  و  روز  شبانه 

همت می کنند. 
وی ادامه داد: البته این بدان منزله نیست 
زیاد هستند و بخواهیم  اهدا کنندگان  که 
مداوم  صورت  به  و  دارند  نیت  که  افرادی 
و  کنیم  منصرف  کنند  می  خون  اهدای 
امیدواریم این همکاری ادامه داشته باشد. 

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 

تاکید کرد: خوشبختانه در این مقطع )دوره 
ایی که ما آغاز کردیم( با همت مردم و با 
تالش همکاران انتقال خون با هیچ مشکلی 
در  نبودیم  روبرو  خون  کمبود  زمینه  در 
کشور  خون  ذخیره  کار  آغاز  در  که  حالی 

یک روز بیشتر نبود.
خون  اهدای  امور  انجام  هاشمی،  گفته  به 
بین  استانداردهای  آخرین  کشور طبق  در 
حال  عین  در  و  گیرد  می  صورت  المللی 

این  در  هم  ایی  عارضه  گذشته  برخالف 
بخش مشاهده نشده است. 

وی ادامه داد: مقدمات تهیه فرآورده های 
انجام  حال  در  ایرانیان  خون  از  دارویی 
داروهایی  تمام  آینده  در  امیدوارم  و  است 
خون  از  است  خونی  های  فروآورده  از  که 
مشکالت  و  شود  تامین  هموطنانمان 

گذشته هیچ وقت تکرار نشود. 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 

از  ایدز  که  نکردیم  فراموش  کرد:  تصریح 
کشور  وارد  خونی  های  فرآورده  طریق 
فرآورده  از  نیمی  به  نزدیک  امروز  اما  شد 
در  و  شود  می  تامین  ایرانیان  خون  از  ها 
آینده نزدیک تمام این داروها از خون خود 

ایرانیان تهیه خواهد شد. 
وی ادامه داد: فضای مطبوعی در این مرکز 
مورد  فضا  این  امیدواریم  و  شده  ایجاد 

مقبول اهدا کنندگان باشد. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
انتشار مطالبی در فضای مجازی  به  پاسخ 
و  ها  داروخانه  برخی  که  این  بر  مبنی 
بیمارستان ها در هماهنگی با هم داروهایی 
است،  تمام  به  رو  آنها  انقضای  تاریخ  که 
تجویز می کنند، گفت: یکی از مشکالت ما 
این است فضای مجازی آنتن ما را طراحی 
می کند که به کدام سو حرکت کنیم؛ این 
بی  برای  و  است  فضاسازی  و  شایعه  یک 
اعتمادی مردم به نظام بهداشتی و درمانی 
از  مواردی  اگر  شد.  انجام  خبرسازی  این 
معرفی  ما  به  خواهشمندیم  باشد  تخلف 

کنند تا برخورد قاطع کنیم. 

وزیر بهداشت  عنوان کرد:

تولید نیمی از فرآورده های دارویی خونی از خون هموطنانمان 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
زنان  است گفت:  زنانه شدن  اعتیاد در حال 
تاثیرگذاری  و  بوده  آسیب پذیر تر  مردان  از 
اجتماعی آنان نیز از مردان بیشتر است، لذا 
باید بتوانیم مراکز آموزشی زنان بهبودیافته را 

گسترش دهیم.
مرکز  از  خود  بازدید  حاشیه  در  ربیعی  علی 
ترک اعتیاد بهبود گستران همگام )ویژه زنان( 
به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
اظهار داشت: ایران کشوری پیشتاز در مبارزه با 
مواد مخدر بوده و از جمله کشورهایی است که 
بیش از 3 دهه مبارزه با مواد مخدر را به نفع 
انسان هایی که در کشورهای مختلف از جمله 
اروپا و آمریکا مصرف کننده مواد مخدر بوده اند 

را در کارنامه خود دارد.
وی با بیان اینکه ما شهدای زیادی را در راه 
ادامه  کرده ایم،  تقدیم  مخدر  مواد  با  مبارزه 
برگردن  ایران  که  است  حقی  مهم  این  داد: 
کشورهایی دارد که در مسیر یا مقصد ترانزیت 

مواد مخدر قرار دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص 
بر  تاکید  با  کشور  در  اعتیاد  درگیر  افراد 
اینکه در درجه اول دولت و سپس نهادهای 
اجتماعی در این زمینه مسئولیت دارند، افزود: 
طی برنامه ریزی های انجام شده ظرف دو سال 
برای  را  متعددی  مردمی  نهادهای  گذشته 

کمک به افراد معتاد و بهبود و خالصی آن ها 
تشکیل دادیم.

ترک  شدن  اجتماعی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اعتیاد راهکاری جدی است، خاطرنشان کرد: 
مهم ترین راه ترک اعتیاد حمایت خانواده بوده 
و طرد کردن فرد معتاد از خانواده  بیشتر آن ها 

را در ورطه اعتیاد می اندازد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 2691 
مرکز و تیم درمانی برای کاهش آسیب اعتیاد 
در سازمان بهزیستی داریم، اظهار داشت: در 
حال حاضر ششصد و دوهزار نفر تحت پوشش 
این سازمان هستند که به صورت داوطلبانه یا 
بنا به اجبار خانواده ها و بدون دخالت مراجع 
قضایی و انتظامی به این مراکز مراجعه کرده اند 

که این موضوع امری مهم و قابل توجه است.
وزیر تعاون با بیان اینکه در حال حاضر 1142 
مرکز ترک اعتیاد در کشور وجود دارد، تصریح 
کرد: 93 مرکز و تیم درمانی کاهش آسیب 
اعتیاد مخصوص زنان است که 41هزار و 685 
نسبت  مراکز هستند.  این  زن تحت پوشش 
زنان معتاد این مراکز به مردان در این مراکز 
حدود 10 درصد است که این رقم را می توان 

به کل جامعه تعمیم داد.
ربیعی با اشاره به اینکه برخی از زنان این مرکز 
اعتیاد شده اند، خاطرنشان  از کودکی درگیر 
فکر  و  مانده اند  باز  آموزش  از  افراد  این  کرد: 

با وزیر آموزش و پرورش برای  باید  می کنم؛ 
ادامه تحصیل این افراد مذاکراتی داشته باشیم. 
ادامه  برای  رفاه  عالی  شورای  در  همچنین 

تحصیل این افراد چاره ای می اندیشیم.
زنان  این  از  بسیاری  کرد:  تاکید  رفاه  وزیر 
وقتی به جامعه باز می گردند یا از خانواده جدا 
گرفته اند،  طالق  پایین  سنین  در  یا  شده اند 
لذا بی خانمان هستند و به شدت در معرض 
مصرف  به  دوباره  بازگشت  و   استفاده  سو 
خوابگاه هایی  باید  لذا  دارند.  قرار  مخدر  مواد 
به  صبح ها  بتوانند؛  افراد  این  که  شود  ایجاد 
زندگی اجتماعی خود رسیده و شب ها در این 

خوابگاه ها اقامت کنند.
ربیعی با بیان اینکه اعتیاد در حال زنانه شدن 
است تصریح کرد: زنان از مردان آسیب پذیر تر 
بوده و تاثیرگذاری اجتماعی آنان نیز از مردان 
بیشتر است، لذا باید بتوانیم مراکز آموزشی زنان 

بهبودیافته را گسترش دهیم تا آنان با توانایی و 
مهارت حرفه ای وارد جامعه شوند. امروز نیز به 
همکارانم در سازمان بهزیستی و سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای دستور دادم که مراکزی را برای 

آموزش به این زنان در نظر بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه زنان با کودکان سروکار 
دارند و بسیاری از زنان معتاد نیز دارای فرزند 
هستند، افزود: این زنان ناچارند فرزند خود را   
رها کنند یا در غیر این صورت نیز کودک در 
کنار مادر معتاد سرنوشت خوبی نخواهد داشت 
نوع  می تواند؛  زنان  این  از  حمایت  عدم  لذا 

دیگری از آسیب های اجتماعی را دامن زند.
ربیعی با یادآوری اینکه اعتیاد زنان به لحاظ 
اهمیت  دارای  اجتماعی  درمسائل  آنان  تاثیر 
است؛ اضافه کرد: زنانه شدن اعتیاد موضوعی 
ما  برای  را  زنان  اعتیاد  با  مبارزه  که  است 

جدی تر می کند.

انتقال خون گفت: ذخیره خون  رییس سازمان 
روزانه  مصرف  برابر   11 حاضر  حال  در  کشور 
بیمارستان ها است و هیچ بیمارستانی با مشکل 

کمبود خون مواجه نیست.
دکتر علی اکبر پورفتح اله در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: مصرف پالکت در دنیا در حال افزایش 

است و بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی به 
دلیل سالمندی و افزایش بیماری های بدخیم از 
دهه پنجم زندگی به بعد، این نیاز روند صعودی 

دارد. 
وی یادآور شد: میزان مصرف پالکت از 300 هزار 
در 5 سال گذشته به یک میلیون بار پالکت رسیده 
که با روش های سنتی امکان تامین این حجم 

پالکت وجود ندارد. 
رییس سازمان انتقال خون یادآور شد: به دنبال 
روش مستقیم اهدای پالکت رفتیم و در مرکز 
جامع اهدا این اتفاق رخ خواهد داد. اهدا کنندگان 

مستقیما اهدای پالکت را انجام خواهند داد و هیچ 
خطری آنان را تهدید نکرده و حجم پالکتی که 
دریافت می شود 6 برابر پالکتی است که به روش 

قدیم تهیه می شد. 
پور فتح ا... تاکید کرد: این روش جدید، دوز درمان 
کامل را برای بیماران فراهم می کند و بیماران در 

معرض ›یک دهنده › قرار می گیرند. 
وی درباره ذخیره خون کشور گفت: با توجه به 
این که در ماه رمضان هستیم در اغلب سال ها 
مجبور بودیم جراحی های الکتریک را به دلیل 
کمبود خون در مراکز درمانی قطع کنیم اما امسال 

در سراسر کشور از جمله تهران 11 برابر مصرف 
روزانه، اهدای خون داریم. 

ا... عنوان کرد: از ابتدای ماه رمضان تا  پور فتح 
کنون 19 هزار واحد اهداکننده در سراسر کشور 
مراجعه کرده و خون اهدا کردند. در بسیاری از 
قدر مستقر  لیالی  در  واحدهای سیار  ها  استان 
خواهد شد. ما بعد از افطار به دلیل قرار گرفتن 
ماه رمضان در فصل تابستان فرصت زیادی نداریم 
اما با مراجعه اهدا کنندگان ذخیره خوبی در زمینه 
خون بدست آوردیم و مشکل کمبود خون در هیچ 

بیمارستانی نداریم. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

اعتیاد در حال زنانه شدن است

رییس سازمان انتقال خون:

 ذخیره خون ما 11 برابر مصرف بیمارستان ها است

ورود موتورسیکلت های برقی به پایتخت

شورای  نقل  و  حمل  و  عمران  کمیسیون  عضو  یک 
خریداران  به  یارانه  تخصیص  به  اشاره  با  تهران  شهر 
و  مناطق 11  تهران،  برقی در شهر  موتورسیکلت های 

12 را نقطه هدف پایلوت این جایگزینی عنوان کرد.
 اسماعیل دوستی با اشاره به اولویت شهرداری تهران 
جایگزینی  به  نقل،  و  حمل  نوسازی  و  بازسازی  در 
افزود:  و  کرد  اشاره  بنزینی  بجای  برقی  موتورهای 
تا کنون  و  نرفته  آنطور که خواستیم پیش  این طرح 
بخش  چراکه  بریم؛  جلو  را  مسئله  این  نتواسته ایم 

خصوصی و کارخانجات آمادگی ندارند.
وی مناطق 11 و 12 را نقطه هدف پایلوت جایگزینی 
موتورهای وارداتی برقی عنوان کرد و ادامه داد: »این 
موتورها  این  قیمت  چون  نیفتاده  اتفاق  هنوز  مسئله 
بسیار باالست و جایگزین برای افراد بسیار سخت است.«

دوستی در یک گفت وگویی رادیویی تصریح کرد: »در 
بانک شهر مبلغی را تخصیص دادیم تا به این عزیزان 
شهرداری  نقل  و  حمل  معاونت  حوزه  و  دهیم  یارانه 
تهران در حال پیگیری است و امیدواریم به نتیجه ای 

مثبت دست یابیم.«
منظور  به  نهاد  ترین  اصلی  را  صنعت  وزارت  وی 
بنزینی  موتورسیکلت  کارخانجات  کردن  تعطیل 
روز  که یک  نکنید  کرد: »شک  و خاطرنشان  دانست 
موتورسیکلت های برقی جایگزین موتور سیکلت های 

بنزینی خواهند شد.«

16 میلیون نفر در سن ازدواج

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه 16 
میلیون نفر در کشور در سنین ازدواج هستند، گفت: 
اشتغال،  تامین  برای  باید  مسئول  دستگاه های  همه 

مسکن و جهیزیه جوانان حمایت کنند.
اجتماعی  فرهنگی  شورای  کرد:  اظهار  کبری خزعلی 
زنان مسائل حوزه ازدواج را به دولت ارجاع می دهد 
و با تقسیم کاری که در دولت انجام شد، معاونت امور 
زنان و خانواده، مسئول تقسیم کار ملی در این زمینه 

است. 
خزعلی با بیان اینکه با احتساب 5 میلیون جوان طالق 
گرفته و 11 میلیون جوان در سن ازدواج، حدود 16 
میلیون نفر آماده ازدواج در کشور داریم که باید برنامه 
حال  در  گیرد.  صورت  آنها  از  خوبی  حمایتی  ریزی 
حاضر بنیاد ملی ازدواج برنامه هایی در زمینه حمایت 
از جوانان پیش بینی کرده است که اگر اجرایی شود 

زمینه ازدواج برای جوانان مناسب تر می شود.
سازمانهای  توان  از  استفاده  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
های  برنامه  از  باید  گفت:  ازدواج  امر  در  نهاد  مردم 
مردمی و بسیج مساجد برای کمک به ازدواج جوانان 
نهادهای  کنیم.  استفاده  جهیزیه  تامین  ویژه  به 
تامین  و  آسان  ازدواج  موضوع  در  زیادی  غیردولتی 
عالی  شورای  که  کنند  می  فعالیت  ازدواج  مایحتاج 
را در یک  این حمایتها  انقالب فرهنگی موظف است 

کانال مشخص هدایت کند تا هم افزایی ایجاد شود.

تحویل کارنامه با پول ممنوع است 

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: 
و  دانش آموزان«  به  کارنامه   »ارائه  هنگام  وجه  اخذ 
دولتی،  غیر  مدارس  از  غیر  به  مدارس  در  »ثبت نام 

استعدادهای درخشان و شاهد« ممنوع است.
آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  معاون  زرافشان  علی 
با فارس در خصوص دریافت  و پرورش در گفت وگو 
وجه هنگام ارائه کارنامه  به دانش آموزان اظهار داشت: 
این کار خالف قانون است و دریافت پول به اجبار از 

دانش آموزان معنایی ندارد.
وی ادامه داد: اگر قرار بوده است به خاطر برنامه های فوق 
برنامه، مدرسه هزینه ای از دانش آموزان دریافت کند، باید در 
ابتدای سال تحصیلی این کار انجام شود و مدرسه بر مبنای 

آن بتواند فعالیت های فوق برنامه خود را ساماندهی کند.
هنگام  وجهی  هر  دریافت  کرد:  خاطرنشان  زرافشان 
در  که  مدارسی  از  غیر  به  نیست،  صحیح  ثبت نام 
یعنی  است  شده  ذکر  آنها  نام  ثبت نام،  دستورالعمل 
مدارسی که براساس قانون، مجاز به دریافت وجه هستند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در 
خصوص این مدارس تصریح کرد: مدارس غیردولتی 
استعدادهای  مدارس  شهریه،  الگوی  اساس  بر 
مدارس  شهریه  درصد   50 براساس  درخشان 
غیردولتی و مدارس شاهد نیز بر اساس حق الثبتی 
که ستاد امور شاهد و ایثارگران تصویب کرده است، 

هنگام ثبت نام وجه دریافت می کنند.
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گوناگون

آگهی مفقودی
شماره  به   2000 مزدا  وانت  خودرو  مالک  سلیمانی  امیر  عباس  اینجانب 
شاسی  شماره  و   FEA31146 موتور  شماره  و  82-534ص48  ایران  انتظامی 
NAGP2PC11EA154351 مدل 1393 به رنگ نقره ای اعالم می دارم به 
علت فقدان سند مالکیت خودرو تقاضای صدور المثنی سند مذکور را نموده ام لذا 
چنانکه شخصی )حقیقی یا حقوقی( ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت 
ده روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به سازمان فروش گروه 

بهمن واقع در کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج مراجعه نمایند.
بابل

آگهی احضار
به  نظر  المکان  مجهول  فعال  فرزند سیدمحمدعلی  جانالی  آقای شمال 
اینکه پرونده اتهامی شما دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به 
صدمه بدنی غیر عمدی در این شعبه مطرح و به شماره 950387 شعبه 
سوم دادگاه کیفری دو میاندوآب ثبت گردیده و به تاریخ 1395/5/13 
ساعت 11 صبح روز چهارشنبه تعیین وقت گردید. اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ میگردد جهت دفاع از اتهام انتسابی 
حکم  حضور  عدم  صورت  در  رسانید  بهم  حضور  الذکر  فوق  تاریخ  در 
م  انتشار:95/4/8    تاریخ  خواهدشد.  صادر  غیابی  صورت  به  مقتضی 

الف:26
عبدالهی – مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان میاندوآب

آگهی احضار
آقای محمدجعفر فرجی فرزند عشقعلی فعال مجهول المکان نظر به اینکه پرونده 
اتهامی شما دائر بر فروش اموال مسروقه در این شعبه مطرح و به شماره 950399 
شعبه سوم دادگاه کیفری دو میاندوآب ثبت گردیده و به تاریخ 1395/5/13 ساعت 
10 صبح روز چهارشنبه تعیین وقت گردید. اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری ابالغ میگردد جهت دفاع از اتهام انتسابی در تاریخ فوق الذکر حضور بهم 

رسانید در صورت عدم حضور حکم مقتضی به صورت غیابی صادر خواهدشد.
عبدالهی – مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان میاندوآب

تاریخ انتشار:95/4/8    م الف :25

برگ اخطاریه
شماره پرونده:940660                 تاریخ:1395/4/6

شعبه:ششم   دزفول  حضوردادگاه:حقوقی  محل  اخطارشونده:عزیزگشول  نام 
ثانی  نسخه  بدینوسیله  ساعت:اداری  ازرویت  روزپس  حضور:ده  وقت 
جعفری  فرضعلی  آقای  پیوست  والیحه  تجدیدنظرومنضمات  دادخواست 
ده  مدت  ظرف  میشودکه  اخطارارسال  این  ضمیمه  شما  بطرفیت  رکعتی 
به  نسخه  دریک  کتبا  باشید  داشته  آن  به  نسبت  دفاعی  جواب  روزهرگونه 

نمایید. دفترتسلیم  این 
مدیردفترشعبه ششم دادگاه حقوقی دزفول-علوی

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به    کالسه پرونده : 212/1/95

وقت رسیدگی :در روز مورخ 95/5/16  ساعت10/15      حوزه 1
خواهان: حسین باقری     خوانده: روح اله شریفی

خواسته: مطالبه بدهی
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد 

بود.م.الف:17158
                                                دبیر حوزه 1 شورای حل اختالف شهریار

رونوشت آگهی وراثت 
آقای عین ا... عزیزپور فرزند عزیزاله  دارای ش ش 2579صادره از محمود آباد به 
استناد استشهادیه محلی و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 
761 ساکن محمود آباد خ امام کوچه ولی عصر تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان عزیز اله عزیزپور در تاریخ 94/10/2در اقامتگاه دائمی خود 

محمود آباد بدرود زندگی گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-عین اله عزیز پور فرزند عزیز اله به ش ش 2579فرزند متوفی 

2-طاهره عزیز پور فرزند عزیز اله به ش ش 222 فرزند متوفی 
3-رقیه عزیزپور فرزند عزیز اله به ش ش 385 فرزند متوفی 

4-سکینه عزیزپور فرزند عزیز اله به ش ش19608 فرزند متوفی 
5-آذر عزتی فرزند رحمت ا... به ش ش 881 همسر متوفی 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
علیپور قاضی شورای حل اختالف شعبه پنجم محمود آباد 

آگهی فقدان 

شناسنامه  شماره  به  ایرج  فرزند  دژکامه  امیر  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
از  تنکابن در مقطع کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی صادره  از  56صادره 
دانشگاه چالوس با شماره 09113946403 مفقود گردیده  و فاقدر اعتبار می 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  شود  تقاضامی  یابنده  از  باشد 
ارسال  دژکامه  امالک  15 خرداد   – خ  نشتارود   – تنکابن  نشانی  به  چالوس 

نماید 
تنکابن 

رونوشت آگهی وراثت 

کالسه  به  دادخواست  شرح  به   559 ش  ش  دارای  پور  کوچک  علی  قنبر  آقای 
1/95/656/ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان روح اله کوچک پور عمران به شناسنامه 31 در تاریخ 94/12/16در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 
1-متقاضی برادر متوفی 

2-رقیه کوچک پور عمران فرزند علی به ش ش 2515 صادره از بابل خواهر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ساری 

  سند کمپانی

931د23  شهربانی  شماره  با   88 مدل   1600 پیکان  وانت  سبز  برگ  و   
ایران 72 با شماره موتور شماره موتور 11488008005,  و شماره شاسی 
می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  naaa36aa59g845418مفقود 

باشد
 بابل 

سند کمپانی

 برگ سبز شناسنامه مالکیت وانت پیکان 1600 مدل 1384 با شماره شهربانی 
969ص38 ایران 72 و شماره موتور 11284074022 و شماره شاسی 12149310 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد مالک متعهد میگردد مسئولیت ناشی 

از ضمانت کشف هر گونه  فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت[ 
محمود آباد 

سند کمپانی
تنه  شماره  و    nbec004206 موتور  بشماره    cc125 نامی  سیکلت  موتور   
125c8803267***nbe مفقود گردیده و از دردرجه اعتبار ساقط می باشد مالک 
متعهد میگردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف هر گونه  فساد احتمالی را بعهده 

خواهد گرفت
 محمود آباد 

مفقودی
 برگ سبز پراید هاچ بک مدل 75 با شماره شهربانی 392ق85ایران 88 و با شماره 
شاسی s1442275121903و شماره موتور 00005981مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی
942752             مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

1-نام:صادق    2- نام خانوادگی: الله قلمی  3- نام پدر: 4    -کدملی: 
5-کدپستی:    6- منطقه شهرداری:       7- نشانی : مجهول المکان 
مهلت حضور ازتاریخ ابالغ:7 روز    محل حضور: شهرستان شهریار   

علت حضور:درخصوص دعوی فاطمه غمکش ورمزیاری بطرفیت شما مبنی برطالق 
باتوجه به صدور قرار ارجاع امربه داوری ظرف مهلت مقرر فوق احدی ازبستگان خود 
راکه بیش ازچهل سال سن وعدم اشتهار به فسق وفساد وآشنایی نسبی به مسائل 
شرعی وقانونی واجتماعی داشته باشد ومسلمان ومتاهل ومتعهد باشد رابعنوان داور 
به دادگاه معرفی نمایید که درصورت امتناع ویاعدم توانایی درمعرفی داور دادگاه راسا 

ازبین افراد واجد الشرائط مبادرت به تعیین داور خواهد نمود.م.الف:17153
  شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان شهریار

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 57/9/95
وقت رسیدگی :در روز دوشنبه مورخ 95/6/8  ساعت15/00      حوزه 9

خواهان: مهدی خزائی به وکالت طاهره درخشان 
خوانده: ذبیح اله امینی                    خواسته: مطالبه وجه چک

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد 

بود.م.الف:17151
                                                دبیر حوزه 9 شورای حل اختالف شهریار

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شماره 37  شناسنامه  دارای  نظری  خدیجه  خانم 
318/95/ح 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی نظری بشناسنامه 210 در تاریخ 91/7/20 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
1-خدیجه نظری فرزند علی ش.ش 37 متولد 1343 دختر متوفی
2-یداله نظری فرزند علی ش.ش 205 متولد 1348 پسر متوفی 

3- سلمان نظری فرزند علی ش.ش 609 متولد 1343 پسر متوفی 
4-زهرا آزمین فرزند عباس ش.ش 4797 متولد 1314 همسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
فقیری- رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس

ابالغ
 نسخه ثاني دادخواست تجدیدنظر خواهي و ضمائم به تجدیدنظر خوانده علي کریمي 
نظر به تجدیدنظر خواهي رضواندخت غالمحسین آجیلي در پرونده کالسه 910865 
نسبت به دادنامه 9401312 صادره از شعبه 209 دادگاه حقوقي تهران و با توجه به 
مجهول المکان بودن شما ضمن انتشار یک نوبت آگهي در جراید کثیراالنتشار که به 
تجویز ماده 73 ق آدم صورت مي گیرد بشما ابالغ مي گردد ظرف مدت حداکثر 10 
روز از  تاریخ نشر آگهي با مراجعه بدفتر شعبه 209 دادگاه حقوقي تهران واقع در شهر  
زیبا خ مخابرات جنب کانون اصالح و ترتیب مجتمع قضایي شهید مفتح نسبت به 
دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم و عنداللزوم تقدیم الیحه دفاعیه خود اقدام 
نمایید بدیهي است در صورت عدم مراجعه و مضي فرجه قانوني پرونده عینا بمرجع 

تجدیدنظر ارسال خواهدشد 
110/37543   مدیردفتر شعبه 209 مجتمع شهید مفتح تهران 

توصیه های تغذیه ای در ماه مبارک رمضان

برنامه غذایی در ماه رمضان، تفاوت عمده ای با سایر ایام ندارد 
و می توان با رعایت اصول تغذیه ای متناسب با این ایام، روزه 
داری را آسان و خوشایند تر کرده تا مانع از گرسنگی، تشنگی 

و ضعف بی مورد گردد. 
توجه کنید در طول این ماه باید نیمی از غذای روزانه ما از میوه 
و سبزی و نیم دیگر از غالت و غذاهای پروتئین دار تامین شود. 

é  ! یک سحری خوب
یک ساعت مانده به سحری از خواب برخیزید. با یک لیوان آب 

معده تان را نیز از خواب در آورید.
  2تا 4 واحد غالت برای سحری کفایت می کند. هر واحد غالت 
معادل 3 قاشق برنج یا یک کف دست نان سبوس دار ) بهتراست 
سنگک باشد( است که البته در غالت انتخاب نوع سبوس دار و 

تصفیه نشده بهتر است.
در پخت خورش دقت کنیم. در صورت امکان از حبوبات استفاده 
االمکان  حتی  کنیم،  استفاده  گوشت  خواستیم  اگر  و  کنیم 

چربی های اضافه آن را بگیریم.
یک کاسه ساالد که یک عدد میوه در آن تکه تکه شده باشد 
آینده  ساعات  در  مناسب  رسانی  و سوخت  آب  کننده  تضمین 

خواهد بود.
 پس از صرف موارد باال 15 الی 20 دقیقه به خود و معده تان 
فرصت دهید. حاال می توانید یک واحد میوه استفاده کنید. اگر 
به دو  را  این مقدار  توانید  به ساالدتان میوه اضافه نکردید می 

واحد افزایش دهید. 
حاال نوبت چای است. چای خود را با یک یا دو عدد خرما میل نمایید.

é برای افطاری چه بخوریم
وظیفه افطار فقط از بین بردن گرسنگی و رساندن بدن به حالت 
اولیه نیست، بلکه باید ذخایر قندی ماهیچه ها و کبد را به آن 
بازگرداند. از دست دادن ذخایر قندی موجب می شود در طول 
روزه داری یک یا چند مورد از عالئم احساس خستگی، ضعف، 
سرگیجه، خواب آلودگی، عصبانیت و تحریک پذیری را تجربه 

کنید.
افطاری  نمایید.  آغاز  قندی  و  ولرم  غذای  یک  با  باید  را  افطار 
نوعی صبحانه به حساب می آید، یعنی نان و پنیر و چای شیرین 
استفاده  دارد.  وجود  افطارمان  های  در سفره  و سبزی خوردن 
از سبزیجات در افطار از این نظر اهمیت دارد که از باال رفتن 

ناگهانی قند خون بعد از غذا جلوگیری می کند.
 استفاده از یک نوشیدنی شیرین مثل چای شیرین یا آبمیوه به 
همراه یک منبع قندی مثل نان یا خرما یا فرنی می تواند آغاز 
مقداری  نوشیدنی  این  میل  از  باشد. پس  ما  افطار  برای  خوبی 
به دستگاه گوارش و بدنتان فرصت دهید تا خود را آماده کند 
این است که در این مدت بروید نماز بخوانید و سپس  توصیه 

باقی افطاری را میل نمایید.

é توصیه های غذایی پس از افطار
پس از افطار غذاهایتان را با فاصله و با مقدار کمتر بخورید که با 
این کار احتمال تبدیل شدن قند غذا به کربوهیدرات ذخیره ای 
را افزایش داده تا درنهایت از بروز ضعف و ناتوانی در روز های 

آینده جلوگیری شود. 
بهتر است 25 دقیقه تا نیم ساعت پس از افطار شامتان را میل 
کنید.همچنین  برای تامین آب مورد نیاز بدن هر 45 دقیقه تا 
یک ساعت یک لیوان آب میل نمایید. به فاصله هر 1:30 تا 2 

ساعت یک واحد میوه مصرف کنید.
پنیر و فرنی که در افطار هست! اگر به همراه شام و سحری نیز 
نیاز  مورد  کلسیم  میزان  به  شما  نیاز  کنید،  میل  ماست  کمی 

روزانه بدنتان  بر طرف خواهد شد.

خوردنی هایی که آلودگی ها را 
از بدن پاک می کنند!

سـمومی کـه هـر روز از طریـق هـوای 
آلـوده وارد بدنمـان مـی شـوند را بـا چه 
روش هایـی مـی توانیـم برطـرف کنیـم 
چـه مـواد غذایـی خاصیت سـم زدایی از 

دارند. بـدن 
بـدن مـا در طـول روز بـا آالینده هـای 
وقتـی  می کنـد.  پیـدا  تمـاس  زیـادی 
کـه در ترافیـک قـرار می گیریـم، وقتـی 
کـه در آلودگـی هـوا تنفـس می کنیـم، 
وقتـی کـه برخـی از غذاهـای دریایـی را 
نبایـد  این حـال،  بـا   . و…  می خوریـم 
آلودگی هـا  ایـن  نگـران  حـد  از  بیـش 
باشـید، چونخوردنی هایـی خاصی وجود 
دارنـد کـه می تواننـد قـوای دفاعـی بدن 
را در مقابـل ایـن سـموم تقویـت کننـد.

مطالعـه گروهـی از محققـان در یکـی از 
آلوده تریـن مناطـق کشـور چیـن نشـان 
می دهـد کـه مصـرف نوشـیدنی هایی که 
از جوانـه کلـم بروکلـی تهیـه می شـوند، 
می تواننـد مخاطـرات آلودگـی هـوا را در 

طوالنی مـدت کاهـش دهنـد.
براسـاس ایـن مطالعـه، جوانه کلـم بروکلی 
حاوی سـطح باالیی از نوعی آنتی اکسـیدان 
به نـام گلوکورافانیـن اسـت کـه می توانـد 
برخی سـموم موجود در هـوا را از بدن دفع 
کنـد. آب جوانه کلم بروکلـی دارای غلظت 
زیـادی اسـت و محققان معتقدنـد که باید 
مطالعات بیشـتری انجام دهند تا اثربخشی 
آب جوانـه کلـم بروکلی با غلظـت پایین تر 

را تعیین کنند.
é  کالـری روغـن( روغـن زیتـون 

اسـت؟( زیتـون چقـدر 
روغـن  بـا  مقایسـه  در  زیتـون  روغـن 
ماهـی، تاثیـر بیشـتری در دفـع سـموم 

دارد.
یـک مطالعـه مقایسـه ای در ایـن زمینـه 
نشـان داده اسـت کـه روغـن زیتـون در 
مقابلـه بـا آلودگی هـوا، عملکـرد بهتری 
از خـودش نشـان می دهـد. تحمل هوای 
آلـوده واقعـا بـرای بـدن سـخت اسـت و 
می توانـد فشـار خـون را بـاال ببـرد. ایـن 
شـرایط می توانـد بـه بروز حملـه قلبی یا 
سـکته مغزی منجـر شـود. خوش بختانه 
زیتـون،  روغـن  کپسـول های  مصـرف 
راحت تـر  را  هـوا  آلودگـی  در  تنفـس 
بهبـودی در عملکـرد  باعـث  می کنـد و 

عـروق خونـی می شـود.
محققـان دانشـگاه ماساچوسـت در یکی 
از مطالعات شـان بـه این نتیجه رسـیدند 
کلسـیم  از  سرشـار  غذایـی  رژیـم  کـه 
در  سـرب  شـدن  جـذب  از  می توانـد 
بـدن جلوگیـری کنـد. بنابرایـن از انـواع 
محصـوالت لبنـی و مـواد غذایی سرشـار 
از کلسـیم مثـل سـبزی های بـرگ سـبز 

غافـل نشـوید.

رمضانهسالمت و تغذیه

ناچـار،  بـه  و  هسـتیم  انسـان  چـون  مـا  همـه   
نواقصـی داریـم، در طـول زندگی، احسـاس ناکامی 
و درماندگـی را تجربـه مـی کنیـم. بـزرگ تـر کـه 
شـدیم بـه ایـن نتیجه می رسـیم کـه لزومـا امکان 
دسـتیابی فـوری بـه تمامـی امیـال و آرزوهایمـان 
وجـود نـدارد. مشـکالت و سـختی هـا در زندگـی 
بـرای همـه انسـان هـا به وجـود مـی آیـد. بهترین 
آنهـا کسـانی انـد که بـا دیدگاهـی روشـن و دقیق، 
آن را شـکافته و در پـی حـل آن باشـند؛ نـه ایـن 
مـی  حـل  را  آن  زمـان،  مـرور  کننـد  فکـر  کـه 
کند.»مشـکالت! هیـچ چیـز نیسـت جـز مشـکل، 

یکـی بعـد از دیگـری!«.
را مـی شناسـید کـه زندگـی  شـما هـم مردمـی 
کسـانی  اینهـا  دارد.  تعریفـی  چنیـن  برای شـان 
هسـتند کـه بـه دنیـا اخـم مـی کننـد و بـه آن، 
تهمـت مـی زنند کـه برای شـان تولید مشـکل می 
کنـد »یکـی بعـد دیگـری«. آنها به مشـکالت، مثل 
ابرهـای تیـره ای نگاه مـی کنند که باالی سرشـان 
قـرار دارد. انسـان هـا بایـد بیاموزنـد کـه زندگـی 
شـان تحـت اراده شـان باشـد؛ ماننـد یـک راننـده 
در  کامـاًل  را  اتومبیـل خـود  اختیـار حرکـت  کـه 
دسـت دارد، و اگـر زمانی اشـتباه کند، شـاید دچار 
حـوادث خطرناکـی گـردد. انسـان بایـد در زندگـی 

خـود، قـدرت، اراده و نفـوذ داشـته باشـد تـا در مشـکالت 
زندگـی، شکسـت نخـورد و راه حـل آن را بیابـد.

é  تکنیک هایـی بـرای رسـیدن شـما بـه رضایت
درون و موفقیـت خاطـر

با خدا ارتباط خوبی برقرار کنید:
 بـه خـدا تـوکل کنید.هرچـه ارتبـاط شـما بـا خـدا ایـن 
نیـروی عظیم وخـرد الیتناهـی بیشتروبیشترشـود آرامش 
ونشـاط بیشـتری را در خـود تجربـه مـی کنیـد و هـر چه 
ارتبـاط شـما بـا خـدا محدودتـر شـود تـرس واضطـراب 

بیشـتری بـر شـما چیـره می شـود.
ازآنچه هستید راضی باشید:

 بـدن وسـیله زندگی اسـت نه جوهـر.آن قدرکه ما انسـانها 
بـا ظاهر جسـمی خود مشـخص می شـویم یـک درخت با 
تنـه اش مشـخص نمی شـود.تجربیات ما بایـد مثل درخت 
بـه ما شـکل بدهد ولـی ایـن کار را نمی کند.فقـط جوهره 
وجودمـان اسـت کـه بـا شـرایط محیـط از بین نمـی رود، 
شکسـته نمی شـود ویـا درمعـرض دیـد وبررسـی دیگران 
قـرار نمـی گیرد.وجـود داشـتن پر معنـا وپر مفهوم اسـت.

مـن وجـود دارم، مـن هسـتم، من ایـن جا هسـتم، من در 
حـال شـدن هسـت، تنهـا مـن هسـتم کـه زندگـی را می 
سـازم و..هـر کـدام از مـا انسـانها در ایـن دنیـا ماَموریتـی 
خـاص داریم.باکمـک به دیگـران ومهرورزی بـه آنان باعث 
تکامـل روحمـان مـی شویم.رسـالت اصلـی ما در ایـن دنیا 
بیـدار شـدن و بیـدار کـردن اسـت وزندگـی مـا بـه منزله 

یـک سفراسـت و هدف نیسـت.
بر آرامش درونی تمرکز کنید: 

در دل توفـان هـم آرامـش نهفتـه اسـت.مهم نیسـت کـه 
مسـایل  چـه  بیفتد.هـر  اتفاقـی  چـه  روز  از  درهرزمانـی 
بـه نظـر مشـکل وپـر دردسـر بیاینـد و هـر چـه قـدر کـه 
بخواهیـم کارهـای زیـادی را در آن واحـد انجـام دهیـم 
بایـد فقـط بـه خلوتـگاه درون خویـش برگردیـم و آرامش 
درونـی پیـدا کنیم.بـرای دسترسـی بـه خلوتـگاه درونـی 

چشـمهایتان را ببندید و روشـنایی آرام و مالیمی را درون 
خـود تصـور کنید.ایـن فضـا جایـی اسـت که ضربـان قلب 
شـما بـه فرمـان شـما آرام مـی تپد.بـه آن جـا برویـد واز 
گوشـتان  در  میرسـد  راه  از  معنویتـان  اسـتاد  دوردسـت 

کند. مـی  زمزمـه 
قضاوت خود را به تاخیر بیندازید: 

در ایـن در همـه وقایعی کـه روی میدهنـد لطف و رحمت 
الهـی نهفتـه اسـت.تمام حـوادث برای مـا پیامهایـی دارند 
کـه سـبب تکامـل روحمان میشـوند.مثاًل شـما مـی توانید 
پیـام آن حادثـه بـه ظاهـر بـد را بعـد از گذشـت مـدت 
زمانـی بفهمیـد و یـا حتـی ممکـن اسـت تـا زمانـی کـه 
زنـده هسـتید، متوجـه نشـوید زیرا بسـیاری از ایـن وقایع 
فراسـوی درک مـا و جـزء اسـرار الهـی هسـتند و تـالش 
بـرای فهـم حکمـت خداونـد بـا هـوش محدودمـان مانند 
سـنجش اقیانـوس بـا پیمانه اسـت. بیاییـد کامـاًل بپذیریم 
کـه در هـر موقعیـت نامطلـوب، نیکـی پنهانـی بـرای همه 

وجـود دارد. ” سـاقی هـر چـه ریـزد لطف اوسـت”
صفتهـای مثبـت خـود را افزایش دهیـد: از غیبـت، تهمت 
و صفتهـای نسـنجیده دربـاره افـراد یـا حوادث، حسـادت، 
بـا دیگـران و خالصـه  کینـه، دروغ، جـر وبحـث کـردن 
رنجانـدن دیگـران به شـدت پرهیـز کنید.زیرا کسـی که با 
انجـام دادن ایـن گونـه اعمـال تراکمـی از نیروهـای منفی 
عـذاب می کشـد، خودتـان هسـتید. زمانی که بـه دیگران 
خوبـی و کمـک مـی کنیـد تجمعـی از نیروهـای مثبت به 
دور خودتـان فراهـم مـی اوریـد و ایـن نیروهـای مثبـت 

باعـث آرامـش و شـادی شـما می شـوند.
به دستورات اخالقی احترام بگذارید:

از کنجـکاوی کـردن در زندگـی دیگـران دوری کنیـد.از 
خوانـدن نامـه هـای شـخصی ودفتـر خاطـرات محرمانـه 
دیگـران و گـوش دادن به مکالمات خصوصـی آنها اجتناب 
کنید.بـدون در زدن واجـازه گرفتن وارد هر مکانی نشـوید.

سـعی در اثبـات درسـتی نظـرات و عقاید خود بـه دیگران 
نداشـته باشـید.تالش نکنیـد کـه بـه زور افـکار و عقایـد 
دیگـران را تغییـر دهیـد، زیـرا در صـورت رعایـت نکـردن 

ایـن دسـتورات آرامـش خـود را بـر هـم مـی زنید.
دید جدیدی پیدا کنید:

 پرهـای دم طـاووس رنگارنـگ هسـتند وهنگامـی 
کـه از زاویـه ای خـاص بـه آنهـا نـگاه مـی کنیـد 
از  دارند.خیلـی  نظیـری  بـی  وزیبایـی  درخشـش 
مسـائل در زندگـی هنگامـی ارزش خـود را نشـان 
مـی دهنـد کـه از زاویـه درسـت دیـده شـوند.ولی 
نگرشـهای متشـابه وکلیشـه ای، دیدن ایـن زیبایی 
هـا را مشـکل مـی سـازد.اگر بـه هـر مسـئله ای از 
زاویـه ای درسـت نـگاه کنیـد در آن چیزهـای بـا 
شـکوه وزیبایی خواهید دید.سـعی کنیـد همه چیز 
وهمـه کـس را با چشـمهای تـازه ای ببینیـد که از 
طریـق عـادت تیره وتار نشـده اند.با این روش شـما 
مـی توانیـد ثروتهای نامحـدودی را کشـف کنید.به 
خاطـر داشـته باشـید کـه اگـر از زاویه ای درسـت 
بـه تمـام چیزهـا واشـخاص نـگاه کنید هرشـخص 
یـا هرشـیء از طـرف خالقتان بـرای شـما ارمغان و 

پیـام زیبایـی بـه همـراه خواهد داشـت.
وسـایل اضافـی را از محیط زندگیتـان خارج 

 : کنید
اشـیاءدرون خانـه تـان را لمـس کنیـد واز خودتان 
بپرسـید آیا به این وسـایل احتیاج دارم؟ هرشـی را 
بررسـی کنید واز خودتـان بپرسـید:” آیا هنوزلحظه 
ای را کـه ایـن شـی به یادم مـی آورد برایم مهـم وبا ارزش 
هسـتند؟بعد از ایـن بررسـی کاملـی که به عمـل می اورید 
تمام وسـایل ولباسـهای اضافی تان را به دیگران ببخشـید 
و یـا آنهـا را حـراج کنید.زیـرا کـه هر شـی انـرژی خودش 
را دارد واگربـه کار نـرود درخانـه بـه آب راکـد تبدیـل می 

شود.
پـس مراقـب باشـید وبگذاریـد انـرژی آزادانه جریـان یابد 
وآب جـاری گردد.اگـر کهنـه ای را نگـه داریـد تـازه هـا 
جایـی بـرای تجلـی خویش نمـی یابند.پس بـرای چرخش 
انـرژی و پیشـرفت درزندگـی تـان وسـایلی را کـه احتیاج 

نداریـد ازمحیـط خارج سـازد.
 خویشتنداری کنید: 

انرژیهـای خـود را پراکنـده نکنید. آنها را تحت نظر داشـته 
باشـید و بـه طـرز مفیـدی هدایـت کنیـد. توجـه داشـته 
باشـید کـه هـرکاری را بـا حـواس جمـع و عالقـه انجـام 
دهـی، در زمـان حال زندگـی کنید، گذشـته و آینده را در 

چرخـه ذهنـی ابدیـت رهـا کنید.
ایـن مطالـب مهـم را درک کنیـد که شـما نمـی توانید دنیا 
را تغییـر دهیـد. امـا می توانید خـودت را تغییـر دهید. آنچه 
دنیـا بـه شـما می بخشـد، در مقابـل چیزی اسـت که پیش 
تـر ، شـما بـه او بخشـیده ای. بـه جـای توقع خوشـحالی از 
دیگـران، خودتـان آنهـا را خوشـحال کنیـد.از همـه مهمتر 
اینکـه اشـتباهات خودتـان را بپذیریـد و بدانیـد کـه فقـط 

خـود شـما می توانیـد آنهـا را بـه موفقیت تبدیـل کنید.
اگـر عمرتـان را بـا خیـال و رویا دربـاره آینده و اندیشـه به 
گذشـته سـپری کنیـد از آنچـه در حـال مـی گـذرد غافل 
خواهیـد ماند. خوشـبختی در درون شماسـت، در بیرون از 
خـود بـه جسـتجوی آن نپردازیـد. بکوشـید هـر روز بیش 
از روز دیگـر شـکاف هـای موجـود بیـن خود با دیگـران را 
بـه پیونـد دوسـتی و الفـت تبدیل کنیـد. زندگـی باالترین 
موهبتـی اسـت کـه بـه شـما ارزانـی شـده از ایـن فرصت 

قبـل از آن کـه دیـر شـود اسـتفاده کنید.
منبع: تبیان

پیش به سوی رضایت درون!
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آگهی مزایده مال غيرمنقول درمرحله اول
950003

پرونده کالسه 950003 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خواهان مهدی 
فیض اللهی فرزند قربانعلی وعلیه آقای ذولفعلی طلوعی فرزند مقصود بخواسته مبلغ 
475/484/064 ریال اصل خواسته ومبلغ 22/774/203 ریال نیم عشر دولتی که 
پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ 
ملک توقیفی به مبلغ 500/000/000 ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید 
احکام  اجرای  درمحل  الی 11  ساعت 10  از  تاریخ1395/4/30  روزچهارشنبه  در 
مدنی دادگستری شهریار از طریق مزایده بفروش برسد و آدرس ملک موردنظرواقع 
درشهریار وحیدیه خ پنجم شمالی قبل ازشفیع آباد میباشد لذاطالبین می توانند 
پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع و هماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده 
ودرصورت تمایل درتاریخ یادشده درمراسم مزایده شرکت نمایند مزایده ازقیمت پایه 
کارشناسی شروع و هرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده 
شناخته شده و 10درصداز کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و باقی پس 
از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و اموال به وی 
تحویل خواهد شد.مشخصات ملک توقیفی به شرح زیر می باشد.1-ملک باموقعیت 
شمال جغرافیایی :35/607273 وشرق جغرافیایی :51/017740 بمساحت عرصه 
100000 مترمربع باحدود اربعه شماال بطول 2500مترمربع به قطعه 144 تفکیکی 
)زمین خالی(شرقابطول 4000متربه قطعه 150تفکیکی )زمین خالی(جنوبا بطول 
2500متربه گذر 12 متری احداثی وازسمت غرب بطول 4000متربه قطعه 152 
تفکیکی )زمین خالی( منتهی گردیده است 2-باتوجه به بازدید بعمل آمده باراهنمایی 
مالک )ذینفع( پس ازمشاهده وضعیت ظاهری موجود ملک بصورت یک قطعه زمین 
بابافت  نزدیکی  به  باتوجه  است که  ثانی  دیوار کشی ومستحد  وفاقد هرگونه  بایر 
شهری ازموقعیت نسبتا مناسبی برخودارمی باشد . ضمنا مبلغ کارشناسی به مبلغ 
500/000/000 ریال می باشد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل گردید 

مزایده درفردای همان روز و ساعت انجام خواهدشد.م.الف: 17156
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهریار

دادنامه 
پرونده کالسه 9509982163100095 شعبه 206 دادگاه عمومي حقوقي تهران 

دادنامه 9509972163100264
خواهانها : 1- فاطمه شفاف فرزند حبیب اله 2- علیرضا مهرآفاق فرزند مهدي 3- مریم 
آمیزش فرزند مهدي 4- ترانه آمیزش فرزند مهدي با وکالت محمود وزیري فرزند 

رمضانعلي و داریوش اشرافي فرزند اسداله 
خواندگان : 1- عبدالمجید مومني 2- عفت آمیزش 3- محمود انیسي همگي بنشاني 

مجهول المکان 4- محمد حسن حاج فتاح 
خواسته : دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش 
در خصوص دادخواست 1- فاطمه شفاف فرزند حبیب اله 2- علیرضا مهرآفاق فرزند 
مهدي 3- مریم آمیزش فرزند مهدي 4- ترانه آمیزش فرزند مهدي با وکالت محمود 
وزیري بطرفیت 1- عبدالمجید مومني 2- عفت آمیزش 3- محمود انیسي 4- محمد 
حسن حاج فتاح مبني بر صدور دستور فروش ملک مشاعي بشماره پالک 1738 
اصلي واقع در بخش 10 تهران بلحاظ عدم قابلیت افراز حسب تصمیم شماره 66908 
مورخ 94/11/7 اداره ثبت اسناد و امالک کن بشرح دادخواست تقدیمي نظر باینکه 
صدور دستور فروش جنبه ترافعي نداشته و دادگاه صرفا پس از اعالم اداره ثبت مبني 
بر غیرقابل افراز بودن پالک مورد ترافع دستور صدور اجرایي فروش ملک مشاعي را 
صادر مي نماید و چنانچه در حین اجراي آن موانع قانوني وجود داشته باشد حق 
عدول از تصمیم را خواهد داشت با عنایت به احراز مالکیت مشاعي طرفین دعوي و 
توجها به تصمیم واحد ثبتي مربوطه دایر بر عدم قابلیت افراز دادگاه مستندا بمواد 
1 و 4 قانون افراز و فروش امالک مشاع و ماده 10 آیین نامه مربوطه مقرر مي دارد 
ششدانگ قطعه باغ معروف به 12 امام بپالک ثبتي 1738 اصلي واقع در بخش 10 
تهران از طریق مزایده بفروش رسیده و باقیمانده وجه حاصله پس از کسر هزینه هاي 

متعلقه و اجرایي مابین مالکین تقسیم گردد این دستور قطعي است 
110/37539   رییس شعبه 206 مجتمع شهید مفتح تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409980203600713 شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 9409970203601439
با وکالت حسین  ا... خطیب  با مدیریت عاملی عزت  پویا تکنار  –شرکت  خواهان 

گودرزی فرزند رحمن 
خواندگان –محمد حیدری فرزند حسین –حسین چراغی فرزند احمد –شرکت 

کامراه تندیس پایتخت 
خواسته ها –مطالبه وجه چک –مطالبه خسارت دادرسی –مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید
رای دادگاه –در خصوص دادخواست خواهان شرکت پویا تکنار با مدیریت عاملی عزت 
ا... خطیب با وکالت حسین گودرزی بطرفیت خواندگان  محمد حیدری و حسین 
چراغی و شرکت کامراه تندیس پایتخت بخواسته مطالبه مبلغ 1200000000 ریال 
و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان به دو فقره چک به شماره 934497-
33311/16 استناد نمود و کپی مصدق چکها و کپی مصدق گواه ینامه های عدم 
بر اساس آن خوانده سوم به عنوان صاحب  بانک محال علیه ضمیمه و  پرداخت 
که متن چک ها ممهور به مهر آن می باشد و خوانده دوم به عنوان صادر کننده 
سند تجاری بوده و خواندگان تعرضی به ادعای خواهان ننموده اند و حالیه محکمه 
برابر شرح فوق حکم به محکومیت تضامنی خواندگان دوم و سوم به پرداخت مبلغ 
1200000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هزینه دادرسی و محاسبه خسارت 
تاخیر در هنگام اجرا و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می گردد و 
در باب خوانده اول محکمه دعوی را متوجه وی ندانسته و برابر بند 4 ماده 84 قانون 
آئین دادرسی مدنی قرار رد صادر می نماید رای صادره غیابی و پس از ابالغ ظرف 20 
روز قابل واخواهی در همین محکمه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم 

تجدیدنظر استان تهران می باشد
110/35115  رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

مزایده
به موجب پرونده کالسه 940734اجرای احکام مدنی صادره از اجرای احکام شعبه 
ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان محکوم له دئ علی موحدی فرزاد 
علیه سشیروس احتشام مبنی بر فروش پالک ثبتی بشماره 4744فرعی از 165اصلی 
مغروز ومجزی شده از پالک یک فرعی از اصلی بنام شخص ثالث فاطمه احتشام واقع 
در شهر جدید پرند فاز 2 خیابان ستاره کوی یاس 2 پالک 5 طبقه همکف توسط 

کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است.
مشخصات ثبتی ملک: عبارت است از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه 
همکف به مساحتد 104/56 متر مربع که از این متراژ حدودا 6 متر مربع بالکن می 
باشد. از قطعه اول تفکیکی به شماره پالک 4744 مغروز و مجزی از پالک یک فرعی 
بانضمام ششدانگ یک واحد  اعتمادیه رباط کریم  از اصلی مذکور واقع در بخش 
پارکینگ به مساحت 14 متر مربع قطعه یک تفکیکی واقع در طبقه زیر همکف 
با قدرالسهم از عرصه و سایر مشترکات که به نام خانم فاطمه احتشام ثبت و انتقال 

یافته است.
مشخصات فنی انتقال ساختمانی: 

آپارتمان در طبقه دو واحد جنوبی واقع شده که دارای نمای ترکیبی سنگ تراورتن و 
 mdf آجر سه سانتی بوده و دارای دو خواب و حال و پذیرایی و آشپزخانه با کابینت
می باشد.که دارای سرامیک و پوشش دیوارها و سقف گچ و رنگ ودارای درب پوبی 
معمولی می باشد.دارای سیستم گاز شهری و سرمایشی گازشهری سرمایشی کولر 

ودارای انشعاب آب  برق و گازمی باشد. 
نظریه کارشناسی 

با امعان نظر به توضیحات فوق الذکر موقعیت مکانی و مقدار مساحت و نوع قدمت 
و فعالیت موجود در آن کیفیت ساخت و مصالح به کاررفته در آن تحقیقاتمیدانی و 
محلی و اوضاع و احوال روز و عوامل موثر در این رابطه بدون در نظر گرفتن دیون 
و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و وامهای احتمالی و در صورت بدون معارض 
وقابل انتقال بوده و صحت مدارک ارائه شده ارزش ششدانگ آ؛پارتمان فوق الذکر با 
قدرالسهم از عرصه و مشترکات مبلغ 1/620/000/000 ریال )یک میلیارد و ششصد 

و بیست میلیون ریال( تعیین و اعالم می گردد. 
کریم  رباط  شهرستان  اسناد  و  ثبت  اداره  ارسالی  نامه  به  باتوجه  است  ذکر  قابل 
آپارتمان مورد کارشناسی دارای یک فقره بازداشتی در تاریخ 1393/1/26 به شماره 
922417/ن از دادیاری شعبه نیابت رباط کریم به مبلغ 1/000/000/000 ریال)یک 
میلیارد ریال( می باشد و ضمنا در زمان بازدید ساختمان توسط مالک به شخصی 
اجاره داده شده که طبق اظهارات ایشان رهن آپارتمان مبلغ 340/000/000 ریال 
)سی و چهار میلیون تومان ( می باشد  که جهت هرگونه بهره برداری به حضور ایفاد 

می گردد.
مقرر گردیده ملک موصوف در روز مورخ 95/5/2 از ساعت 10 الی 11 از طریق مزایده 
در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم واقع در رباط کریم بلوار    بلوار امام 
خمینی دادگستری رباط کریم به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید . در غیر این صورت ده درصد 
اولیه به نفع دولت ظبت و ضبط و مزایده تجدید میگردد . طالبین در صورت تمایل 
میتوانند پنج روز از موعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک 

مورد مزایده داده شود . م/الف 633
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم –غفاری 

حصر واثت 
آقای محمد شمسی نیارکی   به شماره شناسنامه  1049 به شرح دادخواست به 
کالسه 32/405/95 از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خمار کرمی نیارکی  به شماره شناسنامه 77  در تاریخ  
94/10/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 محمد شمس نیارکی ش ش 1049 ت ت 1345 صادره از تهران پسر متوفی
حسن شمس نیارکی ش ش 1127 ت ت 1327 صادره از تهران پسر متوفی
اکرام شمس نیارکی ش ش 708 ت ت 1331 صادره از تهران دختر متوفی

اعظم شمس نیارکی ش  ش3190 ت ت 1337 صادره از تهران دختر متوفی
سکینه شمس نیارکی ش ش 4517 ت ت 1340 صادره از تهران دختر متوفی
فاطمه شمس نیارکی ش ش 2325 ت ت 1349 صادره از تهران دختر متوفی

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/35118         دبیر  شعبه 405 شورای حل اختالف مجتمع شماره9   
تهران

حصر واثت 
آقای  مجید ایمان زاده به شماره شناسنامه  4820 به شرح دادخواست به کالسه 
31/405/95از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبدالمناف ایمانزاده  به شماره شناسنامه  19 در تاریخ   92/4/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

مجید ایمانزاده فرزند عبدالمناف ش ش 4820 ت ت 1346 صادره از تهران پسر 
متوفی

فرحناز ایمان زاده ش ش 7763 ت ت 1351 صادره از تهران دختر متوفی
رقیه ایمان زاده ش ش 2899 ت ت 1349 صادره از تهران دختر متوفی
طاهره حقیقی ش ش 797 ت ت 1329 صادره از تهران همسر متوفی 

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/35117         دبیر  شعبه 605 شورای حل اختالف مجتمع شماره9    تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9309981948400377 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

بهشهر )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509971946900336 
شاکی: آقای مظاهر احمدی فرزند موسی به نشانی بهشهر ش مدنی ک ش فالح 

صداقت 5 
متهم: خانم عارفه جعفرپور علی آبادی فرزند عبدالعزیز به نشانی تهران خانی آباد خ 

شریعتی خ مهران ک ش نعمت الهی پ 10 
اتهام: کالهبرداری

رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم عارفه جعفر پور علی آباد فرزند عبدالعزیز- 23 ساله- فاقد 
سایر مشخصات به علت عدم حضور در دادسرا و دادگاه دائر بر کالهبرداری موضوع 
شکایت آقای مظاهیر احمدی فرزند موسی- متولد 1367-شغل آزاد- با سواد- اهل و 
ساکن بهشهر این دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده – کیفر خواست صادره 
از سوی دادسرای عمومی و انقالب بهشهر- شکایت شاکی فوق الذکر- گزارش مرجع 
انتظامی- عدم حضور متهم علیرغم ابالغ از طریق آگهی روزنامه- مالحظه پرینت 
حساب بانکی شاکی که حکایت از جابه جایی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب 
متهم دارد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم 
دانسته فلذا با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و 
کالهبرداری عالوه بر رد وججه به مبلغ پنج میلیون ریال در حق شاکی نامبرده را به 
پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسالمی ایران و نیز به 
یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.

م الف: 950248           رئیس شعبه 102 داداه کیفری دو بهشهر- سید علی جمالی گل 
نشینی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای علی اصغر خواجیان فرزند اسداله به شرح درخواستی که به شماره 4/159-95 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
شادروان مهدی خواجیان فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 411 صادره از بهشهر 
در تاریخ 95/3/20 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان تهران فوت نموده وراث حین 

الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
1- اعظم صادقی باالجوری فرزند ابراهیم ش ش 31 به کد ملی 2594924776 

همسر متوفی
2- بهزاد خواجیان فرزند مهدی ش ش 215 به کد ملی 3761921-015 پسر متوفی

3- علی اصغر خواجیان فرزند اسداله ش ش 106 و کد ملی 5799716477 پدر 
متوفی

4- معصومه عظیمی گلوگاهی فرزند محمد تقی ش ش 33 به کد ملی 5799718070 
مادر متوفی

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

صادر خواهد شد.
م الف: 95/34       قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف گلوگاه

متن آگهی 
غریبی  رضا  محمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  منصوبی  مهدی  خواهان 
خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طلب  مطالبه  خواسته  به  دربی 
اختالف  49 خانواده دو شورای حل  به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  آباد 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی 
قبت   9509986696500069 کالسه  به  و  ارجاع  یخ  کارخانه  جنب  خیابان 
خصوص  در  گواهان  گواهی  استماع  جهت  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
مطالبه طلب خود به مبلغ 14/000/000 تومان که به صورت کارت به کارت 
کلیه  انضمام  به  است  نموده  واریز  دربی  غریبی  رضا  محمد  آقای  حساب  به 
تعیین   09:00 1395/05/07 ساعت  تاریخ  در  تادیه  تاخیر  و  وارده  خسارات 
و  دربی   غریبی  محمدرضا  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده 
درخواست خواهان مهدی منصوبی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
غریبی  محمدرضا  خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در 
دربی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
حضور  عدم  صورت  در  و  گردد  حاضر  گواهان  گواهی  استماع  جهت  فوق 

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

اجرائيه 
محکوم له –علی اصغر ربیعی 

محکوم علیه –سید محمدرضا میر باقری 
دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  –بموجب درخواست  به  محکوم 
مربوطه 9409970933800168 محکوم علیه محکوم است به محکوم علیه سید 
محمدرضا میر باقری به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

255000 ریال هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی محکوم می گردد
110/35114  دبیر شعبه 219 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران

آگهی انحصار وراثت
فاطمه محمدی دارای شناسنامه شماره  2403 به شرح دادخواست 1480/2/95 از 
این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان 
ابراهیم محمدی به شناسنامه 385 در تاریخ 95/3/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-مهدی محمدی                 ش.ش:2211                س.ت :1355               پسر                 
2-رسول محمدی                ش.ش:2654                 س.ت : 1361              پسر
3-شهال محمدی               ش.ش:439                     س.ت :1353               دختر
4-فاطمه محمدی               ش.ش:2403                  س.ت :1358              دختر
5- خدیجه محمدی             ش.ش:5512                  س.ت :1365                دختر

بدری محمدی             ش.ش:0310055296          س.ت :1368                  -6
دختر

7- لیال محمدی             ش.ش:4900175471            س.ت :1370                
دختر

8-زرین تاج قربانی     ش.ش:568                         س.ت :1344                همسر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :17157 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

حضور علی کریمی در تمرین های دیناموزاگرب
مدیر برنامه های علی کریمی و رامین رضاییان می گوید علی کریمی روز 
پنجشنبه با دیناموزاگرب قرارداد امضا می کند. او همچنین از وضعیت رامین 

رضاییان ابراز بی اطالعی کرد.
مدیر برنامه های رامین رضاییان در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت 
این بازیکن اظهار کرد: آخرین بار که من با رضاییان صحبت کردم به من 
گفت که پدرش مریض است و به همین دلیل در تمرین ها شرکت نمی کند. 
من هم از طریق رسانه ها متوجه شدم که او االن در ترکیه است و اطالع 
چندانی از وضعیتش ندارم. شاید اگر مسئله ای بود با من تماس می گرفت و 

به من اطالع می داد.
با کریمی  وی همچنین درباره آخرین وضعیت علی کریمی هم گفت: 
چهارشنبه شب به کرواسی می رویم تا پنجشنبه قراردادش را امضا کند و از 

روز جمعه هم در تمرین های تیم فوتبال دیناموزاگرب شرکت کند.

سایت ترکیه ای ادعا کرد:

طارمی با رایز اسپور ترکیه به توافق رسید
یک سایت ترکیه ای ادعا کرد مهدی طارمی با باشگاه رایز اسپور به توافق 

رسیده است. 
روند  از  گزارشی  طی  باکیش  گونه  ترکیه ای  سایت  ایسنا،  گزارش  به 
آماده سازی تیم رایز اسپور که خود را برای حضوری قدرتمند در فصل 
آینده سوپرلیگ ترکیه آماده می کند، به توافق مسئوالن این باشگاه با مهدی 
طارمی اشاره کرد و نوشت: رایزاسپور مذاکرات موفقیت آمیزی با چند بازیکن 
خارجی داشته و آنها قصد دارند در همه نقاط زمین تیمشان را برای فصل 

بعد تقویت کنند. 
در ادامه این گزارش آمده است: رایز اسپور طی روزهای گذشته با بازیکنانی 
مثل بورر مروا )مراکش(، مهدی طارمی )ایران(، ماتیوس برو )اسلواکی( و 
ماتیچ فینک )اسلواکی( به توافق رسیده و طی روزهای آینده با آنها قرارداد 
می بندد. این سایت همچنین نوشت: مهدی طارمی مهاجم فصل گذشته 
پرسپولیس یکی از بازیکنان آینده دار ایران است که با رایز اسپور به توافق 

رسیده و نهایی شدن انتقالش در چند روز آینده مشخص می شود. 
به گزارش ایسنا، این خبر در حالی از سوی این سایت ترکیه ای منشتر 
می شود که باشگاه پرسپولیس روز شنبه از توافق با طارمی برای تمدید 
قرارداد خبر داد و اعالم کرد این بازیکن به زودی قراردادش را امضا می کند.

جدایی اشکان دژاگه و جواد نکونام از العربی 
قطعی شد

رئیس جدید باشگاه العربی قطر اعالم کرد که جواد نکونام و اشکان دژاگه 
جزو چهار سهمیه خارجی این باشگاه برای فصل بعد قرار ندارند.

به گزارش ایسنا و به نقل از الشرق قطر، سرانجام انتخابات ریاست باشگاه 
العربی قطر پس از کش و قوس های زیاد برگزار شد و شیخ خلیفه بن حمد 
به عنوان رئیس این باشگاه قطری انتخاب شد و دوره ریاست چهار ساله او 

آغاز شد.
همچنان که انتظار می رفت رئیس جدید باشگاه العربی تغییرات زیادی را در 
این باشگاه به وجود خواهد آورد. او در نخستین مصاحبه خود اسامی چهار 
بازیکن خارجی العربی برای فصل بعد را اعالم کرد که در میان آنها نامی از 

دژاگه و جواد نکونام به چشم نمی آید.

شوک به فوتبال آرژانتین؛ 

مسی از تیم ملی خداحافظی کرد
مهاجم تیم ملی آرژانتین پس ازشکست برابر شیلی 

در فینال کوپا آمه ریکا از تیم ملی خداحافظی کرد.
به گزارش ایسنا، آرژانتین در فینال کوپا آمه ریکا در 
ضربات پنالتی مغلوب شیلی شد. لیونل مسی که 
پنالتی خود را از دست داد پس از پایان بازی گفت: 
برای من دیگر تیم ملی به پایان رسید. تالش زیادی 
خیلی  آرژانتین  با  نشدن  قهرمان  خاطر  به  کردم. 

ناراحتم و دیگر نمی توانم ادامه دهم.
مهاجم آلبی سلسته در ادامه افزود: باورکردنی نیست 
اما امروز دوباره این اتفاق افتاد و دوباره در ضربات 
که  است  فینال  چهار  خوردیم.  شکست  پنالتی 

شکست می خورم. سه فینال پیاپی بوده است. 
مسی در پایان جدایی اش از تیم ملی را تایید کرد 
تصمیم   سلسته  آلبی  دروازه بان  رومرو  سرخیو  اما 
همتیمیاش را عجوالنه عنوان کرد و افزود: به تیم 

ملی بدون مسی فکر نمی کنم.

شیلی قهرمان کوپا آمه ریکا شد 
تیم ملی شیلی برای دومین بار پیاپی قهرمان کوپا 

آمه ریکا شد. 
به گزارش ایسنا، دیدار نهایی رقابت های کوپا آمه ریکا، 
ورزشگاه  در  آرژانتین  و  شیلی  ملی  تیم های  بین 

نیوجرسی آمریکا برگزار شد.
دو تیم در پایان 90 دقیقه وقت های قانونی و 30 
دقیقه وقت اضافه موفق به باز کردن دروازه حریف 
نشدند تا در پایان ضربات پنالتی تعیین کننده تیم 

قهرمان باشد.
در این دیدار پربرخورد شدت درگیری بین بازیکنان 
به حدی بود که داور بازی مجبور شد 8 بار از کارت 
زرد و 2 بار از کارت قرمز خود استفاده کند. مارسلو 
دیاز بازیکن شیلی در دقیقه 29 و مارکوس روخو 
مدافع آلبی سلسته در دقیقه 43 با دریافت کارت 
تا دو تیم دقایق  بازی اخراج شدند  از زمین  قرمز 

زیادی را با 10 بازیکن بازی کنند. 
در ضربات پنالتی اما لیونل مسی که پیش از این با 
زدن 5 گل و ارسال 4 پاس گل یکی از تاثیرگذارترین 
بازیکنان جام بود، پنالتی خود را خراب کرد تا یک 
بار دیگر رویای قهرمانی با آرژانتین در یک تورنمنت 

معتبر را بر باد رفته ببیند. 
پنالتی اول هر دو تیم بوسیله ویدال و مسی از دست 
رفت. بعد از آن کاستیو و آرانگوئیز برای شیلی و 
ماسکرانو و آگوئرو برای آرژانتین پنالتی های خود را 
تبدیل به گل کردند اما لوکاس بیلیا پنالتی چهارم 
یاران مسی را خراب کرد تا با ضربه سیلوا شیلی در 
ضربات پنالتی 4-2 پیروز شود و برای دومین بار 

متوالی جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

خبرخبر

بیان  با  ایران  کیلوگرم   59 وزن  فرنگی کار 
اینکه آسیب دیدگی اش رو به بهبود است 
گفت: به زودی تمریناتش را در کنار سایر 

فرنگی کاران از سر می گیرد.
دیدگی اش  آسیب  درباره   سوریان  حمید 
در جریان تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی 
از  نشدنی  جدا  بخشی  مصدومیت  گفت: 
عنوان  هیچ  به  و  است  قهرمانی  ورزش 
نمی توان از آن جلوگیری کرد. در تمرینات 
آسیب  دچار  گردن  ناحیه  از  گذشته  روز 
شدیدی  بسیار  درد  با  که  شدم  دیدگی 

همراه بود اما خوشبختانه دردم رو به بهبود 
است و انشاله با دعای خیر مردم به زودی 

تمریناتم را از سر می گیرم.
المپیک  و  جهان  طالی  مدال   7 دارنده 
یکماهه ای که  امیدوارم طی فرصت  افزود: 
 2016 المپیک  به  ایران  کاروان  اعزام  تا 
ریو باقیمانده شاهد اخبار آسیب دیدگی و 
مصدومیت افتخارآفرینان کشورمان نباشیم 
بدون  رضا)ع(  امام  کاروان  شاءا...  ان  و 
و  شده  بازی ها  از  دوره  این  راهی  مشکل 

دست پر به کشور بازگردد.

حمید سوریان: آسیب دیدگی ام رو به بهبود است

ملی پوش شنای ایران ادعا کرد در رقابت های 
انتخابی المپیک حماسه سازی خواهد کرد.

آرشام میرزایی، شانس خود را در رقابت های 
کسب سهمیه المپیک باال عنوان کرد و بیان 
داشت: در ابتدای فصل یک رکوردگیری انجام 
شد و با توجه به اینکه بدنم در شرایط مسابقه 
بهترین  تمرینات وجود داشت،  نبود و فشار 
رکوردم را زدم. در بهترین دوران شنای خود 
هستم و می خواهم بهترین عملکرد را داشته 
باشم. مردم دعا کنند، کامال خوشبین و آماده 
کنم.  حماسه سازی  بوداپست  در  تا  هستم 
میرزایی شانس خود را در 50 متر آزاد بیشتر 
عنوان کرد و افزود: در 100 و 200 متر آزاد نیز 
شرکت خواهم کرد ولی ماده اصلی من که هم 
خودم و هم مربیان امید زیادی برای رسیدن به 
ورودی سال 2017 جهان و نیز کسب سهمیه 

المپیک داریم، 50 متر آزاد است.
او همه ی ملی پوشان را دارای شانس کسب 
سهمیه دانست و اظهار داشت: در 50 متر آزاد 
شانس کسب سهمیه وجود دارد. 60 صدم ثانیه 
فاصله تا ورودی فاصله داریم. تمام تالش ملی 
پوشان هم برای کسب سهمیه المپیک و نیز 
رقابت های جهانی است تا حد نصاب الزم را به 
دست آوریم، رقابت های جهانی تابستان 2017 

برگزار می شود.
میرزایی در خصوص وضعیت و شرایط اردو ها 
اردوهای  سال 1394  ماه  آبان  از  کرد:  بیان 

اردوهای  بود  این  بر  قرار  شد.  آغاز  المپیک 
خارج از کشور و اردوی ارتفاع هم داشته باشیم. 
متاسفانه علی رغم تالش فدراسیون، به دلیل 
مشکالت مالی اردوی ارتفاع برگزار نشد. اردوها 
در استادیوم آزادی با تمرینات شنا و بدنسازی 
پیگیری شد تا نوروز 1395 که در فروردین 
ماه مسابقات دبی برگزار شد و من به دلیل 
مشکالت خروج از کشور نتوانستم در مسابقات 
و  رضوانی  پیگیری های  با  کنم.  دبی شرکت 
سمیع زاده مشکل خروج از کشور من حل شد 
و در حال حاضر حدود یک ماه است که در 

اردوی مجارستان حضور داریم.
ملی پوش شنا ادامه داد: اردوی مجارستان قرار 
به  ولی  شود  آغاز  ماه  اردیبهشت  اوسط  بود 
دلیل مسائل نظام وظیفه ای  که بیشتر از 45 
روز نمی توانستیم خارج از کشور باشیم، 12 
خرداد ماه به مجارستان اعزام شدیم و تقریبا 
10 روز تمرینات سخت ادامه داشت و سپس 
وارد مرحله تمرینات آمادگی مسابقه شدیم و از 

فشار تمرینات کاسته شد.
دلسوز  مسئوالن  از  گفت:  پایان  در  میرزایی 
فدراسیون، مربیان زحمتکش تیم، حضرتی و 
کشتکار تشکر می کنم که از زندگی خود زدند 
تا همه جوره تیم را حمایت کنند. همچنین 
رئیس فدراسیون تمام تالش خود را برای بر 
طرف کردن نیاز های مالی و بر پایی اردوها 

کرده است.

برنامه ها و زمان ورود تیم های ملی والیبال 
برای  تهران  به  صربستان  و  ایتالیا  آرژانتین، 
رقابت در هفته سوم لیگ جهانی مشخص شد.

هفته سوم و پایانی دور مقدماتی سطح یک 
لیگ جهانی والیبال از روز جمعه 11 تیرماه آغاز 
می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

در هفته سوم لیگ جهانی 18 دیدار در سطح 
یک برگزار می شود که ایران، فرانسه و آمریکا 

میزبان سه گروه هفته سوم هستند.
تیم ملی والیبال ایران در این هفته در سالن 
12 هزار نفری آزادی تهران میزبان صربستان، 
آرژانتین و ایتالیا خواهد بود که زمان ورود این 

تیم ها به این شرح است:
و 30  آرژانتین ساعت یک  والیبال  ملی  تیم 
دقیقه بامداد روز سه شنبه هشتم تیرماه وارد 

فرودگاه امام خمینی )ره( می شود.
و 50  ساعت 5  صربستان  والیبال  ملی  تیم 
دقیقه بامداد روز سه شنبه هشتم تیرماه وارد 

تهران می شود.

تیم ملی والیبال ایتالیا نیز ساعت 50 دقیقه 
عنوان  به  تیرماه  نهم  چهارشنبه  روز  بامداد 
امام  فرودگاه  وارد  ها  رقابت  این  تیم  آخرین 
خمینی )ره( خواهد شد. تیم های آرژانتین، 
ایتالیا و صربستان پس از برگزاری سه دیدار 
در سالن 12 هزار نفری آزادی، روز دوشنبه 14 
تیرماه تهران را ترک می کنند. تیم ملی والیبال 
کشورمان در نخستین دیدار خود  روز جمعه 

11 تیرماه میزبان صربستان است.
تیم ملی والیبال کشورمان اکنون با دو پیروزی 
برابر آرژانتین و بلغارستان، چهار شکست مقابل 
با پنج  برزیل)دو دیدار(، صربستان و آمریکا، 
امتیاز در جایگاه دهم جدول 12 تیمی این 

رقابت ها قرار دارد.
بدون  صربستان  والیبال  ملی  تیم  همچنین 
شکست و با شش پیروزی متوالی و 18 امتیاز 
در صدر جدول قرار دارد و تیم های برزیل و 
به  امتیاز  با پنج پیروزی و 15 و 14  آمریکا 

ترتیب در رتبه های دوم و سوم هستند.

برنامه های هفته سوم لیگ جهانی والیبال در تهران آرشام میرزایی: 

در بوداپست حماسه سازی خواهم کرد
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وضعیت زیرساختی وخیم 
دستگاه قضایی البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در 
وخیم   زیرساختی  وضعیت  قضایی  دستگاه 
است و با کمبود 60 هزار متر مربعی روبه رو 
هستیم. 80 درصد فضای موجود نیز نیاز به 

بازسازی دارد.
ثبـت  اداره  سـاختمان  افتتـاح  مراسـم 
و  ماهدشـت  امـالک شهرسـتان  و  اسـناد 
سـاوجبالغ در هفتـه قوه قضائیـه با حضور 
قـوه  معـاون  راوری  تویسـرکانی  احمـد 
قضائیـه و رئیـس سـازمان ثبـت اسـناد و 
امالک کشـور، احمـد فاضلیـان رئیس کل 
دادگسـتری اسـتان البرز، عبـاس مرداخانه 
و  اسـتان  اسـناد  ثبـت  اداره  مدیـرکل 
برگـزار  شهرسـتانی  و  اسـتانی  مسـئوالن 

. شد
احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان 
البرز در این مراسم با اشاره به مشکالتی که 
استان شدن البرز در کنار موهبات آن برای 
مردم این منطقه داشته گفت: امیدواریم دیگر 
اتفاق  این  در هیچ جای دیگر کشور شاهد 
نباشیم که استانی بدون زیرساخت های الزم 
ایجاد شود و مجموعه ای با امکانات شهرستان 

تبدیل به استان شود.
وی ادامه داد: اداره ثبت اسناد و امالک استان 
البرز تنها سه ساختمان تحت تملک را در 
اختیار دارد و بقیه ساختمان های در اختیارش 
استیجاری است؛ در دستگاه قضایی وضعیت 
به مراتب وخیم تر است و با کمبود 60 هزار 
متر مربعی روبه رو هستیم. 80 درصد فضای 

موجود نیز نیاز به بازسازی دارد.
تالش های  گذشته  سال  در  افزود:  فاضلیان 
زیادی برای برطرف کردن کمبودها انجام شد 
که منجر به کلنگ زنی برای احداث 22 هزار 
مترمربع فضای جدید اداری شد که با افتتاح 
آن ها به اندازه تاریخ استان، فضای اداری در 

اختیار مجموعه دادگستری قرار می گیرد.
عالی ترین مقام قضایی استان با اشاره به ارتباط 
نزدیک و صمیمانه مجموعه دستگاه های تابعه 
دادگستری با همدیگر و دستگاه های اجرایی 
با روحیه  و  استان گفت: در فضای همدلی 
جهادی تالش می شود کمبودها و مشکالت 

برطرف شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان:

۳0 درصد از آب شرب روستایی زنجان هدر می رود
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان گفت: 30 درصد 
از آب شرب روستایی استان زنجان به علت فرسودگی تاسیسات آبرسانی 

هدر می رود.
محمد حسین مهانفر افزود: در حال حاضر به علت فرسودگی تاسیسات 
آبرسانی بیش از 30 درصد از آب شرب روستایی در استان زنجان هدر می 
رود و برنامه ریزی برای اصالح شبکه آب رسانی روستایی در استان به شکل 

گسترده آغاز شده است.
وی تعداد روستاهای استان زنجان را 904 روستا اعالم کرد و گفت: از این 
تعداد روستا 556 روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی هستند 
و بقیه روستاها که زیر 20 خانوار جمعیت دارند تحت پوشش خدمات این 
شرکت نیستند. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان 
تاکید کرد: شاخص بهره مندی روستاهای باالی 20 خانوار از آب آشامیدنی 

سالم و بهداشتی در استان زنجان، سال گذشته 78.6 درصد بود.
مهانفر افزود: این میزان شاخص نسبت به سال 93 رشد داشته که با این 

وجود این رشد مطلوب نبوده و باید به دنبال بهبود وضعیت باشیم.
وی یادآور شد: 20 کیلومتر از شبکه آبرسانی روستایی استان زنجان طی 

سالجاری نوسازی می شود و این امر باعث کاهش هدر رفت آب می شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان بر مدیریت مصرف 
بهینه آب در استان تاکید کرد و افزود: توجه به این امر مهم باعث صرفه 

جویی در مصرف آب می شود.

معرفی استان کرمانشاه به عنوان مرکز سالمت 
غرب کشور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تصمیم وزارت بهداشت، استان 
کرمانشاه به عنوان مرکز سالمت غرب کشور معرفی شد.

دکتر حسین کریم اظهار داشت: بر اساس تصمیم وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، استان کرمانشاه به عنوان مرکز سالمت غرب کشور معرفی 

شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: ازاین پس کرمانشاه مرکز 

استان های همدان، ایالم و کردستان خواهد بود.
دکتر کریم بیان کرد: وزارت بهداشت موفق شده تا طرح های آمایشی داشته 

باشد و استان های قدرتمند را تقویت کند.
این مسئول افزود: وزارت بهداشت 10  کالن منطقه در کشور معرفی کرده 
و در هر کالن منطقه یک استان به عنوان قطب، رهبری منطقه را بر عهده 

می گیرد.
دکتر کریم اظهار کرد: انتخاب کرمانشاه به عنوان قطب منطقه 3 کشور 
نقطه امیدی برای رسیدن استان به جایگاه اصلی خود در کشور است و برای 
رسیدن به جایگاه واقعی خود باید از تمام ظرفیت های استان استفاده کنیم.

وی افزود: استان کرمانشاه از این پس در حوزه های گوناگون از جمله 
بهداشت، درمان، دارو، غذا، آموزشی، پژوهشی و همه آنچه به حوزه 
سالمت مربوط می شود، قطب و مرکز غرب کشور یا مرکز کالن منطقه 

آمایشی 3 است.
دکتر کریم گفت: از این پس تصمیم های مهم در مورد دانشگاه های منطقه 

غرب در کرمانشاه گرفته می شود.

بنادر  راه و شهرسازی و مدیرعامل  معاون وزیر 
و دریانوردی از پروژه های سرمایه گذاری حوزه 
مواد معدنی و نفتی بندر شهید رجایی بازدید و 
با سرمایه گذاران بخش خصوصی دیدار و گفتگو 
کرد. به گزارش زمان به نقل از واحد اطالعات و 
اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، بازدید از اراضی 200 هکتاری و زون 
نفتی پسکرانه بندر خلیج فارس از جمله برنامه 
های بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 

از بزرگترین بندر تجاری ایران بود.
»محمد سعیدنژاد« و هیات همراه ضمن حضور 
از چندین  ایران  اقتصاد  دروازه طالیی  قلب  در 
پروژه سرمایه گذاری واقع در پایانه مواد معدنی 
)اراضی 200 هکتاری( بندر شهید رجایی بازدید 
و  با مدیران شرکت های سرمایه گذار دیدار  و 

گفتگو کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن بازدید 
از بخش های مختلف این ترمینال، در نشستی به 

منظور بررسی مباحث مربوط به تعیین تکلیف 
بندر شرکت  معدنی  مواد  فعالیت های صادراتی 

کرد؛ این نشست به منظور بررسی دیدگاه های 
کارشناسی و احصاء مشکالت شرکت های سرمایه 
گذار در این پایانه و یافتن راهکاری علمی تعیین 
الگوی ساماندهی صادرات مواد معدنی برگزار شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در معیت 
استاندار هرمزگان و مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان از طرح های سرمایه گذاری ذخیره سازی، 
واقع در  نفتی  فرآورده های  ترانزیت  و  صادرات 

پسکرانه بندر خلیج فارس نیز بازدید کرد.
سعیدنژاد طی نشستی با سرمایه گذاران حوزه 

نفتی نیز به بحث و گفتگو پرداخت.
مشترک  نشست  برگزاری  است،  ذکر  شایان 
بنادر و  اداره کل  با مدیرکل و شورای معاونین 
دریانوردی هرمزگان پایان بخش برنامه یکروزه 
استان  به  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  سفر 

هرمزگان بود.

بازدید مدیرعامل سازمان بنادر از طرح های سرمایه گذاری بندر شهيد رجایی
خبر خبر

جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  تولید 
به میزان 2 میلیون و 920 هزار بشکه در روز 
نفت  تولید  از کل  رسید که معادل 80 درصد 

خام کشور است.
بر اساس این گزارش، مدیر برنامه ریزی تلفیقی 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به تشریح 
شرکت  این  در  خام  نفت  تولید  روند  سیر 
این  خام  نفت  تولید  داشت:  اظهار  و  پرداخت 
شرکت معادل پیش از تحریم ها که حدود سه 

میلیون بشکه بود، رسیده است.
نفتخیز  مناطق  افزود:  موسوي  عبداله  سید 
لغو  از  پس  کوتاهی  مقطع  در   جنوب 
و   شده  نزدیک  تولید  میزان  این  به  ها  تحریم 
برنامه افزایشی تولید نیز در دستور کار قرار دارد 

که باید مقدمات آن فراهم شود.
به  جنوب  نفتخیز  مناطق  دستیابی  دلیل  وي 
حد نصاب تولید پیش از تحریم ها را اقدامات 
حساب شده مهندسی و برنامه ریزی و همچنین 
نگهداری  زمینه  در  متعدد  های  فعالیت  انجام 
لوله  خطوط  و  تأسیسات  اساسی  تعمیرات  و 

دانست.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی مناطق 
صورت  های  اقدام  تشریح  با  جنوب  نفتخیز 
گرفته طی چند سال اخیر و در دوره تحریم، 
اقدام مهندسی درون  انجام حدود 19 هزار  به 

از  بیش  روی  بر  تولید  سازی  بهینه  چاهی، 
کاری  مشبک  عملیات  انجام  چاه،  حلقه   300
از 200 حلقه  بیش  روی  ترمیمی  اقدام های  و 
های  اصالحیه  مورد   650 از  بیش  انجام  چاه، 
اساسی  تعمیرات  مورد   3800 فرآیندی، 
تعمیرات  و  ها  کارخانه  فرآورشی  تجهیزات 
اساسی حدود 290 دستگاه از ماشین آالت دوار 
اشاره کرد و افزود: با توجه به این اقدامات بود 
که توانستیم میزان تولید را در کوتاهترین زمان  

به شرائط قبل از آن برگردانیم.
ملی  در شرکت  تولید  افزایش  درباره سیر  وی 
مناطق نفتخیز جنوب توضیح داد: در ایامی که 
مذاکرات در حال نهایی شدن بود، برنامه ما این 
بود که به تولید نفت پیش از تحریم ها که حدود 
سه میلیون بشکه در روز بود، برسیم. سیاست 
وزارت نفت نیز مبتنی بر بازگرداندن سهم ایران 
از  پیش  در  و کسب جایگاه خود  نفت  بازار  از 
ابالغ شد  دوره تحریم بود؛ براین اساس، به ما 
تا 12  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  که 
از  پیش  تولید  به سقف  باید  امسال  مردادماه  
اسفندماه 1394  افزود: از  برسد.موسوی  تحریم 
سایر اقدامات تعمیرات اساسی برای رسیدن به 
این هدف سرعت بیشتری گرفت، اما یک هفته 
از آن اعالم شد که  شرکت ملی مناطق  پس 
نفتخیز جنوب باید به سرعت به سقف تولید2 

میلیون و 900 هزار بشکه در روز برسد که برای 
این مهم تعمیرات اساسی بخشی  به  دستیابی 
از تأسیسات که آغاز شده بود، متوقف و اجرای 
بخشیدیم  مضاعفی  سرعت  را  دیگری  بخش 
موعد  در  فرآورشی  تجهیزات  و  تاسیسات  تا 

مقررآماده قرار گرفتن در مدار تولید باشند.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب توضیح داد: با مدیریت منسجم 

و اقدامات گسترده، چاههای نفتی به مدار تولید 
بازگشتند و 2 هفته قبل از مهلت تعیین شده 
از سوي وزارتخانه، به مقدار تولید تعیین شده 
یعنی 2 میلیون و 905 هزار بشکه در روز دست 
تولید  برنامه  تحقق  میزان  درباره  یافتیم.وی 
مناطق نفتخیز جنوب در سه ماه نخست سال 
1395 اعالم کرد: تقریبا 100درصد برنامه تولید 

این شرکت محقق شده است.

تولید مناطق نفتخیز جنوب از مرز ٢,٩ میلیون بشکه گذشت

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

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

فاقد سند رسمي
 1394/12/03 مورخه  شماره   139460331011005056 شماره  راي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه 
نهاوند  از  صادره   210 شماره  بشناسنامه  شمس  حسین  متقاضي  بالمعارض 
به  آن  در  احداثي  بناي  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  میرزا  شاه  فرزند 
مساحت  100/53 مترمربع قسمتي از پالک 1894 فرعي از 170 اصلي واقع 
مالکیت حسین خاکباز مي  مالکیت  با  و  قادر عباسپور  از  با خریداري  البرز  در 
باشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته 
صورت  در  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي 

خواهد شد. 41638 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/3/23 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/08 
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمي
برابر آرا اصالحي شماره 139560331009000212 و 139460331009000213 
و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   95/2/15 مورخ 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقاي/ احمد اماني قوناققران فرزند زینال 
زینش بشماره شناسنامه 303 کدملي 6039415436 و باقر اماني قوناققران فرزند 
زینال زینش بشماره شناسنامه 10 کدملي 6039832071 سهم هر یک سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه/ به مساحت 151/44 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالک 504 فرعي از 155 - اصلي واقع در جوادآباد خریداري بصورت سند 
عادي از مالک رسمي آقاي/ روح اله مدیر مسیحائي که مالکیت آن ذیل ثبت صفحه 
481 و 483 دفتر 73 ثبت و سند صادر شده، محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
اداره تسلیم  این  به  اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را  انتشار  تاریخ  از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود  از  از اخذ رسید ظرف مدت یکماه  و پس 
را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  41700 م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/3/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/8
سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم خدیجه جبلی فر دارای شناسنامه شماره 574 بوشهر  به شرح دادخواست به 

95/173 ش 2
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدالحمید  -حسین زادگان بوشهری بشناسنامه 1616 آبادان در تاریخ 1395/3/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-هوتن حسین زادگان بوشهری  به شماره شناسنامه 0011055766 صادره ازتهران 

)پسر متوفی(
2-راستین حسین زادگان بوشهری به شماره شناسنامه 349083639صادره از بوشهر 

)پسر متوفی(
3-خدیجه جبلی فر  به شماره شناسنامه 574 صادره از بوشهر )همسر متوفی(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:95/4/8

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف بوشهر-جاوید راد

تاریخ:1395/4/6             شماره پرونده:934700

آگهی مزایده
 مال غیرمنقول درمرحله اول

درپرونده کالسه 934700 اجراییه صادره از شعبه اول حقوقی شهریارله:آقای علی 
تاجیک وعلیه شرکت بهمن گستر-دهقان نیری بخواسته مبلغ 121/009/715 ریال 
اصل خواسته ومبلغ 6/050/486 ریال نیم عشر دولتی که پس ازطی مراحل قانونی 
و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش به مبلغ 70/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده که سپس مقرر گردید در روزچهارشنبه تاریخ 1395/5/6 از ساعت 10 الی 
11 درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار از طریق مزایده بفروش برسد 
و آدرس اموال به نشانی شهریار رزکان روبه خ امامزاده شرکت بهمن گسترباشد 
لذاطالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع و هماهنگی این اجرا از 
اموال بازدید نموده ودرصورت تمایل درتاریخ یادشده درمراسم مزایده شرکت نمایند 
مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع و هرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10درصد از کل مبلغ فروش فی المجلس از 
خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار 
اخذ و اموال به وی تحویل خواهد شد.مشخصات ملک توقیفی به شرح زیر می باشد.

یک دستگاه گیوتین ورق باطول 3 متر دروضعیت سالم ساخت ایران که توانایی برش 
ورق تاضخامت 8 میلیمتر رادارد که ارزش آن 70/000/000 ریال می باشد. ضمنا 
مبلغ کارشناسی به مبلغ 70/000/000 ریال می باشد و چنانچه روز مزایده مصادف با 
روز تعطیل گردید مزایده درفردای همان روز و ساعت انجام خواهدشد.م.الف: 17150

اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار- خوشنودی

آگهی تاسيس
بافی  وگبه  وگلیم  فرش   4537 تعاونی  شرکت  شرکتنامه  و  اساسنامه  خالصه 
با شناسه ملی  تاریخ 93/2/18 ذیل شماره ثبت 192  ستاره شفق داالهو که در 
14004044251 در دفتر داخلی ثبت شرکت های این اداره به ثبت رسیده جهت 

اطالع عموم و سهام داران آگهی می گردد. 
1-نام و نوع شرکت  : ستاره شفق داالهو –تعاونی 4537 

2-موضوع شرکت :تولید فرش و گلیم بافی و انواع آن با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح 
3-سرمایه شرکت : مبلغ10500000 ریال می باشد که مبلغ 35000000 ریال نقدا 
به شماره حساب 2901/111/2743179/1 بانک توسعه تعاون واریز و مابقی در تعهد 

اعضا می باشد .
4-میران سهم هر یک از شرکا : مبلغ هر سهم 100000 ریال می باشد و تعداد سهام 

35 سهم که هر یک از اعضا دارای پنج سهم مساوی می باشند . 
5-مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . 

6-مدیران شرکت و دارندگان حق امضاء : خانم بتول آقایی ) رئیس هیات مدیره ( – 
نسترن باجالنی ) نایب رئیس ( – صدریه داوودی ) مدیر عامل ( – لیال مرادپور ) عضو 
علی البدل ( – و فرنگیس مرادی به عنوان منشی به مدت سه سال انتخاب گردیدند .

7-مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، برات و سایر اسناد 
و عقود تعهد آور با امضای مدیر عامل ) صدریه داوودی ( و بتول آقایی ) رئیس هیات 

مدیره ( با مهر شرکت دارای اعتبارمیباشد
8-بازرسان شرکت : ویدا همدانی به شماره شناسنامه 108 به عنوان بازرس اصلی و 
هانیه شفیعی به شماره شناسنامه 49400093794 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند .
9-مرکز اصلی و نشانی شرکت : شهرستان داالهو – شهرک سیصد دستگاه – کد 

پستی 67661-14369
رئیس ثبت اسناد و امالک داالهو قامشلو

حصر واثت
 

آقای مهدی نوروزی   به شماره شناسنامه  12537 به شرح دادخواست به کالسه 
950073/410 از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ولی اله نوروزی  به شماره شناسنامه  6 در تاریخ  94/4/22  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 مهدی نوروزی ش ش 12537 ت ت 1361 صادره از تهران پسر متوفی

زهرا نوروزی ش ش 0012256773 ت ت 1369 صادره از تهران دختر متوفی
حسین نوروزی ش ش 112957 ت ت 1367 صادره از تهران پسر متوفی

هادی نوروزی ش ش 65558 ت ت 1365 صادره از تهران پسر متوفی
داود نوروزی ش ش 9653 ت ت 1354 صادره از تهران پسر متوفی

محمود نوروزی ش ش 28308ت ت 1358 صادره از تهران پسر متوفی
کبری سلیمانی بزچلوئی ش ش 2175 ت ت 1336 صادره از تهران همسر متوفی

   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
 110/3519         دبیر  شعبه 410 شورای حل اختالف مجتمع شماره9    تهران

آگهی فقدان سند مالکيت
آقای حسین معدنی پور برابر وکالت شماره 6332 مورخ 94/3/26 دفترخانه 34 
شهریار ازطرف عالیه صفاری نهاد برابر دوبرگ استشهادیه مصدق شده که امضاء 
شهود آن ذیل شماره 6332 دفترخانه 34 شهریار مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان بمساحت 66/26 مترمربع قطعه 7 تفکیکی واقع 
درسمت جنوبی طبقه دوم 2/24 مترمربع آن بالکن است بانضمام انباری مسکونی 
قطعه 4 تفکیکی بمساحت 4/36 مترمربع واقع درسمت جنوب غربی نیم طبقه فوقانی 
بشماره پالک 40821 مفروز از 47 اصلی پالک 2319 فرعی از اصلی مذکور واقع 
درحوزه ثبتی شهریارذیل ثبت 303149 صفحه 188 دفتر 2163 بنام فرزانه آقا جری 
ثبت وسند بشماره چاپی های 324548 ب 93 وصادر وتسلیم شده است سپس برابر 
سند قطعی شماره 16810 مورخ 93/8/27 دفترخانه 26 شهریار به عالیه صفاری 
نهاد منتقل شده است وبرابر ثبت دفترامالک دررهن نمیباشد وبعلت سرقت مفقود 
گردیده است تقاضای صدور سندمالکیت المثنی نموده است لذامراتب باستناد تبصره 
یک ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت دریک نوبت آگهی میشود تاچنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق ویاوجود سند مالکیت نزدخود میباشد 
ازتاریخ نشراین آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبا به ضمیمه سند معامله به 
این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید درغیراینصورت مدت مذکور ونرسیدن واخواهی 

نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .م.الف:17155
  کفیل ثبت اسناد وامالک شهریار-سیدمرتضی موسوی 

مزایده
به موجب اجرائیه کالسه 920234 آقای  غفار غفاری فرزند جبار به رد مال 
صندوق  در حق  نقدی  جزای  پرداخت  ...و  و  سبحان  سیدرضا   آقای  حق  در 
فرعی   8733 شماره  ثبتی  حکم  اجرای  راستای  در  است  شده  محکوم  دولت 
از 165اصلی حوزه ثبتی رباط کریم متعلق به محکوم علیه ازسوی محکوم له 
معرفی گردیده و توسط کارشناس رسمی دادگستری   به شرح ذیل کارشناسی 
شده است ملک مذکور یک واحد آپارتمان واقع در پرند –فاز صفر – خیابان 
تخت جمشید – خیابان نقش جهان – خیابان جام جم- پالک 2  طبقه دوم  
واحد چهار و به مساحت 76/10 متر مربع بوده و دارای انشعابات برق گاز آب 
ارزیابی شده  مجزی  و یک خط تلفن است و به میزان 120/000/00 تومان 
است  ملک فوق در دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب رباط 
کریم به مزایده گذاشته  می شود و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
برنده  از  المجلس  فی  پیشنهادی  مبلغ  درصد  ده  شد.  خواهد  فروخته  نمایند 
مکلف  نامبرده  شود   می  واریز  دادگستری  سپرده  وبه حساب  دریافت  مزایده 
اقدام نماید  باقیمانده ثمن معامله  تا یک ماه نسبت به پرداخت  است حداکثر 
. در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع دولت ظبت و ضبط خواهد شد.م/

الف 636 
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دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب رباط کریم

روزنامه رسمی کشور
))آگهی مناقصه عمومی((

شهرداری در نظر دارد پیاده روسازی دو سمت بلوار شهید مطهری تا دانشگاه امام محمد باقر )ع( را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

1-برآورده اولیه انجام کار: 1/711/097/082 ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 95
2-تاریخ خریداری اسناد: از تاریخ نشر آگهر )95/4/8( لغایت 95/4/12 

3-سپرده شرکت در مناقصه: 5درصد مبلغ برآورد اولیه به میزان 85/554/854 ریال است.
4- شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ 500/000 ریال بابت خریداری اسناد به حساب سیبا درآمد شهرداری به شماره 0108598799000 

واریز نمایند.
5-شرکت کنندگان می بایست حداقل دارای رتبه 5 رشته ابنیه از معاونت برنامه ریزی استاندارد و فرم ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اسناد مناقصه 

را دارا باشند.
6-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
ساری: بلوار آزادی میدان شهید قاسمی تلفن:2-2516000 فاکس:2516176 کدپستی:48148-996646 

 info@sariscity.ir :پست الکترونیک                    www.saricity.ir :پایگاه اطالع رسانی

آگهي مناقصه عمومي

مدیریت اجرائي طرح ساماندهي تپه مرادآب در نظر دارد اجراي عملیات تخریب، تسطیح، پاکسازي و حمل نخاله مازاد 
بافت فرسوده اسالم آباد را از طریق مناقصه عمومي به شرح جدول ذیل به پیمانکار واجد  از مناطق  امالك در بخشي 
 صالحیت واگذار نماید، لذا از پیمانکاران ذیصالح و داراي سابقه در این زمینه که داراي حداقل رتبه 5 )ابنیه یا راه و باند(

 مي باشند دعوت مي گردد، حداکثر تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 95/4/19 جهت خرید و دریافت اوراق مناقصه 
و ارائه پیشنهاد قیمت به دبیرخانه طرح ساماندهي واقع در کرج- میدان آزادگان- بلوار بسیج )45 متري کاج(- روبروي 
مجتمع آموزشي شهید چمران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي 7-32518385-026 تماس حاصل نمایند. ضمنا مدیریت 

مذکور در رد یا قبول تمام و یا یکي از پیشنهادات مختار مي باشد. هزینه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرح عملیات

اجراي عملیات تخریب، تسطیح، پاکسازي مناطق و 
حمل نخاله مازاد امالك تملک شده توسط 

طرح ساماندهي

توضیحات
 

پروژه مذکور مطابق اسناد و مدارك تحویلي 
اجرا خواهد شد و محل اجراي پروژه، کرج 

)مناطق شش گانه اسالم آباد( مي باشد.

مبلغ )به ریال(

3/500/000/000/

ردیف

1

روابط عمومي طرح ساماندهي تپه مرادآب
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

در آسیب های اجتماعی جزء ۵ استان اول کشور هستیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: در حوزه خانواده یک 
سونامی آمده است، اما خودمان متوجه نیستیم.

حبیب رضا ارزانی در مسجد حجت االسالم گلپایگان در مراسم شب قدر 
اظهار کرد: اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی است اما متاسفانه 
در برخی از آسیب های اجتماعی از تهران هم جلوتر است و در آسیب های 

اجتماعی جزء پنج استان اول کشور است.
وی در رابطه با مباحث طالق ادامه داد: آمار طالق ارسال 94 در استان 
اصفهان حدود 33 درصد بود که این یک فاجعه بزرگ است. در حوزه 

خانواده یک سونامی آمده است اما خودمان متوجه نیستیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: در حوزه خانواده 
معضالتی وجود دارد که اسالم، قرآن و اهل بیت برای رفع آن راه کارهایی 
دارند و می توانند وضع موجود جامعه را به سوی صالح، سعادت و رشد پیش 
ببرند. ارزانی خاطر نشان کرد: آیا به همین اندازه ای که فناوری درحال توسعه 
است دین، اخالق و تدین در جوامع دنیا رشد پیدا می کند؟ متاسفانه خیر 

و آمار برعکس است.
وی افزود: 20 سال پیش زمانی که برای تبلیغ به خارج از کشور می رفتیم 
در بسیاری از جوامع آمار بی دینی به اندازه اکنون زیاد نبود، اما امروز این 
طور نیست، عده ای از مردم دنیا می گویند چه لزومی دارد که متدین باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اضافه کرد: در فضای کنونی کشوری همچون 
جمهوری اسالمی ایران می گوید نه تنها مردم ما متدین هستند بلکه نظام اداره 
اجتماع مان نیز جمهوری اسالمی است، ادعای این جامعه ادعای خوبی است 
اما آیا در مقام عمل توانسته است آموزه های دینی را در جامعه عملیاتی کند؟ 
ارزانی خاطر نشان کرد: عدم همفکری زن و شوهر، افشای اسرار خانواده، 
عدم احترام به حقوق یکدیگر، سوءظن، دروغ گویی، خیانت، توقع های بیجا و 

تنگ نظری در خانواده از عوامل طالق است.

برگزاری دومراسم در دو روز

مراسم سوگواری وشعرعلوی ومراسم کتابت 
وخوشنویسی احادیث ماه مبارک رمضان

مسگرنژاد - درروزسوم تیرماه درسالن فرهنگ وارشاداسالمی شهرستان 
دزفول ساعت6 بعداز ظهرمراسم سوگواری شعرعلوی باحضوررئیس فرهنگ 
شاعران  وانجمن  فر  نادرسعادتی  آقای  دزفول  شهرستان  وارشاداسالمی 
دزفول شروع شدکه بااشعاری ازشاعران درمدح امام علی)ع( شهید ازشاعران 
شهبازی دالماسی وپناهی و شیشه گر ومحمدزاده اشعاری درقالب غزل 
وقصیده ودو بیتی سرایی درکنار این کار شاعران باتوجه به سانحه دلخراش 
بیش از20نفرسربازشهیدجاده نی ریزفارس اشعاری درروز به پاس قدردانی 

ازاین شهیدان اشعاری سرودندکه درپایان حوالی افطاربه پایان رسید.
درمراسمی دیگردرروزچهارم تیرماه دراداره شهرستان دزفول مراسمی تحت 
کتابت واحادیث ماه مبارک رمضان توسط انجمن هنرمندان شهردزفول 
که بابیش ازهفتادنفربا در دست داشتن دوات وقلم نی اقدام به نوشتن 
احادیث ائمه اطهار نمودند که آقای نادرسعادتی فر درحین بازدید از آن 
گفت:این کارهنرجویان وهنرمندان وخوشنویسان قابل سپاس می باشدکه 
ازکنارآن افرادهرسنی اعم ازبزرگ تاکوچک اقدام به خوشنویسی احادیث 
نمودندوتوانستند این احادیث رازنده نگه دارندکه این مراسم هم درحوالی 

شروع افطاربه پایان رسید.

استاندار هرمزگان خواستار شد:

برخورد جدی قوه قضاییه 
با شکارچیان متخلف

استاندار هرمزگان با بیان اینکه برخورد جدی قوه 
قضاییه با شکارچیان متخلف را خواستارم، گفت: از 
قوه قضاییه به عنوان استاندار هرمزگان تقاضا دارم که 
پرونده قاتالن دو شهید محیط بان در سریع ترین زمان 
رسیدگی و شدیدترین مجازات را برای آنها در نظر 
بگیرند تا برای دشمنان طبیعت، انسانیت و مظلومیت 

درس عبرتی باشد.
جاسم جادری پیش از ظهر دیروز در مراسم تشییع دو 
شهید محیط بان در بندرعباس، ضمن تسلیت شهادت 
دو شهید محیط بان هرمزگانی افزود: خوشا به سعادت 
شهیدان هرمزی و دهقانی که در روز شهادت موالی 

متقیان علی )ع( تشییع می شوند.
وی با بیان اینکه امروز عدالت به شهادت رسیده است، 
اظهار کرد: اگر چه با شهادت این دو شهید محیط بان 
باید گفت؛ انسانیت و شجاعت به شهادت رسیدند اما 

هیچ گاه خون مظلوم پایه مال نمی شود.
جادری با اشاره به اینکه امام علی )ع( پرچم دار عدالت، 
انسانیت و دفاع از مظلوم بود، خاطرنشان کرد: شهیدان 
هرمزی و دهقانی، مظلومانی بودند که در راه دفاع از 
طبیعت به شهادت رسیدند که به فرموده خداوند باید 
از آن پاسداری کرد زیرا ما از طبیعت آفریده شده ایم و 
باید در راه آبادانی آن بکوشیم نه آنکه دست به ویرانی 

آن بزنیم.
استاندار هرمزگان با بیان انسان های که قصی القلب 
جنایات  چنین  به  دست  جهان  سراسر  در  دارند 
چه  به  مظلومان  این  افزود:  می زنند،  وحشیانه ای 
گناهی به شهادت رسیدند، کسانی که شریف ترین 
افراد هستند و در با وجود درآمد کم، همواره در حفظ 

محیط زیست کشور و استان کوشیدند.
وی با اشاره به اینکه قاتالن این دو شهید در واقع 
پیروان امام علی )ع( را کشند و از انسانیت بویی 
نبرده اند، اضافه کرد: از نیروهای امنیتی و انتظامی و 
دستگاه قضایی که کمتر از 24 ساعت این مجرمان 
را دستگیر کردند، تشکر می کنم و از قوه قضاییه 
به عنوان استاندار هرمزگان تقاضا دارم که پرونده 
قاتالن این دو شهید در سریع ترین زمان رسیدگی 
و شدیدترین مجازات را برای آنها در نظر بگیرند تا 
برای دشمنان طبیعت، انسانیت و مظلومیت درس 

عبرتی باشد.
وی همچنین با تشکر از حضور خانم ابتکار معاون 
مراسم  در  شرکت  و  بندرعباس  در  رییس جمهور 
تشییع دو شهید محیط بان استان، اضافه کرد: امیدوارم 
پرچم دفاع از محیط زیست علیرغم تمامی فشارها 
و تنگ دستی ها همچنان در دولت یازدهم باال نگه 

داشته شود.

خبرخبر

جویی  صرفه  هفته  مناسبت  شیرانی-اصفهان-به 
هفتم  تا  یکم  از  ساله  همه  که  آب  مصرف  در 
حضور   با  خبری  میگردد،نشست  برگزار  تیرماه 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
اندیشه  سالن  در  رسانه  اصحاب  و  وی  معاونین 

شرکت آب و فاضالب برگزار شد.
اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
با صرفه جویی  اینکه  بر  تاکید  با  در شروع جلسه 
جیره  مرحله  به  آب  مصرف  درصدی   20 تا   15
سامانه  که  زمانی  تا  گفت:  رسید،  نخواهیم  بندی 
دوم آبرسانی اصفهان )تونل گالب دو( وارد شبکه 
بسیاری  مشکالت  با  استان  این  نشود  آب  توزیع 

مواجه است.
اینکه  به  اشاره  با   ، نشست  این  در  امینی  هاشم   
تعهد  اینکه  مگر  نیست  روشن  کشور  آب  آینده 
مصرف  جویی  صرفه  بخش  در  اجتماعی  و  ملی 
راستا  این  در  داشت:  اظهار  باشیم،  داشته  آب 
فرهنگ  آب  مصرف  جویی  صرفه  حوزه  در  باید 
سازی شود و حتی دستگاه ها و متولیان حوزه آب 
در خصوص  آیندگان  تا  گیرند  قرار  نقد  مورد  نیز 
وی  نگیرند.  ای  خرده  ما  از  آب  مصرف  مدیریت 
اصفهان طی چند سال  استان  به خشکسالی های 
محسوس  شاخص  افزود:  و  کرد  اشاره  گذشته 
خشکسالی و بی آبی اصفهان، خشکی زاینده رود 
مقاطع  در  که  است  رودخانه  این  شدن  فصلی  و 
شرب،  بخش  در  آن  آبی  بی  تاثیر  سال  مختلف 
مدیرعامل  است.  مشهود  صنعت  و  کشاورزی 
شرکت آبفای استان اصفهان تاکید کرد: به اعتقاد 
کارشناسان بحران آب اصفهان نه از طریق انتقال 
حل  مصرف  مدیریت  با  بلکه  ای  حوضه  بین  آب 
می شود و باید از منابع موجود حداقل بهره وری 
نفری  میلیون   4 به جمعیت  وی  باشیم.  داشته  را 
که  زمانی  تا  گفت:  و  کرد  اشاره  اصفهان  استان 
دو(  گالب  )تونل  اصفهان  آبرسانی  دوم  سامانه 
با  اصفهان  استان  نشود  آب  توزیع  شبکه  وارد 
مشترکین  اگر  و  است  مواجه  بسیاری  مشکالت 
 20 تا   15 جویی  صرفه  تابستان  مصرف  پیک  در 

درصدی را اعمال کنند به مرحله جیره بندی آب 
رسید. نخواهیم 

یک  عنوان  به  وجود  این  با  داشت:  اظهار  امینی 
آب  بهینه  مصرف  دنبال  به  اجتماعی  مسئولیت 
در بین مردم هستیم و به طور قطع حلقه مفقوده 
ها  رسانه  مسیر،  این  در  سازی  فرهنگ  برای 
راستای  در  آبفا  شرکت  اقدامات  به  وی  هستند. 
و  کرد  اشاره  آب  بهینه  مصرف  سازی  فرهنگ 
گفت: این شرکت در سال 94 در بخش صدا 761 
برنامه و در بخش سیما 145 برنامه پخش کرد. به 
در  اصفهان،  استان  آبفای  گفته مدیرعامل شرکت 
خصوص مدیریت مصرف آب بیش از 5 هزار خبر 
و عکس  فیلم  فرهنگی جشنواره  حوزه  در  و  تهیه 
برگزار  مصرف  مدیریت  موضوع  با  آب  های  جلوه 
خانه  کشور،  در  بار  نخستین  برای  همچنین  شد 

فرهنگ آب در اصفهان تاسیس شد.
عنوان  به  آب  های  اصالح شبکه  به  وی همچنین 
کرد  اشاره  شرکت  این  مهندسی  فنی  اقدامات 
از  کیلومتر   265 گذشته  سال  سه  طی  افزود:  و 
شبکه های آب اصفهان را اصالح کردیم همچنین 
اکیپ  اندازی  راه  با  کشور  در  بار  نخستین  برای 
به  نسبت  دنیا  روز  های  تکنولوژی  و  مجهز  های 
نشت یابی شبکه های آب اقدام کرده به گونه ای 
از  ثانیه  بر  لیتر   700 گذشته  سال  چهار  در  که 
امینی  شد.    یابی  نشست  آب  توزیع  های  شبکه 
فشار  مدیریت  سامانه  اندازی  راه  به  همچنین 
داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  اصفهان  شهر  در  آب 
ژاپن،  کشور  و  دنیا  روز  تکنولوژی  از  استفاده  با 
فشار شبکه توزیع آب را رصد می کنیم همچنین 
سامانه تله متری را در 56 شهر استان، راه اندازی 
میزان  اقدامات  این  با  داد:  ادامه  وی  ایم.  کرده 
تولید آب در اصفهان طی سال 89  معادل 372 
میلیون متر مکعب بود که این آمار در سال 94 به 
درحالیست  این  رسیده  مکعب  متر  میلیون   373
که 450 هزار نفر به تعداد مشترکین آب اصفهان 

اضافه شده است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: این 

زمان  از  برهه  این  در  که  است  آن  از  حاکی  آمار 
مکعب  متر  میلیون  یک  اصفهان  آب  تولید  میزان 
افزایش یافته در حالیکه باید ساالنه  این رقم بین 
اقدامات  با  اما  یافت  می  افزایش  درصد   5 تا   4
گرفته  خود  به  کاهشی  روند  حتی  گرفته  صورت 
نخستین  اصفهان  اینکه  به  اشاره  با  وی  است. 
است،  درآمد  بدون  آب  کاهش  در  کشور  استان 
 89 در سال  درآمد  بدون  آب  میزان  داشت:  بیان 

 17,6 به   94 سال  در  که  بود  درصد   25 معادل 
داد:  ادامه  همچنین  امینی  یافت.  کاهش  درصد 
مسکونی  بخش  در  ها  اصفهانی  آب  مصرف  سرانه 
سال  در  لیتر   151 به   86، سال  در  لیتر   189 از 
94 کاهش یافت. وی در ادامه با بیان اینکه برای 

مدیریت  جامع  سند  اصفهان  استان  در  بار  اولین 
تصویب  به  و  تدوین  آب  مصرف  و  توزیع  تامین، 
در  اقداماتی  شد  قرار  اساس  براین  افزود:  رسید، 
کرد  تاکید  باید  و  شود  انجام  استان  آب  خصوص 
پایلوت شناخته  به عنوان  این سند  در حوزه ملی 

شده است.
تاکید  اصفهان  استان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
کرد: براساس این سند ادارات، هتل ها، بیمارستان 

مکلف شدند حتما مخازن استراتژیک را در اماکن 
کمتر  اتفاق  این  متاسفانه  اما  کنند  نصب  خود 
شرکت  ورود  خصوص  در  وی  است.  شده  عملی 
گذاران  سرمایه  جذب  در  استان  فاضالب  و  آب 
حدود  راستا  این  در  کرد:  تاکید  خصوصی،  بخش 

در  خصوصی  بخش  منابع  از  تومان  میلیارد   500
این شرکت  توسط  خارجی  فاینانس  قرارداد  قالب 
قرارداد  آن  تومان  میلیارد   170 که  شده  جذب 
بازسازی شبکه های  برای  با کشور چین  فاینانس 

فاضالب اصفهان بوده که نهایی شده است. 
داخلی  فاینانس  قراردادهای  به  همچنین  امینی 
در شهرهای نجف آباد و تیران اشاره کرد و گفت: 
با  متقابل  بیع  قرارداد  اصفهان  استان  آبفا  شرکت 

شرکت فوالد مبارکه برای فاضالب شهرهای لنجان 
و مبارکه و قرارداد BOA را برای احداث آب شیرین 
کن شهرهای مهاباد و فرحی منعقد کرده است. وی 
قرار  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  براساس  افزود: 
ست دو فقره تصفیه خانه در شهرهای خوانسار، سده 

و ورنامخواست ساخته شود همچنین 155 میلیارد 
احداث شبکه های  برای  متقابل  بیع  قرارداد  تومان 
برخوار منعقد شده است. وی  آباد و  فاضالب نجف 
تاسیسات آب و فاضالب میدان  همچنین جابجایی 
شاخص  های  پروژه  دیگر  از  را  اصفهان  استقالل 
افزود: در راستای کاهش  این شرکت عنوان کرد و 
مراجعات مردم و ارائه خدمات غیرحضوری، سامانه 
اندازی  راه  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  در   1522
اصفهان  استان  اینکه  به  اشاره  با  امینی  است.  شده 
در اجرای پروژه های فاضالب پیش رو است، گفت: 
شاخص برخورداری از شبکه فاضالب در اصفهان 67 
درصد بوده در حالیکه این رقم در کشور 35 درصد 
گذاری  سرمایه  از  استفاده  با  استان  که  چرا  است 
پیش  را  خود  فاضالب  های  پروژه  خصوصی  بخش 

برده است.
مشترکین  خدمات  معاون  نشست،  این  ادامه  در 
به  اشاره  با  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
اینکه مشترکین پرمصرف خانگی و غیرخانگی را در 
استان شناسایی کرده ایم، افزود: در سال 93 حدود 
355 هزار اخطار و در سال 94 نیز 294 هزار و 400 
اخطار به مشترکین پرمصرف داده شد. رضایی تاکید 
کرد: همچنین قرار است به زودی از طریق پیامک 
به مشترکین پرمصرف آب اصفهان اخطارهای الزم 

داده شود. 
وی در ادامه افزود: در سال 93  میزان فروش آب 
در استان 302 میلیون مترمکعب بود که با کاهش 
1,5 درصدی در سال 94 به 297 میلیون مترمکعب 

رسیده است. 
معاون بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان در 
تاثیر  و  زاینده رود  به خشکی رودخانه  این نشست 
در حال  و گفت:  کرد  اشاره  فلمن  های  چاه  بر  آن 
رود ظرفیت چاه  زاینده  دلیل خشکسالی  به  حاضر 
های فلمن از 2500 لیتر در ثانیه به 400 لیتر در 
شرکت  غالمی،  گفته  به  است.  یافته  کاهش  ثانیه 
آبفای استان اصفهان با برنامه ریزی های مختلف و 
حفر چاه ها سعی کرده درتابستان امسال مشکلی در 

تامین آب شرب مشترکان نداشته باشد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

به عنوان یک مسئولیت اجتماعی به دنبال مصرف بهینه آب در بین مردم هستیم

بسته های سرمایه گذاری شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب مشتمل بر طرحهای توسعه ای 
در انتظار نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی 

است.
به گزارش روابط عمومی، مدیر تولید شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب با تشریح بخشی از 
طرحهای توسعه ای این شرکت اظهارداشت : 
در انتظار نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی 

هستیم.
میدان  توسعه  طرح  به  دبیری،  عبدالرضا 
و  گاز  کارخانه  احداث  و  بنگستان  کارون 
شهیدان  هفت  ناحیه  در   1700 گازمایع 
مسجد سلیمان اشاره کرد و افزود: طرح های 
خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  ای  توسعه 
با  که  شد  مطرح  تهران  کنفرانس  در  در محدوده عملیاتی شرکت مسجد سلیمان اجرای آنها زنجیره جمع آوری گازهای همراه جنوب 

محقق می شود.
بر  افزون  طرحها،   این  اجرای  با  گفت:  وي 
مایعات  بشکه  هزار  از 13  بیش  روزانه  تولید 
سنگین تر از اتان ، 150 میلیون فوت مکعب 
به  نیز  بشکه  از 10 هزار  بیش  و   گاز سبک 

تولید روزانه نفتا اضافه می شود.
خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  تولید  مدیر 
مطالعات  بودن  آماده  به  اشاره  با  جنوب، 
شدن  نهایی  منتظر  شد:  یادآور  طرح،  فنی 
قراردادهای جدید نفتی و حضور سرمایه گذار 

برای تامین منایع مالی و توسعه آن  هستیم
دبیری گفت: برای طرحهای فوق، شرکتهای 
پتروشیمی ایرانی نیز اظهار تمایل کرده اند و 
باید منتظر ارائه پیشنهادها و ارزیابی گزینه ها 

باشیم.

طرحهای توسعه ای مناطق نفتخیز جنوب در انتظار قراردادهای جدید

اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  کل  مدیـر 
چهارمحـال و بختیـاری  گفـت: بخشـودگی 
بـه  حسـاب  خـوش  کارفرمایـان  جرائـم 
بـه  کمـک  بـر  عـالوه  کـه  اسـت  گونـه ای 
رفـع مشـکالت واحدهـای تولیدی مشـوقی 
بـرای کارفرمایـان در انجام تعهـدات در برابر 
نیـروی کار و پرداخـت بـه موقـع حـق بیمه 

باشـد.
روابـط  از  نقـل  بـه  زمـان  گـزارش  بـه 
عمومـی اداره کل تأمیـن اجتماعی اسـتان، 
غالمرضـا محمـدی  اظهـار داشـت: مطابـق 
آیین نامـه اجرایـی ماده 13«قانـون حداکثر 
در  و خدماتـی  تولیـدی  تـوان  از  اسـتفاده 
تامیـن نیازهـای کشـور و تقویـت آنهـا در 
امـر صـادرات و اصـالح مـاده 104 قانـون 
 »91/5/1 مصـوب  مسـتقیم  مالیاتهـای 
آن دسـته از واحدهـای تولیـدی، صنعتـی 
حـوادث  دلیـل  بـه  کـه  فعـال  معدنـی   و 
غیرمترقبـه، نوسـانات نـرخ ارز و فشـارهای 
بـرای  ظالمانـه  تحریم هـای  از  ناشـی 
پرداخـت حـق بیمه دچار مشـکل شـده اند، 
می تواننـد بـا پرداخـت اصـل حـق بیمـه از 

جرایـم مربوطـه معـاف شـوند.
وی ادامـه داد: بـرای همـکاری و همراهـی 

هرچه بیشـتر بـا واحدهای تولیـدی و کمک 
بـه رونـق اقتصـادی، تسـهیالتی نیـز بـرای 
تقسـیط اصـل بدهی هـای بیمـه ای در نظـر 
البتـه در صـورت  گرفتـه شـده اسـت کـه 
تمایـل بـه پرداخـت حـق بیمـه بـا اقسـاط 
جرائـم  از  بخشـی  بایسـتی  طوالنی تـر، 

بیمـه ای نیـز پرداخـت شـود.
مدیـر کل تأمیـن اجتماعـی اسـتان گفـت: 
نامـه بـر  ایـن آئیـن  کارگاه هـای مشـمول 
را  خـود  بیمـه ای  بدهـی  اینکـه  اسـاس 
از  می کننـد،  پرداخـت  صـورت  چـه  بـه 
بخشـودگی جرائـی بـه میـزان 50 تـا 100 
درصـد برخوردار خواهند شـدکه  پیشـنهاد 
بدهـی  دارای  تولیـدی  واحدهـای  بـه  مـا 
بیمـه ای معـوق این اسـت کـه با اسـتفاده 
از ایـن تسـهیالت بدهی هـای بیمـه ای خود 
پرداخـت  سـاله  یـک  زمانـی  بـازه  در  را 
کننـد تـا از 100 درصـد بخشـودگی جرائم 

برخـوردار شـوند.
از  را  کارفرمایـان  حسـابی  خـوش  وی 
مزایـا  ایـن  از  اسـتفاده  شـرایط  مهمتریـن 
برشـمرد و گفـت: خـوش حسـابی نیـز در 
ایـن قانـون بـه خوبـی تعریف شـده اسـت و 
بـه کارفرمایـی اطـالق می شـود کـه در بازه 

زمانـی 18 ماهـه قبـل از بـروز مشـکل یـا 
بحـران حداقـل در 16 مـاه لیسـت و حـق 
پرداخـت  موقـع  بـه  را  خـود  کارگاه  بیمـه 

کـرده باشـد.
بـروز  بـودن  ارادی  غیـر  افـزود:  محمـدی  
توسـط  کارگاه   در  بحـران  یـا  مشـکل 
کمیته هـای فنـی سـازمان تأمیـن جتماعی 
بـا ارائـه مـدارک از سـوی مراجـع ذیصـالح 
تقسـیط  نحـوه  و  می شـود  داده  تشـخیص 
بدهی هـای نیـز بر اسـاس ضوابـط معین در 

اسـتان و واحدهـای تخصصی سـازمان مورد 
می گیـرد. قـرار  رسـیدگی 

وی ارائـه ایـن پیشـنهاد از سـوی سـازمان 
و  ارزشـمند  گامـی  را  اجتماعـی  تأمیـن 
اثرگـذار در راسـتای اجـرای منویـات مقـام 
معظـم رهبـری در رابطه با اقتصـاد مقاومتی 
ارزیابـی کـرد و گفـت: امیدواریم ایـن اقدام 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی زمینه سـاز رونق 
در  اشـتغال  و  تولیـد  افزایـش  و  اقتصـادی 

واحدهـای تولیـدی باشـد.

مدیر کل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
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معاون وزیر نفت:

 ظرفیت های پتروشیمی تبریز صنایع 
پایین دستی را توسعه می دهد

محصوالت  تولید  گفت:  پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
متنوع در پتروشیمی تبریز فرصتی استثنایی برای توسعه صنایع 

پایین دستی پتروشیمی در منطقه است.
این  ارشد  مدیران  و  مدیرعامل  با  دیدار  در  شاهدایی  مرضیه 
 20 از  بیش  و  محصول   11 تولید  امکان  اظهارکرد:  شرکت 
پتروشیمی  مجتمع  در  پتروشیمی  انواع محصوالت  گرید)رتبه( 

تبریز می تواند منجر به توسعه صنایع تکمیلی در منطقه شود.
وی با بیان این که نیروی انسانی شاغل در پتروشیمی تبریز از 
از   : امیدواری کرد  ، اظهار  قابلیت های فراوانی برخوردار است 
ای صنعت  توسعه  های  در طرح  کارکنان  این  توان  و  تخصص 

پتروشیمی کشورمان بتوان به بهترین شکل بهره برد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اظهار کرد: پتروشیمی تبریز 
به دلیل دارا بودن زیر ساخت های صنعتی و انسانی مطلوب می 
تواند در تکمیل زنجیره ارزش نقش آفرین باشد و از ظرفیت های 

موجود باید به بهترین شکل استفاده کرد.
مدت  بلند  های  ریزی  برنامه  راستا  همین  در   : افزود  وی 
همکاری میان پاالیشگاه و پتروشیمی تبریز با هدف استفاده از 

ظرفیت های مشترک ضروری است .
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که امروز 
پتروشیمی رکن اصلی صادرت غیرنفتی کشور است، گفت: برای 
رفع برخی مشکالت موجود که پتروشیمی های مصرف کننده 

خوراک مایع با آنها مواجه هستند، آمادگی داریم .
مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز هم با اعالم اینکه سال گذشته 
به  این شرکت  انواع محصوالت پتروشیمی توسط  368 هزار تن 
بازارهای داخلی و خارجی عرضه شد ، گفت: امسال درصدد افزایش 

تولید 17 درصدی و رساندن تولید به 384 هزار تن هستیم.
سید جواد سلیمانی با اشاره به ظرفیت های این مجتمع بزرگ 
تولیدی خطه شمال غرب کشور ، توجه ویژه شرکت ملی صنایع 
را  تبریز  به  غرب  اتیلن  انتقال  پروژه  تکمیل  در  پتروشیمی 

خواستار شد.
وی با اشاره به تولید گریدهای ویژه در پتروشیمی تبریز، گفت: 

تقاضای بازار منطقه بیش از میزان تولید این مجتمع است.
سلیمانی اظهارکرد: تقاضای بازارهای جهانی به ویژه کشورهای 

اروپایی بیش از 3 برابر ظرفیت کنونی این شرکت است.
وی اظهارکرد: عالوه بر کشورهای آسیای میانه و جنوب شرقی، 
 ، اسپانیا   ، ایتالیا  کشورهای  قفقاز  حوزه  و  عربی   ، آفریقایی 
انگلستان ، آلمان ، روسیه ، اکراین ، بالروس ، فرانسه ، بلژیک، 
عمده  ترکیه  و  یونان  چین،  هند،  چک،   ، رومانی   ، بلغارستان 

مشتریان فرآورده های پلیمری پتروشیمی تبریز هستند.
از  واحد سولفورزدایی  اینکه طرح ساخت  به  اشاره  با  سلیمانی 
اندازی  از راه   ، جمله طرح های توسعه پتروشیمی تبریز است 
سیستم پایش آنالین و همچنین طرح امحای گازهای آالینده و 
بازیابی گازهای همراه فلر در این شرکت خبرداد و گفت: حفظ و 

صیانت از محیط زیست راهبرد این مجتمع است.
سال  بودجه  قانون  در  تبریز  پتروشیمی  مجتمع  طرح  اجرای 
1366 کل کشور تصویب و کلیات طرح در بهمن ماه 1367 به 

تائید هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسید. 
فعالیت های طراحی و مهندسی این مجتمع در نیمه دوم سال 

1368 و عملیات نصب در سال 1371 آغاز شد.
مایع است که  و گاز  نفتای سبک و سنگین   ، خوراک مجتمع 

بخش عمده آن از پاالیشگاه تبریز تامین می شود.

حجم معامله برق در بورس انرژی کاهش یافت

روندی  با  گذشته  هفته  در  انرژی  بورس  در  برق  معامله  حجم 
کاهشی، 9 هزار و 296 مگاوات ساعت رقم خورد.

در هفته گذشته )29 تا 31 خرداد ماه و 1 تا 2 تیر ماه( در بورس 
انرژی، به ترتیب در نماد کم باری روزانه معادل 5 هزار و 248 
مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 290 هزار ریال بر مگاوات 
بار پیک روزانه معادل 5 هزار و 243 مگاوات  نماد  ساعت، در 
ساعت برق با قیمت متوسط 344 هزار و 499 ریال بر مگاوات 
ساعت و در نماد بار پایه روزانه معادل یک هزار و 728 مگاوات 
بر مگاوات  با قیمت متوسط 344 هزار و 80 ریال  ساعت برق 
ساعت بین خریداران و فروشندگان انرژی معامله شد و در نماد 

میان باری هیچ معامله ای صورت نگرفت.
هفته  این  طی  در  شده  انجام  معامله های  ارزش  اساس  این  بر 

نزدیک به 3 میلیارد ریال بوده است.
پایه  بار  نماد  متوسط  قیمت  می شود  مشاهده  که  طور  همان 
دلیل  همین  به  است،  پیک  بار  نماد  متوسط  قیمت  به  نزدیک 
در  و  داشته  پیک  بار  نماد  خرید  به  بیشتری  تمایل  خریداران 

نتیجه حجم معامالت این نماد بیشتر بوده است.

21حلقه چاه غیرمجاز در محدوده امور آب 
تهران بزرگ مسدود شد

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ از پر و مسلوب المنفعه شدن 
21حلقه چاه غیرمجاز در خرداد ماه امسال خبر داد.

وحید مرادی نسب افزود: با تالش ماموران گشت و بازرسی امور 
منابع آب تهران بزرگ و کسب دستور قضایی، تعداد 21حلقه 

چاه غیرمجاز در خرداد ماه گذشته پر و مسلوب المنفعه شد.
این مقام مسوول با بیان اینکه برخورد با تخلفات صورت گرفته 
امور  وظایف  جمله  از  زیرزمینی  و  سطحی  های  آب  منابع  در 
با اجرای این  منابع آب تهران بزرگ محسوب می شود، گفت: 
عملیات و انسداد 21 حلقه چاه غیرمجاز، از خروج بیش از 950 
هزار و 400 مترمکعب آب از سفره آب زیرزمینی تهران بزرگ 

جلوگیری خواهد شد.
به گفته مرادی نسب، این تعداد چاه غیرمجاز در مجموع 660 
متر عمق و 48 لیتر بر ثانیه آبدهی داشته که به همت ماموران 
گشت و بازرسی و در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی 

منابع آب زیرزمینی استان تهران پر شده است.
وی یادآور شد: در این ماه به 25 مورد استعالم منابع آب های 
سطحی مربوط به شهرداری های مناطق 22 گانه شهر تهران و 

اداره های ثبت اسناد و امالک پاسخ داده شده است.
به گزارش ایرنا، مسئولیت حفاظت و نظارت بر بهره برداری از 
های  شهرستان  حوزه  در  زیرزمینی  و  سطحی  های  آب  منابع 
تهران، اسالمشهر و پردیس بر عهده امور آب تهران بزرگ است.
وسعت این حوزه یک هزار و 900 کیلومتر مربع است و جمعیتی 
نزدیک به 10 میلیون نفر ساکن این حوزه هستند که حدود 9 

میلیون نفر آنان در شهر تهران سکونت دارند.

آرامش بازار نفت پس از خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا

بازار  فعاالن  که  دوشنبه  روز  نفت  قیمت های 
شوک رای هفته گذشته انگلیس برای خروج 
از اتحادیه اروپا را بهتر هضم کردند و دریافتند 
این همه پرسی تاثیر چندانی بر تقاضای جهانی 

برای انرژی نخواهد گذاشت، تثبیت شدند.
به گزارش ایسنا، قیمت نفت خام آمریکا با 18 
سنت افزایش، به 47.81 دالر در هر بشکه رسید.

نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی است با 
35 سنت افزایش نسبت به قیمت نهایی روز 

جمعه، 48.76 دالر در هر بشکه معامله شد.
بازارهای  که  جمعه  روز  پایه  قیمت  دو  هر 
مالی جهانی در واکنش به رای مردم انگلیس 
به خروج از اتحادیه اروپا ریزش کردند، حدود 
ترک  کمپین  داشتند.  کاهش  درصد  پنج 
اتحادیه اروپا با جلب حدود 52 درصد از رای 
مردم انگلیس در برابر رای 48 درصدی حامیان 

ماندن در این بلوک به پیروزی رسید.
اما قیمت های نفت روز دوشنبه که تحلیلگران 
اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  خروج  کردند  اظهار 
تاثیر چندانی بر معامالت فیزیکی نفت نخواهد 

داشت، تثبیت شدند.
گروه مالی گولدمن ساش در گزارشی نوشت: 
اگر تولید ناخالص داخلی انگلیس در واکنش به 
رای خروج حداکثر دو درصد کاهش پیدا کند، 
تقاضا برای نفت در انگلیس به میزان یک درصد 
یا 16 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت که 
برابر با 0.016 درصد از تقاضای جهانی است که 

رقم ناچیزی است.
نگرانی های  از  یکی  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
شده  پاالیش  محصوالت  فزاینده  اشباع  بازار 

بویژه در آسیاست.
چند  در  قوی تر  تقاضای  و  عرضه  دورنمای   
هفته گذشته از قیمتهای نفت حمایت کرده 
برنامه ریزی نشده در کشورهای  و قطعی های 
به  نیجریه  و  کانادا  مانند  بزرگ  تولیدکننده 
حذف مازاد عرضه در بازار کمک کرده است. 
آماری که روز جمعه از سوی گروه صنعتی بیکر 
هیوز منتشر شد نشان داد که شمار دکلهای 
برای  آمریکا هفته گذشته  فعال  حفاری نفت 
نخستین بار در یک ماه اخیر کاهش داشت و 
با هفت حلقه کاهش، به 330 حلقه رسید. این 
آمار نگرانی ها نسبت به آغاز بهبود تولید نفت 

آمریکا را کمتر کرد.

صادرات نفت ایران
از 2/۵میلیون بشکه گذشت

گازی  میعانات  و  خام  نفت   صادرات  مجموع 
ایران برای نخستین بار در سال های اخیر از 2.5 

میلیون بشکه گذشت.
بر اساس این گزارش، آخرین آمارهای صادرات 
نفت ایران حاکی از این است که ایران در ماه 
خرداد مجموعا بیش از 2.5 میلیون بشکه نفت و 

میعانات گازی صادر کرده  است.
هر چند برخی گزارش ها حاکی از این است که 
سطح صادرات نفت ایران از سطح پیش از اعمال 
تحریم ها هم فراتر رفته است اما مسئوالن ارشد 
به سطح  ما هنوز  دارند که  تاکید  نفت  وزارت 

صادرات پیش از تحریم ها نرسیده ایم.
وزیر نفت با تایید این آمار با اشاره به این که 
این امکان وجود دارد که تا جلسه بعدی اوپک 
به سطح تولید پیش از تحریم ها همچنان دست 
نیابیم، احتمال طرح دوباره موضوع فیریز نفتی 

را ضعیف دانست.

ایران سومین تامین کننده 
نفت خام هند شد

ایران با تامین بیش از 500 هزار بشکه نفت خام 
هند، پس از عربستان و عراق سومین تامین کننده 

نفت خام این کشور است.
نقل  و  حمل  زمینه  در  شده  منتشر  اطالعات 
دهد،  می  نشان  نفت  وزارت  از سوی  نفتکشها 
میانگین واردات نفت خام هند در سه ماهه نخست 
سال 2016 به سطح چهار میلیون و 350 هزار 
بشکه در روز رسید که در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال حدود 500 هزار بشکه در روز بیشتر شده 
است. با این حال، واردات نفت خام هند در این 
مدت نسبت به سه ماهه چهارم سال 2015 حدود 

40 هزار بشکه در روز کاهش نشان می دهد.
از نظر واردات ماهانه نفت خام نیز میانگین واردات 
هند در ماه مارس به سطح چهار میلیون و 310 
هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه پیش از 
آن )فوریه(، حدود 670 هزار بشکه در روز کمتر 

بوده است.
براساس آمار منتشر شده، در میان صادرکنندگان 
نفت خام به هند، عربستان با صادرات روزانه حدود 
850 هزار بشکه نفت خام در ماه مارس در جایگاه 
نخست قرار گرفت. این در حالی است که صادرات 
نفت خام عراق به این کشور با 250 هزار بشکه در 
روز کاهش نسبت به ماه قبل به 658 هزاربشکه در 
روز رسید. در این میان، حجم واردات نفت خام 
هند از ایران در ماه مارس به متوسط 505 هزار 
بشکه در روز رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن 
حدود 290 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

خریدار  ترین  اصلی  هند  »اسار«  پاالیشگاه 
روزانه  که  بود  مارس  ماه  در  ایران  نفت خام 
207 هزاربشکه نفت خام وارد کرد و پس از آن، 
پاالیشگاههای»مانگلو« و »ریالینس« به ترتیب با 
خرید 130 و 90 هزار بشکه در روز نفت خام از 

ایران در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.

نفت در جهان

مجلس  که  طرحی  لغو  احتمال  نفت  وزیر 
خود  فعالیت  هفته های  آخرین  در  نهم 
سوخت  سامانه  از  استفاده  ادامه  مورد  در 
به  را  بنزین  کردن  نرخی  دو  و  بنزین 
در  و  دانست  قوی  را  بود  رسانده  تصویب 
بحث  در  احتماال  ما  کرد:  اظهار  باره  این 
را  طرح  این  حذف  تقاضای  بودجه  اصالح 

به مجلس می دهیم.
الزم  بر  تاکید  با  زنگنه  ایسنا،  گزارش  به 
مورد  در  سوخت  ازکارت  استفاده  نبودن 
است  این  جالب  نکته  کرد:  عنوان  بنزین، 
از  ما  مشابه  زمان  در  گذشته  سال  که 
کارت سوخت و بنزین سهمیه ای استفاده 
را  انها  از  کدام  هیچ  االن  که  می کردیم 
گفته می شود  نیز  این مدت  در  و  نداریم 
و  به سامانه حمل  میلیون خودرو  که یک 
نقل کشور اضافه شده است و این درحالی 
است که تنها 1.7 درصد مصرف بنزین رشد 
پیداکرده است و این آمار به این معنا است 
مصرف  بنزین  معقول  صورت  به  مردم  که 
می کنند و کارت سوخت هیچ گونه تاثیری 

در کنترل مصرف سوخت ندارد.
هایی  الیحه  چنین  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
تنها موجب آزار رساندن به  مردم می شود 
تاکید کرد چرا ما میخواهیم مردم را اذیت 
کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول 
با  حتما  بگوییم  که  است  آزار  نوعی  دارند 

کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که 
به طور متوسط مردم از 60 لیتر نیز بیشتر 

مصرف نمی کنند.
ما  گویند  می  برخی  داد:  ادامه  زنگنه 
برای  ها  سوخت  کارت  این  از  میخواهیم 
طی  ما  کنیم.  استفاده  اطالعات  دریافت 
سال ها استفاده از سامانه سوخت میلیون ها 
اطالعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک 

از آنها تا کنون استفاده ای کرده ایم؟
وزیر نفت تصریح کرد: بهتر است یک چیز 
به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا 
می دهیم  انجام  ما  تنها  و  دهد  نمی  انجام 
را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری 

را  شود  می  انجام  دنیا  جای  همه  در  که 
اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. 
هوشمند  سامانه  از  دنیا  در  کس  هیچ 
زمانی  البته  است،  نکرده  استفاده  سوخت 

اثر داشت، اما تمام شده است.
این  از  استفاده  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارد،  اصرار  گازوئیل  مورد  در  سامانه 
از  که  زمانی  از  البته  کرد:  نشان  خاطر 
استفاده  گازوئیل  حوزه  در  پیمایش  طرح 
مصرف  درصد   15 تا   12 بین  کرده ایم، 
این حامل انرژی کم شده است که این به 

معنای کاهش قاچاق در این حوزه است.
زنگنه ادامه داد: فعال برای تحویل سوخت از 

بارنامه استفاده می کنیم، اما بعد از این به 
پیمایش با GPS   تبدیل می شود. اما باید 

حمل و نقل داخل شهر را نیز اصالح کنیم.
در  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  نفت  وزیر 
شدن  نرخی  دو  الیحه  تغییر  عدم  صورت 
روی  را  اول  نرخ  با  مصرف  سقف  سوخت 
داد، گفت:  قرار خواهند  ماه  در  لیتر   150
از  استفاده  به  نیازی  دیگر  صورت  این  در 
بنزین با نرخ دوم نیست. به نظر من اجبار 
به استفاده از کارت سوخت باعث می شود 
تبدیل  معامله  برای  ابزاری  به  کارت  این 

شود.
وی تصریح کرد: دو قیمتی شدن سوخت 
معادل فساد است و من معتقدم که از این 

راه چیزی نصیب دولت نمی شود.
زنگنه درباره تغییر قیمت سوخت در طرح 
اصالح بودجه گفت: تصمیم گیری در این 

مورد بر عهده دولت است.
وزارت  تعامل  درباره  همچنین  نفت  وزیر 
دهم  مجلس  انرژی  کمیسیون  با  نفت 
البته این کمیسیون به تازگی  عنوان کرد: 
تشکیل شده است، اما نگاه من به آن مثبت 
انرژی  با کمیسیون  ما  اگرچه روابط  است. 
تعامالت  و  بود  مثبت  نیز  قبل  مجلس  در 
نیز  کمیسیون  این  داشتیم.  هم  با  خوبی 
خوبی  تعامالت  قطعا  و  بود  خواهد  بهتر 

خواهیم داشت.

وزیر نفت:

دولت پیشنهاد تک نرخی شدن بنزین را به مجلس می برد

عملیات راه اندازی و بهره برداری دریافت گاز از 
خط لوله  میدان مشترک سلمان به پاالیشگاه 
چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی کلید خورد.

استان  در  سلمان  گازی  و  نفتی  میدان 
هرمزگان در 144 کیلومتری جنوب جزیره 

الوان واقع شده است.
این میدان هیدروکربوری با میدان ابوالبوخوش 
دارای ذخایر مشترک  عربی  متحده  امارات 

است.
میدان سلمان همزمان با فعالیت شرکت نفت 
شد.  کشف  میالدی   1960 دهه  در  الوان 
اکتشافی آن در سال 1965  نخستین چاه 

حفر و تولید آن از سال 1968 آغاز شد.
میدان نفتی سلمان براساس آخرین آمارهای 
داده شده 44 حلقه چاه نفتی و 10 حلقه چاه 

گازی دارد.
به گزارش وزارت نفت، سرپرست پاالیشگاه 
گاز  درباره  جنوبی  پارس  مجتمع  چهارم 
تولیدی در میدان مشترک نفت و گاز سلمان 
گفت: گاز تولید شده از 9 حلقه  چاه در این 
میدان به وسیله  خط 36 اینچی به جزیره 
سیری ارسال و پس از جداسازی مایعات، با 
کمپرسورهای تقویت کننده  فشار به خط لوله 

ارسالی سیری به عسلویه تزریق می شود.
بهزاد ساالری افزود: این گاز با فشار 76 بار 
و دمای 27 درجه سانتیگراد وارد پاالیشگاه 

فازهای 6 تا هشت مجتمع گاز پارس جنوبی 
می شود.

برای  چهارم  پاالیشگاه  داد:  ادامه  وی 
مکعب  فوت  میلیون  روزانه 500  فرآوری 
گاز )معادل روزانه 14 میلیون مترمکعب( 
خوراک از سکوی سیری دریافت می کند 
همه  با  پاالیشگاه  این  فرآورش  واحد  و 
تاسیسات  اندازی  راه  به  نسبت  تالش 
های  اقدام  سیری  جزیره  از  گاز  دریافت 

الزم را انجام داده است.
عملیات  در  نواقص  همه  رفع  به  ساالری 
هدف  با  گفت:  و  کرد  اشاره  راه اندازی 
بهبود عملکرد و پایش مستمر، تاسیسات 
دریافت گاز ترش از جزیره  سیری و تاثیر 
بهره  از  پس  پاالیش  واحدهای  بر  آن 
موارد  همه  و  شود  می  بررسی    برداری، 
مانند دما، فشار، محدودیت شدت جریان 
مورد  دریافتی  گاز  ترکیبات  و  ردیف  هر 
نظارت دقیق کارشناسان در این پاالیشگاه 

قرار می گیرد.
پارس  مجتمع  چهارم  پاالیشگاه  سرپرست 
جنوبی یادآوری کرد: تاسیسات دریافت گاز 
بهره برداری است و پس  هم اکنون در حال 
از دریافت گاز ترش میدان سلمان از جزیره 
سیری توسط ردیف اول به فازهای اول، دوم، 

سوم، نهم و دهم ارسال می شود.

با امضای سه قرارداد کوتاه مدت فروش 
تک محموله نفت با سه شرکت »سپسا، 
حجم  پترولیوم«  برتیش  و  رپسول 
سه  به  اسپانیا  به  ایران  نفت  صادرات 

میلیون بشکه در ماه افزایش یافت.
به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران 
منظور  به  قراردادی  اسپانیا  رپسول  و 
صادرات ماهانه یک محموله یک میلیون 
پس  تا  کردند  امضا  خام  نفت  بشکه ای 
به دومین مشتری  رپسول  از »سپسا«، 

نفت ایران در اسپانیا امضا شود.
سال  پایانی  روزهای  از  اساس  این  بر 
»سپسا«  با  قراردادی  ایران  گذشته 
به منظور صادرات یک محموله  اسپانیا 
یک میلیون بشکه ای نفت امضا کرد که 
فروش  حجم  جدید  قرارداد  امضای  با 
دو  به  اروپا  جنوب  کشور  این  به  نفت 

برابر افزایش یافته است.
ایران  نفت  ملی  شرکت  این،  بر  عالوه 
با  دیگری  خام  نفت  فروش  قرارداد 
در  انگلیس  پترولیوم  برتیش  شرکت 
امضا  محموله  تک  قراردادهای  قالب 
کرده است که حجم فروش این محموله 
در  بشکه  میلیون  یک  خام حدود  نفت 

ماه برآورده شده است.
در مجموع با امضای سه قرارداد فروش 
شرکت های  پاالیشگاه های  به  نفت 
در  پترولیوم  برتیش  و  رپسول  سپسا، 
ایران  خام  نفت  فروش  حجم  انگلیس 
در مقایسه با روزهای نخست تحریم به 

اسپانیا تا سه برابر افزایش یافته است.
امور  مدیر  قمصری  سیدمحسن 
هم  ایران  نفت  ملی  شرکت  بین الملل 
شرکت  با  گفتگوها  آغاز  تایید  با  اخیرا 
صورت  در  است:  گفته   ،BP انگلیسی 
شرکت  به  نفت  فروش  امکان  توافق 
نفت  خوراک  تامین  و  پترولیوم  برتیش 
این شرکت  پاالیشگاه های  از  یکی  خام 

یا سایر  و  آفریقای جنوبی  در  انگلیسی 
نقاط جهان وجود دارد.

جوادی  الدین  رکن  حال،  همین  در 
هیدروکربوری  منابع  بر  نظارت  معاون 
شرکت  سابق  مدیرعامل  و  نفت  وزارت 
اینکه  بیان  با  اخیرا  هم  نفت  ملی 
از  برای  هم  دیگری  جداگانه  مذاکرات 
شرکت  با  خام  نفت  فروش  سرگیری 
بی پی کلید خورده است، تصریح کرده 
اروپایی تاکنون برای  است: این شرکت 
ایران  نفتی  میادین  از  برخی  توسعه 

اظهار تمایل کرده است.
کاظمی  عباس  که  است  حالی  در  این 
شرکت  مدیرعامل  و  نفت  وزیر  معاون 
ملی پاالیش و پخش نفتی سال گذشته 
با تایید مذاکرات جدید نفتی انجام شده 
بین ایران و اسپانیا به منظور مشارکت 
این  در  نفتی  پاالیشگاه  در ساخت یک 
کشور، گفته بود: یک شرکت اسپانیایی 
با  است  حاضر  و  کرده  ارائه  پیشنهادی 
سرمایه گذاری مشترک نسبت به ساخت 
اروپایی  کشور  این  در  پاالیشگاه  یک 

اقدام کند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه  در 
خوراک  است  قرار  نهایی  توافق  صورت 
ایران  توسط  پاالیشگاه  این  خام  نفت 
پاالیشگاهی  داشت:  اظهار  شود،  تامین 
که محور مذاکره با طرف اسپانیایی بوده 
خام  نفت  بشکه  هزار   200 ظرفیت  از 

برخوردار است.
»خوزه مانوئل گارسیا مارگالو« وزیر امور 
خارجه اسپانیا هم اخیرا در گفتگویی از 
انجام مذاکراتی با ایران به منظور ساخت 
تاکید  و  داده  خبر  نفت  پاالیشگاه  یک 
پاالیشگاه  ساخت  مادرید  است:  کرده 
به جای شرکت  ایران  با مشارکت  نفت 
قرار  بررسی  مورد  را  روسیه  نفت  روس 

می دهد.

ایران-رپسول قرارداد فروش نفت بستند؛

صادرات نفت به اسپانیا ۳برابرشد
از طریق ساخت خط لوله؛

عملیات ارسال گاز از میدان مشترک سلمان 
به پارس جنوبی آغاز شد

رئیـس سـتاد مدیریـت حمـل و نقـل و 
کارت  کـردن  غیرفعـال  گفـت:  سـوخت 
سـوخت ناوگان دیزلی فاقد بیمه شـخص 
ثالـث کـه قـرار بـود از اول تیرمـاه اجـرا 
برخـی  تکمیـل  عـدم  دلیـل  بـه  شـود، 
زیرسـاخت  های تحـت وب، بـه 19 تیرماه 

امسـال موکـول شـد  .
مهـدی نیکـدار دربـاره سـهمیه سـوخت 
کـه  دیزلـی  جـاده ای  عمومـی  نـاوگان 
هسـتند،  ثالـث  شـخص  بیمـه  فاقـد 
اظهـار داشـت: پیـش از ایـن مصوبـه ای  
مبنـی بـر اینکـه کارت سـهمیه سـوخت 
خودروهـای دیزلـی فاقـد بیمـه شـخص 

ثالـث  غیرفعـال شـود.
وی ادامـه داد: ابتـدا مقرر شـد، این قانون 
اوایـل خرداد مـاه امسـال اجرایـی شـود، 
امـا  تصمیـم گرفتـه شـد کـه  یک مـاه به 
دارنـدگان ایـن نـاوگان مهلـت و اخطـار 
داده شـود   و پـس از  آن از ابتـدای تیر ماه 

کارت سـوخت آ نهـا غیرفعال شـود.

نیکـدار افـزود: امـا برنامه هـای تحـت وب 
انـدرکار  بایـد مجموعه هـای دسـت  کـه 
را  آنهـا  اختصـاص سـهمیه سـوخت  در 
سـاماندهی کننـد، در ابتـدای تیرمـاه  بـه 
طـور کامل آماده و تکمیل نشـد ، بنابراین 
برنامه ریـزی شـد کـه کارت سـوخت این 
ثالـث  بیمـه شـخص  فاقـد  نـاوگان کـه 
هسـتند،  پـس از ایـام عیـد سـعید فطـر 
امسـال )از 19 تیرماه( غیرفعال و سـهمیه 

سـوخت آنهـا قطع شـود.
رئیـس سـتاد مدیریـت حمـل و نقـل و 
ایـن  در  ارگان  سـوخت گفـت: چندیـن 
سیسـتم باید بـه یکدیگـر متصل شـوند، 
و  پاالیـش  شـرکت  انتظامـی،  نیـروی 
پخـش فرآورده  هـای نفتـی ، بیمـه ایـران، 
سـتاد مدیریـت حمـل و نقـل و سـوخت 
و سـازمان راهـداری در ایـن سیسـتم بـا 
یکدیگـر هماهنـگ می شـوند، ضمـن آن 
که شـرکت توسـعه ناجـی )تعاونـی ناجا( 
مقـداری مشـکل داشـت کـه بـه تازگـی 

رفـع شـده اسـت.
نیکـدار افـزود: هفتـه گذشـته جلسـه ای 
بـرای هماهنگـی بیشـتر برگـزار کردیم و 
تقریبـاً هماهنگـی نهایـی در حـال انجام 
اسـت و ایـن موضـوع پـس از عید سـعید 

فطـر عملیاتـی می شـود.
رئیـس سـتاد مدیریـت حمـل و نقـل و 
سـوخت بیـان کـرد: طبـق آخریـن آمـار 
در حـال حاضـر حـدود 53 هزار دسـتگاه 
نـاوگان عمومـی جـاده ای وجـود دارد که 
بیمـه شـخص ثالـث ندارنـد کـه روزانـه 
حـدود 3 میلیـون لیتـر سـوخت مصـرف 
میلیـارد   3 حـدود  معـادل  و  می کننـد 

تومـان خواهـد بود کـه در صـورت حذف 
ایـن سـهمیه این میـزان سـوخت ذخیره 

می شـود.
نیکـدار افـزود: البتـه در این مـدت تا عید 
سـعید فطر ممکن اسـت، تعـدادی از این 
ثالـث  بیمـه شـخص  نـاوگان مشـکالت 
خـود را حـل کننـد، امـا به نظر می رسـد 
اغلـب این نـاوگان که بیمه شـخص ثالث 
ندارنـد ، اصـاًل دیگر وجود خارجـی ندارند 
کارت  از  فقـط  و  شـده اند  زمین گیـر   و 
سـوخت آن اسـتفاده می  کنند که قطعاً با 
اجـرای ایـن مصوبه، تا عید سـعید فطر از 
شـبکه دریافت سـوخت، خارج می شـوند.

رئیس ستاد مدیریت حمل  و نقل و سوخت خبر داد:

قطع سهمیه سوخت ناوگان دیزلی 
فاقد بیمه شخص ثالث از 19 تیر  

کوتاه از انرژی 
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زنجیره از هم گسیخته نظام کنترل قیمت ها  
é  رحیم زارع

عضو کمیسیون اقتصادي مجلس

براي رسیدن به ثبات بازار مواد غذایي، باید به 
کنترل قیمت ها و از همه مهمتر کنترل واردات 
محصوالت مورد نیاز مردم توجه ویژه داشت.
متاسفانه مدتهاست که هیچ اقدامي براي نظم 
بخشیدن به بازار به ویژه مواد غذایي صورت 
نگرفته است .آیا براي این اقدام مهم متولي 
وجود ندارد؟ قانوني براي مقابله با سود جویان 

سفره هاي مردم نیست ؟ تا کنون اقدام مناسبی برای کنترل قیمت مواد 
غذایی صورت نگرفته و به نوعی موضوع کنترل قیمت ها در بازار مواد غذایی 
رها شده است.نقش حاکمیتی دولت ایجاب می کند وضعیت قیمت ها را 
در بازار کنترل کند.به ویژه در موارد و ماه هاي خاص سال که تقاضاي 
مردم براي خرید مایحتاج افزایش مي یابد ،باید مسئوالن از مدت ها قبل 
پیش بینی های الزم را برای ایجاد تعادل در زمینه عرضه و تقاضای مواد 
غذایی انجام دهند.به طور مثال تقاضا برای موادغذایی در مدت اخیر باال 
رفته و به دلیل عدم مدیریت صحیح و همچنین نظارت نداشتن سازمان 
های ذی ربط قیمت مواد غذایی رشد قابل توجهی داشته که این موضوع 
باعث گالیه  مردم شده است.اقدام مناسبی برای کنترل قیمت مواد غذایی 
صورت نگرفته و به نوعی می توان گفت کنترل قیمت ها در بازار مواد 
غذایی رها شده است.در ماه های اخیر قیمت کاالهای خوراکی با افزایش 
روبرو شده است.بسیاری از کاالهاي اساسي به ویژه در این ماه که براي 
خانواده ها ، مصرف قابل توجهی دارند؛ درحال حاضر رشد قابل توجهی 

داشته است.
این موضوع هرج و مرج در کنترل قیمت ها نیز تا حدودي به واردات بي 
رویه محصوالت به ویژه مواد غذایي بر مي گردد و این بي ثباتي مي تواند 
لطماتي را به تولیدات داخلي و همچنین سفره هاي مردم وارد کند .زمانی 
که ما تولیدات داخلی بهینه در زمینه ها و محصوالت متفاوت  داریم،واردات 
هیچ توجیه منطقی ندارد.برای پاسداشت اقتصاد مقاومتی باید تولید داخلی 
حمایت شود، نباید اجازه واردات کاالهای مشابه داخلی را به  بازار کشور 
داد، بنابراین برای لبیک گفتن به فرمایشات مقام معظم رهبری و اجرای 
شعار سال »اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل« نباید اجازه واردات محصوالت 
غذایي و کشاورزي که ظرفیت تولیدی  بهینه در داخل  را دارند ،صادر 
شود.شعار اقتصاد مقاومتی نباید در حد حرف باشد  بلکه باید رهنمودهای  
شعار اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ما نهادینه  شود.  متاسفانه سود اساسی  
به جیب دالالن می رود، بنابراین  باید دولت هزینه های تولید کشاورزی را 
نیز کاهش  دهد تا تولید برای کشاورزان  مقرون  به صرفه باشد.این عوامل 
به صورت زنجیره  مي تواند به ثبات قیمت در بازار عرضه محصوالت مورد 

نیاز و اساسي مردم نقش مهمي داشته باشد.
 

بازار سرمايه

 افزایش امنیت چرخه تولید با قرارداد بلند مدت  

محصول  بلندمدت  قرارداد  نخستین  انعقاد  از  کاال  بورس  مدیرعامل   
پتروشیمی شرکت تندگویان با صنایع پایین دستی خبر داد و گفت: 
قیمت گذاری ورق های فوالدی از این پس بر مبنای نرخ های جهانی 
تعیین می شود.حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاال به فارس  گفت: 
مطابق با تفاهمی که با تولید کنتندگان پتروشیمی صورت گرفت، از این 
پس دغدغه تامین مواد اولیه و تعیین شفاف قیمت ها از طریق انعقاد 
قراردادهای بلند مدت با واحدهای تولیدی در بورس کاال برطرف می شود.
وی افزود: بر اساس این قرارداد ها ساز و کاری فراهم شده شرکت عرضه 
کننده محصوالت پتروشیمی بخشی از محصول خود را در طول قرار داد 
بلند مدت در بازه های شش ماه یا یک ساله و یا حتی بیشتر بر مبنای 
قیمت های کشف شده در بورس کاال عرضه می کند.به گفته این مقام 
مسئول شرکت های متقاضی این قرارداد ها می توانند ضمن رقابت با 
یکدیگر در بورس کاال نسبت به انعقاد قرارداد های بلند مدت اقدام کرده و 
کاال یا محصول مطابق این قرارداد و بر اساس قیمت کشف شده در بورس 

کاال به مصرف کننده واگذار شود.
 

كشاورزي

قیمت مرغ به مرز ۸۰۰۰ تومان رسید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از تداوم افزایش قیمت مرغ خبر داد.مهدی 
یوسف خانی از افزایش 200 تومانی قیمت مرغ نسبت به چندروز گذشته 
خبر داد و اظهارداشت: قیمت مرغ زنده 5200 تومان است.وی، نرخ مرغ 
آماده به طبخ را در میدان بهمن 7200 تومان و در توزیع درب واحدهای 
صنفی 7300 تومان اعالم کرد و گفت: قیمت این کاال در مراکز خرده 
فروشی 7900 تومان است.رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با بیان اینکه تا عید 
فطر قیمت مرغ کاهش پیدا نمی کند، اضافه کرد: طی این مدت احتمال 

دارد ما با افزایش قیمت این کاال نیز مواجه شویم.
 

الشه های گوسفند مبتال به تب برفکی در آمل

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل گفت که ماموران اجرایی این اداره 
چندین الشه گوسفند آلوده به بیماری تب برفکی را عصر یکشنبه پیش 
ازعرضه به بازار مصرف کشف و ضبط کردند.‹ بهمن صادق نژاد › افزود 
که ماموران این اداره پس از کسب گزارش های مردمی مبنی برکشتار 
غیرمجاز در منزل مسکونی یک شهروند آملی ، با همکاری پلیس امنیت 
آمل و دستور دادستان وارد منزل این فرد متخلف شدند و در بررسی های 
اولیه 11 الشه گوسفند ذبح شده و آلوده به نمونه های تب برفکی را 
کشف و ضبط کردند.وی  به ایرنا گفت: تمامی الشه های کشف شده برای 
شناسایی و تائید بیماری به اداره دامپزشکی آمل منتقل و پس از بررسی 

مشخص شد تمام الشه گوسفندان آلوده به بیماری تب برفکی است
 

خألهای قانونی برای امنیت جنگل بانان و محیط بانان

درپی به شهادت رسیدن یکی از جنگل بانان در ماه گذشته و سه محیط 
بان در هفته گذشته توسط شکارچیان، فرمانده یگان حفاظت جنگل ها 
تاکید کرد: برای باال بردن ضریب ایمنی مشاغلی چون جنگل بانی و محیط 
بانی باید مجازات متخلفانی مانند شکارچیان که به راحتی دست به اسلحه 
می بردند،  افزایش یابد تا به خود اجازه چنین تخلفاتی را ندهند.قاسم 
سبزعلی با اشاره به اینکه قاتل جنگلبان مازندارانی که ماه گذشته مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید، تحویل مراجع قضایی شده 
است، به ایسنا گفت : برای پیگیری هرچه سریع تر این پرونده و برخورد 
و درخواست اشد مجازات برای  قاتل با دستگاه قضایی و مسئوالن پرونده 

ارتباط  برقرار کردیم و پرونده در حال پیگیری است.

مشوق  مالیاتی برای اشخاص 
حقوقی و اشخاص حقیقی

مشوق های  اطالعیه ای  در  مالیاتی  امور  سازمان   
حقیقی  اشخاص  و  حقوقی  اشخاص  برای  مالیاتی 
نحوه اعطای جایزه خوش حسابی )موضوع ماده 189 
قانون مالیات های مستقیم( را منتشر کرد.مشوق های 
مالیاتی برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی نحوه 
اعطای جایزه خوش حسابی )موضوع ماده 189 قانون 
محترم  مودیان  شد.به  اعالم  مستقیم(  مالیات های 
خوش حساب مالیاتی که طی سه سال متوالی تکالیف 
مالیاتی خود را با رعایت تمامی شرایط ذیل انجام 
داده باشند، معادل 5% اصل مالیات سه سال مذکور 
به عنوان جایزه خوش حسابی، پرداخت یا در حساب 
سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.ترازنامه و حساب 
سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار 
گرفته  باشد.مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی بدون مراجعه به هیات های حل اختالف مالیاتی 
پرداخت نموده باشند.همچنین مشموالن این جایزه 
می توانند از مزایای مقرر در ماده 190 قانون مالیات های 
مستقیم نیز استفاده نمایند. با این توضیح که در صورت 
پرداخت علی الحساب بابت مالیات عملکرد در هر سال 
مالی قبل از سر رسید مقرر، جایزه ای معادل یک درصد 
مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر از مالیات  

متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.

 توليد و تجارت

عراق واردات ۵ محصول 
کشاورزی از ایران را ممنوع کرد

محصول  پنج  واردات  کشورعراق  بازرگانی  وزارت 
و  زمینی  سیب  فرنگی،  گوجه  هندوانه،  کشاورزی 
طالبی و خربزه را تا اطالع ثانوی و برای حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی ممنوع کرد.به گزارش تسنیم،  
محصول  پنج  واردات  عراق  کشور  بازرگانی  وزارت 
کشاورزی را به دلیل بهبود وضعیت تولید داخل و برای 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی این کشور تا اطالع 
ثانوی ممنوع کرد.بنابر این گزارش در اطالعیه سازمان 
توسعه تجارت ایران اشاره شده است که این کشور دیگر 
اجازه واردات 5 محصول هندوانه، گوجه فرنگی، سیب 

زمینی و طالبی و خربزه را را به کشور خود نمی دهد.
 

ترخیص برنج وارداتی 
از اول مرداد ممنوع شد

سازمان توسعه تجارت در نامه ای به گمرک کشور 
اعالم کرد: ترخیص و ثبت سفارش واردات برنج از 
اول مردادماه ممنوع است.با توجه به درخواست وزارت 
جهاد کشاورزی مبنی بر حمایت از تولید داخلی، ثبت 
سفارش برنج حداکثر تا 31 تیرماه سال جاری ممکن 
بوده و پس از این تاریخ ممنوع است.در ادامه این نامه 
آمده است: ترخیص برنج بعد از تاریخ یاد شده تحت 

هیچ شرایطی از گمرکات کشور امکانپذیر نیست.
 

واردات ۲ بذر آمریکایی آزاد شد
سازمان توسعه تجارت بنابر درخواست سازمان حفظ 
نباتات کشور، واردات 2 گونه بذر فلفل دلمه ای و شب بو 
را به ترتیب از 2 کشور آرژانتین و آمریکا آزاد و برای اجرا 
به گمرکات کشور اعالم کرد.به گزارش تسنیم، سازمان 
توسعه تجارت واردات 2 بذر فلفل دلمه ای و شب بو را 
از قاره آمریکا و به ترتیب از دو کشور آرژانتین و آمریکا 
آزاد و برای اجرا به گمرکات کشور اعالم کرد.بنابراین 
گزارش، باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات با ارسال 
نامه ای به قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با 
اشاره به اینکه واردات این محصوالت در سطح ریسک 
متوسط قرار دارد، با واردات این محصوالت بر اساس 

شرایط قرنطینه ای موافقت کرد.
 

حمل ونقل

توافق ۸ بندی با هواپیمایی آسمان
با  بندی   8 توافق  از  کشور  فرودگاه های  شرکت 
این  بدهی های  پرداخت  برای  آسمان  هواپیمایی 
ایرالین خبر داد. این شرکت همچنین اقدام به مقصر 
جلو دادن رسانه ها در خصوص انتشار خبر صدور حکم 
جلب مدیرعامل آسمان کرده است. روابط عمومی 
شرکت فرودگاه ها در خبری از توافق 8 بندی میان 
این شرکت و هواپیمایی آسمان خبر داد و اعالم کرد:» 
متعاقب ابالغ تصمیم مقام محترم قضایی مبنی بر الزام 
شرکت هواپیمایی آسمان نسبت به پرداخت مطالبات 
قانونی دولت٬ صبح امروز )۶ تیرماه( مدیرعامل آسمان 
با شرکت  بند  بر سر میز مذاکره و در8   با حضور 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تفاهم نمود و متعهد 
به تادیه حقوق قانونی دولت شد. به منظور تعیین 
تکلیف بدهیهای شرکت هواپیمایی آسمان و تادیه آن 
با حضور علی عابدزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری٬ نمایندگان سازمان 
بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و طرفین 
ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت  عامل  )مدیران  مذاکره 
مدیرعامل  دفتر  در  آسمان(  و شرکت  ایران  هوایی 

شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران برگزار شد
 

طال

قیمت طال به ۱۳۲۶ دالر رسید
قیمت هر اونس طال تا 1.5 درصد افزایش داشت و 
به 1335 دالر و 30 سنت رسید، اما بعدا با اندکی 
ترمیم و افزایش 0.9 درصدی نسبت به جلسه قبل 
به 132۶ دالر و ۶1 سنت رسید.در حالی که سرمایه 
گذاران به دلیل شرایط مبهم اقتصادی و سیاسی بعد 
از رفراندوم جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا به دنبال 
انتقال سرمایه های خود به بازار طال به عنوان یک 
بهشت امن هستند، قیمت فلز زرد امروز افزایش یافت 
و به نزدیکی باالترین رقم بیش از 2 سال گذشته 
رسید.بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طال تا 
به 1335 دالر و 30  و  افزایش داشت  1.5 درصد 
سنت رسید، اما بعدا با اندکی ترمیم و افزایش 0.9 
درصدی به 132۶ دالر و ۶1 سنت رسید. قیمت 
طال روز جمعه تا 8 درصد افزایش یافت و به رقم 
1358 دالر و 20 سنت رسید که باالترین رقم از 

مارس 2014 تاکنون بود.

يادداشتاقتصاد كالن

انتشار  با  مرکزی  اقتصاد:  بانک  گروه 
فروش  و  خرید  اوضاع  از  جدیدی  گزارش 
 10 حدود  افزایش  از  تهران،  در  مسکن 
درصدی اجاره ها در پایتخت خبر داد.بانک 
مرکزی اعالم کرد: میانگین قیمت خرید و 
فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
خردادماه  در  تهران  شهر  در  شده  معامله 
سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 
قیمت  میانگین  یافت.  افزایش  درصد   3.5
خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
بنگاه های  از طریق  مسکونی معامله شده 
خردادماه  در  تهران  شهر  ملکی  معامالت 
سال جاری 42.2 میلیون ریال )4 میلیون و 
220 هزار تومان( بود که نسبت به ماه قبل 
می  نشان  رشد  درصد   1.2 )اردیبهشت( 
معامالت  تعداد  امسال  خردادماه  دهد.در 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 15 
هزار و 5۶2 واحد مسکونی رسید که نسبت 
به ماه مشابه سال قبل 0.۶ درصد کاهش 
از  متاثر  عمده  به طور  که  دهد  می  نشان 
همزمانی نیمه دوم خردادماه امسال با ماه 
توزیع  بررسی  است.  بوده  رمضان  مبارک 
شده  معامله  مسکونی  واحدهای  تعداد 
بررسی  مورد  ماه  در  بنا  عمر  تفکیک  به 
حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال 
با سهم 51.8 درصد، بخش عمده  ساخت 
واحدهای مسکونی معامله شده را به خود 
معامالت  ماه  این  در  اند.  داده  اختصاص 
واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از 10 
سال ساخت از رشد مثبت نسبت به دوره 
اند.توزیع  بوده  برخوردار  قبل  سال  مشابه 
تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق 
مختلف شهر تهران در خرداد ماه حاکی از 
آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر 
از  درصدی   15 سهم  با   5 منطقه  تهران، 
قراردادهای  تعداد  بیشترین  معامالت  کل 
و  داده  اختصاص  خود  به  را  نامه  مبایعه 
مناطق 4 و 2و 14 به ترتیب با سهم 10.5، 
9.2 و ۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار 
کل  از  درصد   71.2 همچنین  اند.  گرفته 
تهران  در شهر  انجام شده  معامالت  تعداد 
تنها مربوط به 10 منطقه شهر )به ترتیب 
 ،2  ،4  ،5 مناطق  شامل  فراوانی  بیشترین 
بوده و 12  14، 15، 8، 10، 7، 1 و 11( 
تعداد  از  درصد   28.8 تنها  دیگر  منطقه 
اند. داده  اختصاص  خود  به  را  معامالت 

یک  قیمت  میانگین  امسال  خردادماه  در 
معامله  مسکونی  واحد  زیربنای  مربع  متر 
شده 42.2 میلیون ریال بود که نسبت به 

ترتیب  به  قبل  مشابه سال  ماه  و  قبل  ماه 
افزایش نشان می دهد.  1.2 و 3.5 درصد 
این ماه  بیشترین رشد میانگین قیمت در 
نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 1۶ 
با 9.۶ درصد و بیشترین کاهش قیمت به 
منطقه 7 معادل 3.9 درصد تعلق دارد. در 
گانه   22 مناطق  میان  از  شده  یاده  مدت 
قیمت  میانگین  بیشترین  تهران  شهرداری 
یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده 
معادل 88.۶ میلیون ریال به منطقه یک و 
کمترین آن با 21.2 میلیون ریال به منطقه 
18 تعلق داشته است.همچنین در سه ماهه 
آپارتمان  معامالت  تعداد   95 سال  نخست 
هزار   3۶.9 به  تهران  شهر  مسکونی  های 
واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت 
افزایش نشان  مشابه سال قبل 5.9 درصد 
می دهد. در این مدت میانگین قیمت یک 
معامله شده  بنای واحد مسکونی  مترمربع 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر 
که  است  بوده  ریال  میلیون   41.۶ تهران 
نسبت به دوره مشابه سال قبل 2.7 درصد 
افزایش نشان می دهد.توزیع فراوانی تعداد 
بر حسب  شده  معامله  مسکونی  واحدهای 
قیمت یک متر مربع بنا در خردادماه امسال 
مسکونی  واحدهای  که  است  آن  از  حاکی 
ریال  میلیون   30 تا   25 قیمتی  دامنه  در 

به ازای هر متر مربع با سهم 13.7 درصد 
بیشترین سهم از تعداد معامالت را به خود 
های  دامنه  همچنین  اند.  داده  اختصاص 
قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال و نیز 20 تا 
25 میلیون ریال به ترتیب با 13.5 و 11.۶ 
درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
انجام  از معامالت  این ماه 33.۶ درصد  در 
شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش 
مترمربع  هر  ازای  به  ریال  میلیون   45 از 
حجم  توزیع  است.  داشته  اختصاص  بنا 
حدود  در  که  بوده  ای  گونه  به  معامالت 
قیمتی  با  مسکونی  واحدهای  درصد   ۶2
کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی )42.2 میلیون ریال( معامله شده 
اند.همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
سطح  حسب  بر  شده  معامله  مسکونی 
زیربنای هر واحد مسکونی نشان می دهد 
بیشترین سهم از این معامالت به واحدهای 
مسکونی با زیربنای ۶0 تا 70 متر مربع با 
1۶ درصد معامالت اختصاص داشته است. 
واحدهای دارای زیربنای 50 تا ۶0 مترمربع 
و نیز 70 تا 80 متر مربع به ترتیب با سهم 
های 14.4 و 13.8 درصدی در رتبه های 
ماه  این  در  مجموع  در  دارند.  قرار  بعدی 
واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از 80 
مترمربع 54.3 درصد از معامالت انجام شده 

فراوانی  دادند.توزیع  اختصاص  خود  به  را 
بر  شده  معامله  مسکونی  تعدادواحدهای 
است  آن  از  حاکی  واحد  هر  ارزش  حسب 
که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی 
واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد و 
و ۶00  میلیارد  تا یک  ریال  میلیون   300
درصد   9 سهم  اختصاص  با  ریال  میلیون 
شده  انجام  معامالت  از  سهم  بیشترین 
واحدهای  اند.  داده  اختصاص  خود  به  را 
میلیون   ۶00 و  میلیارد  یک  ارزش  دارای 
ریال  میلیون  و 900  میلیارد  یک  تا  ریال 
یک  ارزش  دارای  واحدهای  و  درصد   8.8
میلیارد ریال تا یک میلیارد و 300 میلیون 
ریال با 8.5 درصد در رتبه های بعدی قرار 
گرفته اند.در این مدت حدود 51.5 درصد 
از معامالت به واحدهای مسکونی با ارزش 
ریال  میلیون   800 و  میلیارد   2 از  کمتر 
اختصاص داشت و ۶.8 درصد از واحدهای 
مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از 9 
میلیارد و 800 میلیون ریال داشته اند که 
این سهم ها در خرداد ماه پارسال به ترتیب 
در  بود.  درصد   5.8 و  درصد   59.5 معادل 
مسکن  کرایه  شاخص  امسال  ماه  خرداد 
اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق 
به  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  شهری 
رشد  درصد   10.5 و  درصد   9.7 ترتیب 
اجاره  قراردادهای  ماهیت  دهد.  می  نشان 
مسکن اغلب یک ساله تنظیم می شوند و 
مسکن  بهای  اجاره  شاخص  اثرپذیری  نیز 
از سیاست های کنترل و مهار تورم سبب 
نرخ  تحوالت  با  بها  اجاره  متناسب  تغییر 
تورم در کشور شده است.بر پایه اعالم بانک 
مرکزی، در مجموع سطح مناسب معامالت 
انجام شده در بهار امسال نشانگر استقبال 
های  ماه  در  مسکن  خرید  از  متقاضیان 
بهبود  انداز  چشم  به  توجه  با  است.  اخیر 
سیاستگذار  رویکرد  و  کالن  اقتصاد  فضای 
بخش  اعتباری  تسهیل  به  کمک  در  پولی 
مسکن و همچنین برنامه کاهش نرخ های 
سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم 
انتظار می رود حجم معامالت در ماههای 
شود.  برخوردار  افزایشی  روند  از  رو  پیش 
مسکن  بهای  اجاره  بازار  تحوالت  بررسی 
در مدت یاد شده نیز موید تغییر متناسب 
به  است  تورم  نرخ  تحوالت  با  بها  اجاره 
طوری که شاخص کرایه مسکن اجاره ای 
شهری  مناطق  کل  در  و  تهران  شهر  در 
ترتیب  به  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت 

9.7 و 1.5 درصد رشد نشان می دهد.

كاهش 0/6 درصدی معامالت نسبت به سال گذشته

افزايش 10 درصدي اجاره بها در تهران !

ایجاد محدوده جغرافیایی »شیمی  از  اروند  معاون سازمان منطقه آزاد 
و  گاز  نفت،  پایین دست  صنایع  تمرکز  و  استقرار  منظور  به  شهر« 
پتروشیمی خبر داد.محمد رضا معتمدی در مورد جزئیات ایجاد پروژه 
»شیمی شهر« اظهار کرد: »شیمی شهر« محدوده جغرافیایی است که 
تنها در آن صنایع پایین دستی پتروشیمی، نفت و گاز مستقر خواهند 
آغاز و محدوده  برای ساخت آن  به همین منظور مطالعات الزم  و  شد 
جغرافیایی مورد نظر نیز جانمایی شده است. مساحت این محدوده نیز 
در حال حاضر 120 هکتار در نظر گرفته شده اما به تدریج تا 200 و 
پایین  صنایع  تمام  اینکه  به  اشاره  با  یابد.وی  می  افزایش  هکتار   400
متمرکز  و  مستقر   « شهر  »شیمی  در  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  دست 
فرصت  یک  عنوان  به  جغرافیایی  محدوده  این  کرد:  بیان  شوند،  می 
جدید سرمایه گذاری در منطقه ایجاد خواهد شد که از نظر جغرافیایی 
روبه روی شهرک صنعتی آبادان است. در مورد این پروژه مطالعه روی 
زیرساخت ها، معابر و دسترسی ها آغاز شده و بحث مربوط به مناقصه 
»شیمی شهر« تمام شده است. یکی از شرکت ها در این خصوص ورود 
با وزارت نفت هماهنگ هستیم و قصد  این خصوص  خواهد کرد و در 
داریم خوراک الزم برای صنایع پایین دست نفت و گاز وپتروشیمی را 
تا کنون شهرک های صنعتی مختلفی  اینکه  نکته جالب  فراهم کنیم. 
داشته ایم که انواع مختلف صنایع در آن وجو داشته اند اما در  محدوده 
به پتروشیمی، نفت و  پایین دست مربوط  تنها صنایع  »شیمی شهر« 
گاز مستقر خواهند شد.معتمدی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون مجوز 
ایجاد 27 واحد پتروشیمی صادر شده است، خاطر نشان کرد بیش از 70 

درصد این واحد ها به بهره برداری رسیده اند.

روستایی  تعاون  مرکزی  سازمان  مدیرعامل 
لبنیات  اینکه در زمینه سرانه مصرف  بیان  با 
با دنیا فاصله داریم، گفت:خرید  ۶0 کیلوگرم 
و  نداشته  زمانی  محدودیت  شیرخام  توافقی 
اینکه  بیان  با  صفایی  دارد.حسین  ادامه  فعال 
شیر  میزان  شده  انجام  برآوردهای  براساس 
نیاز  بر  مازاد  دامداران  توسط  شده  عرضه 
صنایع لبنی است و ما حدود 2 هزارتن مازاد 
در این زمینه داریم، اظهارداشت: همین مساله 
باعث شده بود اکثر دامداران در آستانه زیان 
قرار بگیرند.وی با اشاره به اینکه سرانه تولید 
سرانه  و  کیلوگرم   110 کشور  در  لبنیات 
افزود:  است،  کیلوگرم   100 حدود  مصرف 
این  می کند  توصیه  جهانی  بهداشت  سازمان 
عدد 1۶0 کیلوگرم در سال باشد، بنابراین ما 
زمینه  این  در  جهانی  سرانه  با  کیلوگرم   ۶0

فاصله داریم.
روستایی  تعاون  مرکزی  سازمان  مدیرعامل 
و  هدف  این  تحقق  برای  کرد:  تاکید  کشور 
مرحله  در  مطلوب  سرانه  مصرف  به  رسیدن 
دچار  که  کنیم  حفظ  را  تولید  باید  اول 
حل  برای  اینکه  بیان  با  نشود.صفایی  مشکل 
پیشنهاد  مختلفی  راهکارهای  مسائل  این 

توافقی  خرید  آنها  از  یکی  که  شد  جاری  و 
اضافه کرد: دولت  است،  دامداران  از  شیرخام 
تولیدکنندگان  از  را  شیرخام  توافقی  خرید 
شود. حفظ  تولید  ظرفیت های  تا  کرد  آغاز 

خریداری  شیرخشک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شده از دامداران تبدیل به شیرخشک و خامه 
می تواند  خامه  که  آنجایی  از  گفت:  می شود، 
ما  اینکه  به  باتوجه  و  باشد  کره  تولید  منشا 
وارد می کنیم؛  تا 50 هزارتن کره  ساالنه 40 
خود  کمبود  می توانیم  طریق  این  از  بنابراین 
خامه  اینکه  بیان  با  کنیم.صفایی  جبران  را 
و  شیرینی  تولید  و  صبحانه  برای  یا  تولیدی 
شکالت مورد استفاده قرار می گیرد و یا تبدیل 
خامه  محصول  اظهارداشت:  می شود،  کره  به 
استحصالی  شیر خشک  و  داخلی  بازار  جذب 
سازمان  می شود.مدیرعامل  صادر  تدریج  به 
به  اشاره  با  کشور  روستایی  تعاون  مرکزی 
شیرخام  توافقی  خرید  طرح  اجرای  اینکه 
ادامه  است،  شده  هدف گذاری  استان   15 در 
انجام  استان  در 7  داد: در حال حاضر خرید 
می شود، ضمن اینکه در حدود یک ماهی که 
اجرای این طرح آغاز شده، قیمت شیرخام در 

اکثر نقاط تغییر کرده و بهبود یافته است.

فاصله ۶۰ کیلوگرمي سرانه مصرف لبنیات ایراني ها با دنیا

جذب  دالالن  کار  به  سپردن  دل  خطر 
پسابرجام  کاسبان  بگوییم  بهتر  یا  سرمایه 
برخی  و  است  یازدهم  دولت  گوش  بیخ 
این  در  هم  اقتصادی  فعاالن  و  مسئوالن 
باره هشدار می دهند.داللی گویا با گوشت و 
پوست و استخوان اقتصاد ایران عجین شده 
است. سایه به سایه با اقتصادی بیمار ایران 
می آید و اصال اگر نباشد، بسیاری از فعاالن 
اقتصادی از نبودش تعجب می کنند. برخی 
جاها آنقدر در تجارت نفوذ می کند که گویا 
هر کسی اگر بخواهد کاری انجام شود، باید 
سری هم به دالالن بزند. در دوران تحریم، 
بنا به گفته دولتمردان، برخی دالل تحریم 
یا بهتر بگوییم کاسب تحریم بودند و حاال 
در دوران پسابرجام که اقتصاد ایران روزنه 
یافته  دنیا  با  اقتصادی  کار  برای  گشایشی 
جذب  دالالن  از  رونمایی  شاهد  است، 
پسابرجام هستیم.خطر  کاسبان  یا  سرمایه 
دل سپردن به کار دالالن جذب سرمایه یا 
کاسبان پسابرجام، بیخ گوش دولت حسن 
به  زیادی  عالقه  که  دولتی  است؛  روحانی 

خارجی  سرمایه  جذب  آمارهای  اعالم 
شدن  اجرایی  از  بعد  که  می گوید  و  دارد 
در  بسیاری  خارجی  سرمایه گذاران  برجام، 
هر  نه  اما  ایستاده اند  سرمایه گذاری  صف 

سرمایه گذاری.
حال برخی ها می گویند در دوران پسابرجام 
سرمایه  جذب  دالالن  گیری  شکل  شاهد 
خارجی هستیم؛ این را حتی برخی دولتمردان 
هم تائید کرده اند.به گزارش مهر،  همین چند 
روز پیش بود که محمدعلی خزاعی، رئیس 
کرد  اعالم  خارجی  گذاری  سرمایه  سازمان 
استان ها،  در  این دالالن حتی  از  برخی  که 
گفته اند  و  کرده   مراجعه  استانداران  به 
وجوهی،  دریافت  مقابل  در  حاضرند  که 
سرمایه گذار خارجی به استانشان بیاورند. این 
برخی  همان خطری است که ممکن است 
جذب  در  کاذب  رقابت  بابت  را  استانداران 

به  کند.او  تهدید  استانشان،  برای  سرمایه 
این نکته اشاره کرده که داللی آنجایی شکل 
می گیرد که فرد بدون اینکه فاینانسر باشد و 
بدون اینکه شرکت مالی حقوقی داشته باشد 
که ارتباطات و سابقه داشته یا پروژه هایی را 
تأمین کرده باشد، یک باره ظاهر شده و با یکی 
از طرفین صحبت کند و خود را نماینده طرف 
مقابل بداند، این داللی ها به دو شکل صدمه 
می زند؛ یک صدمه اینکه طرف سرمایه گذار 
می شود،  مواجه  حقه بازی  با  وقتی  خارجی 
دلسرد شده و هیچ گاه در ایران سرمایه گذاری 
آبروی  و  حیثیت  به  دوم  صدمه  نمی کند. 
کشور وارد می شود، چون در سطح بازارهای 
پولی و مالی پخش می شود و به وجهه کشور 
است.  بدی  اتفاق  بسیار  و  می زند  آسیب 
سرمایه گذاران  بازگشت  باعث  اتفاق ها  این 
عده ای  است  ممکن  هم  داخل  در  می شود. 

بیان  را آلوده کند.این اظهارات در شرایطی 
می شود که حتی اسحاق جهانگیری، معاون 
بیان  با  پیش  رئیس جمهور هم چندی  اول 
سرمایه های  جذب  دنبال  به  دولت  اینکه 
خارجی برای پروژه ها است، اعالم کرده که 
که  کرده  تاکید  داخلی  ارگان های  همه  به 
رسمی  سرمایه گذاران  و  دستگاه ها  با  فقط 
اخذ  و  دالالن  حضور  و  کنند  کار  خارجی 
درصد واسطه گری را جدی بگیرند. او حتی 
به شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی که به 
روش های غیرمتعارف ورود به بازار ایران رو 
سیاه  لیست  در  که  داد  هشدار  هم  بیاورند 
قرار می گیرند و اجازه سرمایه گذاری در ایران 
کارشناسان  میان،  این  داشت.در  نخواهند 
می گویند در مقوله سرمایه گذاری خارجی و تا 
حدی داخلی، به طور طبیعی سرمایه گذارانی 
آشنایی  و  شوند  کشور  وارد  می خواهند  که 
واردش  می خواهند  که  سرزمینی  با  کافی 
افرادی  یا  شرکت ها  متوجه  ندارند،  شوند، 
و  کنند  کمک  به  آنها  بتوانند  که  می شوند 
اطالعات اولیه ای را در اختیار آنها قرار دهند.

ردپای دالالن درجذب سرمايه های خارجی

 کاسبان پسابرجام بیخ گوش دولت

احداث »شیمی شهر« در اروند

از میـان مناطـق 22 گانه شـهرداری تهران بیشـترین میانگین قیمـت یک مترمربع 
زیربنای مسـکونی معامله شـده معادل 88.6 میلیون ریال به منطقـه یک و کمترین 

آن بـا 21.2 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشـته اسـت.

در خـرداد مـاه امسـال شـاخص کرایه مسـکن اجـاره ای در شـهر تهـران و در کل 
مناطق شـهری نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل به ترتیب 9.۷ درصـد و 1۰.5 درصد 

رشـد نشـان می دهد.
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فیلم نیمه پنهانی

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکند از فیلم نبمه پنهانی به 
نوبسندگی و کارگردانی تهمینه میالنی محصول سال 1۳80 

آستانه  در  که  است  کریمی(  )نیکی  فرشته  درباره  فیلم  خالصه 
رسیدگی همسرش خسرو)آتیال پسیانی( در مقام نماینده ریاست 
دفترچهٔ  اعدام،  به  محکوم  زن  یک  قضایی  پرونده  به  جمهوری 
خاطراتش را به او می دهد. خسرو در دفتر می خواند که فرشته که 
بوده، جذب گروه های سیاسی چپ  در سال های 58-59 دانشجو 
می شود و به عنوان هوادار فعالیت می کند. در این شرایط به محفلی 
روشنفکرانه راه می یابد که گرداننده اش سردبیر یک نشریه ادبی به 
نام روزبه جاوید)محمد نیک بین( است. این آشنایی کم کم به عشقی 
نامعلوم می انجامد، اما او پی می برد که جاوید همسری به نام خانم 
جاوید دارد. فرشته با وجود تنگ تر شدن فضای سیاسی جامعه، به 
خاطر قولی که به خانم شفیع)صغری عبیسی( داده است درخواست 
جاوید را مبنی بر فرار از ایران و ازدواج با او نمی پذیرد. تا اینکه هفده 
سال بعد در حالی که مسیر زندگی اش کاماًل تغییر کرده است او را در 
مجلس ختم یکی از دوستانش می بیند. جاوید از فرشته گله می کند 

که هیچگاه فرصت دفاع از خود را به او نداد.
روزبه جاوید )محمد نیک بین(: دنبال من می گشتین؟! / فرشته 
)نیکی کریمی(: من؟! / جاوید: از مراسم ما خوشتون نیومده؟ بمونید 
بهتون خوش می گذره. / فرشته: من باید برم، دیرم شده. / جاوید: 
بفرمایید خانم کوچولو! / فرشته: یعنی اگه یکی تو زندگیش برنامه 
ریزی داشته باشه، باید تحقیر بشه؟! شایدم تحمل رد دعوت از یه 

خانوم کوچولو رو ندارین!

»خدایا بگشا به رویم در این ماه درهای فضلت 
و فرود آر برایم در آن برکاتت را و توفیقم ده در 
آن برای موجبات خوشنودیت و مسکنم ده در 
آن وسط های بهشت ای اجابت کننده خواسته ها 

و دعاهای بیچارگان.«

دعای روز بيست و دوم ماه مبارک رمضان

یادها و خاطره ها در زمان .....

شکسته وار به درگاهت آمدم که طبيب       
به موميایی لطف توام نشانی داد

تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش       
که دست دادش و یاری ناتوانی داد

امروز با حافظ

»مالقات در شب آفتابی« به چاپ 
دوازدهم رسید

به گزارش مهر، چاپ دوازدهم رمان »مالقات 
در شب آفتابی« به قلم علی موذنی در تیراژ 
9هزار و 900 نسخه با طرح جلد جدید راهی 

بازار کتاب شده است.
»مالقات در شب آفتابی« رمانی است که در 
ایثارگران  از  ادبیات  زبان  با  موذنی  علی  آن 
دفاع مقدس و با امضای کریم صفایی نوشته 
از  بخشی  نویسنده  رمان  این  در  است. 
مرور  را  مقدس  دفاع  ایثارگر  چند  خاطرات 
فرایند  که  داستان  خوب  پرداخت  می کند. 
تهیه خاطرات تا یافتن چند نفر از ایثارگران 
بردارد،  در  را  یکدیگر  به  آن ها  رساندن  و 
قالب  در  که  دارد  متعددی  فرودهای  و  فراز 
پیگیری  جانبازان  خاطرات  نوار  کردن  پیاده 
می شود. این کتاب را انتشارات قدیانی راهی 

بازار کتاب کرده است.
این رمان برای نخستین  بار در سال ۷۴ منتشر 
شده و در طول این سال ها 9 مرتبه تجدید 
هزار   29 از  بیش  مجموع  در  که  چاپ شده 
در  و  است  رسیده  فروش  به  آن  از  نسخه 
پویش مطالعاتی »روشنا« نیز 21هزار نسخه 
دیگر از این رمان توزیع شده بود که در چاپ 
دوازدهم آن قریب به 10هزار نسخه دیگر از 
بازار  راهی  متفاوت  جلد  طرح  با  رمان  این 

کتاب شده است.

فعالیت رسانه ای در شبکه های 
مجازی مجوزدار می شود

دبیرشورای عالی فضای مجازی گفت: کسانی 
که در شبکه های اجتماعی فعالیت رسانه ای 
دارند باید خود رابرای اخذ مجوز از این شورا 

آماده کنند.
تالش  کرد:  اظهار  فیروزآبادی  ابوالحسن 
های  شبکه  در  ای  رسانه  فعالیت  شود  می 
اجتماعی ضابطه مند شود و برهمین اساس 
کسانی که در این شبکه ها فعالیت رسانه ای 
دارند باید بزودی خود را برای دریافت مجوز 

آماده کنند.
وی رعایت الزام های دینی، اخالقی و قانونی 
را برای فعالیت شبکه های اجتماعی ضروری 
دانست و خاطرنشان کرد: رسانه های داخلی 
چه در بخش مکتوب و چه در بخش صوتی 
این  به  را  خود  پایبندی  تاکنون  تصویری  و 

الزام ها نشان داده اند.
های  شبکه  اکثر  یادآورشد:  فیروزآبادی 
مرزهای  از  خارج  در  مجازی  اجتماعی 
است  عاملی  همین  که  دارند  قرار  کشورمان 
تا چندان پایبند به الزام های داخلی نباشند.

تصویب  به  مجازی  فضای  عالی  دبیر شورای 
طرحی در این شورا که در آن مقرر شده همه 
شبکه  های پیام  رسان فعال در کشور در یک 
دوره یک ساله، ذخیره  سازی داده  های خود 
را در داخل کشور انجام دهند، اشاره و ابراز 
الزام همه کسانی  این  از  امیدواری کرد پس 
که قصد دارند در شبکه های اجتماعی برای 
ایران فعالیت داشته باشند با انتقال سرورهای 
خود پایبندی به قوانین کشورمان نشان دهند 
این شبکه ها برای کاربران داخلی  تا امنیت 

ارتقا یابد.
راه  برای  گرفته  صورت  های  تالش  به  وی 
و  کرد  اشاره  داخلی  اجتماعی  شبکه  اندازی 
بخش  با  مذاکره  حال  در  اکنون  یادآورشد: 
اندازی  راه  به  اقدام  تا  هستیم  خصوصی 

کنسرسیومی برای شبکه اجتماعی کنند.
با  مذاکره  کرد،  خاطرنشان  فیروزآبادی 
آنها  تشویق  هدف  با  هم  داخلی  اپراتورهای 
برای ایجاد شبکه اجتماعی داخلی ادامه دارد.
اظهار  مجازی  فضای  عالی  شورای  دبیر 
و  برسد  نتیجه  به  ها  مذاکره  کرد  امیدواری 
توانایی  با  فعال  داخلی  شرکت  سه  بزودی 
جذب بیش از 10 میلیون مشترک راه اندازی 

شود.

در بازار کتاب

بابک  و  امیری  خواجه  احسان  کنسرت 
جهانبخش به ترتیب در تیر و مرداد ماه در 
سالن میالد نمایشگاه بین المللی اجرا می شود.

نظارت  واحد  موسیقی،  دفتر  از  گزارش  به 
از  برای شماری  موسیقی  دفتر  ارزشیابی  و 
کنسرت ها، آلبوم ها، قطعه ها و نماهنگ های 
تازه تولید شده در گونه های سنتی، محلی، 

کالسیک و پاپ مجوز صادر کرد.
همچنین واحد نظارت و ارزشیابی این دفتر 
مجوز اجرای صحنه یی برای گروه موسیقی 
علی  سرپرستی  به  را  حصار«  »همنوازان 
قمصری و خوانندگی محمد معتمدی صادر 

کرد. 
این کنسرت در 15، 21 . 22 مرداد ماه در 
یک نوبت )ساعت 21( در تاالر رودکی برگزار 

خواهد شد.
همچنین مجوز اجرای صحنه ای برای گروه 
»ُکر فلوت تهران« به سرپرستی فیروزه نوایی 

در تاالر رودکی صادر شده است. 
این کنسرت سازی در روزهای ٦ و ۷ مرداد 
ماه هر شب یک نوبت در ساعت 21 با اجرای 

قطعه هایی از کورساکف، موتزارت، داپلر و 
پیاتزوال برگزار می شود.

خواجه  احسان  کنسرت  برای  هم  مجوزی 
در  کنسرت  این  است.  شده  صادر  امیری 
ماه،  تیر   21 و   20  ،19  ،18  ،1۷ روزهای 
میالد  سالن  در   )22 و   19( سانس  دو  در 
نمایشگاه بین المللی به روی صحنه می رود.

سامان  سرپرستی  به  نیز  »شرقی«  گروه 
گزفته  مجوز  خود  کنسرت  برای  احتشامی 

است. 
کنسرت این گروه در روزهای 1۳ و 1۴ مرداد 
ماه در ساعت 21:۳0 در تاالر وحدت برگزار 

خواهد شد. 
شوشتری،  آواز  در  تکنوازی  اجرا  این  در 
دونوازی پیانو، قطعهٔ گل شقایق، چهارمضراب 

اصفهان و ... اجرا خواهد شد.
مجوز شش اجرا نیز برای بابک جهانبخش 
صادر شده تا در سالن میالد نمایشگاه بین 

المللی کنسرت بدهد. 
در  ماه  مرداد   29 و   28 در  اجراها  این 
ساعت های 18:۳0 تا 20 و 21:۴5 تا 2۳:۴5 
تا   19:۴5 ساعت  از  ماه  شهریور   25 در  و 

21:15 و 22:۴5 تا 00:۳0 برگزار می شود.
با  نیز  شریفیان  محسن  »لیاِن«  گروه 
خوانندگی آکا صفوی در شب های 20 و 21 
شهریور ماه، ساعت 21:۳0 در تاالر وحدت به 

روی صحنه می ورد.
آنها مجوز  برای  هایی که  از دیگر کنسرت 
اشاره  ها  کنسرت  به  توان  می  شده،  صادر 
کرد: کنسرت مهدی احمدوند )19 و 20 تیر 
در تاالر وحدت مهاباد(، کجید یحیایی )2۳ 
فرزاد فرزین )29  ماه در سالن میالد(،  تیر 
و ۳0 تیر و 2۳ مرداد ماه در سالن میالد(، 
کنسرت مازیار فالحی )۳ مرداد ماه در سالن 
میالد نمایشگاه بین المللی(، مهدی یراحی 
)21 مرداد در سالن میالد(، فریدون آسرایی 
)22 مرداد ماه در سالن میالد(، و کنسرت 
زانیار خسروی )۴ مرداد ماه در سالن میالد 

نمایشگاه بین المللی( اشاره کرد. 

سازمان  نگارخانه های  و  هنری  مراکز 
برگزاری  با  تهران  هنری شهرداری  فرهنگی 
رمضان  ماه  ابتدای  از  متفاوت  نمایشگاه های 

به استقبال این ماه رفته اند.
سازمان  نگارخانه های  زمان،  پیام  گزارش  به 
فرهنگی هنری شهرداری تهران در روزهای ماه 

مبارک رمضان رنگ و بویی متفاوت گرفته اند. 
éفرهنگسرایارسباران

نمایشگاهی از آثار حجم و تصویرسازی با عنوان 
»رمضان« آماده بازدید عالقه مندان است. 

از سید  اثر تصویرسازی  نمایشگاه ۳۳  این  در 
»زندگی  عنوان  با  طباطبایی  الدین  حسام 
حضرت علی )ع(« و 1۳ اثر حجم و تصویرسازی 
از هاجر سلیمی نمین با عنوان »رمضان ماهی« 
ارائه شده و تا 1۴ تیر ساعت 10 تا 20 برای 

بازدید شهروندان برپاست. 
عالقه مندانبرای دریافت اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 228۷2818 تماس بگیرند. 
éموزهعکسخانهشهر

گروهی  نمایشگاه  تیرماه  ششم  یک شنبه  از 
عکس »رمضان« با حضور 1۴ عکاس در موزه  
عکسخانه  شهر آغاز به کار کرد. این نمایشگاه 
از فراخوان عکس رمضان موزه عکسخانه و با 

انتخاب 1۷ عکس برگزار می شود. 
این نمایشگاه تا شنبه 19 تیر در موزه عکسخانه 
تا  شنبه  بازدید  زمان  بود.  خواهد  دایر  شهر 
چهارشنبه 9 تا 1٦ و پنج شنبه 9 تا 12 خواهد 
بود. عالقه مندان به بازدید می توانند به نشانی 
میدان هفتم تیر، میدان بهار شیراز، بوستان بهار 

شیراز، موزه عکسخانه شهر مراجعه کنند. 
éنگارخانهالله

به  را  نمایشگاه عکس »نیایش«  نگارخانه  این 

مناسبت این ماه تا 21 تیرماه برگزار می کند. 
فرارسیدن  مناسبت  به  گروهی  نمایشگاه  این 
ماه مبارک رمضان برنامه ریزی شده و شامل۳2 
 10 از  آیینی،  مستند  قالب  در  عکس  قطعه 
هنرمند عکاس است. همه آثار با موضوع اهمیت 
و  قرآن  آسمانی  کتاب  و  دعا  نیایش،  نقش  و 
با  ایرانی و  اماکن مذهبی در فرهنگ اسالمی 
همکاری انتشارات لوح نگار گردآوری شده و ارائه 
شده است. شماره تلفن 889٦0۴92 پاسخگوی 

دیگر اطالعات به مخاطبان خواهد بود. 
éباغموزههنرایرانی

نمایشگاه »ربنا« مجموعه ای از آثار خوشنویسی 
و نقاشی خط استادان برجسته احمد آریامنش، 
احصایی، ساالر  امیرخانی، محمد  غالمحسین 
احمدیان، نصرا... افجه ای، محمد بزرگی، امید 
نبی،  دایی  محسن  کیخسرو خروش،  خاکباز، 
طه بهبهانی، جلیل رسولی، روشن ضمیر، زنده 
شیرازی،  کرمعلی  سعادتمند،  علیرضا  رودی، 
اسرافیل شیرچی، عین الدین صادق زاده، مهدی 
فالح، محمد فلسفی، محمد محمدپور، سعید 

برگزار  مبارک  ماه  این  مناسبت  به  نقاشیان 
می شود. 

این نمایشگاه که شامل ۴0 تابلوی نفیس مزین 
به »اسماء الحسنی« است، تا 11 تیرماه ادامه 

خواهد داشت. 
عالقه مندان برای کسب اطالع بیشتر با شماره 

22٦8٦0٦۳ تماس بگیرند. 
é)فرهنگسرایامام)ره

در ماه مبارک رمضان و به منظور ترویج فرهنگ 
اسالمی نمایشگاهی با موضوع نگاه رهبری به 
فرهنگ در فرهنگسرای امام )ره( برپا است که 
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( درباره فرهنگ را در قالب ٦٦ اثر گرافیکی 

در ابعاد 50×۷0 به نمایش در آورده است. 
éنگارخانهشیخهادی

این نگارخانه نمایشگاه نقاشی »تجسم رنگ« را 
با تکنیک رنگ روغن و طراحی با آثاری از نیلوفر 

آهنگری برگزار می کند. 
نیلوفر آهنگری که متولد سال ٦5 است بیش 
زمینه  در  فعالیت حرفه ای  سابقه  از 10 سال 

نقاشی را دارد. وی همچنین از محضر استادانی 
نظیر »رضا سیروج« و »سید اصغر محمودی« 
بهره برده و مؤسس آتلیه حوض نقاشی و مدرس 
آن است.  آهنگری در این نمایشگاه 25 اثر به 
سبک رئالیسم را برای نمایش و فروش عرضه 

کرده است. 
é)موزههنرهایدینیامامعلی)ع

نمایشگاه »بهشت سامرا« از طرح های مطالعاتی 
مرمت و بازسازی حرم مطهر امامین عسکریین 
هنرمندان  و  کار شناسان  معماران،  حضور  با 
عالقه مند و سفیر عراق در ایران، در این موزه 
برپاست.   عالقه مندان برای بازدید از این آثار 
امام  موزه  به  تیرماه   15 تا  می توانند  هنری 
علی )ع( واقع در خیابان ولی عصر )عج(، باال تر 
بلوار  نیایش،  بزرگراه  روبه روی  میرداماد،  از 

اسفندیار، شماره ۳5 مراجعه کنند. 
éنگارخانهشفق

»خانواده  عنوان  با  تصویرسازی  نمایشگاه 
کوالژی« به هنرمندی ریحانه رحیم پور اصفهانی 
از  استفاده  با  مختلف  ابعاد  در  اثر  ارائه ۳0  با 
تکنیک تصویرسازی کوالژ و پرتره در معرض 

دید عالقه مندان است. 
و  تجسمی  هنرهای  لیسانس  دارای  رحیم پور 
سابقه فعالیت 1٦ ساله در تدریس به هنرجویان 
آموزش و پرورش را دارد وی همچنین تاکنون 
در جشنواره هایی چون عاشورا و مشرق زیبای 
در  را  فلسطین  موضوع  با  است  غمگین  من 

کارنامه هنری خود دارا می باشد. 
عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه می توانند 
تا 9 تیر از ساعت 9 تا 19 به فرهنگسرای شفق 
مراجعه کنند و برای کسب اطالعات بیشتر با 

شماره 88۷1۷195 تماس بگیرند.

و  کارگردانی  به  »مسلخ«  سینمایی  فیلم 
تهیه کنندگی اصغر نصیری با موضوع اجتماعی 
در انتظار دریافت مجوز پروانه نمایش از وزارت 

ارشاد است.
فیلم  کننده  تهیه  و  کارگردان  نصیری  اصغر 
سینمایی «مسلخ« در گفت وگو با فارس گفت: 
مراحل فنی فیلم به پایان رسید و در هفته های 

به  نمایش  پروانه  دریافت  برای  فیلم  گذشته 
شورای بازبینی ارشاد ارایه شد.

وی درباره داستان فیلم توضیح داد: داستان فیلم 
درامی اجتماعی و پرتعلیق است. فیلم داستان 
زوجی جوان به نام آوا و آرش را روایت می کند 
که قبل ازپیوند زناشویی شرطی برای ازدواج را 
دختر در نظر می گیرد اما براساس شرایط کاری 

آرش امکان پایبندی به این شرط وجود ندارد و 
پای مردی به زندگی این زوج جوان باز می شود.
وی درباره نحوه توزیع و اکران فیلم توضیح داد: 
با دفتر سپاهان فیلم آقای بانکی صحبت هایی 
با  امیدواریم  و  دیدند  را  فیلم  ایشان  کردیم 
دریافت پروانه نمایش از وزارت ارشاد در زمان 

مناسب فیلم را به نمایش بگذاریم.

احسان خواجه امیری کنسرت برگزار می کند

حال و هوای رمضان در نگارخانه های پایتخت

»مسلخ« درانتظار پروانه منایش

شوک خواننده پاپ در شبکه نمايش خانگی

فرزاد فرزین می گوید در حال حاضر برنامه کنسرت 
استقبال  صورت  در  که  است  شده  مشخص  تهران 

تمدید خواهد شد.
که  گفت  می توان  جرات  به  هنرآنالین،  گزارش  به 
اندازه  به  در میان خوانندگان پاپ کشور، هیچ کس 
فرزاد فرزین به جذابیت های بصری اجراهایش اهمیت 
از  بهره مندی  با  است  قرار  هم  بار  این  او  نمی دهد. 
دکوپاژ سینمایی شامل حرکات بدلکاری، پرفورمنس 

متفاوتی به نمایش بگذارد.
از  گفت:  خود  کنسرتی  برنامه  درباره  فرزین  فرزاد 
در  خستگی ام  و  داشتم  رضایت  آلبوم  بازخوردهای 
تمدید  که  داشتیم  ماه  اردیبهشت  در  اجرایی  رفت، 
شد. اجرای بعدی ما بعد از ما رمضان روزهای 29 و 
۳0 تیرماه خواهد بود. این کنسرت به مانند اجراهای 
قبلی به کارگردانی کیوان ملک مطیعی با سوپرایزهای 

ویژه همراه خواهد بود.
فرزین ادامه داد: در حال حاضر برنامه کنسرت تهران 
نیز  تمدید  استقبال  صورت  در  که  شده  مشخص 
خواهد شد. برای شهرستان ها صحبت شده است، اما 
قانونی صحبتی  مراحل  طی  و  مجوز  صدور  زمان  تا 

نخواهد شد.
او اضافه کرد: فیلم کنسرت »شوک« هم باالخره در 
مراحل آخر تهیه برای جهت انتشار در شبکه خانگی 
رمضان  مبارک  ماه  از  بعد  خدا  امید  به  و  دارد  قرار 

منتشر می شود. 

پرده خوانی جنگ امیرالمؤمنین )ع( 
در شب شهادت آن حضرت اجرا شد

مناسبت  به  کتاب  شهر  مرکزی  فروشگاه  کتاب  کافه 
سالروز شهادت حضرت امیرالمومنین )ع(،پرده خوانی 

برگزار کرد.
مرشد محسن میرزاعلی در این پرده خوانی با خواندن 
شعرهایی، حکایت خود را آغاز کرد و در ادامه، داستان 
جنگ دالورانه امام علی )ع( را با عمر بن عبَد ُود در 

جنگ خیبر تعریف کرد.
بر اساس این گزارش در آغاز این پرده خوانی، اردشیر 
فرهنگ  گفت:  دانشگاه،  استاد  و  پژوهشگر  صالح پور، 
یکی  است که شعر  استوار  بر چند شاخه  ایران  کهن 

از آنها به شمار می آید.
ما  دارند،  شکسپیر  فقط  انگلیسی ها  اگر  افزود:  وی 
را  فردوسی، حافظ، سنایی، جامی و شاعران بسیاری 
داشته ایم که بازگوکننده فرهنگ و هنر و هویت ایرانی 
هستند به طوری که ما تمام تجلیات هستی شناسانه 

خود را با شعر بیان می کنیم.
این پژوهشگر ادامه داد: دومین شاخصه هویت ایرانی، 
موسیقی بوده و روایت و آواز، جذابیت پرده خوانی را 
زندگی  در  اصل  در  موسیقی  است؛  کرده  چندان  دو 
ایرانیان تأثیر و عمق زیادی داشته است. این  روزمره 
ایرانی در زورخانه ها  تأثیر را حتی در ورزش باستانی 
هم می توان دید؛ در واقع موسیقی برخالف آنچه به نظر 
می رسد با مذهب آمیختگی دارد و بخشی از معارف ما 

به واسطه موسیقی مذهبی به ما رسیده است.

قرآنی که قرن ها با مردم است

به روایتی  و   9 به روایت  کردستان  استان  روستاهای  در 
تاریخی شناسایی  مختلف  دوره های  از  نفیس  قرآن   10
و تثبیت شده که گفته می شود نفیس ترین آن ها قرآن 
تاریخی روستای نگل است. قدمت این قرآن نفیس را به 

اوایل قرن پنجم هجری مربوط می دانند.
جاده،  راست  سمت  در  مریوان،  به  سنندج  مسیر  در 
قرآن  به واسطه ی  که  »نگل«  به نام  دارد  قرار  روستایی 
تاریخی اش شهرت دارد و همچنین به واسطه ی چندبار 
انتشار خبر به سرقت رفتن و بازگشت آن در چند دهه ی 

گذشته.
روستا، مسجدی دارد با دو گلدسته که در مجاورت جاده 
شبستان  در  تاریخی،  قرآن  نگهداری  محل  و  دارد  قرار 

مسجد قرار دارد.
درباره ی پیشینه ی تاریخی روستا، اطالعات دقیقی وجود 
ندارد و طبق روال این طور مواقع و شرایط، افسانه هایی 
و وجه  درباره ی چگونگی کشف  عامه ی مردم،  میان  در 

تسمیه ی روستا رواج دارد.
با این اوصاف، اهالی معتقدند این قرآن، یکی از چهار قرآنی 
به نقاط  است که در مزان خلیفه ی سوم تحریر شده و 
مختلف فرستاده شده است. با این حال، براساس شیوه ی 
نگارش کوفی و اعراب گذاری، آن را به تحریر درآمده در 

قرن چهارم یا پنجم هجری می توان قلمداد کرد.
برخالف  است.  چرم  از  آن  جلد  و  رحلی  قرآن  قطعا 
تنها  و  نیست  آهو  پوست  از  کاغذش  اما  مردم  تصور 

تشابه رنگی دارد.

بازگشت در جشنواره گرنوبل فرانسه
فیلم کوتاه »بازگشت« به کارگردانی یوسف حاتمی کیا در جشنواره 
گرنوبل فرانسه حضور پیدا کرده و افتتاحیه جشنواره با این فیلم است 
که بعد از آن فیلمی از رژیم صهیونیستی به نمایش در می آید که باعث 

تقارن این دو فیلم شده است.
فیلم کوتاه »بازگشت« ساخته یوسف حاتمی کیا در بخش مسابقه اصلی 

سی و نهمین جشنواره گرنوبل فرانسه به نمایش در می آید.
گرنوبل با سابقه ترین جشنواره فیلم کوتاه فرانسه به شمار می آید و فیلم 
بازگشت ساخته یوسف حاتمی کیا تنها فیلم ایرانی است که به بخش 

مسابقه اصلی این جشنواره راه پیدا کرده است.
فیلم »بازگشت« داستان دو ساعت از زندگی روحانی را روایت می کند 
که باید مناسک مذهبی پیش از اعدام زندانی مسیحی را انجام دهد. 
حاتمی کیا در فیلم خود روابط میان این دو را بررسی کرده  و لحظات پر 
از چالشی را به نمایش گذاشته که مورد توجه هیات انتخاب جشنواره 

فرانسوی قرار گرفته است.

صنعت فیلم سازی انگلیس تحت تاثیر جدايی لندن 
از اتحاديه اروپا

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با رای مثبت مردم این کشور در همه 
پرسی پیامدهای زیادی برای حوزه های مختلف صنعت و تجارت این 

کشور از جمله فیلم و سریال دارد.
براساس پایگاه اطالع رسانی »کانسیکوئنس«، خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا پیامدهای زیادی فراتر از مرزهای این کشور دارد و بر همه بخش های 

صنعتی و تجاری تاثیر خواهد گذاشت.
صنایع ساخت فیلم و سریال و موسیقی در این کشور با تبعات زیادی 

روبرو خواهند شد که سازندگان و مردم باید با آن کنار بیایند.
در حوزه موسیقی یک موسیقیدان حرفه ای انگلیسی می توانست با یک 
ویزای کاری به آسانی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود، اما بعد از 
خروج انگلیس از اتحادیه احتماال قوانین لندن افراد را وادار به دریافت ویزا 

برای هر یک از این کشورها بصورت جداگانه می کند.
هزینه های گمرکی و سیاست های تجاری جدید که احتماال بزودی 
وضع می شوند، می تواند هزینه های تولید محصوالت موسیقایی را 

افزایش دهد.

گشودن يک پرونده جاسوسی در شبکه »افق«
مجموعه »جستجوگر« با موضوع جاسوسی آمریکا از آلمان، دوشنبه ۷ 

تیرماه از شبکه افق پخش می شود.
مجموعه مستند »جستجوگر« که هر هفته از شبکه افق پخش می شود، 
این بار سراغ موضوع جاسوسی ایاالت متحده از آلمان و سران این کشور 
رفته است. طی اسنادی که توسط اشخاص و گروه های مختلف منتشر 
شده، این امر به اثبات رسیده که دولت آمریکا از رهبران کشورهای 
اروپایی که جزو همپیمانان ایاالت متحده به شمار می روند جاسوسی 

می کند.
در این مستند نشان داده شده که آمریکایی ها به شنود مکالمات رهبر 
کشوری اقدام کرده اند که آن را به عنوان دوست خود قلمداد می کنند، 

آلمان کشوری است که قربانی این جاسوسی ها شده است.

آن سوی آب ها


