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کالم  نور

الریجانی: 
انتظاری از دولت های وابسته نیست

رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: حضور 
مظلومیت  از  حمایت  در  راهپیمایی  در  مردم 
در  اینکه  و  است  تأثیرگذار  فلسطین  مردم 
رژیم  برای  استفاده  سوء  مسیر  منطقه  شرایط 

صهیونیستی باز نشود.
رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: حضور 
از  حمایت  در  قدس  روز  راهپیمایی  در  مردم 
و  است  تأثیرگذار  فلسطین  مردم  مظلومیت 
سوء  مسیر  منطقه  شرایط  در  می شود  موجب 

استفاده برای رژیم صهیونیستی باز نشود.
در  حضور  با  الریجانی  علی  ایسنا،  گزارش  به 
در  مردم  حضور  قدس،  روز  راهپیمایی  مراسم 
کرد  عنوان  چشم گیر  بسیار  را  راهپیمایی  این 
که  می دهد  نشان  شده  پخش  تصاویر  افزود:  و 
ملت ایران موثر هستند و این حضور اوالً نشانه 
عزت خود ملت ایران است و ثانیاً نشان می دهد 
به سرنوشت سایر  نسبت  ایران چقدر  ملت  که 
مسلمانان حساس هستند و می دانند که باید ید 

واحد باشند.
کرد:  اظهار  ادامه،  در  قانون گذاری  نهاد  رئیس 
مظلومیت  از  حمایت  در  ایران  مردم  حضور 
مردم فلسطین تأثیرگذار است . اینکه در چنین 
شرایطی که در منطقه خیلی اوضاع به هم ریخته 
است مسیر سوء استفاده برای رژیم صهیونیستی 
باز نشود و این بیداری در بین امت اسالمی زنده 

نگه داشته شود.
روز  که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
قدس، روز اتحاد و همبستگی جهان اسالم است 
از سران کشورهای منطقه شاهد  اما در بعضی 
راه  گفت:  نیستیم،  موضع گیری هایی  چنین 
اصلی اش بیداری امت اسالمی است چون خیلی 

انتظاری از آن دولت های وابسته نیست.
راه های  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  الریجانی 
مسلمان  ملت های  اراده  می توان  که  مختلفی 
را بر روی این موضوع متمرکز کرد وجود دارد 
که می تواند در آینده پشتیبانی واقعی برای حل 

مسأله باشد.

بخشنامه جهانگیری به کلیه دستگاه های اداری؛
انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات 

مدیره ها ممنوع شد
به  بخشنامه ای  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
کلیه دستگاه های اداری، انتخاب مدیران ستادی 
و  بانک ها  شرکت ها،  مدیره  هیات  عنوان  به 

واحدهای خارج از کشور را ممنوع کرد.
کلیه  به  ای  بخشنامه  در  جهانگیری  اسحاق 
و  دولتی  موسسات  سازمان ها،  ها،  وزارتخانه 
اعالم  ها  استانداری  و  اسالمی  انقالب  نهادهای 
ایجاد  و  مالی  انضباط  برقراری  منظور  به  کرد: 
به  اداری  های  دستگاه  کلیه  بیشتر،  شفافیت 
دولتی  بانک های  و  از شرکت ها  آن دسته  ویژه 
و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به 
ایجاد یا ثبت شرکت / شعبه / واحد یا عناوین 
مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب 
مدیران ستادی سازمان / شرکت به عنوان عضو 
هیات مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور 
خودداری  نحو  هر  به  مذکور  شرکت   / سازمان 

کنند.
در موارد ضروری با تایید باالترین مقام سازمان 
/ دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا 
پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیات 
مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه 
مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هر 
براساس  مشابه  عناوین  یا  پاداش  یا  وجه  گونه 
وجوه  فعالیت،  موضوع  خارجی  کشور  مقررات 
شرکت   / سازمان  حساب  به  باید  نیز  مذکور 

متبوع واریز شود.

سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دالری
 در بخش ارتباطات کشور

طی پنج سال آینده، ۱۵ میلیارد دالر در بخش 
که  شد  خواهد  سرمایه گذاری  کشور  ارتباطات 
مخابرات  شرکت  به  مربوط  مبلغ،  این  از  نیمی 

ایران است.
به گفته مسووالن، شرکت مخابرات ایران به عنوان 
اپراتور  بزرگ در منطقه هم اکنون در حال تدوین 
سند توسعه پهن باند است تا به میانگین سرعت 
ثانیه برای هر فرد در پنج سال  بر  ۲۰ مگابیت 
آینده برسد. از سوی دیگر بخش ارتباطات ایران، با 
اختصاص ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم 
اکنون  اقتصادی کشور دارد و  عمده ای در رشد 
در مرحله ی تدوین برنامه ششم است و می کوشد 

سهم ارتباطات را سه برابر کند.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اخیرا 
در این باره با اشاره به بازنگری در ساختار شرکت 
مخابرات ایران، افزود: برای ما موضوع FMC و 

گذر از نسل چهار بسیار جدی است.
در راستای اجرای اهداف، شرکت مخابرات اخیرا با 
قزاقستان تفاهم نامه  همکاری امضا کرد که یکی از 
زمینه های همکاری گذر از نسل چهار به نسل پنج 
خواهد بود. مخابرات ایران همچنین عالقه مندی 
خود را برای همکاری در سایر زمینه ها مثل مراکز 

ISP اعالم کرده است.
مهم ترین  ارتباطات  نشریه  اطالعات  اساس  بر 
دغدغه مخابرات صدور خدمات فنی و مهندسی 
در  دنیا  کشور  پنجمین  ایران،  کشور  زیرا  است 
گفته  به  که  نحوی  به  است،  مهندسان  تربیت 
مسئوالن سهم قابل توجهی از مهندسان اروپا و 

آمریکا از ایران هستند

آیا امریکا حامی حقوق بشر است؟

نسترن کیوان پور

و  زخمی  کودکان  تصاویر  با  ما  همه 
خونین که زیِر آوار مانده اند و حتی توان 
و  مادران  ندارند،  را  خواهی  کمک  فریاد 
جاِن  بی  پیکر  و  اند  زخمی  که  پدرانی 
جگرگوشه هایشان را در آغوش گرفته اند 

و دلمان  ایم  رو شده  به  رو  و می گریند، طی چند ساِل گذشته 
بارها به درد آمده است؛ در سوریه، در لیبی در یمن، افغانستان، 
عراق و بسیاری دیگر از کشورهایی که همیشه یک پاِی جنگ در 
حقوق  رعایت  مدعی  بزرگترین  که  گردد  می  باز  کشوری  به  آن 
بشر در جهان است؛ امریکا. کشوری که تنها ارمغاِن دخالتش در 
امور کشورهای دیگر آن هم به بهانه مبارزه با تروریسم، تنها خون، 
مرگ و کشت و کشتاِر شهروندان بی گناه و زیر پا گذاشتن آشکار 
حقوق انسان هاست. اما متاسفانه رسانه های جهانی هیچ گاه ابعاد 
واقعی این فجایع علیه بشریت را به درستی انعکاس نداده اند و به 

نوعی بر آن ها سرپوش گذاشته اند. 
نظر  گذشته  های  سال  طی  امریکا  اقدامات  به  کمی  است  کافی 
افکنیم.  در سال ۲۰۰7 نیروهای یک شرکت پیمانکار وزارت دفاع 
امریکا به نام بلک واتر که عمدتا از نظامیان سابق و عوامل مزدور 
تشکیل شده است، در یک ایست بازرسی به عده ای از شهروندان 
بی دفاع عراقی مشکوک شدند و از آنجا که اصوال حفظ جان غیر 
اعراب  از  محلی  مزدور،  عوامل  این  برای  امریکایی  غیر  نظامیان 
در یک جنایت  و  آتش گشودند  ها  آن  به سوی  محابا  بی  ندارد، 

آشکار جنگی، همه را به قتل رساندند.
استفاده از بمب هایMark77 و فسفر سفید که از مهمات جنگی 
از  است،  جنگی  جنایت  منزله  به  آن  از  استفاده  و  است  ممنوعه 
های  سالح  شد.  استفاده  حمالت  این  در  که  بود  مواردی  جمله 
مخرب شیمیایی که امریکا در عراق و دیگر کشورها استفاده می 
اثر  بر  نفر  هزاران  و  کند  را مسموم می  ها  آن  و هوای  آب  کند، 
آلودگی بی رحمانه کشته می شوند. آیا این رفتارها انسانی است؟ 
آیا این رفتارها حامی حقوق بشر است؟ آیا استفاده از سالح های 
امری  گناه،  بی  مردم  و  غیرنظامیان  علیه  هم  آن  متعارف  غیر 

بشردوستانه است؟
به  ژنتیکی  های  آسیب  که  مخربی  های  همین سالح  از  استفاده 
همراه دارد، نتایِج وحشتناک و ناگواری از سال ۲۰۰۵ تاکنون در 
عراق به دنبال داشته است و مدعیان هنوز دم از حمایت از حقوق 

بشر می زنند!
سال ۲۰۰۱ بود که امریکا به بهانه ی تعقیب گروه القاعده و کمک 
را  افغانستان  و  کشور  این  وارد  را  خود  نیروهای  افغانستان،  به 
اِشغال کرد و کشت و کشتاری ایجاد کرد که هنوز هم ادامه دارد 
و بسیاری از مردم افغان و غیر نظامی ها را آواره و بی سرپناه و 
داغدار کرد. سال ۲۰۰3 بود که بدون مجوز سازمان ملل به عراق 
حمله و این کشور را اِشغال کرد و آنچه در افغانستان رقم خورده 

بود، این بار مصیبت بارانه تر در عراق رخ داد. 
سال ۲۰۱۱ نیز حمله امریکا به لیبی، سرنگونی قذافی را در پی 
بسیاری  و  دارد  ادامه  امروز  تا  لیبی  این حال جنِگ  با  اما  داشت 
از مردم بی گناه، قربانی دخالت امریکا در کشورشان هستند. هم 
چنین در این سال، امریکا از گروه تروریستی النصره در سوریه با 
هدف براندازی نظام منتخب ملت سوریه، حمایت کرد و به صورت 
هوایی به آنها اسلحه رساند. باز هم در همین سال بود که با اعالم 
حمایت رسمی از رژیم آل خلیفه در بحرین که از سوی عربستان 
این کشور شد.   در  مردمی  قیام  باعث سرکوب  حمایت می شود، 
امریکا کشوری است که به طور رسمی از رژیم آل سعود و حمله 
عین حال  در  و  کند  یمن حمایت می  مردم  روزانه  و کشتارهای 

مجامع بین المللی را به سکوت می کشاند. 
کشوری که طی سال های گذشته جنایات فجیعی در کشورهای 
مختلف رقم زد؛ نمونه موردی در یک عروسی در پاکستان تعداد 
بسیاری زن و کودک را بی رحمانه با شلیک موشک توسط پهپاد، 
اشتباه در  را  با وقاحت علِت آن  به خاک و خون کشید و سپس 
تشخیص غیرنظامیان با عوامل طالبان اعالم کرد، چگونه می تواند 

خود را مدافع حقوق بشر در جهان بداند؟!
این موارد تنها بخشی از جنایِت امریکای غاصب آن هم در مقطع 
زمانی سال ۲۰۰۰ تا کنون است. کشوری که دم از حقوق بشر می 
زند و در رسانه های جهانی به طور مستمر در حال ایجاد جریانی 
منفی علیه ایران است، خود بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان 
بشر  حقوق  هفته  نامگذاری  اصلی  هدِف  موضوع،  همین  و  است 
آگاه  و  سازی  شفاف  کند؛  می  نمایان  پیش  از  بیش  را  امریکایی 
همکاری  با  هاست  مدت  امریکا  که  جنایاتی  خصوص  در  سازی 
کشورهای  اینکه  دلیل  به  و  دهد  می  انجام  صهیونیستی  رژیم 
قدرتمند جهان، منافِع خود را در همکاری با این دو قطِب غاصب 
جهان می بینند بر آن ها به دیده اغماض می نگرند، آن طور که 

باید و شاید در سطِح جهان مطرح نمی شود. 
حال با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقالب و لزوم آگاه سازی 
ادامه  تاریخ  طول  در  که  امریکا  های  توطئه  خصوص  در  مردم 
پرونده  بازخوانی  منظور  به  است،  شده  نیز  تر  گسترده  و  داشته 
های جنایات حقوق بشری امریکا، ششم تا دوازدهم تیرماه، تحت 
عنوان »هفته حقوق بشر امریکایی« اعالم شده است تا این اقدام، 

گامی در جهت افشای ظلم و ستم امریکا در جهان باشد.
پردازد،  امریکا می  افشای جنایات  به  امریکایی  بشر  هفته حقوق 
زندان  در  عراق  گناه  بی  مردم  شکنجه  نوع  بدترین  بیان  به 
بدترین  بیان  به  امریکایی،  نیروهای  علیه  اقدام  اتهاِم  به  ابوغریب 
علیه  اقدام  به  مظنونین  های  شکنجه  شکل  ترین  انسانی  غیر  و 
منافع امریکا در زندان گوانتانامو، به بی اعتنایی و اغماض امریکا 
توسط  داعش  جنایتکار  گروه  تسلیح  و  گیری  شکل  چگونگی  بر 
این  از  مردم  تا  پردازد  می  سعودی  عربستان  و  امارات  ترکیه، 

موارد آگاه شوند.
شناسی  دشمن  باید  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  توجه  با  حال 
کنیم. باید بدانیم و آگاه شویم که در ششم تا دوازدهم تیرماه چه 
تعداد ترور، قتل عام و کشتار در طول تاریخ صورت گرفته است و 
چه تعداد بی گناه، قربانی شده اند. در ۱۲ تیرماه سال 67 بود که 
هوایی جمهوری  ایرباس خطوط  مسافربری  هواپیمای  فروند  یک 
دریایی  یگان  مورد حمله  فارس  فراز آب های خلیج  بر  اسالمی، 
امریکا مستقر در آب های خلیج فارس قرار گرفت، سقوط کرد و 

تمام ۲9۰ مسافر و خدمه کشته شدند. 
تمام این موارد نشان می دهد که باید دشمن را شناسایی کنیم 
که امروز زیرکانه سعی در این دارد که با در اختیار گرفتن رسانه 
معرفی  عالم  به  موجهی  کثیف خود، چهره  از چهره  های جهان، 
باید دانست هر کس بر جنایات امریکا سرپوش بگذارد،  اما  کند. 

خیانت به ملت و کشوِر خود می کند. 
فرهنگی  نهادهای  که  است  نیاز  امریکایی  بشر  حقوق  هفته  در 
عراق،  سوریه،  افغانستان،  در  امریکا  اقدامات  سازی  شفاف  با 
در حوزه دشمن شناسی  ویژه  به  مردم  آگاه سازی  به   ... و  یمن 
با  که  ایران  با  تنها  نه  امریکا  دشمنی  داستاِن  که  چرا  بپردازند. 
تمام کشورهای مظلوم جهان، داستانی دنباله دار و دیرینه است 
که نیاز به ایجاد جریانی فرهنگی برای آگاه سازی مردم و ارتقای 
استمرار  امید که  دارد.  در حوزه دشمن شناسی  بصیرت عمومی 
چنین حرکتی بتواند دست مدعیان حقوق بشر که همان ناقضان 

اصلی آن هستند، برای جهانیان مشخص شود.

خبر

نگاه روز

باشکوه  راهپیمایی  درجریان  جمهوری  رییس 
روز جهانی قدس با بیان اینکه ملت فلسطین 
سایه  در  ما  گفت:  بود  نخواهد  تنها  هرگز 
پیروزی  به  به طور قطع  و مقاومت  ایستادگی 

دست خواهیم یافت.
حسن روحانی  در حاشیه راهپیمایی روز قدس 
در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مردم مسلمان 
منطقه  امنیت  منطقه  در  آرمانهایشان  از  یکی 
است و یکی از راه های امنیت منطقه این است 
که مردم مسلمان بتوانند در سرزمین خودشان 

باشند.
فلسطین  مسلمان  ملت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دور  خودشان  اصلی  وطن  از  است  سال   7۰
سرزمین  این  داد:اشغالگران  ادامه  مانده اند، 

یک  هیچ  به  متاسفانه  که  کردند  اشغال  را 
پایبند  انسانی  اصول  و  بین المللی  قوانین  از 

نیستند.
اظهارداشت:رژیم  یازدهم  دولت  رییس 
صهیونیستی به عنوان یک پایگاه برای استکبار 

و آمریکا در منطقه است.
این  با  کشوری  هر  امروز  داد:  ادامه  روحانی 
در  بخواهد  کشوری  هر  و  کند  مبارزه  پایگاه 
این منطقه دارای ثبات و امنیت باشد خوشایند 

استکبار جهانی نیست.
دنیای  تفرقه  سایه  در  امروز  کرد:  تصریح  وی 
تروریستی  و  تکفیری  گروه های  اسالم، حضور 
آرمان  مسیر  از  ما  سازش،  خط  و  منطقه  در 
آزادی فلسطین فاصله گرفته ایم برای اینکه ما 

به این آرمان برسیم راهی جز وحدت مسلمانان 
گروه های  با  مبارزه  و  جهاد  و  مقاومت  و خط 

تروریستی و تکفیری نداریم.
مسلم  طور  به  کرد:  اضافه  جمهوری  رییس 
پیام مردم مسلمان ایران در سراسر کشور این 

است که ملت فلسطین تنها نیست، مردم در 
مظلوم  مردم  کنار  در  و  عالم  مظلومین  کنار 
فلسطین خواهند بود و ما در سایه ایستادگی 
خواهیم  دست  پیروزی  به  قطعاً  مقاومت  و 

یافت.

روحانی:

ملت فلسطین هرگز تنها نخواهد بود
از آرمانهای مردم منطقه امنیت است

علی طیب نیا گفت: دولت در حال ساماندهی 
نظام پرداخت است به گونه ای که هم شاخص 
بر  پرداخت ها  و هم  لحاظ شود  کارایی   های 

مبنای عدالت صورت گیرد.
قدس  روز  تظاهرات  حاشیه  در  اقتصاد  وزیر 
مدیران  حقوق  وضعیت  ساماندهی  درباره ی 
نظام  ساماندهی  حال  در  کرد:  اظهار  ارشد 
بتواند  که هم  گونه ای  به  پرداخت ها هستیم 
کارآمدی  مالک های  و  شاخص ها  با  منطبق 
پرداخت ها  در  را  عدالت  بتواند  هم  و  باشد 

تامین کند.
وی همچنین بیان کرد: مشکالت در سیستم 
پرداختی از گذشته زیاد بوده است و درباره  
شده  تصمیم گیری  مشکالت  این  از  برخی 
ساماندهی  حال  در  نیز  موارد  سایر  و  است 

است.
وضعیت  درباره   همچنین  طیب نیا  علی 
به  مربوط  موارد  کرد:  اظهار  برجام  کنونی 

است  رفتن  پیش  حال  در  تدریج  به  برجام 
وضع  تحریم  دلیل  به  که  محدودیت هایی  و 
سیستم  در  که  محدودیت هایی  و  بود  شده 
برداشته  داشتیم  جهان  با  بیمه ای  و  بانکی 

می شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره حضور مردم در 
خمینی  امام  حضرت  کرد:  اظهار  قدس  روز 
و  را  مسلمان  مردم  خود  ابتکار  با  )ره( 
در حمایت  را  آزادگان جهان  همه  همچنین 
از ملت مظلوم فلسطین وارد صحنه عمل کرد 
و خوشبختانه طی سال های اخیر دیدیم که 
تاثیر  )ره(  امام  حضرت  اساسی  راهبرد  این 
گروه هایی  ویژه  به  طور  است  داشته  بسزایی 
مانند انتفاضه و لبنان که با اتکای بر مردم و 
نه دولت ایجاد شده بودند توانستند در برابر 
مقاومت  قدس  اشغالگر  رژیم  تجاوزگری های 
داشته  چشم گیری  موفقیت های  و  کنند 

باشند.

وزیر اقتصاد خبر داد:

ساماندهی نظام پرداخت بر دو محور کارایی و عدالت 
جنایت  به  اشاره  با  تهران  جمعه  خطیب 
 ۱۲ تا  ششم  اگر  گفت:   ، آمریکا  های 
آمریکایی  بشر  حقوق  از  تابلویی  را  تیرماه 

قراردهیم،سخن گزاف نگفته ایم.
دوم  خطبه  در  خاتمی  احمد  سید  اهلل  آیت 
تیرماه  درششم  افزود:  تهران  جمعه  نماز 
تیرماه  هفتم  و  رهبری  معظم  مقام  ترور 
انفجاردفترحزب جمهوری اسالمی و شهادت 
7۲ خدمتگزار که در راس آنان آیت اهلل شهید 

دکتر بهشتی بودند.
بمباران  نیز  تیرماه  هشتم  در  داد:  ادامه  وی 
شیمیایی سردشت در سال 66 و در یازدهم 
تیرماه شهادت آیت اهلل شهید صدوقی و۱۲ 
ناو  توسط  ایران  هواپیمای  سرنگونی  تیرماه 

امریکایی در سال 67 را شاهد بودیم .
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت:در تمام 
امریکا  وغیرمستقیم  مستقیم  حوادث  این 
دخیل بوده است بنابراین امریکا باید خجالت 
بکشد که با این جنایتهایی که همچنان انجام 

می دهد دم از حقوق بشر بزند .
خاتمی گفت: ننگ اینها است که شعارحقوق 
که خودشان  شعاری  هم  آن  دهند  می  بشر 
با  مبارزه  وشعار  هستند  جنایات  مرتکب 
تروریسم می دهند ولی در خط مقدم حامیان 
تروریسم آن هم بدترین نوع تروریسم دولتی 

تروریسم صهیونیستی است . 
شناسایی  پی  در  دنیا  اگر  کرد:  تصریح  وی 
خط مقدم ناقصان حقوق بشر است در خط 

مقدم آن رژیم امریکا است . 
رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
مسئله فیش های حقوقی ، افزود:قصه حقوق 
همه  که  است  کشوری  مسئله  نجومی  های 
معظم  مقام  و  است  آن  متوجه  هم  ها  ذهن 

رهبری هم تذکر دادند. 
دارد  وجود  که  واقعیتی  کرد:  اضافه  خاتمی 
قیاس  را  ما  حکومت  ما  مردم  که  اینست 
و  )ع(  علی  امام  عدل  حکومت  به  کنند  می 
حکومت موال را با وصف عدالت می شناسند و 
این انتظار را دارند بنابراین حقوق ها وهدایای 
بیگانه  علی  عدل  حکومت  روح  با  اینچنینی 

است ومردم حق دارند رنجیده باشند. 
در  که  اینست  توجه  قابل  گفت:مسئله  وی 
نیز همین حقوق  امیرمومنان  اوایل حکومت 
برخی  به  آنقدر  و  بود  نجومی  هدایای  و  ها 
از  بعد  که  بخشیدند  المال  بیت  از  افراد 
تبربریدند  با  را  آنها  طالهای  افراد  آن  مرگ 

و بخشیدند. 
که  زمانی  ولی  افزود:  تهران  جمعه  خطیب 
علی علیه السالم سرکار آمد فرمود از حلقوم 
انها که گرفتند بیرون می کشم مگر به مهر 

زنهایشان در آمده باشد . 
خاتمی با بیان اینکه در موضوع حقوق های 
دیده  استثناء  باید  بگیران  حقوق  و  نجومی 
نباید  و  نیست  کلی  قاعده  این  چراکه  شود 
مدیران قابل و الیق زیر سئوال بروند، تصریح 
کرد:هم اصل مسئله نباید سیاسی شده و مایه 
با آن  تسویه جناحی قرار گیرد و هم مقابله 

باید مقابله زیربنایی باشد. 
مسئله  مدیر  چند  عزل  با  کرد:  اضافه  وی 
جوابگو نخواهد بود و باید منافذ ورودی بسته 
شود و در عرصه دولت باید اقدام شود و مجلس 

شورای اسالمی هم همکاری داشته باشد . 
امام جمعه موقت تهران گفت: خوشبختانه در 
عزم  ومسئوالن  است  ملی  وفاق  مسئله  این 
شروع  برخوردها  و  مقابله  برای  کردند  جزم 
بروند  پیش  عمیق  به صورت  انشااهلل  و  شده 

و گزارش آن به مردم داده شود . 

آیت ا... احمد خاتمی:

ششم تا ۱2 تیر تابلویی از حقوق بشرآمریکایی است

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
ارتش جمهوری اسالمی ایران از عملیاتی شدن 
سامانه موشکی برد بلند راهبردی اس 3۰۰ تا 

پایان سال جاری خبر داد.
حاشیه  در  اسماعیلی  فرزاد  سرتیپ  امیر 
برگزاری راهپیمایی بزرگ روز قدس در جمع 

خبرنگاران این مطلب را عنوان کرد.
وی توضیح داد، مردم سرافراز جمهوری اسالمی 
ایران بدانند سربازان آنان در جبهه های مختلف 
مشغول کار و فعالیت شبانه  روزی هستند و از 
پیگیری هرگونه معاهده ای که نسبت به ایران 
تعهداتی داده است، عقب نشینی نخواهد کرد و 

حقوق مردم ایران را خواهند گرفت.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
سبحان  خداوند  لطف  به  اکنون  کرد،  اضافه 
سامانه موشکی برد بلند راهبردی اس 3۰۰ در 

کنار دهها سامانه دفاعی دیگر وظیفه پوشش 
فضای کشور را انجام می دهد و لحظه به لحظه 

فضا و آسمان کشور را رصد می  کند.
سئوالی  به  پاسخ  در  اسماعیلی  سرتیپ  امیر 

این سامانه  اینکه محموله های بعدی  بر  مبنی 
موشکی چه زمانی وارد ایران می شوند، گفت: 
طبیعی  شکل   3۰۰ اس  سامانه  دریافت  روند 
خود را طی می کند و در آینده نیز بخش های 
باقی  مانده از آن به کشور تحویل داده می  شود.
مبنی  انقالب  معظم  رهبر  سخن  درباره  وی 
سال   ۲۵ تا  قدس  اشغالگر  رژیم  نابودی  بر 
می  ادعا  صهیونیستی  رژیم  افزود:  نیز،  آینده 
می دهد؛  قرار  تجاوز  مورد  را  ما  کشور   کرده 
که مقام معظم رهبری در واکنش به این امر، 
را  روز  این  آنها  که  کردند  اشاره  درستی  به 

نخواهند دید.
سامانه موشکی برد بلند راهبردی»اس 3۰۰« 
قرار  هدف  برای  که  است  دفاعی  تسلیحات 
و  تاکتیکی  های  موشک  و  هواپیماها  دادن 

بالستیکی بکار گرفته می شود.

امیر اسماعیلی   :

سامانه S۳۰۰ تا پایان سال عملیاتی می شود

آسوشیتدپرس، فاکس نیوز، شینهوا، واشنگتن 
آذربایجان،  جمهوری  ترند  خبرگزاری  پست، 
المعلومه  خبری  پایگاه  و  میل  دیلی  روزنامه 
از جمله رسانه هایی بودند که هریک از زاویه 
ای به پوشش و تحلیل تظاهرات روز قدس در 

ایران پرداختند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس، نخستین رسانه ای 
بود که روز جمعه مراسم روز قدس را از تهران 

پوشش داد. 
این خبرگزاری نوشت: عالوه بر ›ده ها هزار‹ 
کرده  شرکت  تهران  تظاهرات  در  که  ایرانی 
دیگر کشور  در شهرهای  نیز  نفر  هزاران  اند، 

تظاهرات مشابهی برگزار کرده اند.
از  دیروز  نیز  نیوز‹  ›فاکس  آمریکایی  شبکه 
تظاهرات ›ضد اسرائیلی‹ در سراسر ایران خبر 
داد و شمار تظاهرکنندگان را ›ده ها هزار تن‹ 

اعالم کرد.
به  را  اسرائیل  ›ایران  شد:  یادآور  نیوز  فاکس 
رسمیت نمی شناسد و روز قدس را از زمان 
می  ایران  است.  کرده  برگزار  اسالمی  انقالب 
از  پشتیبانی  برای  مناسبتی  روز،  این  گوید 
فلسطینیان و تاکید بر اهمیت بیت المقدس 

برای مسلمانان است.‹
هم  آذربایجان  جمهوری  ›ترند‹  خبرگزاری 
در  قدس  روز  تظاهرات  اخبار  پوشش  ضمن 
ایران، به نقل از خبرگزاری رسمی ایران )ایرنا( 
نوشت: مردم در گروه های ده ها هزار نفری 
در تهران و 8۵۰ شهر دیگر، صبح روز جمعه 
علیه  شعارهایی  و  زدند  تظاهرات  به  دست 

اسرائیل سر دادند.
نوست:  قدس  روز  سابقه  به  اشاره  با  ترند 

آخرین جمعه ماه رمضان را ›آیت اهلل خمینی‹ 
روز  عنوان  به  اسالمی،  جمهوری  بنیانگذار 
به  را  جهان  مسلمانان  تا  کرد  معرفی  قدس 

پشتیبانی از فلسطینیان فراخواند.
ده  به حضور  اشاره  با  نیز  خبرگزاری شینهوا 
قدس،  روز  مراسم  در  تظاهرکننده  هزار  ها 
شعارهای  تظاهرکنندگان  تهران،  در  نوشت: 
ضداسرائیلی و ضدآمریکایی سر دادند و نوشته 
هایی به همراه داشتند که رویشان بر ضرورت 
و  اسرائیل‹  های  رحمی  بی  علیه  ›مقاومت 

بازگشت فلسطینیان آواره تاکید شده بود.
شینهوا افزود ›حسن روحانی‹ رئیس جمهوری، 
از  جمعی  و  خارجه  امور  وزیر  ظریف‹  ›جواد 
تظاهرات شرکت  در  ایران  نظامی  فرماندهان 

داشته اند.
در  کنندگان  شرکت  شینهوا،  نوشته  به 
تظاهرات، در بیانیه پایانی خود، پشتیبانی همه 
جانبه کشورشان را از تالش فلسطینیان علیه 
فشار اسرائیل در سرزمین های اشغالی اعالم 

کردند.
تارنمای روزنامه واشنگتن پست نیز با انتشار 
به  قدس،  روز  در  ایران  مردم  تظاهرات  خبر 
شعارهای ›مرگ بر اسرائیل‹ و ›مرگ بر آمریکا‹ 
رسانه  نوشت:  و  کرد  اشاره  تظاهرات  این  در 
های ایران خبر می دهند که افزون بر پایتخت، 
تظاهرات مشابهی در شهرهای سراسر ایران نیز 

جریان دارد.
در  میل‹  دیلی   ‹ انگلیسی  روزنامه  تارنمای 
ایرانیان دیروز /جمعه/  نوشت:  گزارشی کوتاه 
و در روز قدس، اقدامات اسرائیل در سرزمین 

های اشغالی را محکوم کردند.

بشار اسد ضمن تأکید بر اینکه آمریکا همواره 
مخالف  ما  گفت:  بوده،  آفرینی  مشکل  دنبال 
همکاری با آمریکا نیستیم اما این همکاری باید 

براساس منافع مشترک صورت بگیرد.
با  گفتگو  در  سوریه  رئیس جمهور  اسد،  بشار 
شبکه اس بی اس استرالیا گفت: سوریه از هر 
تالشی برای مبارزه با تروریسم استقبال می کند 
اما باید این تالش ها واقعی باشد نه صوری یا 
از  باید  تالش ها  این  کردن.  اندام  عرض  برای 

طریق دولت مشروع سوریه صورت بگیرد.
ترکیه  عربستان،  مثل  کشورهایی  گفت:  وی 
می کنند  حمایت  تروریست ها  از  که  قطر  و 
نمی خواهند حمایتشان را از تروریسم متوقف 
کنند. اسد تصریح کرد: زمانی که روسیه و ایران 
از مردم سوریه حمایت می کنند در واقع آن ها 
از ثبات و امنیت دفاع می کنند چرا که تنش 
در سوریه و رخدادهای کشور ما در کشورهای 

همجوار و ایران، روسیه و اروپا تأثیر می گذارد.
وی گفت: دولت های آمریکا از دهه  پنجاه قرن 
بیست همواره دنبال مشکل آفرینی بوده اند و 
هیچ مشکلی را حل نکرده اند. ما با همکاری با 
آمریکا مخالف نیستیم اما این همکاری باید به 
معنای صحبت از منافع مشترک و تالش برای 
تحقق آن باشد نه صحبت از منافع آن ها به ضرر 

منافع ما.
شده  منتشر  اخبار  برخی  درباره  اسد  بشار 
سوری  نیروهای  میان  درگیری  درخصوص 
و  ما  میان  درگیری  گفت:  لبنان  حزب اهلل  و 
حزب اهلل؟! خیر. چنین درگیری وجود نداشته 
حمایت  ما  ارتش  از  حزب اهلل  نیروهای  است. 
می کنند. ما و حزب اهلل با حمایت نیروی هوایی 
روسیه علیه تمامی گروه های مسلح می جنگیم. 

این گزارشات به هیچ وجه درست نیست. شما 
دفاع  وزرای  میان  که  اخیری  نشست  به  اگر 
روسیه، ایران و سوریه در تهران صورت گرفت 
کنید می بینید که چه هماهنگی خوبی  نگاه 
میان ما در زمینه مبارزه با تروریسم وجود دارد.
اسد گفت: زمانی که مخالفان سالح به دست 
امالک  به  می ترسانند،  را  مردم  می گیرند، 
عمومی حمله می کنند در آن زمان تروریست 
به حساب می آیند. مخالفان اگر مخالف هستند 
پس باید سوری باشند و به نیابت از کشورهای 
دیگری مثل عربستان صحبت نکنند. مخالفان 

سوریه باید ریشه سوری داشته باشند.
گفت:  آتش بس  درباره  سوریه  رئیس جمهور 
این را  نباید  اما  پابرجاست  آتش بس همچنان 
فراموش کنیم که گروه های تروریستی هر روز 
آن را نقض می کنند. در نتیجه ما نیز حق داریم 
بگویم که  بدهیم. من می توانم  را  پاسخ آن ها 
آتش بس همچنان در بیشتر مناطق پابرجاست 

اما در برخی مناطق اینگونه نیست.
وی درباره مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با 
آمریکا گفت: خیر. ما هیچ گونه مذاکره ای نداریم 
اما می توانم بگویم از طریق کانال های ارتباطی 
مختلف مذاکره غیرمستقیمی وجود دارد. اگر از 
آن ها بپرسی انکار می کنند ما نیز انکار می کنیم 

اما در واقع کانال های غیرمستقیم وجود دارد.
باید  گفت:  کانال ها  این  از  برخی  درباره  اسد 
جهان  سرتاسر  به  که  هستند  تاجرانی  بگویم 
مسافرت می کنند و با مسئوالن آمریکا و اروپا 
دیدار و پیام های مشخصی را منتقل می کنند 
اما مسئله جدی در این باره وجود ندارد چرا که 
ما معتقد نیستیم که آمریکا درباره حل بحران 

سوریه جدی باشد.

اسد: مذاکره غیر مستقیم با آمریکا داریمبازتاب تظاهرات روز قدس در رسانه های جهان
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کرمانشاه مقصد سفر بعدی رییس جمهور

مقصد  گفت:  جمهوری  رییس  اجرایی  معاون 
کرمانشاه  استان  جمهوری  رییس  بعدی  سفر 

خواهد بود.
ختم  مراسم  حاشیه  در  شریعتمداری  محمد 
در  خبرنگاران  جمع  در  دادمان  علی  مرحوم 
پاسخ به سوالی درباره مقصد بعدی سفر استانی 

رییس جمهوری این مطلب را بیان کرد.
فرزند شهید رحمان  دادمان  علی  مراسم ختم 
مسجدالرسول  مسجد  در  پنجشنبه  دادمان 
حضور  با  سعادت آباد  در  واقع  کاج  میدان 

مسووالن لشکری و کشوری برگزار شد.

سفر رییس شورای فدراسیون روسیه  به ایران

کرد  اعالم  )سنا(  روسیه  فدراسیون  شورای 
نهایی شدن  برنامه ریزی در حال  براساس  که 
برای  این شورا  ماتویینکو رییس  والنتینا  خانم 
ایران به  با  افزایش هر چه بیشتر سطح روابط 
تهران سفر خواهد کرد و با مقام های بلندپایه 

جمهوری اسالمی دیدار می کند.
الیاس اوماخانوف نایب رئیس شورای فدراسیون 
روسیه اعالم کرد: ماتویینکو در برنامه سفر خود 
مذاکره  جمله  از  متعددی  دیدارهای  تهران  به 
جمهوری  رییس  روحانی  حسن  با  احتمالی 

ایران را در دستور کار دارد.
اوماخانوف در مصاحبه با خبرگزاری ریا نووستی 
افزود: گفت وگوها اکنون بر سر دیدارهای چند 
که  دارد  جریان  گسترده  موضوعات  با  جانبه 
روند آن در حال بررسی است و زمان تقریبی 
آذر( خواهد  )آبان-  نوامبر  ماه  نیز حدودا  سفر 

بود.
اسپوتنیک نیز به نقل از این مقام روسی گزارش 
ایران و  با توجه به روابط تنگاتنگ جاری  داد: 
روسیه و همچنین به عبارتی منطق نهفته در 

این مالقات ها، دیدارها انجام می شود.
شورای فدراسیون روسیه که به نام مجلس سنا 
یا علیا شناخته می شود با ۱7۰ نماینده نقش 
همچنین  و  قوانین  تصویب  در  را  اصلی  های 
نظام پارلمانی دارد و رییس آن به عنوان مقام 

بلندپایه )سوم( این کشور شناخته می شود.
دولت  کار  آغاز  از  شده  اجرا  های  برنامه  با 
روابط  سطح  باالترین  مسکو  و  تهران  یازدهم، 
کشور  دو  روابط  تاریخ  طول  در  را  سیاسی 
دارند و در این مدت حسن روحانی و والدیمیر 
پوتین سران ایران و روسیه هفت بار در ایران و 
همچنین در حاشیه نشست های بین المللی در 

روسیه و خارج دیدار و مذاکره کرده اند.
ماهه  شش  در  نیز  کشور  دو  اقتصادی  روابط 
افزایش  درصد  با 69  میالدی  اول سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۵ به حدود یک 
میلیارد و 8۰۰ میلیون دالر رسیده و دو کشور 
در صددند براساس توافق صورت گرفته ارزش 
ساالنه  به  نزدیک  ای  آینده  در  را  روابط  این 

حدود ۱۰ میلیار دالر برسانند.

احتمال تغییر رویکرد آنکارا در قبال سوریه

به  ترکیه  خارجه  وزیر  اوغلو  چاوش  مولود 
خارجه  وزیر  الوروف  سرگئی  با  دیدار  دنبال 
وزیران  نشست  حاشیه  در  روسیه  فدراسیون 
همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  خارجه 
از  سوچی،  بندر  در  سیاه  دریای  اقتصادی 
احتمال تغییر در رویکرد آنکارا در قبال سوریه 

خبر داد.
 ۲4 تحلیلی  خبری  تارنمای  ایرنا،  گزارش  به 
روز جمعه با طرح این سئوال که بعد از عادی 
روسیه،  و  صهیونیستی  رژیم  با  روابط  سازی 
ترکیه راه گفت و گو با بشار اسد را نیز هموار 
می کند؟ اقدام به انتشار اظهارات چاوش اوغلو 
خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  سوپی  بندر  در 

کرده است.
کرد،  تاکید  اوغلو  چاوش  گزارش،  این  بنابر 
ترکیه خواهان راه حل سیاسی در سوریه است 
و دیدگاه های متفاوت در مورد سرنوشت بشار 

اسد را نیز می تواند گفت و گو کند.
به  الوروف  با  دیدار  دنبال  به  اوغلو  چاوش 
و  ترکیه  گفت:  خود  همراه  ترک  خبرنگاران 
به سطح  را  روابط خود  روسیه مصمم هستند 
به  حتی  و  روسی  جنگنده  سقوط  از  پیش 

بیشتر از آن برسانند. 
به گزارش ۲4، چاوش اوغلو با دادن این پیام 
با  روابط  سازی  عادی  روند  شروع  از  بعد  که 
رژیم صهیونیستی و روسیه، روند عادی سازی 
شود،  شروع  تواند  می  نیز  اسد  بشار  با  روابط 
گفت: راه حل سیاسی، بهترین راه حل است. 
ما در خصوص ماندن و یا ادامه اقتدار بشار اسد 
نظرات متفاوت داشتیم. دشوار است که بگوئیم 
توانیم  ما می  به همان فکر هستیم.  هنوز هم 
نظرات متفاوت را نیز گفت و گو کنیم. با توجه 
به اینکه دوباره به سر میز گفت و گو بازگشته 

ایم، می توان هر نظری را گفت و گو کرد. 

ضرورت کاهش سود بانکي در شرایط رقابتي نه توافقي

جلیل کریمی

بانکي  شبکه  گذشت  که  اي  هفته  در 
کشورکاهش مجدد نرخ سود را تجربه کرد، آن 
نرخ  تکرقمي شدن  از  دولت  که  زماني  در  هم 
تورم خبر داد.  البته این اقدام بر اساس توافق 
بانکهاست و قرار نیست شوراي پول و اعتبار در 

آن دخالتي داشته باشد و مصوبهاي براي آن تصویب کند. نرخ سود 
به ۱۵ درصد  بهمن سال گذشته  در  از ۱8 درصد مصوب  سپرده 
کاهش یافت و از اول تیرماه بانکها آن را در ویترین سودهاي خود 

قرار دادند.
فعاالن اقتصادي انتظار داشتند که سود تسهیالت نیز کاهش یابد 
بازده  با  خود  هزینههاي  کتاب  حساب  و  برنامهریزي  با  بتوانند  تا 
چرخه  وارد  را  آن  و  کرده  استفاده  بانکي  تسهیالت  از  مناسبتري 
سود  کاهش  براي  توافق  به  بانکها  و  نشد  اینگونه  اما  کنند  تولید 
سود  درصدي   ۲۲ نرخ  در  تغییر  از  خبري  و  کردند  اکتفا  سپرده 
تسهیالت که حتي بانکها نرخ باالتر از آن را براي وامهاي پرداختي 

دریافت میکنند، نشد.
شروع انتقادات

انتقادات نسبت به عدم کاهش سود تسهیالت در حالي ادامه دارد 
موضوع  این  دلیل  به  نسبت  متفاوتي  تحلیلهاي  کارشناسان،  که 
بیان میکنند. آنها معتقدند که بانک مرکزي در حال حاضر سکوتي 
منطقي را در پیش گرفته است، زیرا با توجه به ایراداتي که در اصل 
در میزان سپردهها و تسهیالت وجود دارد، این موضوع مانع شده که 
بخواهند بهطور همزمان سود تسهیالت و سپرده را مجددا کاهش 
دهند.دالیل اینگونه عنوان میشود که نسبت تسهیالت به سپرده به 
حدود 7۰ درصد میرسد و 3۰ درصد سپردهها به تسهیالت تبدیل 
نمیشود؛ بنابراین اگر از این میزان معوقات آشکار و پنهان نیز کسر 
شود، نسبت بین تسهیالت بدون مشکل به سپردهها به حدود ۲۰ 
سود  نرخ  کاهش  مطمئنا  شرایط  این  در  که  رسید  خواهد  درصد 

تسهیالت به سپرده به هیچ عنوان ممکن نخواهد بود.
از سوي دیگر برخي کارشناسان براین باورند که گرچه تورم تکرقمي 
نتیجه  در  است؛  نیفتاده  اتفاق  کاهشي  چنین  ذاتا  اما  شده  اعالم 
بانکها نیز تمایلي به کاهش نرخ سود تسهیالت نداشته و فعال آن را 
به تعویق انداختهاند، چرا که اگر تورم به طور پنهان همچنان باال 
باشد هزینههاي بانکها اجازه پاسخگویي آنها به سود پایین را نخواهد 
داد.با این حال، کاهش نرخ سود در شرایط رکودي موجود مي تواند 
جنبه هاي دیگري نیز داشته باشد. یا اینکه مشتریان محل مناسبي 
بانکها نگه  براي سپردهگذاري نداشته و ترجیح میدهند آن را در 
دارند که در این حالت ضمن اینکه پول در بانکها باقي میماند، سود 
کمتري به آن تعلق گرفته و در نتیجه نقدینگي با هزینه کمتري در 
اختیار بانکهاست و با توجه به عدم تغییر نرخ سود تسیهالت، جریان 

به نفع آنها تمام مي شود.
همچنین دلیل دیگر میتواند این باشد که اگر هم مشتریان تمایلي 
به نگهداشتن پول خود با سود پایین در بانکها نداشته باشند و آن 
را خارج کنند، آنگاه خروج سپردهها میتواند عاملي براي تحریک 
تقاضا باشد که خود بي تاثیر بر رونق نیست. در این حالت هم با 
را  را  بازارهاي موازي و موسسات غیرمجاز  توان رقابت  اینکه نمي 
براي جذب سپرده ها نادیده گرفت ولي در مجموع شرایط بازارهایي 
مانند ارز و سکه آنقدر مساعد و سودآور نیست که حجم باالیي از 
باشد.  سودآور  و  دهد  جاي  خود  در  را  بانکها  در  شده  خارج  پول 
از  تورم  کاهش  با  و سپرده همزمان  تسهیالت  کاهش سود  گرچه 
الزامات فعلي شبکه بانکي است، اما مشکل اصلي این نیست که نرخ 
فعاالن  و  بنگاهها  اصلي  باشد. مشکل  پایین  یا  باال  سود تسهیالت 
است که  و سرمایه در گردش  نقدینگي  تامین  اقتصادي در حالي 
اینرو  بانکها منابع الزم را براي پرداخت تسهیالت ندارند،از  اکنون 
حتي اگر سود هم به طور قابل توجهي پایین بیاید، گرچه میتواند با 
بازده اقتصادي، همراه شود اما از سوي دیگر باید منابعي هم وجود 
داشته باشد که بانکها بتوانند در قالب تسهیالت آنها را در اختیار 

بنگاهها قرار دهند.
هر چند در چند سال اخیر رشد تا 7۰ درصدي نقدینگي و افزایش 
این وجود، منابع  با  ایم،  آن به هزار میلیارد تومان را تجربه کرده 
کافي نیست چرا که بخش زیادي از پول بانکها اکنون معوق شده و 
در اختیار بخشهاي مختلف قرار گرفته ولي به شبکه بانکي بر نگشته 
است. این در حالي است که در حال حاضر شرایط بانکها مخاطره 
آمیز بوده و با توجه به تعهدي بودن حسابداري آنها، سودشناسایي 
شده قابل اتکا نیست. بنابراین حتما باید سودها در شرایط رقابتي 
تعیین شوند، نه اینکه فقط با توافق بانکها تغییر کند، چرا که در این 
حالت دیگر رقابتي وجود ندارد و بیشتر به تباني خواهد انجامید که 

به هیچ عنوان براي بازار پول مناسب نیست.
در  موضع خود  اخیرا  مرکزي  بانک  کل  رئیس  اگرچه  هر حال  به 
رابطه با کاهش سود تسهیالت را اعالم کرده و گفته اگر بانکها در 
انجام ندهند حتما ورود میکند و سقف نرخ سود  باره اقدامي  این 
تعیین شده قبلي براي تسهیالت را تغییر خواهد داد، ولي این نظر 
نرخ سود سپرده  بین  فاصله  که هرچه  دارد  وجود  نیز  کارشناسي 
مي  باشد  همراه  تاخیر  با  کاهش  زمان  و  شود  بیشتر  تسهیالت  و 
تواند فضاي بازتري را براي سودجویان فراهم کند و احتمال بروز 

نزولخواري را تقویت خواهد کرد.

رویترز: 
ملوانان آمریکایی هنگام بازداشت اطالعاتی 

را فاش کرده اند
خبرگزاری رویترز با اشاره به انتشار جزییات بیشتر درباره بازداشت 
نیروی  ملوانان  داد:  گزارش  فارس  خلیج  در  آمریکایی  ملوان   ۱۰
دریایی آمریکا در طول بازداشت خود اطالعات حساسی را لو داده اند.

به گزارش  خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع آمریکا  در گزارشی جدید 
اعالم کرد: ملوانان نیروی دریایی که در ماه ژانویه به دست نیروهای 
ایرانی بازداشت شدند، اطالعات زیادی به بازداشت کنندگان خود 
دادند و در پی یک رشته اشتباهات توسط خدمه و مافوق های خود 

در خلیج )فارس( دستگیر شدند.
از ۱۰ سرنشین دو قایق نیروی  در این گزارش آمده است: برخی 
سپاه  نیروهای  توسط  سالح  تهدید  با  ژانویه  ماه   ۱۲ که  دریایی 
اطالعات حساسی  بازداشت شدند،  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران 

هم چون رمز لپ تاپ و تلفن را به ایرانی ها لو داده اند.
به بحرین در آب های خلیج  از کویت  قایق در مسیر خود  این دو 
)فارس( بودند که به دلیل نقص فنی از مسیر خود منحرف و سپس 

توسط نیروهای ایرانی در نزدیکی جزیره فارسی بازداشت شدند.
توافق  اجرای  از  پیش  روز  چندین  حادثه  این  رویترز،  گزارش  به 
که  پیوست  وقوع  به  جهانی  قدرت های  و  ایران  میان  هسته ای 
نگرانی هایی را برانگیخت اما آن ها درنتیجه رایزنی های مقامات ایران 

و آمریکا ۱۵ ساعت پس از بازداشت، آزاد شدند.
وزارت دفاع آمریکا، ضعف در برنامه ریزی، مقاماتی که خطرات را به 
درستی بررسی نکردند و فقدان نظارت و روحیه پایین را علت این 

حادثه دانسته است.
از  برخی  که  است  مشخص  است:  شده  اعالم  گزارش  این  در 
سرنشینان، اگر نگوییم همه، دست کم مقداری اطالعات به غیر از 
نام، درجه، شماره شناسایی و تاریخ تولد خود را در اختیار بازجویان 
قرار داده اند. در واقع برخی از این ملوانان، قابلیت های قایق های خود 

و رمز تلفن های شخصی و لپ تاپ های شان را به ایرانی ها گفته اند.
در این گزارش آمده است که 9 نفر در ارتباط با این ماجرا تنبیه 

انضباطی شده اند اما اسامی سانسور شده است.

دریچهخبر

1384 - 95/4/8آگهی مزایده امالک شهرداری نیر       

 شهرداری نیر باستناد مصوبه شماره 117- 95/1/19   شورای محترم اسالمی شهر نیر در نظر دارد نسبت به واگذاری 
قطعی امالک ذیل از طریق مزایده با قیمت کارشناسی انجام یافته طبق شرح ذیل اقدام نماید:

 نوبت اول

1- با توجه به قیمت پایه کارشناسی برای امالک فوق باالترین مبلغ پیشنهادی بعنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد. 2- متقاضیان می بایست مبلغ 
سپرده مشخص شده  را به شماره حساب 3100003532004 شهرداری نزد بانک ملی شعبه نیر واریز و همراه با پیشنهاد خود بصورت سربسته و الک 
و مهر شده تحویل واحد دبیرخانه شهرداری نمایند. 3- برنده مزایده حداکثر 7 روز فرصت دارد  نسبت به واریز کل مبلغ بصورت نقدی اقدام نمایند.
4- مدت تحویل پیشنهادات به شهرداری 10 روز پس از انتشار آگهی مرحله دوم در روزنامه خواهد بود. 5- زمان بازگشایی پیشنهادات یک روز بعد 
از اتمام مهلت مزایده خواهد بود. 6- به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 7- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات 

مختار است. 8- هزینه انتشار آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
رام - شهردار نیر * ضمنًا شماره تماس 04532282300 جهت دریافت اطالعات از دفتر فنی اعالم می گردد.

ردیف

1

2

پالک اصلی ملک

270 اصلی

270 اصلی

آدرس ملک

نیر -  خیابان دادگستری

نیر -  خیابان دادگستری

شماره قطعه

قطعه 4

قطعه 6

مساحت زمین 
)مترمربع(
164/20

166/60

قیمت پایه 
کارشناسی )ریال(

328/400/000

333/200/000

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

16/420/000

16/660/000

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی،در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضاییه، 
سالمت دستگاه قضا و تالش مستمر برای جلب 
رضایت مردم را وظیفه مهم و هدف اساسی قوه 

قضاییه خواندند .
دیدار  این  ابتدای  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
اهلل  آیت  شهید  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با 
بهشتی پایه گذار قوه قضاییه به عنوان مدیری 
زحمات  از  پیگیر،  و  مدبر  قاطع،  فکر،  خوش 
و  مدیران  قضایی،  عالی  مسئوالن  تالشهای  و 

کارکنان قوه قضاییه صمیمانه تشکر کردند.
ایشان با تجلیل از رئیس قوه قضاییه به عنوان 
شخصیتی عالِم، فرزانه و جامع، گفتند: دستگاه 
قضایی از جهت وظایف ذاتی همچون نظارت بر 
اجرای قانون، و پیشگیری از جرم و همچنین 
از جهت حضور رئیس قوه قضاییه در شوراهای 
عالی و اصلی نظام و تأثیرگذاری در سیاستهای 

کالن، دارای اهمیت بسیار باالیی است.
دلیل  به  افزودند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
این اهمیت مثال زدنی، اقدامات و عملکرد قوه 
برخوردار  از حساسیت خاصی  همواره  قضاییه 
و  ها  تهاجم  هدف  قوه  این  همچنین  و  بوده 

تبلیغات سوء زیادی قرار دارد.
مغرضانه  تبلیغات  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
رسانه های بیگانه و تهاجم به قوه قضاییه، در 
که  کرده  پیدا  بیشتری  افزایش  کنونی  دوره 
دلیل آن مواضع انقالبی، ارزشی و صریح رئیس 
دستگاه قضایی و مسئوالن عالی این قوه است.
بر جلب  تأکید  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
و  اسالمی  ای  وظیفه  عنوان  به  مردم  رضایت 
هدفی مبنایی، »حفظ سالمت قوه قضاییه« را 
اصلی ترین عامل جلب رضایت مردم دانستند 
با  قضاییه  قوه  داخل  در  باید  کردند:  تأکید  و 
افراد متخلف و فاسد در همه استانها و شهرها، 
این شیوه  قاطعانه برخورد شود و  با جدیت و 

باید استمرار یابد.

قضایی  دستگاه  مسئوالن  به  خطاب  ایشان 
اول  درجه  در  را  قضاییه  قوه  سالمت  گفتند: 
اساسی  کار  یک  را  آن  و  دهید  قرار  اهمیت 

بدانید.
بر  همچنین  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت   
با  برخورد  خصوص  در  رسانی  اطالع  ضرورت 
تأکید  قضایی  دستگاه  داخل  در  خاطی  افراد 

کردند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: معدود 
افرادی که در داخل قوه قضاییه مرتکب فساد 
و اقدامات خالف می شوند، عالوه بر خیانت به 
مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه 

قضایی، به مردم نیز ظلم می کنند.
و  محوری  برنامه  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
زمان بندی برای اجرای برنامه ها، پیشگیری از 
جرم و اصالح قوانین را از دیگر الزامات اهمیت 
مطلوب  خروجی  و  قضاییه  قوه  باالی  بسیار 
لزوم  بر  مجدد  تأکید  با  و  برشمردند  قوه  این 
استفاده  با  باید  کاهش مجازات حبس گفتند: 
از افراد صاحب نظر و کارشناسان مجرب، برای 
و  ریزی  برنامه  زندان  جایگزین  های  مجازات 

طراحی شود.
ایشان همچنین درخصوص موضوع پیشگیری 
بسیار  موضوع  این  کردند:  خاطرنشان  جرم  از 
مهم و فرا قوه ای است که نیازمند اندیشه، علم 

و تجربه است.
بسیار  کارهای  از  یکی  اسالمی  انقالب  رهبر 
خدمات  انعکاس  را،  قضاییه  قوه  در  ضروری 
این قوه و اطالع رسانی آنها به مردم دانستند 
سنگین  حجم  انعکاس  برای  باید  افزودند:  و 
کارهایی که در دستگاه قضایی انجام می گیرد، 
و  رسانی  اطالع  و جذاب  های جدید  از شیوه 

تبلیغی استفاده شود.
مسائل  جذاب  آموزش  اسالمی  انقالب  رهبر 
موجب  را  مردم  به  قضایی  و  حقوقی  عمومی 
کاهش مراجعه به دادگستری ها خواندند و به 
کردن  فراهم  کردند  توصیه  قضایی  مسئوالن 
زمینه استفاده مردم از مشورتهای قضایی ۲4 

ساعته را مورد توجه جدی قرار دهند.
ایشان، فعال تر شدن قوه قضاییه در پیگیری 
حقوقی قضایای بین المللی را ضروری دانستند 
ملت  شده  پایمال  حقوق  پیگیری  افزودند:  و 

ایران به علت تحریم ها، در دستور کار قضایی 
قرار گیرد.

حکم  به  اشاره  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
دادگاههای امریکا برای دست اندازی به دارایی 
های ملت ایران به بهانه های واهی و اتهامات 
حقوق  تضییع  کردند:  خاطرنشان  اساس،  بی 
ملت ایران به واسطه تحریم ها، واقعیتی است 
که باید در سطح جهانی پیگیری قضایی شود.

در  تروریسم  قربانی  هزاران  حقوق  »پیگیری 
قاتالن  ایران«، »اقامه دعوا علیه دولتهایی که 
می  پنهان  و  آشکار  حمایت  را  قربانیان  این 
کنند« و »دفاع حقوقی از شخصیتهای مظلوم 
مسلمان در سراسر جهان« از دیگر مواردی بود 
توصیه  قضایی  مسئوالن  به  انقالب  رهبر  که 

کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای احیای حقوق بشر 
اسالمی را در سطح جهان، وظیفه دیگر دستگاه 
قضا خواندند و خاطرنشان کردند: حقوق بشری 
تنظیم  غلطی  مبنای  بر  گوید  می  غرب  که 
پایه  با  اسالمی  بشر  حقوق  است  الزم  و  شده 
های متقن و عقالنی در افکار عمومی جهان و 

مجامع حقوقی تبیین و پیگیری شود.
ایشان اعالم رسمی »چشم بستن سازمان ملل بر 
جنایت جاری و کودک کشی در یمن را در ازای 
گرفتن پول از برخی کشورها«، باعث شرمندگی 
ضد  رسوایی،  این  افزودند:  و  خواندند  بشریت 
حقوق واقعی بشر است و باید در سطح جهان، 

روی آن کار حقوقی و قضایی کنیم.
بندی  جمع  نوعی  در  پایان  در  انقالب  رهبر 
باید  قضاییه  قوه  کردند:  تأکید  سخنانشان،  از 

صددرصد انقالبی باشد و انقالبی عمل کند.
ایشان خاطرنشان کردند: البته انقالبی گری بر 
نیست  تندروی  ها،  برخی  تبلیغ  و  نظر  خالف 
بلکه انقالبی گری یعنی »عادالنه، خردمندانه، 
بدون  و  قاطعانه  منصفانه،  دلسوزانه،  دقیق، 

رودربایستی عمل کردن«.

رهبر معظم انقالب:

قوه قضاییه باید صددرصد انقالبی باشد و انقالبی عمل کند

وزیر کشور با بیان اینکه دولت همه مسیرها 
آنان  آفرینی  و نقش  برای مشارکت مردم  را 
بستر  اکنون  هم  گفت:  است  کرده  هموار 
فراهم  رهبری  درایت  با  مردم  آفرینی  نقش 

شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی   در آیین تکریم و 
کرد:  اظهار  شمالی  خراسان  استاندار  معارفه 
خرد  های  سرمایه  اقتصاد،  در  اصلی  نقش 
با  باید  راستا  این  و کالن مردم است که در 
منابع،  تامین  وری،  بهره  فکری،  مشارکت 
اقتصاد  آنان  همراهی  و  مصرف  الگوی  ارائه 

مقاومتی را پیش برد.
اداره  نفتی  منابع  با  وزیر کشور گفت: کشور 
نیز  دالر   ۱۰۰ نفت  قیمت  اگر  و  شود  نمی 
امر می  این  با  اجرایی کشور  امور  تنها  باشد 

گذرد.
خصوص  در  باید  ها  استان  کرد:  اظهار  وی 
اقتصاد مقاومتی با هم رقابت داشته باشند و 

میزان مشارکت مردم را باال ببرند.
وزیر کشور افزود: هم اکنون دولت سه استان 
مقاومتی  اقتصاد  اجرای  زمینه  در  را  کشور 
راستا  این  در  تا  است  گذاشته  من  عهده  بر 
انجام  پایلوت  صورت  به  مناسبی  اقدامات 
نیز  ها  استان  بقیه  در  امر  این  که  دهیم 

اجرایی خواهد شد.
همه  اکنون  هم  کرد:  اظهار  فضلی  رحمانی 
راستا  این  در  نیز  کشور  مقررات  و  قوانین 
تر  همراه  نیز  مجلس  و  است  کرده  تغییر 

خواهد بود.
تاکید و  پایدار  بر نقش مردم در توسعه  وی 
تصریح کرد: هم اکنون رهبری بر نقش مردم 
که  دارند  تاکید  بسیار  توسعه  مقوله  این  در 
در این راستا در حوزه توسعه و فعالیت های 
داده  قرار  اصل  را  مقاومتی  اقتصاد  اقتصادی 

اند که پایه آن نیز بر مشارکت مردم استوار 
نقش  این  به  نیز  دولت  همچنین  و  است 

آفرینی مردم اعتقاد دارد.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش به 
تحوالت منطقه اشاره کرد و گفت: هم اکنون 
آنان آشکار، روشن  نقشه های  و  دشمنی ها 
و شفاف شده است و آخرین آفت نیز وجود 
تکفیری ها است که آبرو، مال، جان و تمدن 
برای  خطری  و  است  گرفته  نشانه  را  اسالم 
خود  نهایت  در  اما  شود  می  محسوب  دین 

دشمنان از این ناحیه ضرر خواهند کرد.
افزود: همه دنیا متوجه شده  رحمانی فضلی 
اند این گروه های افراطی خشونت طلب در 
و  اروپا  در  و  شوند  نمی  متوقف  منطقه  یک 
دنیا  و  شوند  می  دیده  نیز  ها  کشور  سایر 
متوجه خطر تحریف اسالم از مسیر خود شده 
است، با وجود اینکه هزینه های زیادی داده 

ایم اما اسالم در نهایت ضرر نخواهد کرد.
که  دارند  قبول  ها  کشور  همه  افزود:  وی 
جانانه  ها  تروریست  مقابل  در  کشورمان 
ایستاده و با افراط گری ها مبارزه می کند و 
این مهم را همه تایید کرده اند و توفیقاتی نیز 
به دست آورده ایم که با همت مردم، رهبری 
تدبیر  و  انقالب  معظم  رهبر  گری  هدایت  و 

دولت و شورای امنیت عالی پیش می رود.
مردم  ایستادگی  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
در  درخشانی  صفحه  ها  تروریست  برابر  در 
سوریه،  در  گفت:  بود،  خواهد  کشور  کارنامه 
عراق، یمن، لبنان بحرین و همه کشور های 

منطقه توفیقاتی داشته ایم.
اروپایی و  آمریکا، کشورهای  اظهار کرد:  وی 
اند  نتیجه رسیده  این  به  سایر کشورها همه 
که هیچ موضوعی در منطقه بدون مشارکت 

ایران قابل حل نیست.

وزیرکشور: 

دولت مسیر مشارکت مردم  را هموار کرده است
رژیم  اینکه  بیان  با  سالمی  سردار 
دفاعی  عمق  دارای  صهیونیستی 
راهبردی نیست، گفت: امروز در جهان 
اسالم ظرفیت بازیابی مجدد فلسطین 
از رژیم صهیونیستی فراهم شده است.
در  پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین 
خطبه های پیش از نماز جمعه، اظهار 
کرد: اگر رژیم صهیونیستی دست به 
تحت  سرزمین  این  تمام  زند  خطا 
اشغال مسلمانان مجاهد درخواهد آمد 
در  که  است  جدیدی  واقعیت  این  و 

جهان اسالم شکل گرفته است.
تاریخی دست درازی های  روند  به  اشاره  با  وی 
سرزمین های  به  آمریکا  و  صهیونیستی  رژیم 
انقالب  از  قبل  سال های  در  فلسطین  اشغالی 
صهیونیست ها  تسلط  داستان  افزود:  اسالمی، 
بر سرزمین فلسطی تا انقالب اسالمی روندی 
نگران کننده و ناامید کننده داشت اما با پیروزی 
انقالب گرچه جنایات صهیونیست و حمایت های 
آمریکا ادامه داشت اما امیدی برای نابودی رژیم 

صهیونیستی در مردم شکل گرفت.
جمهور  روسای  همه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آمریکا از رژیم صهیونیستی به عنوان دوستی 
فراتر از پیوندهای راهبردی و متحد ایدئولوژیک 
رژیم  آمریکا  کرد:  خاطرنشان  کرده اند،  یاد 
تلقی  خود  راهبردی  سرمایه  را  صهیونیستی 
می کند و نقشه راه سیاسی خود را برای تحول 
تصور  این  با  عرب  دنیای  و  اسالم  جهان  در 

تنظیم کرده است.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران، با بیان اینکه 
انقالب بزرگ اسالمی باعث احیای روح و جان 
در کالبد جهان اسالم و ملت مظلوم فلسطین 
شد، تصریح کرد: پس از انقالب اسالمی روندها 
معکوس شد و رژیم صهیونیستی با عکس العمل 
قاطع و به موقع انقالب اسالمی یعنی تشکیل 
نیروی جدید جهادی با نام حزب اهلل لبنان در 
تاریخی  شکست های  داغ ترین  از  یکی  چنبره 
قرار گرفت و این ماجرا نشان داد که فصل تسلط 

آمریکا در جهان اسالم در حال پایان است.
سالمی با اشاره به اینکه بعد از انقالب اسالمی 
و  جهت  تغییر  باید  که  شد  متوجه  آمریکا 
بازیابی هویت  سیاست دهد، خاطرنشان کرد: 
از  صهیونیستی  رژیم  محو  و  فلسطین  مجدد 
جغرافیای سیاه عالم با پیروزی انقالب اسالمی 

نشان دهنده گردش موازنه قدرت بود.
وی  با بیان اینکه انقالب سنگ فلسطین امروز 
به انقالب موشک تبدیل شده است، خاطرنشان 
مقابل  در  صهیونیستی  رژیم  معمای  کرد: 
فلسطین همچنان ادامه دارد و برای ایجاد تفرقه 
اما  می کند  تالش  اسالم  جهان  در  انحراف  و 

ارتش به ظاهر شبه افسانه ای رژیم صهیونیستی 
که قدرت بالمنازع امپراتوری آمریکا و شرکای 
مسلمانان  توسط  بوده اند  عربشان  مرتجع 
فلسطینی در هم شکسته شد و طلیعه امیدی 

برای ملت فلسطین و جهان اسالم ایجاد شد.
به  اشاره  با  پاسداران،  سپاه  فرمانده  جانشین 
موفقیت های مسلمانان در جنگ های 33 روزه، 
۲۲ روزه،  ۱۱ روزه و ۵۱ روزه، تصریح کرد: نتایج 
صهیونیستی  رژیم  برای  نبردها  این  خفت بار 
ندارد  وجود  آنها  برای  فضایی  دیگر  داد  نشان 
فروپاشی رژیم  الهی ظرفیت  به فضل  امروز  و 

صهیونیستی شکل گرفته است.
یکصدهزار  از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  سالمی 
موشک آماده پرواز در لبنان وجود دارد، گفت: 
دستور  یک  با  تا  هستند  آماده  موشک ها  این 
رژیم صهیونیستی را  از نقشه جهان محو کنند. 
اشغال  تحت  سرزمین های  تمام  در  همچنین 
ده هاهزار موشک با دقت ها و بردهای وسیع و 
منتظر دستور  فقط  و  کاشته شده اند  مختلف 
هستند. جانشین فرمانده سپاه پاسداران، با بیان 
اینکه امروز ظرفیت فروپاشی رژیم صهیونیستی 
متفاوت از گذشته شکل گرفته است، اظهار کرد: 
اگر رژیم صهیونیستی به قدرت نظامی آمریکا 
تکیه کرده است باید بدانند فصل توانایی آمریکا 
یافته  منفور خاتمه  رژیم های  از  برای حمایت 
راهبردی  بحران سرگردانی  آمریکا در  امروز  و 

گرفتار است.
وی در ادامه به مداخالت آمریکا و ناکامی آن در 
سوریه اشاره کرد و گفت: رژیم آل سعود نیز که 
در یمن و عراق باعث آواره شدن مسلمانان شده 
است باید بداند نمی توان با زور در هیچ نقطه ای 

حکومت کرد.
مزدور  رژیم های  به  کرد:  خاطرنشان  سالمی 
منطقه و مقامات سیاسی  شمال عراق هشدار 
می دهیم که به تعهداتشان پایبند باشند چرا که 
ما هر نقطه ای  که مبدأ شکل گیری تهدید علیه 
نظام مان باشد را بدون هیچ مالحظه ای قاطعانه 

ویران خواهیم کرد.

سردار سالمی: 

هر نقطه ای که مبدا تهدید علیه ایران باشد را ویران خواهیم کرد

گفت:  روسیه  رییس جمهور 
ایران  هسته ای  تهدید  افسانه 

به تاریخ پیوست.
خبرگزاری  گزارش  به 
پوتین،  والدیمیر  اسپوتنیک، 
در  روسیه  رییس جمهور 
نشست  در  خود  سخنرانی 
خارج  در  کشور  این  سفیران 
تهدید هسته ای  افسانه  گفت: 
بهانه ای  به عنوان  که  ایران 

موشکی  دفاع  پایگاه  ساخت  توجیه  برای 
مورد استفاده قرار می گرفت، به چیزی در 
گذشته تبدیل شده اما تاسیسات زیربنایی 
ساخته  حال  در  هم چنان  موشکی  دفاع 

شدن در شرق اروپا است.
او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع 
ابراز  و  اشاره  شانگهای  همکاری  سازمان 
از  بخشی  به  ایران  که  کرد  امیدواری 

شراکت گسترده اروپا - آسیا تبدیل شود.
و  پاکستان  پیوستن  از  پس  گفت:  پوتین 
نوبت  اکنون  شانگهای،  سازمان  به  هند 

ایران است.
مساله  به  هم چنین  روسیه  رییس جمهور 
سرنوشت  کرد:  تاکید  و  پرداخت  سوریه 
را  منطقه  کشورهای  سرنوشت  سوریه، 
تعیین می کند اما ما هم چنان تا دستیابی 

به راه حل سیاسی در سوریه فاصله داریم.

پوتین: افسانه تهدید هسته ای ایران به تاریخ پیوست
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صغري چمن پیرا- کارشناس روانشناسي عمومي: 
در این مقال درخصوِص مراحل انتخاب همسر، 
مباني نظري در این حوزه و سائق ها، به تبادل 

اطالعات مي نشینیم.
با ما همراه باشید...

در  که  است  پیچیده  فرآیندي  همسر  انتخاب   
چهار مرحله قابل توضیح است.

۱- مرحله اول : فرد همسرش را از بین افرادي 
مي  انتخاب  دارد  تعامل  آنها  با  نزدیک  از  که 
جسمي  نظر  از  که  فردي  مرحله  این  در  کند. 
و  هوش، شخصیت  عالیق،  نظر  از  و  تر  جذاب 
آنهاست  شبیه  رفتاري  و  نگرشي  عوامل  دیگر 

انتخاب مي کند.
۲- مرحله دوم : با صحبت کردن )خود افشایي( 
خصوصیات  تطبیق  و  سنجش  کشف،  به 
این  اگر  زنند.  مي  دست  یکدیگر  شخصیتي 
اولیه  هاي  جذابیت  همان  امتداد  در  کشفیات 

باشد، ارتباط مرحله قبل تثبیت مي شود.
3- مرحله سوم : سازگاري نقش ها و سنجش 
وقتي  است  متقابل  همزباني  و  همدلي  درجه 
و  باشد  یکدیگر  با  ارتباط  در  ها  نقش  این  که 
جذابیت  اگر  و  یابد  گسترش  متقابل  همدلي 
)کشش( بین دو نفر به قدر کافي قوي و عمیق 
بیشتر  ارتباط  تحکیم  صورت  این  در  باشد، 

صورت مي گیرد.
درباره  مرحله،  آخرین  و   : چهارم  مرحله   -4
مي  گرفته  تصمیم  تعهد  و  طوالني  سازگاري 
شود اگر تصمیم مثبتي صورت بگیرد، ازدواج و 
یا با هم بودن طوالني مدت نیز شکل مي گیرد.

 
مباني نظري :

از تعامل بین زن و مرد است  ازدواج فرآیندي 
و  شرعي  قانوني،  مراسم  و  شرایط  تحت  که 
عرفي برگزار مي شود و عمل آن مورد پذیرش 
باشد.  مي  اجتماعي  تشکیالت  و  قوانین  شرع، 
رواني  و  زیستي جسماني  منشاء  داراي  ازدواج 
است و از ساختار و توانایي هاي ویژه انسان ها 
مایه گرفته است و بنابراین از ضروریات زندگي 

هر انساني بشمار مي آید.
نیازهاي  از  بسیاري  است  قادر  ازدواج  پدیده 

فردي و اجتماعي زن و مرد را در 
رواني  جسماني،  ارتباطات  قالب 
قراردادهاي  دیگر  و  اجتماعي   ...

عرفي و اجتماعي برآورده سازد.
 

سائق ها )دوستي، محبت و 
عشق(

انسان در هر سن و مرحله اي از 
نفر  یک  محبت  به  خود  زندگي 
احتیاج دارد و عالقمند است که 
دیگران او را دوست بدارند و مورد 
گیرد.  قرار  آنان  محبت  و  مهر 
یکي از راه هاي مهم و موثر براي 
دوستي  برقراري  و  محبت  و  مهر 

بین زن و مرد ازدواج است.
نیازهاي  رفع  براي  صرفا  ازدواج 
بلکه  نیست،  ها  انسان  جسمي 
ها  انسان  رواني  نیازهاي  رفع  به 
نیز توجه دارد. یکي از این نیازها، 
تأمین  است.  مثبت  توجه  به  نیاز 
نسبت  فرزندان  و  همسران  توجه 
خانواده  فضاي  در  یکدیگر  به 
فراهم مي شود. بنابراین شرایطي 
و  محبت  بتواند  فرد  آن  در  که 
مخالف  جنس  به  را  خود  عشق 
ازدواج  از  غیر  چیزي  کند.  ابراز 
نیست. تنها ازدواج است که افراد 
را به هم پیوند مي دهد و محبت 
مي  مجاز  را  یکدیگر  به  کردن 

شمارد.
نهاد  در  گري  تحلیل  روان  مکتب  دیدگاه  در 
که  دارند  وجود  هایي  خواهش  و  غرایز  انسان 

فعالیت هاي او را تحت کنترل در مي آورند.
غریزه  و...  تشنگي  گرسنگي،  غریزه   : مانند 
اگر درست  غرایز است که  این  از  جنسي یکي 
عوارض  دچار  را  فرد  نشود  داده  پاسخ  آنها  به 

رواني و ... مي کند.
 

از نظر مذهب
از نظر روان شناسان اسالمي؛ طرح  واره هاي 

فرهنگي و مذهبي در تفاهم بین زوجین وجود 
دارد که هر اندازه ناهمگوني بین زن و شوهر از 
نظر مذهب و نژاد باشد. اختالفات و کشمکش 

ها نیز زیادتر است.
تشابه ارزشي همسران بیشتر متوجه هدف هاي 

زندگي است.
 

تکامل روحي و معنوي
به  کمک  ازدواج  هاي  انگیزه  از  دیگر  یکي 
مجموعه  زیرا  است  مرد  و  زن  تکامل  و  رشد 
خانواده،  محبت  پر  فضاي  و  صمیمي  و  گرم 
فرصتي براي تبادل اندیشه هاي رشد اجتماعي 

و  شوهر  و  زن  اخالقي،  و  اجتماعي  فرهنگي، 
دیگر اعضاي خانواده است. زن و مرد در زندگي 
مشترک و خانوادگي، از تشویق ها، حمایت ها، 
مند مي  بهره  یکدیگر  و کمک هاي  رهنمودها 
شوند و در برخورد با مسائل و مشکالت زندگي، 
مي  یاري  یکدیگر  هاي  همکاریي  و  تعاون  از 
وجود  از  برخورداري  دلیل  همین  به  طلبند. 
بزرگترین  از  یکي  شایسته  و  مومن  همسري 
آخرت  و  دنیا  براي  که  است  الهي  هاي  نعمت 

انسان سودمند خواهد بود.
 ایجاد کانون آسایش و آرامش براي زن و مرد

نیاز به آرامش که ریشه در سرشت آدمي دارد 

یکي  اسالم  مکتب  تعالیم  براساس 
انگیزه  اولین  شاید  و  ترین  مهم  از 
ازدواج محسوب مي شود. ازدواج در 
حقیقت کانوني تشکیل مي دهد که 
آرامش  احساس  مرد  و  زن  آن  در 

کنند.
 

تولید و بقاي نسل
در  که  مهمي  نتایج  از  دیگر  یکي 
و  مثل  تولید  است  مطرح  ازدواج 
بقاي نسل است. به بیان دیگر، تولد 
و  تربیت  نیازمند  که  هایي  انسان 
اهداف  از  هستند.  صحیح  پرورش 

اساسي ازدواج محسوب مي شود.
و  پویایي  گرمي،  باعث  فرزند  وجود 
اي  انگیزه  و  خانواده،  کانون  صفاي 
احتماال کاهش  و  زندگي  دوام  براي 

درگیري هاي زن و شوهر است.
 

سالمت اجتماعي
مهم  هاي  انگیزه  از  تردید،  بدون 
و  جسم  سالمت  تأمین  ازدواج، 
ارضاهاي  طریق  از  مرد  و  زن  روان 
به  نیاز  است  رواني  و  جسماني 
معاشرت،  به  نیاز  خاطر،  آرامش 
نیاز به درددل براي غمخوار، نیاز به 
مقبولیت  به  نیاز  تمجید،  و  تشویق 
به  نیاز  شدن،  واقع  توجه  مورد  و 
محبت و ... است که  اگر به درستي 
و به موقع ارضا نشوند و از جاده اعتدال خارج 
گردند. نابساماني ها و زیان هاي فراواني را در 

زندگي فردي و اجتماعي پدید مي آورند.
 

پیشنهادات
دیگر  دوستي،  نوع  راستاي  در  هایي  آموزش 
دوستي و مهرورزي براي زندگي مشترک براي 
زنان و دختران در سنین ازدواج انجام پذیرد. تا 
قبل از زوجین هسمر خود را به عنوان دوست 
از پنداشت هایي  بپندارد و  و حامي کنار خود 
چون رقابت و کینه ورزي در تعارضات احتمالي 

بوجود آمده استفاده نکنند.
زندگي زناشویي و اهداف و مولفه هاي آن بیش 
جوانان  به  هایي  آموزش  غالب  در  و  ازپیش 
خصوصا جوانان در آستانه ازدواج آموزش داده 
شود. تا با بینشي بهتر و جامع تري به تعامالت 

زناشویي در آینده بپردازند.
محدودیت ها و فرصت هاي زندگي واقعي براي 
داده  آموزش  ها  آن  به  و  گردد  تشریح  جوانان 
قابل  و  شدن  آل  ایده  راستاي  در  هم  تا  شود 
و  ناصحیح  تصورات  هم  و  بردارند  گام  وصول 
زیانبار را به عنوان آینده نگري و ایده آل گرایي 

 در خود نپرورانند.
نتیجه گیري

که  تعاریفي  و  گرفته  شکل  انتظارات  *عمده 
در  همسرداري  و  زندگي  فرآیند  از  دختران 
زندگي  از  برگرفته  هستند  متصور  خود  اذهان 
مي  آنها  پیراموني  افراد  زندگي  و  خود  فردي 
آنها  در  راسخ  اعتقاد  یک  عنوان  به  که  باشد 
سنجي  راستي  براي  گاه  هیچ  و  شده  نهادینه 
ذیصالح  افراد  کتب  و  مراجع  به  آن  پاالیش  و 

مراجعه نشده است.
دختران  هاي  پنداشت  از  دیگري  *بخش 
تأثیر  تحت  ازدواج  و  آینده  زندگي  پیرامون 
با  تلویزیون بوده و عمدتا  برنامه هاي سینما و 
تجمل خواهي و کمال گرایي همراه بوده است.

کار  دختران  هاي  پنداشت  و  افکار  *تغییر 
نیازمند  و  بوده  حساس  بسیار  و  زمانبر  بسیار 
در  که  باشد  مي  تخصصي  و  متعدد  هاي  دوره 
هاي  مهارت  از  بخشي  بیني  پیش  راستا  این 
آموزشي و گنجاندن آن در خالل آموزش هاي 
دبیرستاني  و  راهنمایي  آموزان  دانش  معمول 

مورد نیاز و میسر به نظر مي رسد.
تغییرات  چه  اگر  سازي  توانمند  *مشاوره 
بنیادین را در کوتاه مدت بوجود نمي آورد اما 
جدید  هاي  نگرش  و  ها  افق  کردن  ایجاد  در 

بسیار تاثیرگذار مي باشد.
 منابع :

• احمدوند، محمدعلي، ) 1387( بهداشت رواني، 
انتشارات پیام نور
• ابراهیمي، ) 1387(  افزایش رضایتمندي 
زناشویي و تعدیل دلبستگي دختران

ابالغ
خواهان / شاکي طاهره محمدنوري اربط علیا دادخواستي به طرفیت خوانده/ متهم 
مهدي ترابکي به خواسته مطالبه خسارات دادرسي و مطالبه نفقه تقدیم دادگاه هاي 
عمومي شهرستان شهرستان  کرج نموده که جهت رسیدگي به شعبه چهل و پنج 
شوراي حل اختالف مجتمع شهید بهشتي کرج واقع در کرج – میدان طالقاني- 
خیابان طالقاني شمالي- شهرک اداري- جنب بنیاد شهید- شوراي حل اختالف 
مجتمع شهید بهشتي کرج ارجاع و به کالسه 9۵۰998۲694۵۰۰۱9۵ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگي آن ۱39۵/۰۵/۲۵ و ساعت ۱۰/۰۰ تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکي و به تجویز ماده73 
قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود تا خوانده/متهم پس 
از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر 

گردد. 4۲4۲3 م/الف
متصدي امور دفتري دادگاه شعبه چهل و پنج شوراي حل اختالف مجتمع شهید بهشتي 
کرج- شیرین رحیمي

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9۵۱۰4۰66۱۱۰۰4۰۱6 – ۱-امین دریکوند فرزند شیرولی به 
اتهام ضرب جرح نسبت به خانم نرگس دریکوند ۲-حمید دریکوند فرزند یوسف علی 
به اتهام ضرب و جرح نسبت به امین اله بیرانوند 3-فیروز دریکوند فرزند یوسف علی 
به اتهام ضرب و جرح نسبت به نعمت اله دریکوند 4-حجت دریکوند فرزند شاه عباس 
به اتهام ضرب و جرح نسبت به هاجر دریکوند ۵-مصطفی دریکوند فرزند یوسف علی 
به اتهام ضرب و جرح نسبت به حاجی رضا به واسطه مشخص نبودن محل اقامت 
نامبردگان و به تجویز ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱39۲ مراتب 
در روزنامه آگهی تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول بازپرسی 
ایران زمین  آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان  انقالب خرم  دادسرای عمومی و 
نرسیده به میدان آرش کمانگیر دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام 
انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده 

بعمل می آید. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند. 

متن آگهی 
خواهان فردوس عبدی دادخواستی به طرفیت خوانده قربان دالوند به خواسته مطالبه 
وجه چک ماده 9 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۵ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در 
خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 
9۵۰998669۰۵۰۰96 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱39۵/۵/۱9 و ساعت 
۱۱:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه 5 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد – فروزان اسدی. 

ابالغیه 
خواهان / شاکی مهسا رضوانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علی رضا باقری 
گنجی به خواسته طالق به در خواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
بخش سرخرود شهرستان محمود آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی بخش سرخرود واقع در استان مازندران – سرخرود – بلوار والیت 
دادگاه عمومی بخش سرخرود ارجاع و به کالسه 9۵۰998۲۰۱۱3۰۰۲۰3 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/6/3 و ساعت 9:3۰ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم علیرضا باقری گنجی و درخواست خواهان / 
شاکی 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 / متهم ÷س از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود – سید رسول حسینی

آگهی حصر وراثت
خانم شهناز طاهری کنعانی دارای شناسنامه شماره ۲۲۰ بشرح دادخواست به کالسه 
۵7/9۵۰4۰3  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان شریف علیزاده بشناسنامه 73۲ در تاریخ 9۵/3/۱7 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
۱-شهناز طاهری کنعانی ش.ش ۲۲۰ فرزند خداقلی نسبت همسر

۲-محمدحسین علیزاده ش.ش ۲743۱3۰۰۱6 فرزند شریف نسبت فرزند 
3- لیال علیزاده ش.ش 9۰8۵ فرزند شریف نسبت فرزند 

4- زهرا علیزاده ش.ش ۲74۱۲۲۵۰۰۱ فرزند شریف نسبت فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 36۲ 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 57 شورای حل اختالف ارومیه

رای دادگاه 
درخصوص اتهام خانم نسرین رحمانی دائر برتحصیل مال نامشروع دادگاه باعنایت 
به اوراق پرونده خصوصا متن شکایت شاکی ،پاسخ استعالم شعبه اول دادیاری که 
مشخص گردیده یک دستگاه گوشی تلفن همراه در ید متهم بوده است ومتهم 
درهریک ازمراحل دادرسی حاضر نشده ودفاع موثری در رد اتهام انتسابی ارئه ننموده 
وبا توجه به متن کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب جوانرود ودفاع 
دادستان محترم از کیفرخواست مذکور بزه انتسابی برمتهم محرزاست ومستندا به 
مادهدو از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختالس وکالهبرداری مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم موصوف رابه تحمل 9۱ نود ویک روز حبس 
تعزیری  محکوم می نماید رای صادره غیابی محصوب وظرف مدت ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد وبا انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت 
۲۰روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظراستان کرمانشاه 

می باشد.
رئیس دادگستری ودادرس علی البدل شعبه اول دادگاه کیفری دو جوانرود 
_خسروآبادی

رای دادگاه 
درخصوص اتهام خانم نسرین رحمانی دائر برتحصیل مال نامشروع دادگاه باعنایت 
به اوراق پرونده خصوصا متن شکایت شاکی ،پاسخ استعالم شعبه اول دادیاری که 
مشخص گردیده یک دستگاه گوشی تلفن همراه در ید متهم بوده است ومتهم 
درهریک ازمراحل دادرسی حاضر نشده ودفاع موثری در رد اتهام انتسابی ارئه ننموده 
وبا توجه به متن کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب جوانرود ودفاع 
دادستان محترم از کیفرخواست مذکور بزه انتسابی برمتهم محرزاست ومستندا به 
مادهدو از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختالس وکالهبرداری مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم موصوف رابه تحمل 9۱ نود ویک روز حبس 
تعزیری  محکوم می نماید رای صادره غیابی محصوب وظرف مدت ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد وبا انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت 
۲۰روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظراستان کرمانشاه 

می باشد.
رئیس دادگستری ودادرس علی البدل شعبه اول دادگاه کیفری دو جوانرود 
_خسروآبادی

رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای بایر احمدیان فرزند علی دایر بر خیانت درامانت دادگاه با 
بررسی اوراق پرونده خصوصا متن شکایت آقای محمد ویسی گزارش مرجع انتظامی 
،اظهارات شهودتهرفه شده ازسوی شاکی که صحت ادعای ایشان را تایید نموده 
اند،متواری بودن متهم واینکه درهیچ یک ازجلسات دادرسی حاضر نشده ودلیلی 
در عدم توجه اتهام انتسابی ارائه ننموده است وهمچنین متن کیفرخواست صادره 
ازدادسرای عمومی وانقالب جوانرود ودفاع دادستان محترم ازکیفرخواست مذکور بزه 

انتسابی رابر متهم محرز دانسته ومستندا به ماده674
قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱37۵متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس 
تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب وظرف مدت ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه می باشد وبا انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت ۲۰ روز 

پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس دادگستری ودادرس علی البدل شعبه 101جزایی جوانرود _خسروآبادی

ابالغ 
به محکوم علیه آقای محمد رضا  بدینوسیله  پیرو آگهی های منتشره در جراید 
عباسی خلوصی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9۵۰997۱۲۲7۱۰۰۰۱4 صادره از شعبه اول حقوقی محمود آباد در پرونده شماره 
94۰7۱۵ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۱/63۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 49/۰7۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت اجرای چک به 
مبلغ 36/۵4۰/۰۰۰ ریال در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد شیرزاد عبدی 

خواهان 
محمدمهدی کامل خراطان دادخواستی به طرفیت خوانده  منصور کوسه لری  به 
تهران نموده  تقدیم   دادگاههای عمومی  به  از پرداخت محکوم  اعسار  خواسته  
که جهت رسیدگی به شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه محالتی خیابان ابوذرجنوبی مجتمع قضایی 
شهید محالتی تهران ارجاع و به کالسه 9۵۰998۰۲3۱۵۰۰۰۱4 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  ۱39۵/6/6 و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 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/متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

110/36929    منشی دادگاه حقوقی شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید محالتی تهران-رسولی 

حصر وراثت
اقای امیر استاد علی   به شماره شناسنامه 3۵46مطابق دادخواستی تقدیمی به 
این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  کالسه پرونده 9۵۰۲66/6۵3از 
و چنین توضیح داده که شادروان  غالمعلی استاد علی   به شماره شناسنامه 86۲ 
در تاریخ 9۵/۲/۲۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
 ۱- امیر استاد علی     ش ش  3۵46متولد ۱334   صادره از تهران   نسبت به 

متوفی  پسر
۲- پری محب   ش ش 437 متولد ۱3۱4  صادره از تهران  نسبت به همسر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/38018   رییس شعبه 653 شورای حل اختالف مجتمع شماره 14تهران 

آگهی وقت رسیدگی
کالسه پرونده : 94۱۰77    وقت رسیدگی: 9۵/7/۱4 ساعت۱۱صبح

خواهان : هوشنگ عابدی فرزند محمدرضا تهران کن ایسستگاه یخچال جنب بانک 
تجارت کوچه سید جمال الدین پ ۲

خوانده:علی نجفی نشانی مجهول المکان 
خواسته :مطالبه طلب

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند 
چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز 

خواهد بودم الف 3۵7  
مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی ورامین 

ازدواج؛ نیاز به توجه مثبت، حفظ سالمت اجتماعي

رونوشت آگهی حصر وراثت 
غفار فهیمی نیا فرزند حسین     به شرح دادخواست به کالسه ۱73/9۵ این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ  در  نور   از  بشناسنامه ۱48صادره  رمضان      فرزند  نیا  فهیمی  حسین 
94/۱۲/۲۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
۱-فاطمه جعفری به ش ش ۱۰9 صادره از نور زوجه متوفی 
۲-غفار فهیمی نیا به ش ش ۱43 صادره از نور پسر متوفی 
3-ناصر فهیمی نیا به ش ش ۱46 صادره از نور پسر متوفی

4-هاجر فهیمی نیا به ش ش ۱6۰ صادره از نور دختر متوفی
۵-مسلم فهیمی نیا به ش ش ۵۲۰۰صادره از نور پسر متوفی

6-شهربانو فهیمی نیا به ش ش ۱۵۲ صادره از نور دختر  متوفی
نوبت یک مرتبه  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نور 

آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱3946۰3۱3۰۱۰۰۰۱8۱۰  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای رحیم محمدبگ فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 87۰ صادره از بوکان در شش دانگ یک باب خانه تجاری 
و مسکونی به مساحت ۱۵۰/۲۵ مترمربع پالک 44۲4 فرعی از ۱۱4-  اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک  باقیمانده۱۱4- اصلي واقع در بخش ۱7 شهرستان بوکان 
خریداري از مالک رسمي آقای نادر ایلخانی زاده مع الواسطه محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱39۵/۰4/۱۲   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۵/۰4/۲7

آگهی حصر وراثت
آقای محمد نبی زاده دارای شناسنامه شماره ۱۰99 مهاباد به شرح دادخواست به 
کالسه 3۲8/9۵/۰4/۰6/ش ۵ ح  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عثمان نبی زاده بشناسنامه ۱4۱7۲ مهاباد در تاریخ 
9۵/۰3/۰4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصراست به 

4 پسر یک دختر یک زوجه 
۱-محمد نبی زاده فرزند عثمان به شماره شناسنامه ۱۰99 پسر متوفی

۲- امید نبی زاده فرزند عثمان به شماره شناسنامه ۲-۰34۲۱9-۲86 پسر متوفی 
3-علی نبی زاده فرزند عثمان به شماره شناسنامه 49۱۱ پسر متوفی 

4-کامل نبی زاده فرزند عثمان به شماره شناسنامه 4-۰۲۵۱۰۱-۲86 پسر متوفی 
۵-مریم نبی زاده فرزند عثمان به شماره شناسنامه ۲۲9 دختر متوفی 

6-زلیخا زراعت فرزند مصطفی به شماره شناسنامه ۱678 زوجه متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی د رپی ماهی 
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.
ایوبی-رئیس شعبه پنجم ش ح مهاباد

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۲ شعبه   94۰9984444۲۰۱۲6۵ کالسه  پرونده 

میاندوآب)۱۰۲ جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵۰997444۲7۰۰439
متهم: آقای ابراهیم سفلی آغچه فرزند اسماعیل به نشانی آذربایجان غربی میاندوآب 

خ ساحلی کوچه معراج ۲
اتهام ها : نگهداری ۵ عدد فشنگ جنگی

رای دادگاه
درخصوص اتهام ابراهیم سفلی آغچه فرزند اسماعیل فعال متواری دایر بر نگهداری 
۵ عدد فشنگ جنگی کلت؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده توجها به گزارش 
مرجع انتظامی ، کشف فشنگ از منزل متهم بزه انتسابی محرز بوده به استناد 
بند ب ماده 6 قانون سالح و مهمات ، با یک درجه تخفیف مجازات جزای نقدی 
بعلت جوان بودن متهم بپرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق 
دولت صادر و اعالم رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در این 
دادگاه می باشد و پس از مضی موعد واخواهی ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض 
در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.)فشنگهای مکشوفه به نفع دولت ضبط می 

شود( م الف ۲9
فرامرز عبدی- رئیس شعبه 2 دادگاه کیفری 2 میاندوآب
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خانه های پرمصرف آب جریمه می شوند
برای  آب  مصرف  در  جویی  صرفه  لزوم  بر  تاکید  با  تهران  فرماندار 
جلوگیری از ایجاد بحران در ماه های گرم، گفت: بی تردید خانه های 

پر مصرف آب جریمه می شوند.
عیسی فرهادی  گفت: قطعا با گرمی هوا در فصل تابستان باید بیش از 
گذشته به موضوع صرفه جویی در مصرف توجه داشته باشیم. گرمای 
هوا با توجه به شرایط فعلی بارش ها می تواند موجب کم آبی در ماه 
های آینده شود و امیدواریم با مدیریت درست مصرف در خانوارها از 

این مشکل نیز عبور کنیم.
وی افزود: سال گذشته شاهد همکاری و همراهی خوبی در زمینه 
صرفه جویی در آب از سوی شهروندان بودیم، این همراهی و مدیریت 
بدون سهمیه  را  آبی سال گذشته  بحران  باعث شد  درست مصرف 
بندی و اتخاذ تصمیمات این چنینی پشت سر بگذاریم و انتظار می 
رود امسال نیز خانواده ها با چنین رویکردی و توجه به گرمی شدید 
نداشته  مشکلی  تا  کنند  یاری  را  مسئولین  مصرف  مدیریت  با  هوا 

باشیم.
وی ادامه داد: البته امسال نسبت به سال های گذشته بارش ها بهتر 
بوده و بخشی از کم آبی ها جبران شده است ولی این موضوع دلیلی 

برای مصرف بی رویه شهروندان نیست.
فرماندار تهران با تاکید بر جریمه خانه های پر مصرف آب خاطرنشان 
کرد: مصرف آب باید بهینه باشد تا دیگر نیاز به چنین اقداماتی نباشد. 
در چنین شرایطی می توان اطمینان داشت که در ماه های آینده 
صرفه جویی  که  است  این  ما  ارزیابی  داشت.  نخواهیم  آبی  مشکل 
شهروندان در یکسال اخیر خوب بوده اما باید بیشتر شود تا قطع آب 
نداشته باشیم. درحقیقت این موضوع به طور مستقیم به همکاری و 

تعامل مردم و مدیریت صحیح مصرف بستگی دارد.

ضرورت حمایت مالی از سمن های جوانان
مدیر انجمن سفیران اعتالی اندیشه گفت: با توجه به تاکیدات مقام 
همه  سوی  از  جوانان  از  حمایت  ضرورت  زمینه  در  رهبری  معظم 
دستگاه ها الزم است آنها از سمن های جوانان حمایت های مالی، مادی 

و معنوی کنند.
علی تقیان اظهار کرد:سمن های حوزه جوانان در زمینه اخذ مجوز، 
برگزاری مراسم و تامین اعتبارات با مشکالتی روبرو هستند. هیئت 
موسس سازمان های مردم نهاد جوانان ۱۵ تا ۲9 ساله هستند و زمانی 
که چند جوان در این محدوده سنی دور هم جمع می شوند، الزم است 

وزارت ورزش و جوانان از آن ها حمایت های مالی کند.
با بیان اینکه متاسفانه ساختار درستی برای سمن های جوانان  وی 
تعریف نشده است، گفت: هنگام صدور مجوز برای سمن ها از آنان 
خواسته می شود که برای فعالیت در حوزه های مختلف مانند فرهنگی 
و اعتقادی  از سازمان های دیگر نیز مجوز دریافت کنند. در این شرایط 
وزارت  میان  و  شود  اصالح  سمن ها  کار  زیرساخت های  است  الزم 
ورزش و جوانان و سایر دستگاه ها هماهنگی به وجود آید تا آنها از 

حوزه فعالیت سمن ها اطالع داشته باشند و با آن ها همکاری کنند.
مدیر انجمن سفیران اعتالی اندیشه با بیان اینکه این سازمان مردم 
نهاد از آذرماه سال 9۲ کار خود را آغاز کرده است، تصریح کرد: محور 
اصلی فعالیت انجمن سفیران اعتالی اندیشه موضوعات فرهنگی و 
ارزش ها و باورهای انقالب اسالمی است ما به دنبال انجام کار زیربنایی 
اقشار مختلف حتی  از  فعال  و  نخبه  با جوانان  و  بودیم  و محتوایی 
یک  و  کردیم  برگزار  جلسه  چند  کشور  جوان  مجریان  و  بازیگران 

مجمع را تشکیل دادیم.

موانع بر سر راه خصوصی سازی مراکز معاینه فنی
مدیر عامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران از روند خصوصی سازی 

مراکز معاینه فنی در تهران گالیه کرد.
دکتر نواب حسینی منش  در خصوص ورود بخش خصوصی به مراکز 
معاینه فنی شهر تهران ضمن انتقاد از افزایش ناچیز بهای معاینه فنی 
به ۲۲ هزار تومان  از سال ها نرخ معاینه فنی  در کشور گفت : پس 
افزایش یافت که این رشد بسیار ناچیز بوده است چرا که با توجه به 
نوع خدمات ارائه شده و تورم باید نرخ معاینه فنی به بیش از 3۰ هزار 

تومان افزایش می یافت.
وی با بیان اینکه با این ارقام، رسما خصوصی سازی منتفی می شود 
و  داشته  خصوصی سازی  تجربه  دوره  دو  در  فنی  معاینه  گفت: 
حوزه  در  تومان  میلیاردها  باال  استانداردهای  با  بزرگ  شرکت های 
ارقام ۲۲ هزار  با  این است که  معاینه فنی ضرر کرده اند و واقعیت 
تومان نمی توان بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در حوزه معاینه 

فنی عالقه مند کرد.
باید  اینکه  بیان  با  تهران  شهرداری  فنی  معاینه  ستاد  عامل  مدیر 
موجود  مقررات  و  ضوابط  رعایت  با  فنی  معاینه  قیمت  و  مدیریت 
آزادسازی شود، گفت: مرکز سراج و بیهقی در قلب تهران قرار دارد و 
اگر فضای موجود را برج می ساختیم! برای شهرداری درآمد بیشتری تا 
معاینه فنی داشت تا اینکه شهرداری بخواهد ساالنه چندین  میلیارد 

تومان یارانه به معاینه فنی بدهد؟
وی با بیان اینکه با آزادسازی قیمت معاینه فنی در شهرهای مختلف، 
شهرداری می تواند به شورا الیحه ای تقدیم کند، تصریح کرد: با این 
قیمت ها خصوصی سازی در تهران برای مراکز توجیه پذیر نیست هر 
چند که ممکن است در شهرهای کوچک که تعداد مراکز معاینه فنی 
و مراجعه خودروها کم است این اقدام مقرون به صرفه باشد اما برای 

مراکز تهران این رقم بسیار ناچیز است.
حسینی منش با بیان اینکه بر اساس برنامه توسعه تهران دو مرکز 
معاینه فنی باید با مشارکت بخش خصوصی اداره شوند گفت: هنوز 
این مراکز مشخص نشده اند اما قطعا مراکزی که درآمدشان بهتر باشد 

برای تشویق بخش خصوصی، خصوصی سازی می شوند.

»باقال« مهم ترین عامل بروز »فاویسم«
دکتر عادل باقر سلیمی با بیان اینکه گیالن یکی از مکان های شیوع 
فاویسم در کشور است، اظهار کرد: باید افراد اطالعات بیشتری در این 
زمینه داشته باشند. فاویسم تقریبا در همه جای دنیا دیده می شود 
ولی در ایران بیشتر در استان های شمالی و جنوب کشور شایع است.
این فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان با بیان اینکه معموال بعد از 
۲4 تا 48 ساعت پس از تماس با باقال مازندرانی عالئم بیماری شروع 
می شود گفت: این عالئم شامل رنگ پریدگی، پر رنگی ادرار، تهوع، 

استفراغ، درد شکم و تب خفیف است.
سلیمی با بیان اینکه در بعضی موارد بیقراری، کاهش سطح هوشیاری 
و تشنج نیز بروز می کند که حتی می تواند منجر به مرگ بیمار شود، 
مثل  بیماری هایی  و  داروها  عفونت ها،  جمله  از  دیگر  عوامل  افزود: 
 G6PD نیز می توانند باعث بروز همولیز در فرد با کمبود DKA

شوند.
وی شیوع کمبود آنزیم G6PD در نوزادان متولد شده در بیمارستان 

الزهرا)س( رشت را 6.4 درصد عنوان کرد.
، فاویسم یا بیماری ارثی خونی است که در اثر نقص آنزیم گلوکز 6 

فسفات دهیدروژناز ایجاد می شود.

تهرانی ها 4488 واحد خون 
اهدا کردند

با ثبت  لیالی قدر  پایتخت نشینان در سه شب 
و  عزم  دیگر  بار  اهدایی ،  خون  واحد   4488
همت عاشقانه خود را برای نجات جان بیماران 

نیازمند به خون ، به نمایش گذاشتند.
۵ هزار و ۱6۰ شهروند تهرانی در شبهای قدر 
صف  در  حضور  با  امسال  رمضان  مبارک  ماه 
مثل  که  دادند  نشان  خون  اهدای  داوطلبان 
انسانیت  به  نیاز  که  لحظه هایی  و  ایام  همیشه 
و ایثار باشد  ، می توان روی آنها حساب ویژه ای 

باز کرد.
هشت  در  آرمانی  و  انسانی  حضور  این  حاصل 
قدر،  شب های  در  پایتخت  خون  اهدای  مرکز 
ثبت 4 هزار و 488  واحد خون اهدایی برای 
خانم ها  که  بود  نیازمند  بیماران  جان  نجات 
 96 نقش  با  آقایان  و  درصدی  چهار  سهم  با 
مشارکت  انسان دوستانه  امر  این  در  درصدی 

داشتند.
انتقال خون  اعالم روابط عمومی سازمان  بنابر 

استان تهران ، آمار تفکیکی میزان اهدای خون 
در لیالی قدر پایتخت این گونه است که در شب 
تهرانی ها   ۱39۵ تیر  چهارم  جمعه  قدر ،  اول 
یکشنبه  شتافتند،  بیماران  یاری  به  بار   ۱343
ششم تیر ۱39۵ و در دومین شب قدر ۱643 
شهروند تهرانی نام خود را در بین اهداکنندگان 
لیله القدری امسال ثبت کردند و در آخرین شب 
 ۱39۵ تیر  هشتم  شنبه  سه  نفر   ۱۵۰۲ قدر ، 

خون اهدا کردند.

آموزش خط سفید به شهروندان 
و رانندگان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
از توجه این معاونت به موضوع آموزش ترافیک 
با محوریت »خط سفید« به عموم شهروندان به 
ویژه به رانندگان حمل و نقل عمومی خبر داد و 
گفت: این آموزش ها در تمام مناطق تهران آغاز 
پایتخت  جنوبی  مناطق  میان،  این  در  و  شده 

مورد توجه ویژه قرار گرفته اند.
به گزارش  گروه اجتماعی پیام زمان ، مهندس 
سید جعفر تشکری هاشمی افزود: در این راستا، 
آموزش  بر  عالوه  ترافیک  آموزش  های  پارک 
ارائه  برای  نوجوانان،  و  کودکان  به  ترافیک 
آموزش های ترافیکی به گروه های مختلف از 
جمله رانندگان اتوبوس و تاکسی مورد استفاده 
قرار گرفته اند، ضمن این که از ظرفیت مراکزی 
همچون سراهای محالت نیز به منظور ارائه این 

آموزش ها استفاده می شود.
شهردار  تأکید  اساس  بر  که  این  اعالم  با  وی 
محترم تهران، موضوع »خط سفید« به عنوان 
آموزش  در      ترافیک  انضباط  و  نظم  نماد 
برخوردار  محوری  نقش  از  ترافیکی  های 
گسترش  داریم  اعتقاد  کرد:  خاطرنشان  است، 
توسعه فرهنگ  بدون  ترافیکی  زیرساخت های 
و  داشت  نخواهد  را  الزم  اثرگذاری  ترافیک، 
به  را  ترافیکی  های  آموزش  توسعه  رو،  این  از 
ترافیکی  امکانات و تسهیالت  موازات گسترش 

در دستور کار قرار داده ایم.

برنامه های اوقات فراغت برای جوانان 
حاشیه نشین اجرا می شود

مدیرکل طرح های ملی جوانان وزارت ورزش و 
جوانان با بیان اینکه برنامه های اوقات فراغت به 
رویکرد  گفت:  است،  شده  ابالغ  استان ها  تمام 
برنامه های  اجرای  برای  ورزش  وزارت  تأکید  و 
اوقات فراغت تحت پوشش قرار گرفتن جوانان 

حاشیه نشین است.
برنامه های  مورد  در  ماهانی  طالیی  محسن 
برای  جوانان  و  ورزش  وزارت  فراغتی  اوقات 
گفت:  استان ها  سایر  و  تهران  استان  جوانان 
شده  ابالغ  استان ها  تمام  برای  مفصلی  برنامه 
در  که  است  برنامه ای   9 مبنای  بر  که  است 
تصویب  به  گذشته  در  جوانان  عالی  شورای 

رسیده بود.
اوقات  برنامه های  محورهای  داد:  ادامه  وی 
فراغت در استان ها فرهنگی، هنری، کتابخوانی، 
علمی،  و  سیاحتی  اردوهای  جهادی،  اردوهای 
مهارت آموزی، محیط مجازی و رسانه و تقدیر 
از اختراعات برتر جوانان است اما رویکردی که 
در سال 9۵ برای بسیار مهم است و بر آن تأکید 
زیادی شده است این است که به تمام استان ها 
اعالم کردیم در برنامه های اجرایی خود جوانان 
نظر  در  را  نشین  حاشیه  مناطق  در  مستقر 
بگیرند چرا که در این مناطق آمار آسیب های 
اجتماعی باال است و برگزاری برنامه های اوقات 
نشین  حاشیه  مناطق  جوانان  برای  فراغت 
اجتماعی  آسیب های  بسیاری  بروز  از  می تواند 

جلوگیری کند.
مدیرکل طرح های ملی وزارت ورزش و جوانان 
اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در برگزاری 
اهمیت  داریم  تأکید  آن  بر  آموزشی  دوره های 
است،  آن  از  حفاظت  و  زیست  محیط  موضوع 
همچنین کارآفرینی موضوعی است که با توجه 
در  مقاومتی  اقتصاد  اهمیت  و  امسال  شعار  به 
دوره های آموزشی و مهارت افزایی لحاظ شده 
است چراکه سیستم آموزشی کشور از سیستم 

مهارت آموزی ضعف می برد.

خبر خبر

پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون  مشاور 
 ۱۵ فرهنگیان  از  پرورش  و  آموزش  وزارت 
پرسنلی  اطالعات  تا  خواست  کشور  استان 
در  را  خود  سرمایه  کارت  تک  صدور  تقاضای 

سامانه پروفایل فرهنگیان ثبت کنند.
ثبت نام  جزئیات  اعالم  به  روحی  حسین 
کارت سرمایه«  دریافت »تک  برای  فرهنگیان 
چند  کارت  کارت،  تک  گفت:  و  پرداخت 
منظوره ای است که با همکاری بانک سرمایه و 
آموزش و پرورش برای فرهنگیان سراسر کشور 

صادر خواهد شد.
قابلیت  از  بهره گیری  و  کارت  این  افزود:  وی 
جهت  کارآمد  ابزاری  عنوان  به  بانکی  کارت 
پاسخگویی به نیاز فرهنگیان و تجمیع خدمات 
رفاهی آنها طراحی شده است و کارت پرسنلی، 
الکترونیکی  پول  کیف  کارت  بانکی،  کارت 
آر.  بی.  اتوبوس های  و  مترو  در  استفاده  برای 
تی، کارت تردد و کارت بیمه تکمیلی را شامل 

می شود.
پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون  مشاور 

این  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
خدمات  تجمیع  و  ساماندهی  هدف  با  کارت 
آینده  در  و  می شود  صادر  فرهنگیان  رفاهی 
نزدیک کارکرد خرید کاال به شیوه اقساطی و 
با تخفیف را نیز شامل خواهد شد، گفت: خرید 

کاال از طریق تک کارت هنوز عملیاتی نشده، 
اما قرار است با فروشگاه هایی عقد قرارداد شود 
و فرهنگیان بتوانند تا سقف معینی متناسب با 

توان خود اقدام به خرید کاال کنند.
روحی در ادامه ضمن اعالم اینکه همکاران فرهنگی 

در حال حاضر طی دو مرحله به سامانه پروفایل 
 www.profile.medu.ir فرهنگیان به آدرس
مراجعه کرده و اطالعات پرسنلی تقاضای صدور 
کارت را ثبت کنند، گفت: ۱۵ استان کشور شامل 
تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی،  استان 
اصفهان،  گیالن،  مازندران،  شمالی،  خراسان 
البرز،  کرمان،  خوزستان،  قزوین،  قم،  گلستان، 
آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در مرحله اول 
تا پایان مردادماه فرصت دارند تقاضای خود را ثبت 

کنند.
 ۱۵ در  فرهنگیان  ثبت نام  زمان  افزود:  وی 

استان دیگر نیز متعاقبا اعالم خواهد شد.
پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون  مشاور 
این  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
کارت برای افرادی که از بیمه تکمیلی استفاده 
و  بیمارستان ها  در  استفاده  قابلیت  می کنند، 
را  تکمیلی  بیمه  قرارداد  طرف  درمانی  مراکز 
دارا خواهد بود، گفت: به این ترتیب فرهنگیان 
با دریافت تک کارت، نیازی به ارائه معرفی نامه 

به مراکز درمانی نخواهند داشت.

مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خبرداد:

ثبت نام فرهنگیان برای دریافت »تک کارت سرمایه« 

اعتیاد عامل ۳۰ درصد طالق ها
متخصص پزشکی اجتماعی گفت: خانواده اولین کانونی است 
که از طرف شخص معتاد بی رحمانه مورد هجوم قرار گرفته و از 
هم متالشی می شود و طبق آمارهای موجود، حدود 3۰ درصد 

از علل طالق ها به مواد مخدر و اعتیاد مربوط می شود.
در  اعتیاد  عوارض  اینکه  بیان  با  امیری   محتشم  زهرا  دکتر 
جامعه را می توان در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی بررسی 
کرد اظهار کرد: در بعد فردی، شخصی که به مواد مخدر معتاد 
است  اگر مصرف روزانه اش متوقف شود و از ده تا  دوازده ساعت 
عصبی،  ناراحتی های  همچون  عوارض جسمی  کند،  به  تجاوز 
بینی  آب  مکرر  کردن،  ریزش  عطسه  بی قراری،   اضطراب، 
تغذیه،  اختالالت  هاضمه،  سوء  سوء  مکرر،  چشم،  استفراغ  و 
دچار  مغزی  اختالالت  و  عروقی  و  قلبی  اختالالت  گوارشی، 

می شود.
اعتیاد به دلیل تغییرات در سطح هشیاری،  وی تصریح کرد: 
فرد  در  شغلی  عوارض  ایجاد  باعث  سستی  و  آلودگی  خواب 
پیامدهای آن در سطوح مختلف مانند  به طوری که  می شود 
جاده ای،  تصادفات  موقت،  دیدگی های  آسیب  و  کار  از  غیبت 
سقوط از ارتفاع و شکستگی ها و مرگ و میر قابل رویت است.

به  اشاره  با  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
عوارض خانوادگی اعتیاد، یادآور شد :خانواده اولین کانونی است 
که از طرف شخص معتاد بی رحمانه مورد هجوم قرار گرفته و از 
هم متالشی می شود و طبق آمارهای موجود، حدود 3۰ درصد 

از علل طالق ها به مواد مخدر و اعتیاد مربوط می شود.

 تعیین ضوابط بسته بندی محصوالت دخانی
ضوابط  تعیین  منظور  به  تخصصی  کارگروه  جلسه  دهمین 
با  برای محصوالت دخانی  بهداشتی  بسته بندی و هشدارهای 
حضور سازمان های مختلف در مرکز سالمت محیط و کار وزارت 

بهداشت برگزار شد.
دکتر خسرو صادق نیت، رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
و هشدارهای  بسته بندی  تعیین ضوابط  با  رابطه  در  بهداشت 
بهداشتی محصوالت دخانی مطابق بند ج ماده ۲ قانون کنترل 
تجربیات  گفت:  دخانیات  کشوری  ستاد  مصوبات  و  دخانیات 
کنترل  کنوانسیون   ۱۱ ماده  اجرای  با  دنیا  موفق  کشورهای 
بودن سیاست  موثر  از  مربوطه، حاکی  راهنماهای  و  دخانیات 
این  جذابیت  کاهش  در  دخانی  محصوالت  ساده  بسته بندی 
محصوالت به خصوص برای جوانان و نوجوانان، جلوگیری از شروع 
مصرف دخانیات و تشویق و تحریک مصرف کنندگان مواد دخانی 

به ترک مصرف بوده است.
صادق نیت افزود: اهمیت موضوع مذکور موجب شد که سازمان 
جهانی بهداشت شعار روز جهانی بدون دخانیات را با همین عنوان 
از  هدف  وی،  کند.  اعالم  دخانی  محصوالت  ساده  بسته بندی 
تشکیل این کارگروه را بازنگری دستورالعمل مربوطه با الزامات 
بسته بندی ساده و تعیین تصاویر جدید هشداردهنده و پیام های 
مربوطه برای درج روی بسته بندی محصوالت دخانی دانست و 
گفت: تاکنون پنج تصویر روی بسته های محصوالت دخانی در 
کشور مورد استفاده قرار گرفته است که تنها یک تصویر آن روی 

بسته های تنباکوی مورد استفاده در قلیان درج شده است.

سازمان غذا و دارو مهمترین نهاد دولتی
 در مبارزه با قاچاق 

رییس سازمان غذا و دارو از مهمترین نهاد فعال دولتی در 
عرصه مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد.

گفت:  قاچاق  و  تقلبی  کاالی  درخصوص  دیناروند  رسول 
سازمان غذا و دارو همواره با کاالی تقلبی و قاچاقی که از 
مرزهای کشور تا به دست مصرف کننده نهایی می رسد در 

حال مبارزه  است.
با ثبت منبع و کاال،  این سازمان در مبدا تولید  افزود:  وی 
کاالی اصیل و شناسنامه دار را تایید و اجازه واردات به کشور 

را می دهد.
معاون وزیر بهداشت در ادامه تصریح کرد: سازمان غذا و دارو 
در مرزهای ورودی با همکاری گمرکات و ایجاد ارتباط بین 
سامانه TTAC و EPL ضمن تسهیل در واردات قانونی از 

جعل و تقلب اسناد و مدارک قانونی جلوگیری کرده است.
 دیناروند ادامه داد: با راه اندازی سامانه ttac، اجرای نظام 
حوزه  وارداتی  کاالهای  اصالت  کنترل  و  ردیابی  رهگیری، 
مصرف  به  تحویل  هنگام  تا  ورودی  مبادی  از  را  سالمت 
کنترل  امکان  ایجاد  با  و  کرده  ردیابی  و  رهگیری  کننده 
اصالت محصول برای مصرف کننده، حق مصرف کننده برای 

خرید محصول اصیل و سالم را پاس داشته است.
سازمان  این  همچنین  اینکه  بیان  با  پایان  در  دیناروند 
نظارت های سیستمی و فیزیکی خود را به صورت هدفمند 

افزایش داده است، اظهار امیدواری کرد.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نشست 
»خیر جمعی و مسائل حوزه رفاه اجتماعی« 
با علما و طالب حوزه علمیه شرق تهران بر 
مناسبات  در  مساجد  نقش  تقویت  ضرورت 

اجتماعی تاکید کرد.
و  علما  جمع  در  که  ربیعی  علی  دکتر 
طالب  حوزه علمیه آیت اهلل جاللی خمینی 
آسیب های  به  اشاره  با  می کرد؛  سخنرانی 
اظهار  اعتیاد  و  طالق  فقر،  مثل  اجتماعی 
در  مساجد  نقش  کنیم  تالش  باید  داشت: 
شاهد  تا  شود  تقویت  اجتماعی  مناسبات 
از  و  باشیم  اجتماعی  آسیب های  کاهش 
برای  پنجره ای  می توانند  مساجد  منظر  این 

عرضه خدمات اجتماعی باشند.
دکتر ربیعی با تاکید بر اینکه باید بهزیستی 
گذشته  در  افزود:  بزنیم،  گره  مساجد  به  را 
را  خود  مشکالت  مساجد  به  رجوع  با  مردم 
نظر  در  دولت  منظور  این  به  حل می کردند 
مهم  به  را  مساجد  بهزستی  کمک  با  دارد 
ترین کارکرد زندگی اجتماعی مردم در عصر 

جدید تبدیل کند.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح 
تقویت  برای  را  اقداماتی  چه  دولت  اینکه 
نقش اجتماعی مساجد دارد، گفت: دولت در 
مراکز  بهزیستی  سازمان  کمک  با  دارد  نظر 
رسیدگی  و  طالق  ازدواج،  برای  مشاوره 
تا  کند  مستقر  مساجد  در  را  نیازمندان  به 
مساجد  در  دولت  کمک  به  بتوانند  مردم  

مشکالتشان را حل کنند.
دکتر ربیعی افزود: تمام تالش دولت یازدهم 
در سه سال گذشته در جهت برداشته شدن 
تحریم ها و بازگشت و تقویت نقش جمهوری 
اسالمی ایران در عرصه بین المللی بود زیرا 
همه به این نتیجه رسیده بودند که تحریم ها 
و  فرودست  اقشار  بر  کمرشکنی  هزینه های 
کرده  وارد  پایین جامعه  و  میانی  دهک های 
بود به گونه ای که ابتالی هر کدام از اعضای 
خط  زیر  به  خانواده  آن  همه  خانواده  یک 

فقر می رفتند.
دکتر ربیعی با اشاره به رشد  اقتصاد کشور 
رشد  از  درصدی  هر  برای  داشت:  اظهار 
تومان  میلیارد  هزاز   ۱۰۰ به  نیاز  اقتصادی 
دولت  رو هدف  این  از  داریم  سرمایه گذاری 

یازدهم افزایش سرمایه گذاری و جلوگیری از 
ظالمانه  تحریم های  پی  در  سرمایه ها  خروج 

غرب بود.
افزود:  اجتماعی    رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
با  نظام  با کمک مجموعه  دارد  دولت تالش 
اجتماعی  آسیب های  تمامی  و  فقر  گسترش 
هتک  و  تهمت  با  ای  عده  اما  کند  مبارزه 
برای  دلسوزانه  که  دولتمردان  به  حرمت 
ایران  اسالمی  جمهوری  جایگاه  تقویت 
نظام  مجموعه  دارند  قصد  کرده اند،  تالش 
ادامه  در  آن  بنده  که  کنند  تضعیف  را 
سال های  زای  آسیب  و  مخرب  سیاست های 

گذشته می دانم.
تالش  چگونگی  خصوص  در  ربیعی  دکتر 
و  کارگران  از  زدایی  فقر  برای  کار  وزارت 
که  زمانی  داشت:  اظهار  فرودست،  اقشار 
اقتصاد کشور  آمد  کار  بر سر  یازدهم  دولت 
 76 و  بود  رشد  کسری  درصد   ۵6 دارای 
بود  افتاده  فاصله  تورم  و  مزد  بین  درصد 
در  اقتصادی کشور  ورودی های  اینکه  ضمن 
آمده  پایین  شدیدا  نفت  قیمت  کاهش  پی 
بود اما با این وجود وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی توانست ۱۱ میلیون فقیر شهری را 
بیمه کند و در کنار آن هم دولت بیش از 3 
میلیون ثروتمند را از فهرست دریافت یارانه 
برای  عادالنه  را  ثروت  بتواند  تا  کرد  خارج 

تمامی اقشار جامعه توزیع کند.
را  غرب  یازدهم،  دولت  در  گفت: کسی  وی 
باید  معتقدیم  اما  نمی داند  مشکالت  حالل 
مشکالت را با گفت و گو و تنش زدایی رفع 
عمومی،  رفاه  گسترش  افزود:  وی  اما  کرد. 
مهمترین  بیکاری  رفع  و  رکود  از  خروج 

دغدغه دولت یازدهم است.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان 
حل  زود  یا  دیر  اقتصادی،  مشکالت  کرد: 
»فروپاشی  برای  باید  اما  است  شدنی 
زیرا  کرد؛  جدی  تالش  جامعه  اخالقی« 
افزایش  از  دهنده ای  تکان  آمارهای  روز  هر 

آسیب های اجتماعی به گوش می رسد.
راه اندازی  با  تعاون  وزارت  کرد:  اضافه  وی 
کاهش  اندیشه  در  مساجد  بهزیستی 
مواد  مصرف  مانند  اجتماعی  آسیب های 

مخدر، بزهکاری و طالق در جامعه است.

کاهش آسیب های اجتماعی با راه اندازی
 »بهزیستی مساجد«

قائم مقام وزیر بهداشت ضمن تشریح مهم ترین 
اقدامات وزارت بهداشت در راستای سیاست های 
نفره  یک  واحد   86۵ ایجاد  از  جمعیت،  کلی 
زایمان در بیمارستان های دولتی و آغاز تحول 

در حوزه درمان ناباروری خبر داد.
دکتر ایرج حریرچی با تشریح مهم ترین اقدامات 
وزارت بهداشت در راستای اجرای سیاست های 
کلی جمعیت و درباره موضوع زایمان طبیعی و 
سزارین در قالب اجرای طرح تحول نظام سالمت، 
کلی جمعیت  بند سه سیاست های  در  گفت: 
که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده، بر 
اختصاص تسهیالت مناسب برای مادران بویژه 
در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای 
هزینه های زایمان، درمان ناباروری مردان و زنان 
و تقویت نهادها و مؤسسه های حمایتی ذی ربط 

تاکید شده است.
بیش ازیک میلیون زایمان طبیعی رایگان در 

قالب تحول سالمت
وی با بیان اینکه متاسفانه کشور ما رتبه اول 
و دوم را از نظر میزان سزارین در دنیا داشت، 
راستا و جهت کاهش میزان  افزود: در همین 
نظام  تحول  طرح  اجرای  مدت  در  سزارین، 
سالمت یک میلیون و 6۰ هزار زایمان طبیعی 
در بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت، 

به صورت کامال رایگان انجام شده است.
ایجاد 86۵ واحد یک نفره زایمان و تحولی جدی 

برای مادران
میزان  در حال حاضر  اینکه  بیان  با  حریرچی 
سزارین به میزان ۱۱.6 درصد پایه و 6.7 درصد 
مطلق کاهش یافته است، ادامه داد: از طرفی 
نفره  یک  واحد   86۵ مادران  حال  رفاه  برای 
زایمان در بیمارستان های دولتی تجهیز شد و 
با پیشرفت 43  ۱8۰۰ واحد یک نفره زایمان 

درصدی در حال ساخت است. 
آغاز تحول در درمان ناباروری

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از ساخت 
و  داد  خبر  ناباروری  درمان  جدید  مرکز   ۱7
گفت: در حال حاضر ساخت این مراکز آغاز 
ناباروری  درمان  مرکز   ۲4 حال   عین  در  و 
تجهیز شده است. از طرفی مراکز ارایه دهنده 
افزایش  مرکز  به ۲۰۰  نیز  بی دردی  خدمات 

یافته است.
حریرچی همچنین اظهار کرد: در همین راستا 
زمینه  در  الزامی  آموزشی  دوره  از ۵۰۰  بیش 
برگزار  کشور  در  طبیعی  زایمان  ترویج  برنامه 
شده است و در عین حال به بیش از ۱۵۰ هزار 
مادر باردار آموزش هایی به صورت رایگان ارائه 

شده است.

قطار تحول سالمت به درمان »ناباروری« رسید

پیشگیری از سرطان دهان با عصاره کلم بروکلی
نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد عصاره کلم بروکلی می تواند در پیشگیری از سرطان دهان 

موثر باشد.
در این بررسی جدید پزشکان مشاهده کردند عصاره کلم بروکلی می تواند از رشد مجدد تومورهای 

سرطانی در افرادی که پیش از این دچار سرطان سر و گردن بوده اند، پیشگیری کند.
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا هر سال بیش از 3۰ هزار مورد جدید از 
سرطان دهان در این کشور تشخیص داده شده و بیش از 8۰۰۰ مورد فوتی بر اثر ابتال به این 

سرطان گزارش می شود.
بنابر گفته پزشکان آمریکایی، بیماران مبتال به سرطان سر و گردن پس از آنکه تحت درمان قرار 
می گیرند مجدد با گسترش یافتن سلول های سرطانی روبرو می شوند که دیگر فرصت کافی برای 

درمان آن وجود ندارد.
داروی  ارائه  برای  پیشین  متاسفانه تالش های  مطالعه گفت:  این  ارشد  نویسنده  باومن«  »جولی 
پیشگیرانه به منظور کاهش خطر ناشی از این بیماری، ناکافی، غیر قابل تحمل برای بیماران و 

پر هزینه بوده است.
محققان با بیان اینکه سبزیجاتی همچون کلم بروکلی حاوی میزان باالیی از ترکیب مولکولی به 
نام »سولفورافان« است، اظهار داشتند: در این بررسی سلول های سرطانی سر و گردن انسان در 
محیط آزمایشگاهی تحت درمان قرار گرفته، سپس وضعیت آنها با سلول های سالم دیواره گلو و 

دهان مورد مقایسه قرار گرفت.
به گزارش مدیکال دیلی، محققان آمریکایی مشاهده کردند: ترکیب سولفورافان موجب می شود 
برابر  در  را  و سلول ها  دارند  ژن هایی که خاصیت ضد سرطانی  کننده  فعال  پروتئین های  سطح 

سرطان حفظ می کنند، افزایش یابد.



6 سبک زندگیشنبه 12 تیر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3270

آیا زنان شیرده می توانند روزه بگیرند؟
مادران بسیاری هستند که در این ماه مبارک نوزاد شیرخواری دارند که 
یا به تازگی متولد شده و یا در مرحله ای است که عالوه بر شیر از غذای 
کمکی استفاده می کند. به همین دلیل یکی از دغدغه های مادرانی که قصد 
روزه داری در این ماه پر برکت را دارند این است که با وجود نوزاد شیرخوار 
قادر به این امر هستند و آیا روزه داری خطری برای آنها یا نوزادشان ایجاد 

نمی کند؟
مطالعات زیادی انجام شده  که بر طبق برخی از آنها اگر شرایط الزم رعایت 
شود روزه می تواند برای مادر یا نوزاد خطری نداشته باشد. این شرایط شامل 
مواردی مانند رسیدن آب و مایعات کافی به بدن، استفاده از انواع گروه های 
غذایی، استفاده از مواد مغذی الزم و... است. البته اینگونه نیست که بتوان 

به صورت کلی گفت که مادران می توانند روزه بگیرند یا خیر.
یکی از شرایط مهم برای روزه داری مادران شیرده سن نوزاد است. نوزادان 
در 6 ماهه اول زندگی صرفا با شیر مادر تغذیه می کنند که غذای اصلی برای 
رشد او را تشکیل می دهد. به همین دلیل به مادرانی که نوزاد آنها 6 ماهه 
نخست زندگی اش را طی می کند، توصیه می شود که روزه نگیرند. مخصوصا 
در این فصل که گرمای هوا و ساعات طوالنی روزه داری روی آب بدن آنها 

تاثیر می گذارد و کم آبی نیز حجم شیر مادر را تحت تاثیر قرار می دهد.
در فاصله 6 ماهگی تا یکسالگی با توجه به شروع تغذیه تکمیلی مادر 
می تواند روزه بگیرد. بدن مادر این توانایی را دارد که در هنگام روزه داری 
به اندازه کافی شیر تولید نماید. میزان کالری کمتری که شما دریافت می 
کنید تفاوت چندانی در میزان شیر تولیدی ندارد. ولی در واقع این خود 
شما هستید که تاثیر روزه داری را احساس خواهید کرد. اگر حس می کنید 
که میزان شیر شما کم شده و کودکتان گرسنه می ماند یا وزن گیری او 

دچار اختالل شده بهتر است روزه نگیرد.
اگر شما در فاصله افطار تا سحر غذای کمی دریافت کنید تا وزن کم کنید 
یا احتیاجات تغذیه ای شما برآورده نشود، نوع چربی شیر شما تغییر خواهد 
کرد. در واقع مقداری از چربی موجود در شیر توسط سینه مادر ساخته 
شده و بقیه از طریق غذاهایی که دریافت می کنید تامین می شود. نوع 
چربی دریافتی مادر مستقیما بر روی چربی شیر تاثیر دارد. همچنین روزه 
داری باعث آزاد شده ذخایر چربی مادر و دریافت بیشتر تری گلیسریدها 
توسط کودک می شود. همچنین در مطالعه ای نشان داده شده که شیر 

مادرانی که روزه می گیرند میزان روی، پتاسیم و منیزم کمتری دارد.
شیردهی می تواند باعث کم آبی در بدن مادر شود و این کم آبی می تواند 
سبب سرگیجه، سردرد، احساس خستگی و ضعف شدید و دردهای بدنی 
شود. اگر شما این عالئم را داشتید بهتر است یک لیوان آب همراه کمی 

شکر و نمک میل کنیدو برای نیم ساعت استراحت کنید.
هنگام روزه داری، سعی کنید بیشترین استراحت را در طی روز داشته 
باشید و در هوای گرم از منزل خارج نشوید. همچنین یک لیست غذایی 
تهیه کنید که مطمئن باشید تمام مواد مواد مغذی مورد نیاز را از هنگام 
افطار تا سحر دریافت می کنید. آرام باشید و در طول روز استراحت کنید.

روزه داری زنان شیرده و باردار درصورت رعایت برنامه تغذیه ای مناسب، در 
رشد کودکان اختاللی ایجاد نمی کند. تحقیقات نشان می دهد، دریافت 
مواد غذایی مناسب در فاصله افطار تا سحر، استفاده از قندهای طبیعی 
مثل خرما و توت. سبزی خوردن و انواع ساالدها. استفاده از کربوهیدرات 
های پیچیده و نان های سبوس دار، مصرف انواع گوشت و لبنیات و مهمتر 
از همه اضافه وزن مناسب مادر به خصوص در دوران بارداری و مصرف 
سحری برای مادرانی که میخواهند روزه بگیرند از اهمیت باالیی برای روزه 
داری سالم برخوردار است. در پایان توصیه می شود برای روزه داری با 
پزشک خود و مشاور تغذیه مشورت نمایید تا با استفاده از یک رژیم غذایی 
مناسب و بررسی شرایط و وضعیت مادر و کودک اقدام به روزه داری کنید.

خواص درمانی و ویژگی های آلبالو!
است.  و ضدالتهاب  کننده خون  تصفیه  آلبالو 
این میوه خوش رنگ دردهای بدن را تسکین 
می دهد. آلبالو سرشار از پتاسیم، کلسیم، فسفر 
و سدیم است و پوستتان را جال می دهد. درادامه 
قصد داریم گوشه ای از خواص فوق العاده این 

میوه را نشان دهیم.
آلبالو تأثیر زیادی در آرامش سیستم عصبی دارد 
می کند.  کمک  تمرکز  افزایش  به  همچنین  و 
این ویژگی به رنگ آلبالو مربوط می شود. نتایج 
پژوهشی که در آمریکا انجام شده است نشان 
استشمام  را  آلبالو  عطر  که  افرادی  می دهد 
کرده اند به میزان ۱۵ درصد خالق تر بوده اند. به 
عقیده متخصصان، آلبالو باعث تحریک منطقه ای 
از مغز می شود که مسئول تمرکز است و بنابراین 

توانمندی فرد در انجام کارها را باال می برد.
مفید برای هضم غذا

آلبالو  گوشت  در  موجود  فیبر  باالی  میزان 
سوربیتول  وجود  است.  مفید  غذا  هضم  برای 
در قندهای این میوه تأثیر ملینی اندکی دارد. 
نیز  یبوست هستند  افرادی که دچار  بنابراین 
می توانند از آن مصرف کنند. این میوه باعث 
تقویت دستگاه گوارش و تمیزی روده ها می شود. 
البته مصرف آلبالو برای افرادی که از ورم معده و 
ورم روده رنج می برند توصیه نمی  شود چون به 

خوبی نمی  توانند آن را هضم کنند.
دوست کبد و کلیه ها

آلبالو برای تنظیم عملکرد کبد و معده موثر است. 
باالی  میزان  است.  میوه حاوی سوربیتول  این 
پتاسیم این میوه به دفع اوره و سموم خون کمک 
زیادی می کند. در نتیجه مصرف آن تأثیر مثبتی 
روی کلیه دارد و به بهبود عملکرد آن ها کمک 
زیادی می کند. این میوه سنگ های کلیه و مثانه 
را از بین می برد. مصرف منظم این میوه برای 

بهبود نارسایی کبد و ورم معده موثر است.
دنیای ویتامینی آلبالو

 ،B ویتامین   ،C ویتامین  حاوی  آلبالو 
بتاکاروتن، فیبرهای غذایی، مواد معدنی و آنتی 
اکسیدان های فراوان است. آلبالو در مقایسه 
بیشتری  بتاکاروتن  و   C ویتامین  گیالس  با 
دارد. این میوه همچنین حاوی میزان زیادی 

ویتامین E است.
ضدالتهاب

نتایج پژوهشی که در دانشگاه ایالت میشیگان 
انجام شده نشان می دهد که آلبالو در کاهش 
التهاب های بافت های بدن که ایجاد سردرد 
آسپرین  قرص  از  موثرتر  برابر   ۱۰ می کنند 
از  یا  هستید  ورزشکار  اگر  بنابراین  است. 
آلبالوی  حتما  می برید  رنج  میگرنی  دردهای 

بیشتری میل کنید.

رمضانه سالمت و تغذیه

دادنامه  
پرونده کالسه 94۰99866933۰۰۲9۲ شعبه ۲۱ شورای حل اختالف مجتمع امام 
نهایی شماره 9۵۰99766933۰۰۰6۱  آباد تصمیم  خمینی )ره( شهرستان خرم 
خواهان :آقای فرهاد یوسف وند فرزند علی به نشانی ارستان بروجرد – خ مدرس – 
ده متری دوم بوستان ۲ پالک3 – خوانده :آقای محمد اسمعیلی فرزند علی به نشانی 
تهران – خیابان آزادی خیابان شهید قاسم نجار زادگان کوچه ۱8 کوچه عضدی 

جنوبی –پالک۱4 – خواسته : مطالبه وجه چک 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست فرهاد یوسفوند به طرفیت محمد اسماعیلی 
به خواسته مطالبه مبلغ چهل و نه میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
۲۰۵۵7۱۵7 مورخ ۱394/۱۰/۰۱ عهده بانک سامان به انضمام هرینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و بقاء اصل چک در ید مدعی که داللت 
بر اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء دین سابق را دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای در دفاع از خود 
تقدیم ننموده و مالحظه نظریه مشورتی اعضا دعوای خواهان را وارد تشخیص و به 
استناد مواد 3۱3 – 3۱4 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور و مواد 
۱98 – ۵۱۵- ۵۱9 قانون آین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهل و نه میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره ۲۰۵۵7۱۵7 و مبلغ 
ششصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسیدچک ۱394/۱۰/۰۱ لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ شاخص 
اعالمی بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل .اخواهی در 
این مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – حسین امیری .

اگهی
 اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱3 ائین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابر رای شماره ۱39۵6۰3۱۲۰۱۰3763 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه 
بالمعارض کالسه شماره ۱393۱۱44۱۲۰۱۰۰۲۲39 متقاضی بهزاد وکیلی فرزند 
بایرام محمد بشماره شناسنامه 4۵ کد ملی 4979676۲۱9 صادره از اق قال ششدانگ 
عرصه واعیان به مساحت 34۲/8۲ متر مربع واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه 
بابا صادقیان از پالک 3866 فرعی از ۱۰7 – اصلی بخش 3 ثبت گرگان خریداری 
از مالک رسمی اقای /خانم       محرز گردیده است . لذا بمنظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت بفاصله ۱۵ روز اگهی میشود از این رو اشخاصیکه نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت 
دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
طرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجه ثبتی دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تقدیم نماید . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/3/۲۲     نوبت دوم : 9۵/4/۱۲    
عبداهلل بادلی -کفیل اداره ثبت اسناد و امالك گرگان 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت استان لرستان     آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای هوشنگ رئوف مالک ششدانگ پالک ثبتی 44۵۵ فرعی از 4۵ اصلی واقع 
در خرم آباد بخش ۲ خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره 
۱۱4/۱/673۵ مورخ 9۵/4/۱ گواهی شد دفترخانه ۲۰ خرم آباد که هویت و امضاء 
شهود رسما تایید شده مدعی است که سند مالکیت مقدار ششدانگ شماره پالک 
فوق الذکر که ذیل ثبت 4۱7۲7 جلد ۲97 صفحه ۲6۲به شماره چاپی ۱46۱6 بنام 
هوشنگ رئوف ثبت صادر و تسلیم شده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده است 
و با جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست صدور سند المثنی نموده علیهذا مراتب 
باستناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب 
در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر از انچه در 
این آگهی نسبت به ان عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می 
تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع 
ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمائید تا مورد رسیدگی قرارگیرد و در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و 
عدم وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانون اقدام 

خواهد شد. م الف ۲8۲6
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت استان لرستان     آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای هوشنگ رئوف مالک ششدانگ پالک ثبتی 44۵۱ فرعی از 4۵ اصلی واقع 
در خرم آباد بخش ۲ خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره 
۱۱4/۱/673۵ مورخ 9۵/4/۱ گواهی شد دفترخانه ۲۰ خرم آباد که هویت و امضاء 
شهود رسما تایید شده مدعی است که سند مالکیت مقدار ششدانگ شماره پالک 
فوق الذکر که ذیل ثبت 4۱7۰6 جلد ۲97 صفحه ۱99 به شماره چاپی ۱46۱4 بنام 
هوشنگ رئوف ثبت صادر و تسلیم شده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده است 
و با جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست صدور سند المثنی نموده علیهذا مراتب 
باستناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب 
در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر از انچه در 
این آگهی نسبت به ان عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می 
تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع 
ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمائید تا مورد رسیدگی قرارگیرد و در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و 
عدم وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانون اقدام 

خواهد شد. م الف ۲8۲۵
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱3946۰33۱۰۵۵۰۰7۱8۵ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم نیره فیاضی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه8۵۲در ششدانگ یک قطعه باغ 
از پالک۱۰9  و مجزی شده  مفروز  به مساحت 9۱6/48مترمربع  احداثی  بنای  با 
اصلی واقع در بابالنگ خریداری از مالک رسمی آقای خداویردی عبادی قراولخانه از 
صفحات۲و ۲۰۰ و۲۰4و ۲۰۲ دفتر ۲4و 38 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك

ابالغیه 
خواهان سمیه صائبی دادخواستی به طرفیت خوانده علی بیت سوده به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه خانواده شهرستان بابل واقع در استان مازندران شهرستان 
بابل -  میدان والیت – دادگستری شهرستان بابل – کد ÷ستی 47۱36۵8739 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  به کالسه 9۵۰998۱۱۱۰۲۰۰3۵8  و  ارجاع 
9۵/6/۱ و ساعت ۱۱:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن / متهم و 
در خواست 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 ÷س از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاههای عمومی )حقوقی ( شهرستان بابل – کالگر 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان : بانک ایران زمین با نماینده قانونی آقای غالمرضا همتی فرزند محمد باقر 

خوانده /خواندگان : ۱ آقای محمد رضا ملک پور فرزند محمد ولی     آدرس : بهشهر 
خ پاسداران کوچه شهید واقفی 

۲محسن بائی فرزند علی عباس آدرس : مجهواللمکان 
خواسته : مطالبه وجه 

پیرامون دادخواست آقا بانک ایران زمین به طرفیت خوانده  / خواندگان فوق به 
خواسته  مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم  بنام آقای 
محسن بائی به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشا رالیه در 
روزنامه های کثیر االنتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در  
تاریخ 9۵/۵/۱6روز شنبه راس ساعت 9صبح در شعبه یازدهم شورای حل اختالف 
بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر 
شود ضمناً در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد 
. همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . م. الف  9۵۰۲۵6
مدیر دفتر شعبه یازدهم شورای حل اختالف بهشهر  

اگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خوانده آقای عطاءاله عقبایی کالسه پرونده 
۲۱6/94۰8۰7 وقت رسیدگی ۱39۵/۰۵/3۰ ساعت 9 خواهان محمد رضا دهستانی 
با وکالت خانم شعله رزاقی خوانده فوق الذکر خواسته اعالم و تایید انفساخ قرارداد و 
استرداد مال موضوع قرارداد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی و حقوقی 
تهران مستقر در مجتمع قضائی شهید مفتح نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۱6 
عمومی و حقوقی ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست وکیل خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خواندگان 
فوق از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یکماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهمرسانید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد.
110/39017       مدیر دفتر شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران

متن آگهی 
خواهان / شاکی مسلم چهل امیرانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علی 
کاظمی به خواسته مطالبه وجه چک ماده 9 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان 
لرستان ارجاع و به کالسه 9۵۰998669۰3۰۰۰6۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۱39۵/۵/۲7 و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شورای حل اختالف شعبه 3 شورای حا اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد 
– اسماعیل فالح نژاد.

آگهی
خواهان بانک تعاون دادخواستی به طرفیت خوانده اکبر محبی و علیرضا قائمی تازه 
کند به خواسته  مطالبه   خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین 
خواسته و مطالبه وجه سفته  تقدیم   دادگاههای عمومی تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۱48 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران 
واقع در تهران بزرگراه محالتی خیابان ابوذرجنوبی مجتمع قضایی شهید محالتی 
تهران ارجاع و به کالسه 9۵۰998۰۲3۱3۰۰۱۰8 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  ۱39۵/۵/۲6 و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 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/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/36935    منشی دادگاه حقوقی شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید محالتی تهران-برزنونی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان :پیمان فاضلی فرزند محمد با وکالت شیدا اله قاسم زاده لنگرودی -  بهشهر 

جنب بانک مسکن مرکزی ساختمان کبیری ط سوم – دفتر وکالت 
خوانده /خواندگان : سید مجتبی حسینی  فرزند سید آقا میر آدرس  مجهول المکان 

خواسته : مطالبه وجه 
پیرامون دادخواست آقا  پیمان فا ضلی به طرفیت خوانده  / خواندگان فوق به خواسته  
مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول    بنام آقای  سید 
مجتبی حسینی    به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشا رالیه 
در روزنامه های کثیر االنتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه 
در  تاریخ 9۵/۵/۱6ساعت 9:3۰صبح  روز شنبه در شعبه یازدهم شورای حل اختالف 
بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر 
شود ضمناً در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد . 
ثانی  از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه  تواند قبل  همچنین خوانده می 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . م. الف  9۵۰۲۵9          
مدیر دفتر شعبه یازدهم شورای حل اختالف بهشهر  

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

رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱3946۰33۱۰۵۵۰۰7۱8۵ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم نیره فیاضی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه8۵۲در ششدانگ یک قطعه باغ 
از پالک۱۰9  و مجزی شده  مفروز  به مساحت 9۱6/48مترمربع  احداثی  بنای  با 
اصلی واقع در بابالنگ خریداری از مالک رسمی آقای خداویردی عبادی قراولخانه از 
صفحات۲و ۲۰۰ و۲۰4و ۲۰۲ دفتر ۲4و 38 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی اینجانب رضا سخنور فرزند الیاس به شماره دانشجویی 9۱۱۲3۲۲7 
رشته مهندسی برق دانشگاه علم و فن آوری مازندران )بهشهر( مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.
بهشهر

آگهی احضار متهم 
دادیاری  نهم  شعبه   98/  ۵4۰۲۰۱/  87۵۱/93 شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای شه مراد سلیمانی نیا فرزند 
علی دادبی احتیاطی در امر رانندگی منجر به بروز صدمه بدنی غیر عمدی تحت 
تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده ۱74 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده 
مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع 
نماید در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزادپور . 

 آگهی ها
در خصوص فرجام خواهی فهیمه حاجی خانی بطرفیت مریم آریانپور در پرونده 
کالسه 93۰447 از دادنامه شماره 4۵۰ مورخ صادره از شعبه ۲۱7 دادگاه حقوقی 
تهران با توجه به اینکه فرجام خوانده مجهول المکان  میباشند ظرف بیست روز پس 
از چاپ نشرآگهی با مراجعه به شعبه ۲۱7 و ضمن ارائه نشانی خود نسبت به ارائه  

الیحه دفاعیه خود اقدام نماید 
110/38034 مدیر دفتر شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران  

نامه صادره 
آگهی در  با چاپ  آیین دادرسی کیفری  قانون  ماده ۱74  راستای  احتراما در 
روزنامه رسمی متهم به اسامی آقای سید سهراب موسوی نیا فرزند سید امید 
علی به اتهام توهین و فحاشی و تهدید از طریق ارسال پیامک و تماس تلفنی 
موضوع شکایت آقای علی اکبر فکوری فرزند صفی اله ظرف یک ماه از تاریخ 
احضار  این شعبه  در  دفاع  آخرین  اخذ  و  دفاع  اتهام  تفهیم  آگهی جهت  نشر 

گردد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی.

تواند  می  فرزندتان  و  شما  برای  بلوغ  دوران 
دوران سختی باشد. فرزند نوجوان تان به غیر 
از اینکه از نظر جسمی تغییر و تحوالتی پیدا 
روانی-  تکامل  در  چشمگیری  رشد  کند،  می 
اجتماعی نیز دارد. خیلی از کارشناسان گوشه 
گیری ها، نوسانات خلق و خو و سایر تغییرات 
می  بلوغ  طبیعی  روند  از  بخشی  را  رفتاری 
دانند، اما پژوهشگران دریافته اند که در برخی 
موارد، این ویژگی ها می تواند نشانگر ارتباط 

بلوغ با افسردگی باشد.
افسردگی در دوران بلوغ چقدر شایع است؟

تخمین زده شده که دو درصد از بچه های زیر 
۱۰ سال، افسردگی را تجربه می کنند و بین 
سنین ۱۰ تا ۱4 سال، به طو میانگین میزان 
می  پیدا  افزایش  درصد   8 تا   ۵ به  افسردگی 
کند. اگرچه میزان افسردگی پیش از بلوغ، در 
پسرها بیشتر از دخترهاست، اما در دوران بلوغ، 
میزان افسردگی برای دخترها دو برابر پسرها 

می شود.
چرا در دوران بلوغ، افسردگی بیشتر می شود؟

افزایش  مورد  در  گوناگونی  های  تئوری 
افسردگی در زمان بلوغ وجود دارد، اما محققان 

در این مورد توافق چندانی حاصل نکرده اند:
جنسی  هورمون  که  استروژن،  ها:  هورمون   -
زنانه است، ارتباط با افسردگی دارد. میزان این 
میزان  به  بلوغ  زمان  در  دخترها  در  هورمون 
تواند  می  که  یابد  می  افزایش  زیادی  بسیار 
در  اما  شود.  آنها  در  افسردگی  افزایش  باعث 
یعنی  است،  برعکس  قضیه  این  پسرها  مورد 
است  مردانه  هورمون جنسی  که  تستوسترون 
و در دوران بلوغ پسرها افزایش می یابد، هیچ 

ارتباطی با افسردگی ندارد.
- مرحله تکامل جسمی: برخی مطالعات نشان 
می دهد تغییر و تکامل های جسمی در اواسط 
دوران بلوغ، باعث افزایش میزان افسردگی می 

شود.
- زمان شروع بلوغ: یک سری از پژوهش ها نیز 
بلوغ روی میزان  نشان می دهند زمان شروع 
هنگام  زود  بلوغ  یعنی  دارد،  تاثیر  افسردگی 
از  شدیدتری  عالئم  بروز  موجب  دیرهنگام،  یا 

افسردگی می شود.
دوران  در  زندگی:  زای  استرس  حوادث   -
بلوغ، فعالیت های آموزشی و روابط اجتماعی، 
تواند  تر و دشوارتر می شوند که می  پیچیده 
از بچه ها بیشتر  استرس برانگیز باشد. بعضی 
در معرض افسردگی هستند که دلیلش حوادث 

استرس برانگیز در زندگی آنهاست.
عالئم افسردگی

خواب  برنامة  و  غذایی  های  عادت  در  تغییر 
)خوردن و خوابیدن بسیار زیاد یا بسیار کم(

تغییرات قابل توجه در وزن )افزایش یا کاهش(
یا  مدرسه  در  حضور  به  نوجوان  عالقگی  بی 

کاهش کارایی در مدرسه
گوشه گیری، کناره گیری از دوستان یا اعضای 

خانواده
بروز عصبانیت و طغیان ناگهانی

بی قراری یا اضطراب عمومی
واکنش تند دربرابر انتقاد، حتی انتقاد سازنده

بی عالقگی و خودداری از شرکت در تفریحات 
ها  آن  به  این،  از  پیش  که  هایی  سرگرمی  و 

عالقه مند بوده اند
دودلی، عدم تمرکز، فراموشکاری

احساس بی ارزش بودن و گناه
درعین  بیماری  از  درپی  پی  های  شکایت 

سالمت کامل جسمی
نداشتن انگیزه و اشتیاق برای زندگی روزمره

استفاده از مواد مخدر و الکل
فکر کردن و حرف زدن درباره خودکشی

  11 فرمان برای والدین نوجوان افسرده
و  و درست  بودن  افسرده  نوجوان  والدین یک 
می  نیست.  راحتی  کار  کردن،  رفتار  سنجیده 

توانید از این توصیه ها کمک بگیرید:
۱( اگر رفتار و اخالق نوجوان شما به گونه ای 
است که مشکوک هستید ممکن است افسرده 
شده باشد، با پزشک مشورت کنید. اگر او سالم 
اش  افسردگی  اگر  اما  کنید  نمی  ضرر  باشد 
خودکشی  و  اعتیاد  است  ممکن  نشود  درمان 

برای او به بار بیاورد.
یک  برای  خوبی  پناه  تواند  می  خانواده   )۲
نوجوان افسرده باشد. با فرزندتان مهربان باشید 
و به او اجازه دهید که احساسات و افکارش را 
با شما در میان بگذارد. روابط خوب و محکم 
با نوجوانتان به شما این امکان را می دهد که 
با  او  از حال  افسردگی  اولیه  در همان مراحل 
خبر شوید و بتوانید سریعتر اقدام کنید. عالئم 

ناراحت  را  شما  نباید  نوجوانتان  در  افسردگی 
با  پرخاشگرانه  رفتاری  که  این  مهمتر  و  کند 

او نداشته باشید و هرگز او را مسخره نکنید.
و  کردن  نصیحت  از  باشید.  شنوا  گوش   )3
و  کنید  خودداری  کردن  دعوا  و  دادن  فرمان 
سعی کنید در عوض به مشکالت و احساسات 
چه  که  بفهمید  و  کنید  گوش  فرزندتان 
کرده.  خودش  درگیر  را  او  ذهن  چیزهایی 
بر  که  نحوی  به  هم  خانواده  مشکالت  درباره 
نگران  را  آنها  و  باشد  نداشته  منفی  تاثیر  آنها 
نکند. صحبت کنید. در عین حال فرزند خود 
را تشویق کنید تا احساسات خود یا هر نگرانی 
دیگری که دارد را هر طور می خواهد با شما 

در میان بگذارد.
را تشویق کنید مهارتهای مورد  نوجوانتان   )4
می  مهارتها  بگیرد.همین  یاد  را  اش  عالقه 
بدهد.  زندگی  برای  تالش  انگیزه  او  تواندبه 
مثال اگر نقاشی یا ورزش خاصی را دوست دارد 
به او اجازه دهید در آن زمینه پیشرفت کند. 
آنها  در  را  اطمینان  این  است  الزم  همچنین 
ایجاد کنید که کاماًل طبیعی است گاهی بعضی 
تنها چیزی که  و  نگیرند  یاد  را بخوبی  چیزها 
برای آموختن نیاز دارند، زمان و تمرین بیشتر 

است.
کوچک  زمینه  یک  در  فرزندتان  موفقیت   )۵
این  شود.  مغرور  بگذارید  و  کنید  بزرگ  را 
استعداد  که  کند  می  کمک  او  به  تشویق 
خود را بشناسد و تالش بیشتری برای کسب 

موفقیتهای بیشتر کند.
6( از پیش داوری و قضاوت بی موقع خودداری 
طبیعی  های  گام  نوجوان  دهید  اجازه  کنید. 
خود را در مسیر رشد بردارد و او را با انتظارات 
بیش از حد خود یا ایجاد دیگر مسئولیت های 

خانوادگی به زحمت نیندازید
فشار  نظیر  موضوعاتی  مورد  در  آنها  با   )7

روزمره،  برنامه  یک  انتخاب  همساالن، 
دوستیابی، مسائلی نظیر سیگار کشیدن، مواد 
امکان  که  حدی  تا  جنسی  مسائل  و  مخدر 
دارد و می تواند برای آنها مفید باشد، صحبت 
کنید. دورادور او را تحت نظر داشته باشید و با 

دوستانش هم آشنا باشید.
به  که  زمانی  هر  در  فرزندتان  اجازه دهید   )8
شما نیاز دارد، حتی اگر خسته هستید، با شما 
را  او  بگوید.  به شما  را  مسائلش  و  بزند  حرف 
عین  در  اما  نگذارید،  منتظر  هفته  آخر  برای 
حال آنقدر در دسترس نباشید که وقتی برای 

تنها بودن و خلوت کردن نداشته باشد.
9( برنامه ای بریزید که فرزندتان شبها زود و 
به موقع به خواب برود. تحقیقات پزشکی نشان 
خواب  خوابند،  می  زودتر  که  هایی  بچه  داده 
می  مبتال  افسردگی  به  کمتر  و  داشته  کافی 
اعالم  آمریکا  خواب  انجمن  متخصصان  شوند. 
کرده اند8 تا 9 ساعت خواب برای نوجوان شما 
بودن خواب  بر کافی  نظارت  است. دیگر  الزم 

با شما!
۱۰( الزم است بدانید کسانی که داروهای ضد 
افسردگی مصرف می کنند ممکن است بیشتر 
به خودکشی فکر کنند و بنابر این اگر نوجوان 
شما طبق توصیه پزشک داروی ضد افسردگی 
می خورد دیگر با خیال راحت او را رها نکنید. 
نظر  زیر  را  او  اخالق  و  رفتار  است  الزم  بلکه 
داشته باشید و مراقب عالئم میل به خودکشی 
باشید تا بتوانیدبا پزشک درمیان گذاشته و به 

موقع جلوی او را بگیرید.
۱۱( اگر کودکان یا نوجوانان، مرتبا ورزش کنند و 
وضعیت جسمی خود را در حالت طبیعی و خوب 
نظر جسمی  از  که  زمانی  به  نسبت  دارند،  نگه 
و  مضطرب  کمتر  اند،  نداشته  خوبی  وضعیت 
افسرده خواهند بود . روان شناسان دو گروه افراد 
را با هم مقایسه کرده اند : گروه اول ورزش های 
سخت و گروه دوم ورزش های سبک انجام می 
دادند . اضطراب افراد گروه اول آشکار از اضطراب 
منفی  آثار  ورزش   . بود  کمتر  دوم  گروه  افراد 
استرس را به شیوه های مختلفی کاهش می دهد 
. در درجه اول هورمون های وارد شده در جریان 
خون به هنگام استرس را مصرف و خطر آنها را 
در اثر گذاشتن بر دستگاه ایمنی بدن کاهش می 
دهند . در درجه دوم تنش متراکم در ماهیچه ها 
را آزاد می سازد . و باالخره نیرو و قدرت بدنی 
عروقی  قلبی  دستگاه  مقاومت  داده،  افزایش  را 
و  آمادگی جسمی مطلوب   . زیادتر می کند  را 
مقابله  برای  وسیله  بهترین  بدنی،  های  فعالیت 
و پیشگیری از بروز افسردگی و دیگر اختالالت 
روانی است . ورزش در فضای باز، بر افسردگی 

تاثیر قابل مالحظه ای دارد.

افسردگی دوران بلوغ، عالئم و درمان آن
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حضور جامعه ورزش در راهپیمایی بزرگ روز قدس
جامعه ورزش همگام و همصدا با ملت سرافراز ایران اسالمی با حضور در 
مراسم »راهپیمایی روز جهانی قدس« بار دیگر خشم و انزجار خود را از 

رژیم اشغالگر قدس اعالم کرد.
ورزشکاران، مسئوالن و هیات های ورزشی همگام با سایر مردم ایران روز 
جمعه یازدهم تیر ماه با حضور در راهپیمایی روز قدس همبستگی خود 
را برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین اعالم کردند  تا با حضور گسترده 
 در این راهپیمایی اتحاد خود با جهان اسالم را بار دیگر به منصه ظهور 

بگذارند.

جباری و منتظری در األهلی ماندنی شدند
رئیس جدید باشگاه األهلی قطر تاکید کرد که منتظری و جباری فصل 
آینده هم در این تیم توپ خواهند زد تا بحث بازگشت این دو بازیکن به 

استقالل منتفی شود.
به گزارش روزنامه الشرق قطر، انتخابات ریاست باشگاه األهلی قطر برگزار 
شد و در نهایت شیخ احمد بن احمد آل ثانی به عنوان رئیس این باشگاه 

انتخاب شد.
مجتبی جباری و پژمان منتظری،  دو بازیکن ایرانی األهلی هستند که 
خبرهای زیادی درباره جدایی آنها به گوش می رسید و خود این دو 
بازیکن هم منتظر انتخاب رئیس جدید بودند تا تکلیف آنها در این تیم 

قطری مشخص شود.
اما رئیس جدید باشگاه األهلی تاکید کرد که جباری و منتظری با األهلی 

قرارداد دارند و فصل آینده هم در این تیم به میدان خواهند رفت.
او همچنین در گفت و گویی که با روزنامه الشرق داشت تاکید کرد که 
األهلی با لوکا بوناچیچ ادامه خواهد داد و فصل آینده این مربی کروات روی 
نیمکت األهلی خواهد بود.پیش از این قرار بود که امید ابراهیمی،  ستاره 
خط میانی استقالل هم راهی األهلی و جانشین پژمان منتظری در این 
تیم شود، اما با ماندن منتظری در األهلی عمال بحث پیوستن ابراهیمی به 

این تیم قطری منتفی شد.
از طرف دیگر خبرهای زیادی درباره احتمال بازگشت منتظری به استقالل 
به گوش رسید و خود این بازیکن هم به نوعی به آبی پوشان چراغ سبز 
نشان داده بود، اما با اعالم رئیس جدید باشگاه األهلی، منتظری در این 
تیم باقی خواهد ماند و استقالل باید به دنبال جذب مدافع دیگری باشد.

تیراندازان المپیکی یکشنبه راهی هانوفر می شوند
تیراندازان المپیکی ایران مجددا راهی کمپ تمرینی هانوفر آلمان می شوند.

تیراندازان المپیکی ایران بعد از گذراندن اردویی ۱8 روزه در کشورهای 
فرانسه و آلمان و شرکت در کمپ آموزشی المپیک، 8 تیر ماه به ایران 
بازگشتند و با استراحتی چند روزه مجددا روز یکشنبه ۱3 تیر برای تهیه 

فشنگ و تجهیز سالح و تمرین عازم هانوفر می شوند.
چهار تیرانداز المپیکی رشته تفنگ به همراه الزلو سوچک و ابراهیم اینانلو 
روز یکشنبه به هانوفر سفر می کنند و گلنوش سبقت الهی به همراه 
خدابنده لو مربی تپانچه به دلیل تمدید ویزا با چند روز تاخیر به هانوفر 

می روند.
 تیراندازان المپیکی ایران بعد از بازگشت مجدد از هانوفر استراحتی چند 
روزه خواهند داشت و بعد از برگزاری چند جلسه تمرین در تهران به عنوان 

اولین کاروان المپیکی ایران راهی ریودوژانیروی برزیل می شوند.

پیروزی قاطع تیم کبدی بانوان ایران برابر ترکمنستان
تیم ملی کبدی بانوان ایران در نخستین دیدار خود در رقابت های قهرمانی 

آسیا موفق شد با نتیجه 78 بر 7 تیم ملی ترکمنستان را شکست دهد.
چهارمین دوره رقابت های کبدی بانوان آسیا که در شهر بوسان کره 
جنوبی آغاز شده است، روز جمعه با برگزاری دیدار تیم های ایران و 
ترکمنستان پیگیری شد و تیم بانوان ایران که در گروه اول با تیم های 
کره جنوبی، تایوان و ترکمنستان هم گروه است در نخستین دیدار خود با 

نتیجه 78 بر 7 از سد ترکمنستان گذشت.
بانوان کبدی ایران در دومین دیدار خود امروز از ساعت 8 صبح به وقت 

تهران به مصاف تیم تایوان خواهند رفت.

رونالدو: 
فتح یورو یک رویاست

مهاجم پرتغال قهرمانی در یورو را یک رویا می 
داند.

نهایی  چهارم  یک  دیدار  نخستین  در  پرتغال 
یورو ۲۰۱6 برابر لهستان قرار گرفت و توانست 
این تیم را در ضربات پنالتی شکست دهد و به 

مرحله نیمه نهایی صعود کند.
کریستیانو رونالدو پس از بازی گفت: فتح یورو 
باشگاه  با  را  زیادی  یک رویاست چون عناوین 
هایم کسب کرده ام، اما با پرتغال نه. عملکردم 
اهمیتی ندارد مهم عملکرد تیم است که فوق 

العاده کار کردیم.

دل بوسکه بازنشسته شد
سرمربی  دیگر  ندارد  قصد  بوسکه  دل  ویسنته 

تیم ملی بماند و از فوتبال خداحافظی کرد.
ملی  تیم  از  بوسکه  دل  ویسنته  جدایی  خبر 
تیم  شد. سرمربی  منتشر  ها  رسانه  در  اسپانیا 
ملی اسپانیا که قراردادش تا پایان جوالی است 
این  RNE گفت: قصدم  باره به رادیو  این  در 
بمانم.  ملی  تیم  در  قرادادم  پایان  تا  که  است 
هر نتیجه ای که در یورو ۲۰۱6 می گرفتم باز 
هم تاثیری بر تصمیم نداشت. بدون شک قصد 
ندارم به عنوان سرمربی تیم ملی اسپانیا به کار 

خود ادامه دهم.
ویار  آنخل  کرد:  اظهار  پایان  در  بوسکه  دل 
همیشه  اسپانیا(   فوتبال  فدراسیون  )رییس 
ملی  تیم  هدایت  برای  خوبی  های  انتخاب 
وجود  ای  آماده  های  سرمربی  است.  داشته 
دارند. فدراسیون هر کاری بخواهد انجام خواهم 
ندارم.  به فدراسیون  اعتراضی نسبت  داد. هیچ 
نمی خواهم به مربی گری ادامه دهم. فوتبال را 
اما اگر قرار باشد کمکی  کنار خواهم گذاشت. 

در این رابطه بکنم آن را انجام خواهم داد.
در نهایت دل بوسکه اعالم کرد دیگر مربیگری 
فوتبال  از  را  خود  بازنشستگی  و  کرد  نخواهد 
اعالم کرد تا یورو ۲۰۱6 پایانی باشد بر دوران 
مادرید  رئال  با  که  پرافتخار  مربی  مربیگری 
نیز  اسپانیا  با  و  شد  قهرمانان  لیگ  قهرمان 

قهرمانی در جام جهانی و یورو را کسب کرد.

نیمار تا سال 2۰2۱ با بارسلونا 
تمدید کرد

مهاجم برزیلی تیم فوتبال بارسلونا قرارداد خود 
را به مدت پنج سال با این تیم تمدید کرد.

بند آزادسازی نیمار ۲۰۰ میلیون یورو بود اما 
پیدا  افزایش  دالر  میلیون   ۲۲۲ به  بعد  سال 
خواهد کرد و از سال پس از آن تا ۲۵۰ میلیون 

یورو افزایش می یابد.
بارسا،  ، رئیس باشگاه  بارتومئو«  »جوزپ ماریا 
در نشست خبری روز پنجشنبه گفت نیمار تا 

۲۰۲۱ در نیوکمپ می ماند.
ریو ۲۰۱6  را در  برزیل  المپیک  تیم  نیمار که 
های  باشگاه  توجه  مورد  کند  می  همراهی 
ماه  طی  نیز  ژرمن  پاریسن  و  منچستریونایتد 

های اخیر واقع شده بود.
در  بارسا  با  نیمار  قرارداد  تمدید  اعالم  مراسم 

تاریخ ۱۵ ژوییه برگزار خواهد شد.

خبرخبر

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰3 شعبه   94۰99844439۰۱۰6۵ کالسه  پرونده 

میاندوآب)۱۰3 جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره 
شاکی : آقای سلیم افشارلو فرزند حمید به نشانی آذربایجان غربی – میاندوآب خ 

پاسداران اول خ آزادی ۰9۱448۱83۵7
آقای حسن باغداران فرزند رحیم به نشانی آذربایجان غربی میاندوآب 

اتهام ها : ضرب و جرح عمدی
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای حسن باغداران فرزند رحیم اهل و ساکن میاندوآب مبنی بر 
ایراد ضرب و جرح عمدی دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله کیفرخواست 
اصداری بشماره 9۵۱۰۵344439۰۰۰86 مورخه 9۵/۱/3۱ از دادسرای میاندوآب 
شکایت شاکی گواهیهای پزشکی قانونی اظهارات گواه امر گزارش مامورین انتظامی 
متواری بودن متهم و اینکه نامبرده علیرغم ابالغ احضاریه در دادگاه حاضر نشده و از 
خود هیچگونه دفاعی ننموده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری 
متهم بنظر دادگاه محرز و مسلم بوده و به استناد مواد 448 و 449 و 7۰9 و7۱۰و 
7۱4 و 7۱۵ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱39۲ متهم را بپرداخت از بابت 
سیاه شدگی زیرابروی چپ به شش هزارم دیه کامل و از بابت کبودی شقیقه چپ به 
سه هزارم دیه کامل و از بابت خراشیدگی پل بینی به یک درصد دیه کامل و از بابت 
کبودی گوشه داخلی چشم راست به سه هزارم دیه کامل و از بابت خراشیدگی طرف 
راست صورت به یک درصد دیه کامل از بابت ارش شکستگی بینی به چهار درصد 
دیه کامل و از بابت ارش تورم ابروی چپ به سه دهم درصد دیه کامل در حق شاکی 
آقای سلیم افشارلو محکوم مینماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و سپس با توجه بمیزان دیات که کمتر از یک 

دهم دیه کامل میباشد قطعی است. م الف 3۰
محسن محمدی- رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان میاندوآب          

ابالغ 
خواهان / شاکی وحید بادامچی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مریم درویشی 
شانی به  خواسته خلع ید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان محمود آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد واقع 
در استان مازندران – شهرستان محمود آباد – خیابان آزادی – جنب فرمانداری – 
دادگستری محمود آباد ارجاع و به کالسه 94۰998۱۲۲7۱۰۰83۰ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 9۵/۵/۱9 و ساعت ۱۲تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یم نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد شیرزاد عبدی 

اگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خوانده آقای پیمان شکیب کالسه پرونده 
۲۱6/94۰۱۰9 وقت رسیدگی ۱39۵/۰۵/3۱ ساعت ۰9:3۰ خواهان حیدر علی صف 
آراء خوانده فوق الذکر خواسته مطالبه خسارت مبنی بر وجه التزام باستناد قرارداد و 
مطالبه خسارت دادرسی  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی و حقوقی 
تهران مستقر در مجتمع قضائی شهید مفتح نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۱6 
عمومی و حقوقی ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست وکیل خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خواندگان 
فوق از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یکماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهمرسانید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد.
110/39012       مدیر دفتر شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خوانده آقای محمد سعیدی کالسه پرونده 
۲۱6/9۵۰۲4۵ وقت رسیدگی ۱39۵/۰6/۰6 ساعت 9 خواهان زهرا روتیوند غیاثوند 
خوانده فوق الذکر خواسته الزام به اخذ پایانکار- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیک3- 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک 4- مطالبه خسارت خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاه های عمومی و حقوقی تهران مستقر در مجتمع قضائی شهید مفتح نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۲۱6 عمومی و حقوقی ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین 
شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست وکیل خواهان و دستور دادگاه و 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میشود تا خواندگان فوق از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یکماه بدفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرسانید و اال وفق مقررات اقدام  خواهد شد.

110/39014       مدیر دفتر شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۲ شعبه   94۰9984444۲۰۰39۲ کالسه  پرونده 

میاندوآب)۱۰۲ جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵۰997444۲7۰۰4۱7
متهم: آقای پرهام محمد امینی فرزند صدیق به نشانی شهرستان مهاباد روستای 

قزل قوبی
اتهام: حمل مشروبات الکلی

رای دادگاه
الکلی  بر حمل مشروبات  امینی فعال متواری دایر  اتهام پرهام محمد  درخصوص 
خارجی بتعداد 779 بطری و به ارزش ریالی 464/39۰/۰۰۰ ریال دادگاه با عنایت 
به گزارش مرجع انتظامی ، کشف مشروبات الکلی و اظهارات بهمن جامعی ، بهزاد 
رشیدی ، داود دلدار و مبایعه نامه 6۲۲8 بر تعلق خودرو به متهم بزه انتسابی محرز به 
استناد بند ب ماده ۲۲ قانون قاچاق و با لحاظ اینکه متهم فاقد سابقه بوده با دو درجه 
تخفیف مجازات حبس حکم به محکومیت وی به تحمل 4 ماه حبس و پرداخت 
جزای نقدی معادل ۵ برابر ارزش عرفی و تجاری به مبلغ ۲/3۲۱/9۵۰/۰۰۰ریال در 
حق صندوق دولت صادر و اعالم می دارد خودرو حامل مشروبات بشماره ۲۲7 ج 
۲3- ایران 37 به نفع دولت ضبط می شود . رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز 

قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. م الف ۲6
فرامرز عبدی- رئیس شعبه 2 دادگاه کیفری 2 میاندوآب

آگهی ابالغ وقت دادرسی

خواهان : آقای محمد مهدی احمدی      فرزند -
خوانده: ۱ آقای محمد مهدی احمدی    فرزند -    آدرس بهشهر نقاش محله جنب 

مسجد امام جعفر صادق منزل مهدی احمدی 
خواسته : 

پیرامون دادخواست آقا حمزه هاشمی  به طرفیت خوانده  فوق به خواسته آقای 
محمدمهدی احمدی با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف ۱       بنام   
آقای محمد مهدی احمدی   به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه 
از  مشا رالیه در روزنامه های کثیر االنتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع 
دعوی مطروحه در روزچهارشنبه مورخ   9۵/۵/۲۰  راس ساعت  ۱۰ در شعبه نهم  
شورای حل اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت 
رسیدگی حاضر شود ضمناً در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم 
صادر خواهد شد .همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . م. الف  9۵۰۲۵3

مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف بهشهر 

آگهی فقدان سند مالکیت
به 4438۰-۱9/۱۲/94دفترخانه ۵۰هشتگرداز  وکالتش  طبق  زارع  یکه  ندا  خانم 
مالک مرتضی یکه زارع ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سندمالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بایر و مساحت ۲8۵مترمربع قطعه 
3۰9بشماره۱7۲۲ فرعی از 6اصلی مفروز از پالک – فرعی واقع در اراضی نظرآباد جزء 
حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 6۰9398صفحه ۵46دفتر جلد ۱436امالک 
به نام  شرکت تعاونی مسکن کارگران مجتمع سیمان ثبت و صادر گردیده و برابر 
سند قطعی شماره 3۱64-۲۰/3/76 دفترخانه 4۰ کرج به متقاضی منتقل شده و 
بموجب سند رهنی شماره 7938-۲3/۱۲/78 و ۱۱۱64-۱/۲/8۰دفترخانه ۱۱کرج 
در رهن بانک ملی ایران می باشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست سند 
المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین آگهی بمدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 
عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نظرآباد

رای دادگاه 
طرفیت  به  پرویز  فرزند  دالوند  اهلل  نصرت  خواهان  درخواست  خصوص  در 
خوانده عبدالرضا دلفان فرزند علی بخواسته مطالبه مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت مطالبه وجه سفته 99346۵ به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
به شرح  آن  اجرای کامل  و  لغایت صدور حکم  تاریخ سررسید سفته  از  تادیه 
جلسه دادرسی نظر به محتویات پرونده و مالحظه اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه به نحو واقعی در 
جلسه دادرسی حضور یافته و دلیل و مدرکی که حکایت از برائت ذمه خویش 
در مقابل ادعای خواهان باشد اقامه و ابراز ننموده و اینکه اصل بر بقاء دین بود 
مگر خالف آن به اثبات برسد بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع مراتب پیش 
گفته دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱98 و ۵۰۲ و ۵۰3 
و ۵۱9 و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مدنی خوانده 
هزینه  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  را 
دادرسی از محل محکوم به کسر و خسارت تاخیر تادیه سررسید سفته لغایت 
از  ها  قیمت  تغییرات شاخص  اساس  بر  آن  کامل  اجرای  و  سوم صدور حکم 
سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق خواهان 
قابل تجدید  بیست روز  نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت  محکوم می 

نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان میباشد. 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – حمید رضا احمدیان 

آگهی
 تبادل لوایح تجدیدنظرخوانده سعیده و افسانه هردو استادحسن پنجعلی

درخصوص تجدیدنظرخواهی شمسی تارپوراحمدی بطرفیت شما نسبت به دادنامه 
شماره 3۱6 صادره از این شعبه به شما ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده 346 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید 
ظرف ده روز پس از ابالغ به این دادگاه واقع در بلوار ابوذر مجتمع شهید محالتی 
مراجعه و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اعالم نمایید یا به دادگاه 

تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.
110/36932        مدیردفتر شعبه 147 دادگاه حقوقی تهران

متن آگهی
فرزند  نیا  رفیعی  رضا  حمید  آقای   9۵۰99866۱۲7۰۰۲68 کالسه  پرونده  در 
محمدرضا به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای مرتضی رفیعی 
نیا فرزند محمدرضا تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ شناسایی متهم در نشانی 
اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱74 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی تا نامبرده در مورخ ۱39۵/۵/۱۰ در شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده 

در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 
دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ابراهیم مظفری کیا.

اجرائیه
محکوم له: توران سرلک-زهرا سالک

محکوم علیه: عباس خسروی-ربابه رحمانی-اعظم خسروی قرائی-حسین خسروی 
قرائی-علیرضا خسروی قرائی

محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
94۰997۰۲3۱3۰۱۲۵۰ محکوم علیه محکوم است به تنظیم و انتقال سند ملک به 
پالک ثبتی ۱38/9۱69 بخش ۱۲ تهران و پرداخت مبلغ 9۲۲۵6۰ ریال بابت هزینه 

دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی.
110/36933       مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید محالتی-کوروش هوشنگی

متن آگهی
در پرونده کالسه 9۵۰998669۰3۰۰۰98 این شعبه با توجه به فوت مرحومه 
 . شده  ترکه  تحریر  درخواست  ملکی  نظر  علی  توسط  بوده  امیریان  جواهر 
شده  تعیین  ترکه  تحریر  وقت  ساعت  برای  و  گردیده  صادر  ترکه  تحریر  قرار 
قانونی و  یا نمایندگان  است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده 
بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر 

ترکه متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ ۱39۵/۵/۲6 ساعت ۱۱ 
صبح در شعبه 3شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع 
لرستان  استان  کل  دادگستری  عدالت  )ره(میدان  امام  خیابان  آباد  خرم  در 

جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند. 
دبیر شورای حل اختالف شعبه 3 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد 
– اسماعیل فالح نژاد.

آگهی مفقودی
برگ سبز پژو 4۰۵ مدل ۱383 شماره شهربانی ایران ۱۱-۲86ب7۵ و شماره موتور 
۱۲48۲۰4۱794 و شماره شاسی 83۰۰۱۲99 به نام رضا عباسیان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی
انتظامی  به شماره  آریان مدل ۱39۰  پژو ۲۰6  و برگ سبز سواری  سندکمپانی 
شاسی  شماره  به  و   ۱389۰۰۰۲۵67 موتور  شماره  به  و  8۲-۲73ج98  ایران 
از  و  افروزی مفقود گردیده  علیزاده  ناصر  نام  به   NAAP6۱ME۵CJ4۱۵88۱

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

تیم  این  به همراه  تکواندو که  تیم ملی   سرمربی 
جهت برگزاری اردوی مشترک چهار روزه با تیم 
منتخب خوزستان، در اهواز به سر می برد با تاکید 
بر این که انجام چنین اردوهایی همچنان در دستور 
کار تیم ملی خواهد بود، گفت: معتقدیم با این کار، 
انگیزه، شور و هیجان خاصی در مربیان و جوانان 
استان ها به وجود خواهد آمد و به بهره وری زودبازده 

می رسیم.
بیژن مقانلو در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که 
است،  المپیک ۲۰۲۰  تیم ملی،  بلندمدت  هدف 
اظهار کرد: پس از آن که توانستیم سهمیه ها ی 
المپیک ریو را کسب کنیم، هدف بعدی ما که 
استفاده بهینه از پتانسیل کشور در تکواندو است 
شکل گرفت؛ به این معنا که به نوعی به بهره وری 
زودبازده برسیم که در این راستا اساس کارمان را 
روی این قرار دادیم که تیم های منتخب و مربیان 
استان ها در تمام رده های سنی در آغاز هر سال 
مشخص شوند و این تیم ها در هفته دو جلسه 

تمرین را برگزار کنند.
وی با اشاره به برگزاری اردوی مشترک تیم  ملی 
و تیم منتخب استان خوزستان، بیان کرد: حضور 
میان  انگیزه  ایجاد  باعث  استان ها  در  قهرمانان 
مربیان و جوانان و همچنین انتقال سطح فنی به 
نخبگان استان ها خواهد شد و سبب می شود این 
نخبگان بتوانند در آینده به عضویت تیم منتخب 
استان درآیند. عالوه بر این، بررسی های ما نشان 
داد که با توجه به این که 3۱ استان در کشور وجود 
دارد، چنانچه از دل هر استان پنج بازیکن نخبه 
بیرون بیاید، ۱۵۵ بازیکن خواهیم داشت که اگر 

قرار باشد سالیانه از میان این تعداد، ۱۰ تکواندوکار 
نخبه به اردوی تیم ملی تزریق شود، به بهره وری 

زودبازده خواهیم رسید.
سرمربی تیم ملی تکواندو با بیان این که برگزاری 
اردوهای مشترک باز هم در دستور کار این تیم 
خواهد بود، افزود: با این  کار انگیزه، شور و هیجان 
خاصی را در مربیان و جوانان استان ها به وجود 
خواهیم آورد و امیدوارم که بتوانیم این راه را ادامه 

دهیم.
وی گفت: چنانچه استان هایی وجود داشته باشند 
که توانایی مالی را برای برگزاری چنین اردوهایی 
نداشته باشند نیز مشکلی نیست؛ چراکه چندین 
استان می توانند کنار یکدیگر جمع شوند و ما در 
مرکزیت آن استان ها حضور پیدا می کنیم تا به 

یاری خدا بتوانیم باعث توسعه و فراگیری تکواندو 
در سطح کشور به صورت دوچندان شویم.

مقانلو در ادامه با اشاره به مدت زمان کم باقی مانده 
تا آغاز رقابت های تکواندو المپیک تصریح کرد: ما تا 
زمان اعزام به بزرگترین رویداد ورزشی دنیا و اولین 
مسابقه، تنها 3۵ روز کاری در پیش داریم و در 
مجموع نیز 49 روز تا بازی اولین نماینده مان فرزان 
عاشورزاده باقی  مانده است و پس از او نیز به ترتیب 
کیمیا علیزاده، مهدی خدابخشی و سجاد مردانی 
امیدواریم  که  رفت  خواهند  شیاپ چانگ  روی 
همچون سال های گذشته در این رویداد بزرگ 
بتوانیم سبب افتخار و غرور ملی کشور و مردم 

عزیزمان شویم.
سعی  ما  تفاسیر  این  تمام  با  کرد:  اضافه  مقانلو 

خواهیم کرد که از این میدان بزرگ در ریو سربلند 
آن  اصل  بین مهمترین  این  در  اما  خارج شویم 
است که وظیفه مان را به نحو احسن انجام دهیم 
و شرمنده ملت عزیزمان نشویم. امیدوارم که دست  

خالی برنگردیم.
سرمربی تیم ملی تکواندو کشورمان در پایان نظرش 
در خصوص تکواندوی خوزستان را نیز این گونه 
با  خوزستان  تکواندوی  دارم  »عقیده  کرد:  بیان 
برنامه ریزی ایده آلی که ترتیب داده است، پتانسیل 
رشد و توسعه یافتن را همچنان دارد. خدا را شاکرم 
که مسووالن ورزشی این استان انگیزه الزم را برای 
پیشرفت تکواندو دارند. حضور قهرمانان المپیک در 
اهواز و برگزاری کالس های داوری و مربی گری، 
موضوعاتی هستند که باعث رشد و توسعه استان 
خواهد شد و من بسیار خوشحال هستم و از آقایان 
و  خوزستان(  تکواندو  هیات  )رییس  پورسالن 
محمدزاده ) دبیر هیات تکواندو خوزستان( تشکر 
می کنم که دست به دست هم داده اند تا بار دیگر 
خوزستان در این رشته ورزشی قدعلم کند. قطعا 
این پتانسیل در تمام استان های ما وجود دارد و 
تنها باید برنامه ریزی، هدف و استراتژی داشت تا 
بلندتری  گام های  استراتژی،  آن  براساس  بتوان 
برداشت. اولین قدم را نیز ما برداشته ایم و تاکید 
کرده ایم که اعضای تیم  منتخب استان  حداقل دو 
روز در هفته دور هم جمع شوند تا انگیزه در آن ها 
به وجود آید و ارتباط ایده آل میان مربی و بازیکنان 
حاصل شود تا به تبع آن و با این هدف، خوزستان 
بار دیگر بتواند قهرمانانی همچون مهرداد رکنی را 

تحویل کشور دهد.«

مقانلو: تالش می کنیم از میدان بزرگ ریو سربلند خارج شویم 

اعالم  رنکینگ  آخرین  در 
شده توسط فدراسیون جهانی 
با  باقری  حسین  تیراندازی 
جایگاه  در  چشمگیر  صعود 
ششم تفنگ بادی مردان قرار 

گرفت.
تیراندازی  جهانی  فدراسیون 
در  را  تیراندازان  رنکینگ 
در  کرد.  اعالم  جوالی  ماه 
باقری  حسین  رنکینگ  این 
مدال  به  پیش  چندی  که 
دست  باکو  جهانی  جام  نقره 
ای  پله   3۵ صعود  با  یافت، 
بادی  به جایگاه ششم تفنگ 
گذشته  ماه  او  رسید.  مردان 
در جایگاه چهل و یکم جای 

داشت.
تیرانداز  مردان  که  است  بار  اولین  برای  این 
رنکینگ جهانی  برتر  نفر  ایران در جمع ۱۰ 
داوود  علیرضا  ماده  این  در  گیرند.  می  قرار 
جایگاهی  رنکینگ  در  ماه گذشته  که  آبادی 

نداشت در مکان چهل قرار گرفت.
جایگاه  ایران  نمایندگان  بانوان  تفنگ  در  اما 
ماه گذشته خود را از دست دادند. در تفنگ 
بادی ۱۰ متر، الهه احمدی که در ماه گذشته 
یازده  با  بود  جهانی  رنکینگ  نهم  جایگاه  در 
احمدی  رسید.  بیستم  رتبه  به  سقوط  پله 

همچنین  بود.  ماده  این  صدرنشین  ماه ها 
نجمه خدمتی دیگر تیرانداز المپیکی ایران در 

مکان نوزدهم قرار گرفت.
لقا  مه  نیز  زنان  وضعیت  سه  تفنگ  در 
گرفت،  جای  پانزدهم  مکان  در  بزرگ  جام 
همچنین خدمتی و احمدی با افت محسوس 
نسبت به ماه قبل به جایگاه 33 و 47 تکیه 

کردند.  
پنجاه  در  ایران  نمایندگان  ماده ها  دیگر  در 
نفر برتر رنکینگ جایگاهی ندارند و تنها الهام 
هریجانی در تپانچه ۱۰ متر بانوان در جایگاه 

سی و سوم است.

صعود ۳۵ پله ای باقری در رنکینگ جهانی تیراندازی
اعالم  رنکینگ  آخرین  در 
فدراسیون  سوی  از  شده 
ایران  )فیده(  شطرنج  جهانی 

در جایگاه چهلم است.
بین المللی  ریتینگ  فهرست 
میالدی  جوالی  ماه  اول 
ایران  شطرنج  و  شد  منتشر 
استاد   9 ریتینگ  میانگین  با 
بزرگ و ۲۰ استاد بین المللی 
جایگاه  در   ۲۵۰۰ درجه  و 
به  نسبت  و  دارد  قرار  چهلم 
سقوط  پله  یک  گذشته  ماه 

داشته است.
در بین دختران جوان جهان، 

با ریتینگ ۲44۵  سارا سادات خادم الشریعه 
در  است.  ایستاده  سوم  جایگاه  در  همچنان 
این بخش درسا درخشانی با ریتینگ  ۲4۰۵ 
در  خادم الشریعه  دارد.  جای  هفتم  مکان  در 
هفتم  و  سی  جایگاه  در  نیز  بانوان  بخش 
رنکینگ جهانی قرار گرفته و پنج پله سقوط 
داشته است. در لیست صد بانوی برتر جهان، 

هو یفان چینی همچنان صدرنشین است.
پرهام  جهان،  پسر  شطرنج بازان  جمع  در 
مقصودلو ) ۲۵۰۱( شطرنج باز ۱6 ساله ایران 
در جایگاه چهل و چهارم قرار گرفت. علیرضا 
شصتم  مکان  در   ۲48۱ درجه   با  فیروزجا 
جایگاه  در  طباطبایی  امین  محمد  و  است 

شصت و یک قرار دارد.
جهانی  فدراسیون  ماهانه  جدید  لیست  در 
ریتینگ  با  نروژی  کارلسن  مگنوس  شطرنج، 
است.  رنکینگ  اول  نفر  همچنان   ۲8۵۵
والدیمیر کرامنیک روس همانند ماه گذشته 
در جایگاه دوم است و فابیو کاروانو از آمریکا 

در مکان سوم جای دارد.
در صدر رنکینگ کشور، احسان قائم مقامی 
بازگشت.  صدر  به  مجددا   ۲۵69 درجه  با 
پویا ایدنی)۲۵6۰( در مکان دوم است. پوریا 
پرهام  و  رمضانعلی  پور  رضا  امیر  درینی، 
مقصودلو به ترتیب در رده های سوم تا پنجم 

برترین شطرنجبازان ایرانی قرار دارند.

ایران در جایگاه چهلم شطرنج جهان
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گلریزان شرکاي تجاري فوالدمبارکه 
براي آزادي زندانیان جرائم غیر عمد

و  اصفهان  مبارکه  فوالد  بهادری-اصفهان-شرکت 
شرکاي تجاري آن در ماه مبارک رمضان و در هفته 
اطعام و اکرام با اختصاص مبلغ ۲۰ میلیارد ریال کمک 
نقدي به ستاد دیه استان اصفهان، مقدمات آزادي 
تعدادي از زندانیان جرائم غیر عمد را رقم زدند تا به 

آغوش گرم خانواده هایشان بازگردند.
دکتر بهرام سبحاني مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه 
پیگیري  در  دیه  ستاد  تالشهاي  از  قدرداني  ضمن 
آزادي زندانیان جرائم غیر عمد اظهار داشت: شرکت 
فوالدمبارکه هر سال در ماه مبارک رمضان مراسمي 
با  و  کند  مي  برگزار  گلریزان  مراسم  عنوان  تحت 
مشتریان،  از  اعم  قرارداد  طرف  شرکتهاي  همراهي 
پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و مواد و قطعات 

در این کار خداپسندانه شرکت مي کند.
سبحاني افزود: همه در این کار خیر شریک هستیم. 
به راستي اشخاصي که به ناخواسته گرفتار زندان شده 
اند هم خود و هم خانواده ایشان اسیر شده اند. در 
جامعه اي که مشقات زندگي و فشار اقتصادي بیش از 
پیش خودنمایي میکند، خانواده این زندانیان شرایط به 
مراتب سخت تري نسبت به خود زنداني دارند و وقتي 
صحبت از آزادي حتي یک زنداني میشود اجر این 

اقدام با مادیات قابل قیاس نیست. 
شرایط  به  اشاره  با  فوالدمبارکه  شرکت  مدیرعامل 
اقتصادي جامعه گفت: همه میدانیم که سال گذشته 
شرکاي تجاري فوالدمبارکه در شرایط سختي به سر 
برده اند اما این اطمینان را هم دارم که در این حرکت 
خداپسندانه به خوبي همراهي خواهند کرد چراکه بر 
این باور هستیم کمک در همین شرایط سخت لذت 
بخش است. این اقدام براي صنعتگران افتخار مضاعف 
است چراکه عالوه بر ایجاد اشتغال براي جوانان کشور 
و جلوگیري از رواج فساد و بیکاري و نا امني، از این 

طریق هم به جامعه کمک میکنند.
سبحاني یادآور شد: در گلریزان فوالدمبارکه امسال 
هم به روش سالهاي گذشته مراسم برگزار شد و با 
مشارکتي که همه این عزیزان داشتند مبلغي جمع 
آوري شد تا بتوانیم تعدادي از زندانیان، از این محل 

آزاد شوند.
مدیرعامل فوالدمبارکه تصریح کرد: حرکتي که در 
فوالدمبارکه تاکنون انجام شده، در کشور الگو بوده 
و شاهد آن هستیم که در صنایع بزرگ و شهرهاي 
دیگر هم به تبعیت و الگو برداري از فوالدمبارکه این 
حرکت همه ساله انجام میشود و امیدواریم با مشارکت 
عمومي همه شرکتها و افراد در این مراسم، در رفع 
دلیل  به  مردم  براي  ناخواسته  که  هایي  گرفتاري 
شرایط اقتصادي پیش آمده، ابعاد این کمک بسیار 

گسترده تر شود.

مدیریت مصرف آب با برنامه ریزی صحیح 
آبفای استان مرکزی 

مصرف  در  صرفه جویی  هفته  مناسبت  به  که  خبری  نشست  در 
شرکت  عامل  مدیر  خلیلی  عبدالرضا  مهندس  شد  برگزار  آب 
افزایش میزان مصرف  به  اشاره  با  آب و فاضالب استان مرکزی 
افزایش  و  گرما  فصل  شروع  با  داشت:  اظهار  تابستان  در  آب 
یک  به  نیاز  آب  مصرف  مدیریت  آب،  تولید  و  مصرف  میزان 
سال  یک  با  آبی  منابع  محدودیت  که  چرا  دارد  جدی  مدیریت 
بهینه  مصرف  در  باید  پس  نمی رود،  بین  از  برف  و  باران  بارش 
مصرف  کاهش  جهت  برنامه هایی  و  طرح ها  و  کرده  دقت  آب 

نمود. لحاظ  آب 
  به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
مصرفي  آب  از  درصد   4۰ اینکه  بیان  با  شرکت  عامل  مدیر 
از  درصدنیز    6۰ و  سطحی  هاي  آب  منابع  از  استان  شهرهاي 
منابع آب هاي زیرزمینی تامیصن می شود، خاطرنشان کرد: در 
استان مرکزی 3۱3 میلیون متر مکعب آب در سال برای 44۰ 
سه  زمستان  در  مصرف  پیک  که  می شود  توزیع  مشترک  هزار 
لیتر   6۰۰ پنج هزار و  تابستان  و در  ثانیه  لیتر در   6۰۰ هزار و 

است. ثانیه  در 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  خلیلی  عبدالرضا  مهندس     
است  چیزی  تنها  آبی  منابع  و  آب  اینکه  به  اشاره  با  استان 
دارد  محدودي  پذیري  تجدید  و  ساخت  دوباره  نمی توان  که 
همچنین  و  کشور  در  آبي  منابع  محدودیت  به  توجه  با  افزود: 
وسیعي  حد  در  آب  بهینه  مصرف  فرهنگسازي  بایستي  استان، 
هاي  رسانه  همکاري  با  مگر  نیست  مقدور  این  و  شود  انجام 
و  جراید  و  ها  خبرگزاري  سیما،  و  صدا  همچون  جمعي  ارتباط 
استفاده از روش هاي گوناگون آگاهي بخشي  همچون تبلیغات 
آموزشي  هاي  ها،کارگاه  نشست  ها،  همایش  برگزاري  محیطي، 
و جشنواره ها و توزیع اقالم انتشاراتي و تبلیغي،، ارتباط چهره 

و... به چهره 
با  ادامه      مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در 
بیان اینکه ۲۱ درصد آب تولیدی استان به هدر می رود، اظهار 
انشعابات  دلیل  به  درصد   ۱۱ درصد   ۲۱ این  مجموع  از  کرد: 
بر  نیز  مابقی  و  نشده  ثبت  شمار  کم  کنتور های  یا  و  غیرمجاز 
هدر  آب   توزیع  شبکه  در  ها  شکستی  وقوع  چون  اتفاقاتی  اثر 

می رود.
از خدمات  استان  مردم  از  درصد   6۵ اینکه  به  اشاره  با  وی     
دفع بهداشتی فاضالب  برخوردار هستند، گفت: در حال حاضر 
ایجاد شده  استان  در  فاضالب  کیلومتر شبکه   6۰۰ و  هزار  یک 

که از این میزان 9۰۰ کیلومتر آن در شهر اراک است.
   مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با بیان اینکه 
را  استان  جمعیت  از  درصد   7۵ حدود  تصفیه خانه ها  ظرفیت 
تصفیه خانه   ۱۱ حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  می دهد،  پوشش 
شهرهای  در  تصفیه خانه   4 و  بهره برداری  حال  در  استان  در 

خمین، تفرش، آشتیان و شازند در حال احداث است.
متر مکعب  میلیون   4۰ ساالنه  کرد:  تصریح  خلیلی  مهندس 
کشاورزی،  قبیل  از  مختلفی  بخش های  در  شده  تصفیه  پساب 
سطح  در  میقان  تاالب  در  هم  بخشی  و  صنعت  سبز،  فضای 

می گیرد. قرار  استفاده  مورد  استان 

 محمد حسین شاکویی دبیر شورای هماهنگی  
با   مصاحبه   در  گیالن   استان   در  مخدر  مواد 
خبرنگار روز نامه  پیام  زمان گفت:  برنامه   تجلیل   
از دستگاه  های  فعال  در عرصه   مبارزه   با مواد 
مخدر  با حضور دکتر نجفی استاندار   گیالن  و 
رئیس شورای  هماهنگی  مبارزه  با مواد مخدر  
استان  گیالن   و همه  اعضای  شورا ها و سمن  
های فعال   در امر  پیشگیری  و فرهنگی و هم 
چنین   انجمن  صنفی  آرمانگران  اعتیاد استان   
تقدیر   ضمن    وی   برگزارشد.  استانداری   در 
از خانواده  معظم   اندر کاران    از همه   دست 
شهدا  و جانبازان   ایثار گری  عرصه   مبارزه  با 
مواد مخدر اذعان داشت:  از مهمترین  اقدامات   
شورای هماهنگی  در سال 94 و سه  ماهه  اول    
سال 9۵  افزایش  کشفیات   انواع  موتد مخدر   
به  میزان  3۰ درصد ساماندهی  معتادین   در 
طول  ایام   تعطیالت  نوروزی،  انهدام   باندهای 
توزیع   و پخش مواد مخدر، تعقیب  و دستگیری  
فروشندگان   مواد مخدر است. وی افزود:  افتتاح  
نمایشگاه  دائمی،  پیشگیری  اولیه   از اعتیاد   در 
هفته  سالروز  جهانی  بر ای بازدید  عموم مردم، 
کودکان  و نوجوانان   و جوانان   و احداث   و 
تجهیز  مرکز  ماده  ۱6  در شهرستان  رشت   
بی  و  متجاهر   معتادین    ساماندهی   جهت  

خانمان   استان  گیالن از دیگر کارهای صورت 
گرفته است.  

  شاکویی در ادامه  افزود: از همه  مسئولین   و 
دست اندر کاران   تقاضا دارم   همانگونه   که  
دبیر خانه   شورای هماهنگی   با  در گذشته    
فعالیت و همکاری مستمر  داشتند؛ این فعالیت  و 
همکاری  را کماکان   ادامه  داده  و در  این  جهاد 
مقدس   ما را همراهی نمایند. این مسوول خاطر 
نشان کرد:  جا دارد از استاندار محترم   جناب 
دکتر نجفی  و مسئولین  محترم   قضایی استان   
و مسئو لین   انتظامی، نظامی  و امنیتی استان  

به  طور ویژه   و تشکیل  شده قدرددانی نمایم.
 دیبر شورای هماهنگی  استان  گیالن  در ادامه  
اذعان داشت: حداقل  انتظار ما از  مردم  عزیز و 
شریف  استان    این  است   که  ضمن  کسب 
مهارتهای  الزم  زندگی، آنها را به  فرزندان   خود 
بیاموزند  و از فرزندان  خود بطور ویژه   مراقبت  
نموده  و مراقب رفت  و آمد ها به  جشن  ها 
باشند   خود  فرزندان   دوستان   و  ها  عروسی  و 
مصرف    سو  مضرات    از   یکی   که   بدانند   و 
مواد  داشتن  خانواده   ناسالم  است   و از آنجا   
الگو   مادران   خود  و  پدران   از  فرزندان    که  

خوذ  ضمن   اولیاء  است    الزم   پذیرند    می 
مراقبتی   از هر گونه   اعمال و رفتار  غیر متعارف   
و همچنین  مصرف   سوء مواد مخدر  و روان 
گردانها  و مواد  صناعی  پرهیز  نموده   و در 
صورت  ابتال به  آن   در صدد درمان  و اصالح  

خود باشند.
اصحاب    رسالت   افزود:   ادامه  در  شاکویی  
مطبوعات  در روشن  گری و ارتقاء دانش و آگاهی  
آحاد  جامعه  اعم  از  پدر و مادر، دختر و پسر  
دانشجو و دانش آمز  بر کسی پوشیده  نیست، 
زیرا   انسان  سالم   محور توسعه  پایدار است   و 
برای  داشتن یک  جامعه   عاری از  اعتیاد  حضور 
پر رنگ   خبر نگاران   در آگاهی  بخشیدن به  
افراد  در باره  مضرات   سو ء مصرف   مواد مخدر 
و روان گردانها  و تذکر دائمی  آنها  به  جامعه یک  
ضرورت   انکار نا پذیر است   زیرا دولت  یازدهم   
معتقد است   تنها با اجتتماعی  کردن  امر مبارزه   
م توان   با این  عنوان    بی شاخ  و دم   و این  
بالی خانمان  سوز  یعنی  مواد مخدر  و اعتیاد  
جنگیدن   و بر آن  غلبه   کرد، زیرا هدف   تولید 
کنندگان   و توزیع  کنندگان  عهده مواد  مخدر 
در دنیا  نابود کردن نسل  جوان و فعال  ایران   و 
فرو پاشی  نظام   اجتماعی  ایرانی  وخصو صا  

خانواده  ها است.

  مصادف  با    هفته  جهانی مبارزه   با مواد  مخدر و پیشگیری  از اعتیاد صورت گرفت؛ 

تجلیل   از دستگاه  های  فعال  در عرصه   مبارزه   با مواد مخدر در گیالن
خبر خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
البرز، سارقی که اقدام به سرقت از شبکه سراسری توزیع 
برق در شهرستان کرج می نموده، دستگیر و روانه زندان 

شد.
در  برق  توزیع  شبکه  کابل های  سرقت  از  گزارش هایی 
برخی از نقاط شهرستان کرج به مرکز فوریت های پلیس 
برای  انتظامی  مأموران  تحقیقات  و  شد  گزارش   ۱۱۰

بررسی موضوع، در دستور کار قرار گرفت.
شدند  موفق  گسترده  تحقیقاتی  در  انتظامی  مأموران 
سرنخ هایی از سارقی که اقدام به سرقت کابل های برق در 
سطح شهرستان می کرده است به دست آورده و مراتب را 

به کلیه واحدهای اجرایی اعالم نمایند.
سرانجام مأموران پاسگاه انتظامی شهرستان کرج سارق 

را شناسایی و دستگیر کردند.
و  قضائی  مسئول  کارشناس  حسینی«  »میرحبیب 
دستگیری  با  گفت:  باره  این  در  حقوقی،  دفتر  دعاوی 
ایشان  گرفته،  صورت  بازجویی های  در  و  سارق  این 

سطح  در  برق  توزیع  شبکه  برق  کابل های  سرقت  به 
مأمورین  گزارش  طبق  و  کرده  اعتراف  شهرستان 
متهم،  از  مسروق  اموال  کشف  بر  دائر  کرج  انتظامی 
اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در جلسه رسیدگی 
کیفری  سوابق  نیز  و  کرج  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه 
متعدد و مشابه متهم در دادسرا، و طبق تحقیقات انجام 
به  متهم  جلب  قرار  صدور  به  منتهی  دادسرا  در  شده 
موجود  امارات  و  قرائن  سایر  و  کیفرخواست  و  دادرسی 
در پرونده، ارتکاب بزه مذکور از سوی متهم محرز بوده 
اسالمی  مجازات  قانون  از   6۵9 ماده  با  نامبرده  عمل  و 
به  را  وی  دادگاه  بنابراین  است  منطبق   ۱37۵ مصوب 
 ۱37 ماده  رعایت  و  فوق  قانون  از  مذکور  ماده  استناد 
از قانون مجازات اسالمی مصوب ۱39۲ به لحاظ سابقه 
در  منعکس  شرح  به  سرقت  به  متهم  قطعی  محکومیت 
پرونده و رعایت قواعد مربوط به تکرار جرم با احتساب 
تعزیری  حبس  سال   ۵ تحمل  به  قبلی  بازداشت  ایام 

محکوم نمود.

دستگیر سارق شبکه سراسری توزیع برق در کرج

مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان در سفر به غرب استان 
هرمزگان از روند پیشرفت پروژه های در حال اجرای حوزه 
بندرلنگه  شاخص  های  پروژه  از  اجرایی  و  فنی  مدیریت 

بازدید کرد.
تاسیسات،  از  روز  این  در  شیری  غالمحسین  مهندس 
موتورخانه و روند اجرایی نازک کاری و جایگاه تماشاگران 
پروژه استخر سرپوشیده لنگه و روند تکمیل کتابخانه مرکزی 

بندرلنگه بازدید کرد.
وی ساختمان کتابخانه مرکزی بندرلنگه را یکی از شاخص 
ترین پروژه های در حال اجرای اداره کل راه و شهرسازی 
عنوان کرد و گفت:  در اجرای این پروژه توجه ویژه ای به 
با  انطباق  اقلیمی،  مسائل  رعایت  با  اسالمی  ایرانی  معماری 
فرهنگ و سنت های بومی هرمزگان شده است که می تواند 
به عنوان یکی از عناصر هویت بخش شهری بندرلنگه معرفی 

و به منصه ظهور برسد.

معماری ساختمان کتابخانه مرکزی 
بندرلنگه یکی از عناصر

 هویت بخش شهری

آگهي مناقصه
شهرداري مالرد در نظر دارد اجراي پروژه هاي خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكاران 

واجد شرایط طبق شرایط مشروحه واگذار نماید. شرایط شرکت در مناقصه:
1- دارا بودن حداقل رتبه مرتبط به شرح جدول ذیل

2- سپرده شرکت در مناقصه به شرح جدول ذیل که مي بایست همراه اسناد مناقصه تحویل گردد.
3- برندگان اول و دوم و سوم، مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- کلیه متقاضیان واجد شرایط مي توانند پس از انتشار آگهي با ارائه معرفي نامه معتبر و تصویر رتبه بندي معتبر جهت دریافت 
اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 95/4/8 لغایت 95/4/15 از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادها شهرداري 
مالرد مراجعه و از تاریخ 95/4/12 لغایت ساعت 12/00 مورخ 95/4/22 پیشنهادهاي خود را تحویل دبیرخانه شهرداري مالرد 

نمایند. زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 14/30 مورخ 95/4/22 میباشد.
5- هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

6- متقاضیان مي بایست جهت دریافت اسناد مناقصه معرفي نامه )بهمراه کارت شناسایي ملي( و اصل فیش واریزي بمبلغ 
500/000 ریال به حساب شماره 100790829443 بانک شهر بنام شهرداري مالرد، تحویل امور قراردادها نمایند.

7- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
8- شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

ردیف

1

2

رتبه

حداقل رتبه 5 راه و باند از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي کشور

حداقل رتبه 5 تاسیسات برقي و مكانیكي 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

مدت 
اجرا

5 ماه

4 ماه

شرکت در 
مناقصه به ریال

700/000/000

300/000/000

برآورد اولیه 
پروژه به ریال

10/000/000/000

5/000/000/000

نام پروژه

زیرسازي جدولگذاري و کف پوش 
اسپرت پارک

تاسیسات برقي و مكانیكي اسپرت پارک

 نوبت دوم

شهرداري مالرد

آگهي دعوت مجمع
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاوني پیشكسوتان ایثار ایرانیان
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاي محترم تعاوني میرساند مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول 
که ساعت 10 روز پنج شنبه 1395/05/07 در محل میدان سپاه- پادگان شهید شرع پسند- ناحیه امام 

حسین- حسینیه امام خمیني )ره( برگزار مي گردد حضور بهم رسانید.
در صورتیكه حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نباشد میتواند حق حضور و اعمال راي از سوي خود 
را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید )تعدادي آراي وکالتي هر عضو از اعضاي دیگر حداکثر سه راي 
و هر شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد بود( لذا در صورت لزوم وکیل و موکل باید به همراه داشتن 
مدارک احراز هویت خود حداکثر تا ده روز قبل از مجمع عمومي از ساعت 9 لغایت 13 جهت تنظیم و 
تائید وکالتنامه به محل دفتر شرکت واقع در کرج- خیابان امیري نبش کوچه فاطمیه ساختمان نگین 

پالک 23 مراجعه نمایند.
ضمنا کلیه داوطلبان عضویت بازرسان میبایست حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ درج آگهي با مراجعه 
به دفتر شرکت تعاوني به آدرس فوق جهت تكمیل فرم با داشتن دو قطعه عكس، تصویر شناسنامه، مدرک 

تحصیلي و کارت بازنشستگي نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب صورتهاي مالي سال 1395

3- طرح و تصویب بودجه سال 1395
4- طرح و تصویب دستورالعمل معامالت تعاوني با هر یک از اعضاي هیات مدیره و مدیرعامل

5- انتخاب بازرس
هیات مدیره شرکت تعاوني پیشکسوتان ایثار ایرانیان

خواهان 
داود معروفی  دادخواستی به طرفیت خوانده  علیرضا زارعی به خواسته  اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرسی تقدیم   دادگاههای عمومی تهران نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران 
بزرگراه محالتی خیابان ابوذرجنوبی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران ارجاع و به 
کالسه 9۵۰998۰۲3۱۵۰۰۰34 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  ۱39۵/6/9 
و ساعت ۱۱:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان/شاکی 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/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/36927    منشی دادگاه حقوقی شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید محالتی تهران-رسولی

آگهی ها
محکوم لهم ۱- شرکت تندیس تجارت ۲-حجت اله ربیعی کاشانکی محکوم علیهم 
۱- اعظم قاسمی م.پ حیدر علی ۲- اکرم قاسمی محکوم به بموجب درخواست 
دادنامه  شماره  و   9۵۱۰۰9۲۱64۰۰۱۰۲47 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای 
مربوطه 94۰997۲۱64۰۰۱۲۰۲ محکوم علیهما محکوم هستند به پرداخت مبلغ 
39۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال در حق آقای حجت اله ربیعی کاشانکی و 6۱/۱۱۰/۰۰۰ ریال 
درحق شرکت تندیس تجارت بابت اصل خواسته و مبلغ ۲6/699/74۰ ریال بابت 
خسارات دادرسی با توجه به میزان محکومیت و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ چک لغایت زمان بازپرداخت بر مبنای جدول شاخص نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران که توسط اجرای احکام محاسبه و هزینه دادرسی 
بخش اخیر الذکر در هنگام اجرا وصول خواهد شد در حق محکوم لها و ایضا محکوم 

علیهما محکوم هستند به پرداخت نیم عشر دولتی به نفع صندوق دولت.
110/39025           مدیر دفتر داداگه حقوقی شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید مفتح تهران-فاطمه نجفی

آگهی ابالغ 
خواهان آرزو انصاری یار عزیز دادخواستی بطرفیت خوانده محمد رضا رستمی به 
خواسته طالق به در خواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۲۵8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران 
واقع در تهران بلوار آیت اله کاشانی نرسیده به میدان شهر زیبا خیابان مخابرات جنب 
کانون اصالح و تربیت ارجاع و به کالسه 9۵۰998۲۱6۵3۰۰3۰9 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی ان ۱39۵/۰۵/3۱ و ساعت ۰8:۰۰ تعیین شده است بعلت 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 یکنوبت 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 دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/39021                منشی دادگاه حقوقی شعبه 258 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهید مفتح تهران-افشین شادمان منفرد

آگهی ها
شورای  هفت  شماره  مجتمع  شعبه 3۰6  کاسه 94۰998۰944۵۰۰96۱  پرونده 
حل اختالف شهر تهران دادنامه شماره 9۵۰997۰944۵۰۰۵۰ خواهان آقای ایمان 
عظیمی خوانده آقای مهدی یاغچالی خواسته مطالبه وجه چک گردشکار خواهان 
دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
حوزه و ثبت بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه بتصدی 
امضا کندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 
نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 3۰6 ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
به صدور رای مینماید.رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان آقای ایمان عظیمی 
بطرفیت خوانده آقای مهدی باغچالی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ صدو دو میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال وجه یک فقره چک به 
شماره ۱۰۵6/۱۲993۲ بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه 
بقاء سند تجاری در ید خواهان حکایت از مدیون بودن خوانده دارد و مستندات 
خواهان مصون از ایراد ودفاع باقی مانده است و خوانده دالیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک و برائت ذمه خویش ارائه و ابراز ننموده است فلذا ادعای خواهان محمول به 
صحت تلقی و باستناد ماده ۵۲۲و ۱98 قانون آیین دادرسی مدنی و 3۱۰و3۱3 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صدو دو میلیون و ششصد و هفتاد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک لغایت اجرای حکم که طبق شاخص قیمتها در اجرای احکام محاسبه 
میگردد در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی است و ظرف مدت 
۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از گذشت مهلت مذکور 

قابل تجدیدنظر در دادگاه های عمومی حقوقی میباشد.
110/39009       قاضی شورای حل اختالف شعبه 306 مجتمع شماره 7 تهران

آگهی حصر وراثت
خانم گلی احمدزاده برقزنی دارای شناسنامه شماره ۱77 به شرح دادخواست به 
کالسه 3۲7/9۵/ح ۱  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان امین احمدزاده برقزنی بشناسنامه ۵6 در تاریخ 9۲/4/4 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
۱-خاتون شافعی شینتال فرزند درویش ش.ش 48 متولد ۱3۱۰ نسبت همسر متوفی
۲-مراد احمدزاده برقزنی فرزند امین ش.ش ۱۲7 متولد ۱34۰ نسبت پسر متوفی 

3- ستی احمدزاده برقزنی فرزند امین ش.ش 94 متولد ۱33۱ نسبت دختر متوفی 
4- بسی احمدزاده برقزنی فرزند امین ش.ش ۲ متولد ۱338 نسبت دختر متوفی 

۵- گلی احمدزاده برقزنی فرزند امین ش.ش ۱77 متولد ۱346 نسبت دختر متوفی
6- گلناز احمدزاده برقزنی فرزند امین ش.ش ۱78 متولد ۱3۵۰ نسبت دختر متوفی

7- گوزل احمدزاده برقزنی فرزند امین ش.ش ۲۱9 متولد ۱3۵۵ نسبت دختر 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

آگهی ها
احمدی  آقای مجتبی  علیه  م.پ حسین محکوم  بهنام سمیعی  آقای  له  محکوم 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به  محکوم  احمد  م.پ 
9۵۱۰۰9۲۱64۰۰۱۰۰6 و شماره دادنامه مربوطه 94۰997۲۱64۰۰۱۱4۵ محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت الف( مبلغ ۱۰۱/۲7۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 
ب( مبلغ 3/3۵8/۱۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق محکوم له و ایضا محکوم 

علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر دولتی به نفع صندوق دولت.
         ۱۱۰/39۰۲7

   مدیر دفتر داداگه حقوقی شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح 
تهران-فاطمه نجفی

آگهی ها
ابوالفضل قنبری دیزجیبه  خواهان هدی قاسمی دادخواستی به طرفیت خوانده  
خواسته  مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسرات تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک  تقدیم   دادگاههای عمومی تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۱۲7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر 
تهران واقع در تهران   فلکه چهارم تهرانپارس  مجتمع قضایی شهید باهنر تهران 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن   به کالسه 94۰998۰۲4۲4۰۰۵84  و  ارجاع 
۱39۵/9/۱7 و ساعت ۱۰:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/

متهم و درخواست خواهان/شاکی 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/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/36924    مدیر دادگاه حقوقی شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران-

آگهی ها
 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه اقای احمد جهانگیری  
که مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره ۱49۰ صادره از 
شعبه ۲۱7 در پرونده شماره 94۰78۲ محکوم به پرداخت مبلغ 4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
بابت اصل خواسته  باضافه پرداخت کلیه  خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی 
و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  تا هنگام 
پرداخت و براساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در زمان اجرای حکم توسط 
اجرای احکام محاسبه و وصول خواهد شد در حق محکوم له مجتبی ایرجی معظمی 
و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام  طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
110/38043 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران

ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به متهم نسیم طهماسبی فرزند عباس که فعال مجهول المکان بوده و در 
پرونده کالسه 9۵۰386 تحت تعقیب می باشد و در راستای ماده ۱۱۵ قانون آیین 
دادرسی کیفری ابالغ و اعالم میگردد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از 
اتهام حمل مشروبات الکلی بتعداد 3۰۲ بطری با خودرو پراید مورخه ۱39۵/۰7/۱4 
ساعت ۱۱ در شعبه ۲ دادگاه کیفری ۲ حاضر شود و در غیر اینصورت وفق ماده 3۱7 

قانون صدرالذکر در خصوص نامبرده تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف ۲7
عبدی – رئیس دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر میاندوآب ) 102 جرائی 
سابق(

 آگهی ها
در خصوص دعوی بنیاد شهید به طرفیت پوریا فرهادیان  در پرونده کالسه 93۰8۲6 
با توجه به ارجاع پرونده به کارشناس و وصول نظریه کارشناس و با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده بدینوسیله نظریه کارشناس به خوانده ابالغ تا با مراجعه به شعبه 

ضمن اعالم  نشانی اعتراض خود را کتبا نفیا یا اثباتا به دفتر دادگاه  ارائه نماید 
110/38037 مدیر دفتر شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران 

 آگهی ها
درخصوص دعوی بانک ملی ایران اداره امور شعب مرکزی تهران به طرفیت یوسف 
صفری و جواد بابا زاده شیروان 7روز پس از ابالغ مالحظه نظریه کارشناس و اظهار  

هر مطلبی نفیا یا اثباتا در این شعبه حاضر شوید 
110/38030 منشی دادگاه حقوقی شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مطهری تهران
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افزایش حامیان جشنواره بین المللی 
فناوری های نوین شهری اصفهان

گفت:  اصفهان  شهرداری  شهری  نوین  فناوری های  مرکز  رئیس 
مسابقه  شهری،  نوین  فناوری های  بین المللی  جشنواره  حاشیه  در 
و  طراحان  از  و  برگزار  نوین  فناوری های  ویژگی  با  ساختمان هایی 
سازندگان سه ساختمان در سطح استان و سه ساختمان در سطح 

کشور تجلیل بعمل می آید.
این  همکاری  و  تعامل  ادامه  در  کرد:  اظهار  نیلفروشان  محمدرضا 
و  جشنواره  نخستین  شدن  برگزار  بهتر  چه  هر  راستای  در  مرکز 
تفاهم نامه  اصفهان،  شهری  نوین  فناوری های  بین المللی  نمایشگاه 

همکاری با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منعقد شد. 
خصوص  در  الهی  ادیان  همه  توجه  و  اسالم  نظر  به  اشاره  با  وی 
اهمیت حفظ محیط زیست و تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری 
یک  تنها  نه  زیست  محیط  حفظ  امروزه  کرد:  بیان  رابطه  این  در 
شده  مطرح  جهانی  مسئله  یک  عنوان  به  بلکه  است  ملی  مسئله 
محیط  حفط  راهکارهای  مهم ترین  از  یکی  جهت  همین  به  است 
حوزه های  در  شهری  نوین  فناوری های  از  استفاده  شهری  زیست 
شهرسازی است لذا با توجه به اهمیت موضوع، محور »فناوری های 
جشنواره  در  اساسی  محورهای  از  یکی  عنوان  به  هوشمند«  شهر 

ICS ۲۰۱6 انتخاب شده است. 
رئیس مرکز فناوری های نوین شهری اصفهان افزود: از رئوس اصلی 
نگاه  وجود  کالنشهر،  یک  مقتدرانه  و  مناسب  توسعه  با  رابطه  در 
از  استفاده  و  راه، مسکن و شهرسازی  به حوزه های سه گانه  علمی 

امکانات و فناوری های نوین شهری در همین راستاست.
وی با اشاره بر نقش و اهمیت مراکز تحقیقاتی در حوزه های مختلف 
اقتصاد  مراکز در تحقق سیاست های  این  اهمیت  و  توسعه  و  رشد 
سیاست  کرد:  مطرح  راهبردی  سیاست  یک  عنوان  به  مقاوتی 
راهبردی مرکز فناوری های نوین شهری اصفهان به عنوان یک مرکز 
دانش محور همکاری با مراکز تحقیقاتی از قبیل مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی است.مشاور شهردار اصفهان تصریح کرد: مرکز 
معرفی شرکت های  با  و شهرسازی می تواند  راه، مسکن  تحقیقاتی 
دانش بنیان این حوزه با ویژگی های فناوری های نوین و استفاده از 
ظرفیت به وجود آمده در مدیریت شهری کالنشهر اصفهان گام های 

موثری در راستای ایجاد فضای جدید و تاب آور شهری بردارد.
وی اضافه کرد: در نشست با ریاست دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات 
ساختمان هایی  بین  مسابقه ای  شد  مقرر  شهرسازی  و  مسکن  راه، 
و  شهری  بخش  دو  در  کرده اند  استفاده  نوین  فناوری های  از  که 
ملی برگزار شود و در هر بخش 3 ساختمان که دارای ویژگی های 
تقدیر  آنها  دست اندرکاران  از  و  انتخاب  هستند  نوین  فناوری های 

ویژه به عمل آید.
افزود:  پایان  در  اصفهان  شهری  نوین  فناوری های  مرکز  رئیس 
نخستین  برگزاری  برای  شده  ایجاد  فضای  به  توجه  با  امیدواریم 
در   ۲۰۱6  ICS شهری  نوین  فناوری های  نمایشگاه  و  جشنواره 
شهریور ماه سال جاری در اصفهان، شاهد درخشش هر چه بیشتر 
کشور  اقتدار  و  توسعه  ستون  عنوان  به  دانش بنیان  شرکت های 

عزیزمان باشیم.

برگزاری جشن کمک به زندانیان 
جرایم غیر عمد  در جوانرود

زندانیان  به  کمک  باهدف  گلریزان  جشن 
جوانرود  شهرستان  در  عمد  غیر  جرایم 

برگزار شد.
زمان؛  پیام  خبرنگار  گزارش  به  کرمانشاه- 
به  کمک  هدف  با  گلریزان  جشن  مراسم 
مسئوالن  باحضور  غیرعمد  جرایم  زندانیان 
وارشاد  فرهنگ  اداره  درسالن  خیر  ومردم 

اسالمی شهرستان جوانرود برگزار شد.
با  جوانرود  خیر  مردم  که  مراسم  این  در   
حضوری پرشور  در آن شرکت کردند؛ امام 
مردم  عزت  و  امنیت  گفت:  جوانرود  جمعه 
وجود  از  که  هستند  هایی  نعمت  کشور  و 
این  وجود  گزار  شکر  وباید  بهرمندیم  آنها 

باشیم. نعمات 
مال احمد فخری ضمن قدردانی از برگزاری 
رفع  درجهت  مهم  گامی  مراسماتی  چنین 
مشکالت زندانیان جرایم غیر عمد وحمایت 

از خانواده های آنها دانست. 
احسان،  نیز  جوانرود  فرماندار  ادامه  در 
و  بارز  خصوصیات  از  را  انفاق  و  نیکوکاری 
مردم  افزود:  و  دانست  شهرستان  این  مهم 
رفع  به  نسبت  که  دادند  نشان  جوانرود 

نیستند. تفاوت  بی  یکدیگر  مشکالت 
رئیس  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
دادگستری جوانرود با اشاره به اینکه انفاق 
بزرگ  مردان  وکار  خواهد  می  دل  حرکت 
است، گفت: کسی که انفاق می کند حسود 
بخیل و تنگ نظر نیست و می داند هرچه 

در این دنیا دارد، امانت است.
سخنانش  در  دیگری  بخش  در  وی 
کم  مالش  کند  می  انفاق  که  افزود:کسی 

شد. نخواهد 
جوانرود  شهرستان  که  است  ذکر  به  الزم 
شمال  در  نفر  هزار  بر7۰  بالغ  جمعیتی  با 
شده  واقع  کرمانشاه  استان  استان  غربی 

است.

خبرخبر

آگهی ها
مهدی  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  آبادی  ونه  عبدی  محرم  خواهان 
جیالنی و محسن جیالنی و اداره کل ثبت اسناد و امالک بخش قلهک تهران و 
مصوب  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیئت 
۱39۱۱۱44۰۱۰۲6۰۰۰3۵8 و یوسف جیالنی  به خواسته  اعتراض به رای مرجع 
اختصاصی غیردولتی و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم   دادگاههای عمومی تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۲7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
باهنر تهران واقع در تهران   فلکه چهارم تهرانپارس  مجتمع قضایی شهید باهنر 
تهران ارجاع و به کالسه 9۵۰998۰۲4۲4۰۰۱68 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  ۱39۵/9/۲۲ و ساعت ۱۰:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 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/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/36935    مدیر دادگاه حقوقی شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران-

حصر وراثت
اقای علی الفتیانی  به شماره شناسنامه 794 مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه 
پرونده 9۵۰3۰4/66 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در  شناسنامه 66۱  شماره  به  الفتیانی   ملیحه  شادروان   که  داده  توضیح 
94/۱۲/۲6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
 ۱- محمد الفتیانی    ش ش  38737۲۵9۲4 متولد ۱3۲۵   صادره از همدان   

نسبت به متوفی  برادر
۲- حسین الفتیانی   ش ش 38743۲43۵4 متولد ۱33۱  صادره از همدان   نسبت 

به برادر  فرزند
 3- علی الفتیانی  ش ش ۰۰4498843۵ متولد ۱336 صادره از تهران نسبت به 

متوفی  برادر
4- اهرام الفتیانی   ش ش ۰۰449۵6398 متولد ۱334  صادره از تهران نسبت به 

متوفی  خواهر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/38025   رییس شعبه 66 شورای حل اختالف مجتمع شماره 14تهران 

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

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱39۵6۰33۱۰۵۵۰۰۱۲83 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم افسانه پورزارع فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۲6در ششدانگ یک قطعه باغ  به 
مساحت ۲۱/4۱۱6مترمربع که مقدار ۵۲/4۱ مترمربع آن به عنوان حقپق ارتفاعی 
نهر می باشد مفروز و مجزی شده از پالک۱۰7 اصلی واقع در  حاجی بیک خریداری 
از مالک رسمی آقای عیسی نخبه روستا صفحه ۱۵4دفتر74 محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك

دادنامه 
پرونده کالسه 9۱۰998۱۲۲7۱۰۰۲3۰ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

محمودآباد تصمیم نهایی شماره
خواهان: خانم پرند کشوری با وکالت آقای اصغر حسین زاده فرزند اسکندر به نشانی 
محمودآباد خ آزادی مقابل بانک مسکن و خانم لیال احمدنژاد فرزند اسکمدر به نشانی 

محمودآباد
خواندگان: ۱- آقای پرنیان کشوری ۲- آقای پرویز کشوری 3- آقای پرهام کشوری 
همگی به نشانی تهران – خ شریعتی – خ شهید میرزاپور )سهیل( بعد از چهار 
پستی  کد  حسینی  نسرین  خانم  منزل   4 طبقه   8 واحد   6 پالک  قلندری  راه 
۱93۱7۱۵7۵4 4- خانم حوری کشوری به نشانی مجهول المکان ۵- آقای محمد 
جواد کشوری به نشانی تهران خ شریعتی خ قیطریه خ فاطمیه بن بست مهر ۵ پالک 
۱ 6- آقای رضا عرب اف به نشانی تهران لواسان کوچک خ سید پیاز نبش کوچه 
آرش پالک ۱۲ 7- خانم لعبت الزمان کشوری به نشانی تهران خ شریعتی خ قیطریه 
خ فاطمیه بن بست مهر ۵ پالک ۱ زنگ 3  8- آقای هوشنگ شعفی با وکالت آقای 
محمد رضا فوالد آملی فرزند قربانعلی به نشانی آمل خ امام خمینی )هراز(- نبش 
آفتاب ۱/۱۵ )روبروی رستوران الله زار( ساختمان دکتر فیروزی – طبقه سوم واحد 
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رای دادگاه- پیرامون ادعای خواهان پرند کشوری با وکالت آقای اصغر حسین 
آقای  وکالت  با  شعفی  هوشنگ   -۱ خانمها  و  آقایان  خواندگان  بطرفیت  زاده 
الزمان  لعبت  آملی ۲- رضا عرب اف 3- حوری کشوری 4-  محمدرضا فوالد 
ردیف چهارم  فوت خواندگان  به  توجه  با   ( ۵- محمد جواد کشوری  کشوری 
پرند )خواهان( ۲- پرویز 3- پرهام  از ۱-  الفوت عبارتند  و پنجم وراث حین 
کالسه  پرونده  در  ثالث  ورود  بخواسته  کشوری(  همگی  شهرت  پرنیان   -4
ابطال فروشنامه  9۰۰668 شعبه اول دادگاه حقوقی محمودآباد و به خواسته 
های عادی مورخه 68/۰۵/۰3 و 8۱/۰۱/۲۵ و 8۲/۰۵/7 با عنایت به محتویات 
پرونده و شرح دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده اصلی و پرونده استنادی 
کالسه 93۰۰46 شعبه اول دادگاه حقوقی محمود آباد و فروشنامه عادی مورخ 
در  اصلی  پرونده  خواهان  که  شرح  بدین  پرونده  اوراق  سایر  و   ۱3۵3/۰6/۰9
اینکه خواسته دعوی  به  توجه  با  نموده  را مسترد  حین رسیدگی دعوی خود 
اتخاذ  به  نیاز  و  گردد  می  تلقی  مستقل  بصورت خواسته  مطروحه  ثالث  ورود 
تصمیم نهایی بوده لذا دادرسی نسبت به دعوی ورود ثالث ادامه یافته و در این 
دعوی خواهان با ارائه فروشنامه عادی مورخه ۵3/۰6/۰9 که خانم لعبت الزمان 
کشوری یک قطعه زمین بصورت باغ بمساحت ۵74۵ متر مربع از مالک اولیه 
بنام آقای حسین مقدسی خریدار و سپس در حاشیه همان فروشنامه خریدار ) 
خانم لعبت الزمان کشوری( سه دانگ مشاعی را به شوهرش محمد جواد کشوری 
الذکر )خواندگان  الیهما اخیر  منتقل می نماید و در ظهر آن فروشنامه منتقل 
ردیف چهارم و پنجم( در زمان حیاتشان ششدانگ آن قطعه زمین را به خواهان 
واگذار نمودند در مقابل خواندگان ردیف اول و دوم با ارائه فروشنامه عادی مورخه 
آن  از  مربع  متر  هزار  چهار  مقدار  کشوری  الزمان  لعبت  خانم  که   68/۰۵/۰3
قطعه زمین را به خان حوری کشوری منتقل و سپس مشارالهیا آن قطعه زمن 
را بموجب فروشنامه عادی مورخه 8۲/۰۱/۲۵ به خوانده ردیف دوم آقای رضا 
عرب اف واگذار و شخص اخیر هم در ظهر همان فروشنامه به مالکیت مشاعی 
در  شعفی(  هوشنگ  )آقای  اول  ردیف  خوانده  مشاعی(  دانگ  سه  به  )نسبت 
فروشنامه  اصالت  به  ایراد  خواهان ضمن  وکیل  نموده  اقرار   8۲/۰۵/۰۲ تاریخ 
عادی مورخه 68/۰۵/۰3 و اینکه خانم حوریه کشوری مالکیتی نسبت به آن 
عرصه نداشته تا نسبت به انتقال ان اقدام نماید و از طرفی وکیل خوانده ردیف 
ارائه اصل فروشنامه عادی مورخه 68/۰۵/۰3 عاجز مانده و استناد به  از  اول 
گواهی نموده که پس از تعیین چندیدن جلسه دادرسی دو نفر از گواهان که از 
اعضا شورای اسالمی روستا بودند از سابقه مالکیتی خانم حوریه کشوری در آن 
عرصه اظهار بی اطالعی و صرفا اظهار داشته که خانم حوریه کشوری با اجازه 
مالک اولیه )آقای محمد جواد کشوری( چند سال در داخل آن عرصه که دارای 
یک دستگاه بنا مسکونی بوده زندگی می کرد وقتی که این نقل و انتقالت را 
اینکه خواندگان  از آن مکان رفته و دیگر مراجعه نکردند نظر به  انجام دادند 
ردیف اول و دوم صرف نظر از اینکه اصل فروشنامه عادی مورخه 68/۰۵/۰3 
را رائه نکردند در تاریخ اخیر خانم لعبت ازمان کشوری فقط مالک سه دانگ 
مشاعی بوده و همچنین اصالت آن فروشنامه برای دادگاه احراز نگردید و عالوه 
بر آن دالیل اثباتی دیگری که داللت بر انتقال مالکیت عرصه متنازعه فیه از 
لحاظ  به  و  نگردید  معمول  نماید  به خانم حوریه کشوری  قبلی  مالکان  طرف 
به خواندگان  بعدی  انتقاالت  و  نقل  آن  تبع  به  مشارالیها  مالکیت  تحقق  عدم 
را  خواهان  ادعای  دادگاه  لذا  باشد  می  حقوقی  اثر  فاقد  هم  دوم  اول  ردیف 
محمول به صحیت تشخیص و مستندا به مواد 3۰و3۵و۲47 قانون مدنی حکم 
ابطال فروشنامه های عادی مورخه 68/۰۵/۰3 و 8/۰۱/۲۵/ و 8۲/۰۵/۰7  به 
را صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری تا بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی محمودآباد

دادنامه 
پرونده کالسه 94۰998۰۲۰36۰۱۰9۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۰۲۰36۰۰۲8۲
خواهان  اقای حسین مجدی فرزند اسماعیل  

خوانده  اقای کاظم نستری  فرزند اکبر 
خواسته ها  دستور موقت  الزام به فک پالک خودرو 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای مینماید 

رای دادگاه 
در خصوص دادخواست خواهان اقای حسین مجدی به طرفیت خوانده اقای کاظم 
نستری  به خواسته الزام به فک پالک خودرو پژو 4۰۵ به شماره انتظامی ایران 77-
49ق88۵ و دستور موقت مبنی بر توقیف فیزیکی خودرو موصوف و کلیه خسارات 
قانونی نظر به اینکه خواهان به مبایعه نامه  مورخ 94/۲/۱6 فی مابین  خود و خوانده  
استناد نمود و کپی مصدق آن را ضمیمه داشت و بر حسب آن خوانده به عنوان 
خریدار  بوده و محکمه در تاریخ 9۵/۱/۱۵ مبادرت به استعالم از راهور نمود که 
پاسخ واصله مرکز مذکور به تاریخ 9۵/۲/۲6 حکایت از مالکیت خواهان داشته و 
حالیه محکمه برابر شرح فوق وفق ماده ۱98 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم تعرض 
خوانده به ادعای خواهان علی رغم  ابالغ قانونی  دعوی خواهان را پذیرش نموده و 
حکم به الزام به فک پالک موصوف و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هزینه  دادرسی و مبلغ هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر مینماید و در خصوص 
دستور موقت محکمه در تاریخ 94/۱۰/۱۵ خسارت احتمالی  تعیین نموده و خواهان 
تاکنون اقدام ننموده و به همین جهت دادگاه برابر شرح فوق قرار رد صادر مینماید 
رای صادره غیابی و پس از  ابالغ ظرف ۲۰روز قابل واخواهی در همین محکمه و 

سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد 
110/38049  رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران

صدور سند
اینکه به استناد مفاد رای رشماره 9۵/۲/۲7-۱39۵6۰3۰۱۰۲۲۰۰4۱۱8  به  نظر 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی علیرضا علینقی 
فرزند روح اله بشماره شناسنامه  4 صادره از شهریار نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین بابنای احداثی  به مساحت 3۲9/83 متر مربع به پالک      فرعی مفروز و 
مجری شده قسمتی از پالک ۵7  فرعی قطعه       تفکیکی از ۱3۵  اصلی واقع 
در قریه  حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی نصراله شکیبایی مالک 
مشاعی محرز گردیده.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی میشود . در صورتیکه شخص یا اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشد میتواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت جدید مانع از مراجعه  متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.م/الف 637 
9۵/4/۱۲ نوبت اول   9۵/4/۲7 نوبت دوم 

کفیل اداره ثبت اسناد رباط کریم-ابوالفضل محمد حسینی 

دادنامه
پرونده کالسه 93۰9984444۲۰۰8۵۵ شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان 

غربی تصمیم نهایی شماره
محمدرضا   آقای  وکالت  با  خلیل  فرزند  محمودزاده  سجاد  آقای  تجدیدنظرخواه: 
راستکار قراملکی فرزند حبیب به نشانی تبریز ، خیابان شریعتی شمالی ، جنب 

کتابسرای مولی ، ساختمان ۱3۰، طبقه دوم 
تجدیدنظر خوانده:

آقای اسمعلی حسین نژاد فرزند عباس به نشانی مجهول المکان
رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا راستکار قراملکی به وکالت از آقای 
سجاد محمودزاده از دادنامه ۲8۰۰۲8۱ مورخه 94/3/۱۱ دادگاه محترم شعبه ۱۰3 
جزایی میاندوآب که به موجب آن در مورد شکایت ایشان از آقای اسمعلی حسین نژاد 
دائر به فروش مال غیر حکم محکومیت تجدیدنظر خوانده به تحمل یکسال حبس 
تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و 4۰ میلیون تومان به 
عنوان جریمه به نفع دولت صادر گردیده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثری 
به اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته 
در این محدوده )ناظر به تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه( حسب موازین قانونی و 
بطور صحیح صادر شده لیکن با توجه به نظریه کارشناسی که حصه تجدیدنظرخواه 
را ۱4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعالم کرده در اجرای مقررات ماده از قانون آئین دادرسی 
کیفری با اصالح و افزایش رد مال و جزای نقدی به میزان ۱4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با 
رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را بنحو آمده در اجرای ماده 4۵۵ 

قانون مار الذکر تایید می نماید رای صادره در این محدوده قطعی است. م الف ۲8
کامران متقی –علی پور یوسف -مستشاران شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان 
غربی 

اگهی مفقودی 
اینجانب سهراب کاظمی مالک خودروی پژو ۲۰6 آریان مدل ۱386 به شماره شاسی 
۱89۱۱۰66و شماره موتور ۱338۵۰۱3۱۱8 وشماره پالک ایران 739/6۲ س ۵6 
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده 
است لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودروی فوق رادارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 
مراجعه بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.برگ 

سبز خودرو فوق مفقود گردیده از اعتبار ساقط است.
بابل 

آگهی ابالغ
 مراتب داوری به خوانده آقای نادر مافی م.پ باقر خان بدینوسیله پیرو اگهی منتشره 
به خوانده آقای نادر مافی م.پ باقر خان فعال مجهول المکان ابالغ می گردد بموجب 
قرار ارجاع امر به داوری مورخ ۵/۰6/۱9 صادره از شعبه ۲43 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید صدر تهران به کالسه پرونده 9۵۰۰۰8۵/۲43 مقرر است ظرف 
مدت یک هفته با مراجعه به شعبه ۲43 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
صدر تهران واقع در نشانی تهران خیابان شهید مطهری خیابان میر عماد مجتمع 
قضایی شهید صدر نسبت به معرفی یک نفر از اقارب خود بعنوان داور که متاهل باشد 
و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا به مسائل خانوادگی باد به دفتر شعبه اقدام 

نموده درغیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد گردید.
110/39028      مدیر دفتر شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی مجمع قضایی شهید صدر 
تهران-غالمی

آگهی ها
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حجت اله نخ باف 
که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 94۱۰6۵ صادره 
از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده شماره 94۰4789 محکوم به 
پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته با احتساب کامل خسارات 
دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مستند دعوی 
تا زمان پرداخت در حق محکوم له آقای فرشید شریعتی و نیم عشر دولتی شده اید 
ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
110/39031       مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید صدر تهران-ابراهیمی

اگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید مدل ۱387 به شماره انتظامی 78-446 ج 94 و شماره موتور 
۲646۰48 و شماره شاسی S۱4۱۲۲876۰3۰۵ به نام رسول شاه غالمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

مفقودی
 کارت هوشمند به شماره کارت ۲۲9۵۲88 احمد پازنده فرزند محمد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

پیرو آگهی های 
منتشره در جراید کثیر االنتشار بدینوسیله به محکوم علیه آقای هاشم نجات که 
مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 94۰۲۵33 صادره 
از شعبه ۲۵8 د رپرونده شماره 94۱۵7۲ محکوم به نفقه در حق محکوم له خانم لیال 
معرفت ایزدی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق  

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خوهد نمود.
110/39019                      مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 258 دادگاه خانواده مجتمع 
قضایی شهید مفتح تهران-شیوا

امور  زمان_معاون  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی 
معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: ۲۱۰ 
مناطق مختلف  در  تولیدی مشکل دار  واحد 

آذربایجان غربی وجود دارد.
محمد دهقان در جلسه شورای عالی زنان که 
با موضوع اقتصاد مقاومتی در سالن جلسات 
غربی  آذربایجان  شهدای  سپاه  فرماندهی 
برگزار شد، اظهار داشت: ۲۱۰ واحد تولیدی 
مشکل دار در مناطق مختلف آذربایجان غربی 
رشد  برای  اینکه  به  اشاره  با  دارد.وی  وجود 
حمایت  تولید،  ظرفیت  توسعه  بهره وری، 
برداشته  گام  و...  و خدمات  کاال  صادرات  از 
این  اصلی  ماموریت های  داد:  ادامه  می شود، 
برای  که  است  شده  اشاره  موارد  مجموعه 

تحقق آن به صورت جدی اهتمام می شود.
این مسؤول تالش برای رشد تولید کاالهای 
فعاالن  تشویق  زندگی،  اساسی  و  ضروری 
در  برداشتن  قدم  برای  خصوصی  بخش 
تجارت  خدمات  گسترش  زمینه،  این 
خارجی و زیرساخت های موردنیاز و تشویق 
سرمایه گذاران خارجی برای توسعه صادرات 
بازرگانی  امور  دانست.معاون  ضروری  را 
معدن  صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و 
گرفتن  شکل  غربی  آذربایجان  تجارت  و 
اهتمام جدی برای رشد تولید ملی، استفاده 
اشاعه  تهاتری،  مبادالت  کارهای  و  ساز  از 
کشاورزی،  و  معدنی  صنعتی،  فعالیت های 
اصالح شبکه های توزیع، استفاده از شیوه های 
نظارت بر بازار را از جمله اقدامات این سازمان 

عنوان کرد.
دهقان با اشاره به اینکه برای تعیین تکلیف 7 هزار و 
۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار در سراسر کشورمان 
باید اهتمام جدی شود، اضافه کرد: از این تعداد 
۲۱۰ واحد تولیدی در سطح استان هستند که 
برای رفع مسائل و دغدغه های مدیران آنها باید 

تالش کرد.
وی گسترش صنایع خرد و کوچک و حمایت از 
فعاالن این عرصه را امری الزم و ضروری دانست 
و گفت: باید به صورت جدی با عزم راسخ برای 
جامه عمل پوشاندن به منویات رهبر معظم انقالب 

و تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی اهتمام شود.
با  صنعتی  طرح های  تکمیل  مسؤول  این 
پیشرفت باالی 6۰ درصد را مورد اشاره قرار 
ایده های  و  نظرات  از  باید  اضافه کرد:  و  داد 

زمینه  این  در  و صاحب نظر  متخصص  افراد 
تا  آورد  به عمل  را  و موردنیاز  استفاده الزم 

صنایع فوق وارد چرخه تولید شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
با  غربی  آذربایجان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اظهار اینکه در استان ۱88 کارگاه غیرمتمرکز 
بیان  دارد،  وجود  استان  در  دستباف  فرش 
داشت: بخشی از آنها نیز مربوط به بانوان است 

که هم اکنون در حال فعالیت هستند.
دهقان با بیان اینکه در مجموع 86 هزار واحد 
صنفی دارای پروانه کسب در مناطق مختلف 
آذربایجان غربی در زمینه های گوناگون وجود 
دارد، خاطرنشان کرد: تعدادی از آنها نیز به 
بانوان مربوط است که در حال حاضر فعالیت 

می کنند.

وجود 2100 واحد تولیدی مشکل دار در آذربایجان غربی

سه  در  البرز  استان  راهور  پلیس  گزارش  به 
متخلفان  با  پلیس  برخورد  جاري  سال  ماهه 

۵ درصد افزایش یافت.
با  برخورد  است؛   آمده  گزارش  این  در 
نسبت  که  ساز  حادثه  راننده  نفر   7388۲
برخورد  افزایش،  درصد   ۲7 با  قبل  سال  به 
تخلفات  داراي  که  راننده  نفر   9۵34۵ با 
ساکن بوده اند و نسبت به مدت مشابه سال 
به  است،  داشته  کاهش  درصد  یک  گذشته 
 ۲۰7۲6۱ رسانی  اطالع  مرکز  این  از  نقل 
مرتکب  را  تخلفات  سایر  که  نیز  راننده 
به  نسبت  درصدی  یک  کاهش  با  اند  شده 
متخلف  راننده   ۲7۲ اعزام  و  گذشته  سال 
درصدی   ۲7 رشد  دارای  که  نیز  دادگاه  به 
نسبت به سال گذشته بوده اند از جمله این 

موارد می باشد.
آمده است  این گزارش  شایان ذکر است در 
که  اخطاریه  برگ   3۵7394 مجموع  در 

که  گذشته  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت 
صادر  اخطاریه  برگه  داشته  رشد  درصد   6
پلیس  درصد   ۵ مجموع  در  که  است  شده 
برخورد نسبت  تخلفات  با  البرز  استان  راهور 

به سال گذشته افزایش داشته است.

برخورد با رانندگان متخلف در سه 
ماهه اول سال 95

بهره  با  البرز  استان  راهور  پلیس  گزارش  به 
روز  به  و  هوشمند  هاي  سیستم  از  گیري 
داراي  خودرو   ۵۲ ناجا  سامانه  با  مرتبط 
و  توقیف  ریال  میلیون  ده  از  بیش  خالفي 
سابقه  بودن  دارا  جهت  به  نیز  راننده   78
از  ماه  سه  مدت  به  منفي  نمره   3۰ از  بیش 
منظور حفظ  به  و  اند  محروم شده  رانندگي 
جان شهروندان در معابر ۲8 راننده مست و 
معتاد شناسایي و به مدت 6 ماه از رانندگي 

محروم شده اند.

کاهش 10 درصدي تصادفات استان 
البرز در سه ماهه اول سال 1395

به نقل از پلیس راهور استان البرز در تصادفات 
اعم  جاري،  سال  اول  ماهه  سه  شهري  درون 
نسبت  استان،  خسارتي  و  جرحي  فوتي،  از 
کاهش  درصد   ۱۰ قبل  سال  مشابه  مدت  به 
داشته است که باتوجه به کاهش ۲3 درصدي 
تصادفات فوتي، ۲3 درصدي تصادفات جرحي 
افزایش  درصد   7 خسارتي  تصادفات  و  کاهش 

را نشان داده است.
علل  ترین  عمده  است:  آمده  گزارش  این  در 
رعایت حق  به جلو، عدم  توجه  تصادفات عدم 
خوشبختانه  است،  بوده  طولي  فاصله  و  تقدم 
ماموران  روزي  شبانه  زحمات  ویژه  اقدامات  با 
پلیس راهور و دقت رانندگان در رعایت قوانین 
و توصیه هاي ایمني میزان تصادفات فوتي در 
به مدت  نسبت  ۱۰ درصد  اول سال،  ماهه  دو 

مشابه سال قبل کاهش یافت.

نقلیه  10424 دستگاه وسیله  توقیف 
البرز متخلف در استان 

 ۱۰4۲4 کرد:  اعالم  البرز  استان  راهور  پلیس 
دستگاه وسایط نقلیه متخلف در سه ماهه اول 
در  موضوع  این  که  شده  توقیف  جاري  سال 
ترافیکي  اجتماعي-  انضباط  برقراري  راستاي 
برخورد  و  مرور  و  عبور  در  تسهیل  هدف  با  و 
ارتقا  رانندگان متخلف طرح  و  موتورسواران  با 
اجرا  به  استان  سطح  در  اجتماعي  امنیت 

گذاشته شده است.
پلیس راهور استان البرز اعالم کرد: در مجموع 
دو ماهه اول سال جاري تعداد 466۲ دستگاه 
موتورسیکلت  دستگاه   ۵76۲ تعداد  و  خودرو 
شدند  منتقل  پارکینگ  به  و  توقیف  متخلف 
کاهش  درصد   ۱۵ گذشته  سال  به  نسبت  که 
درصد   ۱۰ نیز  موتورسیکلت  و  خودرو  توقیف 

افزایش داشته است.

افزایش 5 درصدي پلیس راهور استان البرز در برخورد با تخلفات

هایش  ناگفته  و  سلیمان  مسجد  تاریخ  کتاب 
نوشته«محمد طاهر رونق« از کارکنان نسل دوم 
صنعت نفت در نشستي با پیام مدیرعامل شرکت 

ملي مناطق نفتخیز جنوب رونمایي شد.
نفتخیز  مناطق  عمومي  روابط  گزارش  به 
عالیپور  بیژن  پیام مهندس  جنوب،  در متن 
و  ،شرافت  تعهد  اخالقي،  هاي  ویژگي  بر 
صداقت کاري در پنج نسل کارمندان صنعت 
نفت تاکید شده است.در ادامه این پیام آمده 
است: صنعت نفت از گذشته تا کنون مفتخر به 
حضور افرادي است که با اراده پوالدین در فرآیند 

پیچیده تولید با تعهد، پشتکار و صداق کارنامه 
ارزشمندي را به جا گذاشته اند.

سلیمان  مسجد  تاریخ  کتاب  از  رونمایي  آیین 
نسخه   ۱۰۰۰ شمارگان  با  که  هایش  ناگفته  و 
شده،  نشر  بازار  روانه  معتبر  انتشارات  توسط 
با  شوشان  تازه  هواي  فرهنگي  موسسه  توسط 
نویسندگان،  استاني،  مدیران  از  جمعي  حضور 
شاعران و فعاالن رسانه اي  برگزار شد و ویژگي 

مورد  اثر  این  نگاري  تاریخ  شیوه  و  زوایا  ها، 
بررسي قرار گرفت.

نسل  بازماندگان  معدود  از  که  اثر  این  نویسنده 
کتاب  این  در  است  نفت  صنعت  کارکنان  دوم 
فرهنگي  و  اقتصادي  سیاسي،  اجتماعي،  اوضاع 
مسجدسلیمان اولین شهر صنعتي خاورمیانه را 
کرده  تشریح  شمسي   ۵۰ تا   3۰ هاي  دهه  در 

است.

رونمایي از کتاب تاریخ 
مسجد سلیمان و ناگفته هایش
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عضو کمیسیون انرژی مجلس:
نباید نفت را ارزان در اختیار کشورها قرار دهیم

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی معتقد است هر 
اندازه که کشورها توانمند باشند به همان میزان بر تصمیمات اوپک 

تاثیرگذار خواهند بود.
حسن بهرام نیا در خصوص اظهارات اخیر وزیر نفت مبنی بر اینکه 
قدرت هر کشور در اوپک را قدرت تولید آن کشور نشان می دهد 
نفتی  دیپلماتیک  روابط  و  زنی  چانه  قدرت  به  مسأله  این  گفت: 
همان  به  باشد  بیشتر  کشوری  توانمندی  چقدر  هر  دارد  بستگی 

نسبت می توانیم بر تصمیمات اوپک نافذ بوده و تاثیرگذار باشیم.
نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به این که پایه اقتصادی ما 
نفت است، اظهار کرد: اگرچه باید تالش کنیم تا سطح تولید افزایش 
یابد اما نباید تولید خودمان را ارزان در اختیار کشورها قرار دهیم. 

در مقوله صادرات به این مهم توجه داشته باشیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس هم چنین بیان کرد: ضمن افزایش 
تولید در فرآورده های نفتی و توجه به صادرات، باید مسأله اقتصاد 
قرار  توجه  مورد  راستا  این  در  هم  را  کارآفرینی  و  اشتغال  کشور، 

دهیم.

برداشت روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت از یاران شمالی 
تا دوماه دیگر

یاران  میدان مشترک  از  خام  نفت  بشکه  هزار  روزانه 3۰  برداشت 
شمالی تا پایان شهریورماه امسال محقق خواهد شد.

همه  که  این  بیان  با  شمالی  یاران  میدان  توسعه  طرح  مجری 
یاران شمالی درحال  اندازی میدان  راه  به پیش  فعالیتهای مربوط 
انجام است، اظهار کرد: در مردادماه امسال عملیات پیش راه اندازی 
این میدان مشترک انجام خواهد شد؛ ضمن این که براساس برنامه 
برداشت روزانه 3۰ هزار  امسال  نیمه نخست  انجام شده در  ریزی 

بشکه نفت خام از این میدان مشترک محقق خواهد شد. 
آرش باقرزاده با بیان این که برداشت نفت از چاه شماره یک این 
میدان از بهمن ماه 9۱ شروع شده است، تصریح کرد: طرح توسعه 
 8۵,3۵ پیشرفت  از  ماه  اردیبهشت  پایان  در  شمالی  یاران  میدان 

درصدی برخوردار بوده است.
باقرزاده اعالم کرد: هم اکنون کاالهای دیر تحویل از جمله ولوها در 
حال ورود به منطقه هستند، ضمن این که کمپرسورهای بخش گاز 

واحد فرآورشی نیز تا اواخر مردادماه وارد می شوند. 
یک  حفاری  از  ادامه  در  شمالی  یاران  میدان  توسعه  طرح  مجری 
حلقه چاه ارزیابی در جنوب میدان یاران شمالی خبر داد و گفت: به 
دنبال دریافت مجوزهای الزم برای حفاری این چاه ارزیابی هستیم.

افزایش برداشت از میدانهای مشترک نفتی یکی از اولویتهای مهم 
وزارت نفت در دولت یازدهم است که با اجرای سیاستهای تمرکز 
و تمهیدات الزم برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام از میدانهای 
یافته  افزایش  کارون  غرب  میدانهای  نفت  تولید  مشترک، ظرفیت 

است. 
با هدف  یاران شمالی که توسعه آن  نفتی  به گزارش شانا، میدان 
تولید روزانه 3۰ هزار بشکه نفت در دستور کار قرار دارد، در استان 
خوزستان و در فاصله تقریبی ۱3۰ کیلومتری غرب شهر اهواز در 
نزدیکی مرز ایران و عراق و در مجاورت تاالب هورالهویزه قرار گرفته 
میدان  و شمال  آزادگان شمالی  میدان  در غرب  میدان  این  است. 
یاران جنوبی واقع است و API نفت تولیدی آن ۱6 تا ۱8 برآورد 

می شود. 
 

4 هزار تن سوخت هواپیما در بورس انرژی عرضه شد
ایران،  نفتی  های  فرآورده  پخش  شرکت  واردات  و  صادرات  مدیر 
از عرضه سوخت هواپیما ATK این شرکت برای نخستین بار در 

رینگ بین الملل بورس انرژی خبرداد.
این مطلب گفت: نخستین عرضه سوخت  بیان  با  زاده  امیر وکیل 
روز  ایران  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت   ATK هواپیما 
افغانستان،  مقصدهای  به  اراک  مبدا  از  تیرماه(  )نهم  چهارشنبه 

پاکستان و ارمنستان در رینگ بین الملل بورس انرژی انجام شد.
وی در مورد قیمت عرضه این فرآورده در بورس انرژی ایران اعالم 
کرد: سوخت هواپیما ATK در بورس انرژی باالتر از نرخ فوب خلیج 

فارس قیمت گذاری شد.
مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
متفاوت  کشور  هر  برای   ATK هواپیما  سوخت  قیمت  داد:  ادامه 
است ولی عرضه آن برای همه مقصدهای اعالم شده باالتر از نرخ 

فوب خلیج فارس بود.
با اعالم این که سوخت هواپیما ATK عرضه شده در بورس  وی 
سوخت  کرد:  اظهار  است،  شده  تامین  اراک  پاالیشگاه  از  انرژی 
انرژی عرضه خواهد شد  هواپیما ATK بصورت مستمر در بورس 
و حجم عرضه را با توجه به خرید و فروش و براساس تقاضای بازار 

تامین و تنظیم  خواهیم کرد.
ایران  نفتی  های  فرآورده  پخش  شرکت  واردات  و  صادرات  مدیر 
تاکید کرد: فروش سوخت هواپیما ATK در بورس انرژی نیازمند 
رینگ  در  فرآورده  این  عرضه  از  مشتریان  آگاهی  و  رسانی  اطالع 
بین الملل است که امیدواریم بزودی با روشهای تعیین شده شاهد 

فروش باالی این فرآورده در بورس انرژی باشیم.

توزیع بنزین یورو 4 در آبادان آغاز شد
آبادان  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
جایگاه   9 در  جهانی  استانداردهای  با  مطابق   4 یورو  گفت:بنزین 

عرضه بنزین آبادان آغاز شد.
علی حکمت، میزان مصرف بنزین در آبادان را 3۵۰ هزار لیتر در روز 
اعالم کرد و افزود:توزیع بنزین یورو 4 در شهرستان های خرمشهر 

و شادگان نیز تا یک ماه دیگر آغاز خواهد شد.
از  پس  آبادان،  شهرستان  در   4 یورو  بنزین  عرضه  افزود:با  وی 
کالنشهرهای کشور این شهرستان به عنوان اولین شهر دارای بنزین 

پاک در کشور است.
حکمت گفت:اگرچه قیمت تمام شده تولید بنزین یورو 4 از بنزین 
معمولی بیشتر است، قیمت عرضه آن در جایگاه پخش فرآوردهای 
نفتی همانند قیمت عرضه بنزین معمولی بوده و هیچ گونه افزایش 

قیمتی نخواهد داشت.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان شهرستان های 
آبادان، خرمشهر، شادگان، هندیجان و امیدیه را تحت پوشش دارد.

نفت ایران عازم دریای بالتیک شد
برای نخستین بار از زمان لغو تحریم نفتی ایران، 
یک سوپرتانکر حامل نفت ایران عازم بندر گدانسک 

لهستان در ساحل دریای بالتیک شد.
به گزارش رویترز، منابع تجاری گفتند، در حالی 
که ایران در حال بازپس گیری سهم از دست رفته 
خود از بازار نفت است، یک سوپرتانکر حامل نفت 
ایران عازم بندر گدانسک لهستان در ساحل دریای 

بالتیک است.
هنوز مشخص نیست که خریدار این محموله کدام 
از دو شرکت پاالیشگاهی اورلن یا گروپا لوتوس 
لهستان است یا اینکه آیا نفت ارسالی در لهستان 
باقی خواهد ماند، یا به آلمان ارسال خواهد شد. یک 
خط لوله انتقال نفت بین بندر گدانسک و خاک 

آلمان وجود دارد.
اولین  محموله  این  نهایی،  مقصد  از  نظر  صرف 
محموله نفتی ایران است که بعد از لغو تحریم ها 
در ماه ژانویه به بازار دریای بالتیک ارسال می شود 
و رقابت برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار 
این منطقه در بین تولید کنندگان مختلف از جمله 

روسیه و عربستان را افزایش می دهد.
بارگیری ۲  با  آتالنتاس روز ۲7 ژوئن  سوپرتانکر 
میلیون بشکه نفت پایانه صادراتی بندر خارگ را 

ترک کرده و عازم بندر گدانسک شده است.
این سوپرتانکر نمی تواند در این بندر دریای بالتیک 
پهلوگیری کند اما به گفته منابع آگاه این محموله 
انتقال  نفتکش  به یک  برای تخلیه در گدانسک 

خواهد یافت.
پاالیشگاه های لهستان که تقریبا تمام نفت خود 
را از روسیه تامین می کنند در حال بهره بردن 
از رقابت در بازار نفت و افت قیمت انرژی هستند 
و تالش می کنند با دستیابی به منابع جایگزین 
تامین نفت، قدرت چانه زنی بیشتری را در مذاکره 

با شرکت های روسی به دست آورند.
شرکت لوتوس سال گذشته شروع به خرید نفت از 
عربستان کرد و شرکت اورلن هم اخیرا یک قرارداد 
خرید نفت از سعودی آرامکو امضا کرده است. این 
اولین قرارداد بلند مدت خرید نفت لهستان از یک 

کشور حاشیه خلیج فارس بوده است.
انرژی لهستان گفته بود  در ماه می معاون وزیر 
کشورش در حال مذاکره با ایران برای همکاری در 

بخش نفت و گاز است.

صادرات نفت ایران به ژاپن ۱6 برابر شد
واردات نفت ژاپن از ایران در می امسال با رشد ۱6 
برابری نسبت به ماه قبل از آن به 339 هزار بشکه 

در روز رسید.
وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن در جدیدترین گزارش 
خود از افزایش ۱6 برابری واردات نفت این کشور از 

ایران در می ۲۰۱6 خبر داد.
بر اساس آمارهای این وزارتخانه، خرید نفت ژاپن از 
ایران در ماه می ۲۰۱6 برابر با اردیبهشت امسال به 
۱,۵۱6 میلیون کیلو لیتر برابر با 339 هزار بشکه در 
روز رسید. این رقم نسبت به ماه قبل ۱6 برابر شده 
است. واردات نفت ژاپن از ایران در آوریل امسال 
9۱ هزار کیلو لیتر برابر با ۲۰ هزار بشکه در روز 

اعالم شده بود.
واردات نفت این کشور جنوب شرق آسیا از ایران 
در می امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 
با رشد 6۱ درصدی روبرو شده است. ایران در ماه 
می سال قبل ۲۱۰ هزار بشکه در روز نفت به ژاپن 

صادر کرده بود.
افزایش قابل توجه واردات نفت ژاپن از ایران در می 
امسال در حالی است که کل واردات نفت این کشور 
در این ماه با کاهش ۱ درصدی نسبت به ماه قبل از 

آن مواجه شده است.
ژاپن  نیاز  مورد  نفت  درصد   9,3 تامین  با  ایران 
چهارمین تامین کننده نفت وارداتی ژاپن در این 
ماه شناخته شده است. عربستان، امارات و قطر به 
ترتیب در رتبه های اول تا سوم از این نظر قرار 

گرفته اند.

قیمت نفت افزایش یافت
قیمت جهانی نفت در معامالت دیروز با ۲۵ سنت 
افزایش به 49 دالر و 96 سنت در هر بشکه رسید.

بر اساس این گزارش، در حالی که سرمایه گذاران 
پیش بینی می کنند با کاهش شکاف بین عرضه و 
تقاضا قیمت نفت امسال تقویت شود در معامالت 
دیروز قیمت نفت افزایش یافت، هرچند که تشدید 
عالئم کندی رشد اقتصادی آسیا موجب شد رشد 

قیمت ها محدود باشد.
قیمت نفت برنت که در ساعات معامالت آسیایی 
به باالی ۵۰ دالر برگشته بود، دیروز با ۲۵ سنت 
افزایش به 49 دالر و 96 سنت رسید. قیمت نفت 
خام آمریکا نیز با ۱7 سنت افزایش به 48 دالر و 

۵۱ سنت رسید.
تجار گفتند افزایش قیمت ها نتیجه کاهش تفاوت 
بین عرضه و تقاضا در بازار فیزیکی بوده که در آن 
مازاد عرضه منجر به افت قیمت های ۲ سال اخیر 
شده است. بانک سرمایه گذاری جفریز روز جمعه 
اعالم کرد: »ما معتقدیم که عوامل بنیادین بازار 
همچنان برای تداوم ترمیم قیمت ها مناسب است 
و حجم ذخایر جهانی نفت  در 3 ماهه سوم سال 

شروع به کاهش خواهد کرد.«
به رغم افزایش تولید اوپک به رقم بی سابقه 3۲,8۲ 
میلیون بشکه در ماه ژوئن، اوپک انتظار دارد تقاضا 

برای نفت این سازمان  همچنان باالتر باشد.
آمارهای دولت آمریکا نشان می دهد که تولید نفت 
این کشور در ماه آوریل با ۲۲۰ هزار بشکه کاهش 
به 8,93 میلیون بشکه در روز رسیده که بیشترین 

کاهش ماهیانه از سپتامبر ۲۰۰8 بوده است.
علیرغم حاکم بودن فضای افزایشی بر بازار نفت، 
وضعیت نامطلوب اقتصادی در آسیا همچنان یک 

نگرانی عمده محسوب می شود.
بر اساس یک گزارش رسمی، رشد بخش تولید 

چین در ماه ژوئن متوقف شده است.
شاخص مدیران خرید رسمی چین از رقم ۵۰,۱ 
در ماه می به ۵۰ در ماه ژوئن تنزل یافته است. 
افت  وضعیت  و  رشد  وضعیت  بین  مرز  رقم ۵۰ 
اقتصادی محسوب می شود. در کره جنوبی نیز، 
میزان صادرات در ماه ژوئن برای هجدهمین ماه 

متوالی کاهش یافته است.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

مفقودی
 برگ سبز  سواری پژو4۰۵ جی ال ای نوک مدادی ۱68ب33 ایران 
6۲روغنی مدل 83 با شماره موتور ۱۲483۱8۵۲73 و شماره شاسی 
833۰48۲9بنام علی اسدی گرجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

 ساریمی باشد

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز از توافق با 
ارمنستان برای 3 برابر شدن حجم صادرات گاز 
خبر داد و گفت: صدور گاز به این کشور همسایه 
از یک به سه میلیون مترمکعب در روز افزایش 

می یابد.
منظور  به  ارمنستان  و  ایران  توافق  از  پس 
افزایش حجم مبادالت برق، دو کشور به منظور 
جدید  توافق  یک  به  هم  طبیعی  گاز  صادرات 
دست یافته اند به طوری که پیش بینی می شود 
حجم مبادالت و تهاتر برق و گاز طبیعی ایران 
فعلی  حجم  برابر  سه  از  بیش  به  ارمنستان  و 

افزایش یابد.
گازی  جدید  توافق  تشریح  در  کاملی  علیرضا 
ایران و ارمنستان، گفت: پس از انجام مذاکرات 
گاز  تبادل  حجم  افزایش  منظور  به  کشور  دو 

طبیعی به یک توافق جدید دست یافته اند.
اعالم  با  گاز  صادرات  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
روزانه  متوسط  طور  به  حاضر  حال  در  اینکه 
طبیعی  گاز  مکعب  متر  میلیون  یک  حدود 
توسط ایران به ارمنستان صادر می شود، تصریح 
کرد: براساس توافق اولیه، حجم صادرات گاز با 

افزایشی دو میلیون مترمکعبی در مجموع به سه 
میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد.

اکنون  اینکه هم  بر  تاکید  با  مقام مسئول  این 
دو کشور در حال آماده سازی زیرساخت های 
توسعه تبادل گاز طبیعی هستند، اظهار داشت: 
توافق  این  بیشتر  مذاکرات  انجام  با  زودی  به 

نهایی و عمال اجرایی خواهد شد.
گاز  تولید  ظرفیت  افزایش  به  اشاره  با  کاملی 
شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  ایران،  در  طبیعی 
فعلی ایران محدودیتی برای افزایش صادرات گاز 
طبیعی به ارمنستان از نظر ظرفیت تولید ندارد.

قرارداد  گذشته  سال   تابستان  مهر،  گزارش  به 

 4۰۰ دومداره  برق  انتقال  سوم  خط  ساخت 
کیلوولتی به ارزش تقریبی بیش از ۱۰7 میلیون 
یورو بین دو شرکت از ایران و ارمنستان امضا 

شد.
کیلوولتی  دومداره 4۰۰  برق  انتقال  سوم  خط 
کیلومتر   ۲7۵ ارمنستان  و  ایران  بین  جدید 
تامین  مراحل  تمامی  است  قرار  که  دارد  طول 
کاال و تجهیزات، ساخت، نصب، راه اندازی توسط 

ایرانی ها انجام شود.
پیش بینی می شود با احداث این شبکه جدید 
برق، حجم مبادالت برقی بین ایران و ارمنستان 
از 3۰۰ مگاوات فعلی به حدود یکهزار مگاوات 
از  درصد   7۰ حدود  آنکه  ضمن  یابد،  افزایش 
در  برق  انتقال  جدید  خط  این  ساخت  مسیر 

مناطق کوهستانی احداث خواهد شد.
یکی از مهمترین مزیت های بهره برداری از این 
خط جدید انتقال برق در کنار توسعه مبادالت 
برقی ایران و ارمنستان، اتصال شبکه برق ایران 
به کشورهای گرجستان و روسیه است که زمینه 
مختلف  کشورهای  بین  برق  ترانزیت  و  انتقال 

حوزه قفقاز را فراهم می کند.

توافق جدید تهران- ایروان؛

صادرات گاز ایران به ارمنستان ۳ برابر می شود

تاکید  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
کرد: بهتر است بنزین تک نرخی بماند و فکر 
نمی کنم مصلحت باشد که به سمت دو نرخی 

شدن برگردیم.
است  بهتر  اینکه  بیان  با  خانی  قره  اسدا... 
بنزین به صورت تک نرخی باقی بماند گفت:  
مدتی عرضه بنزین دو نرخی در کشور اجرایی 
شد و پس از آن تمام تالش ها به این سمت 
رفت تا تبدیل به یک نرخی شود اکنون که 
تطبیق  بودن  نرخی  تک  با  را  خود  جامعه 
برگردیم  گذشته  روال  به  بخواهیم  اگر  داده 
انجام  بودن،  نرخی  برای تک  هزینه هایی که 

شده به هدر می رود.
برای  بودجه  تامین  افزود: در حال حاضر  وی 
و  بنزین  طریق  همان  از  یارانه ها  پرداخت 
گازوئیل و یا حامل های سوخت انجام می شود 
و  گاز  شرکت  و  پاالیشگاه ها  برخی  حتی 
وزارت نیرو نیز با مشکل مواجه هستند ما اگر 
بخواهیم دو مرتبه به سمت دو نرخی شدن 

برویم باید مابه التفاوتی را بپردازیم.

ادامه  انرژی مجلس در  سخنگوی کمیسیون 
اظهار کرد: کسری بودجه باعث شده تا برخی 
درآمد  کاهش  نیز  پاالیشگاه ها  و  شرکت ها 
توسعه  های  طرح  نتوانیم  و  باشند  داشته 
وزارت نفت و یا استاندارد شدن پاالیشگاه ها 
را به خوبی دنبال کنیم بنابراین همه مسائل 

در دو نرخی بودن اثرگذار است.
به  بودن  نرخی  دو  کرد:  بیان  همچنین  وی 
به عده ای  از یک طرف  این است که  معنای 
برای عده ای دیگر  و  تعلق می گیرد  سوبسید 
این  اما  می شود  لحاظ  شده  تمام  قیمت  نیز 
ایجاد  نفت  وزارت  برای  را  مشکالتی  مسأله 

می کند.
مکلف  نفت  وزارت  اینکه  بیان  با  خانی  قره 
شده تا پاالیشگاه ها را نوسازی کند، گفت: ما 
باید از وابستگی به درآمد بنزین رهایی یابیم 
انجام شود که همه  بنزین  استانداردسازی  و 
نمی  فکر  و  دارد  سرمایه داری  به  نیاز  این ها 
کنم که مصلحت باشد که به سمت دو نرخی 

شدن برگردیم.

تاکید سخنگوی کمیسیون انرژی بر ضرورت
 تک نرخی ماندن بنزین

صنایع  ملی  شرکت  در  مسئول  مقام  یک 
اتیلن  لوله  خط  ساخت  توقف  از  پتروشیمی 
ساخت،  توقف  دلیل  گفت:  و  داد  خبر  مرکز 
تاخیر در روند احداث برخی پتروشیمی های 

مسیر خط لوله انتقال اتیلن بوده است.
جدید  فازهای  از  برداری  بهره  با  همزمان 
پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید اتان به 
عنوان مهمترین تامین کننده خوراک صنایع 
انتقال  لوله  خط  دومین  ساخت  پتروشیمی، 

اتیلن ایران متوقف شده است.
مدیرعامل  مقام  قائم  بیات  عبدالحسین 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خط اتیلن 
غرب با اشاره به توقف ساخت خط لوله اتیلن 
لوله  توقف ساخت دومین خط  درباره  مرکز، 
انتقال اتیلن ایران، گفت: دلیل آن این است 
و  آباد  فیروز  الفین  پتروشیمی  واحدهای  که 
استهبان  و  فسا، جهرم  داراب،  پلی اتیلن های 
هنوز به پیشرفت 3۰ تا 4۰ درصدی نرسیده 
اند بنابراین نمی  توانیم برای ساخت این خط 

لوله کار خاصی انجام دهیم.

سال  مرکز  اتیلن  لوله  خط  ساخت  قرارداد 
۱39۰ امضا شد و قرار بود در مسیر ساخت 
این خط لوله انتقال اتیلن، پنج مجتمع جدید 

پتروشیمیایی ساخته شود.
نیاز  مورد  خوراک  بود  قرار  دیگر،  سوی  از 
واحد  یک  احداث  با  مرکز  اتیلن  لوله  خط 
پارسیان  گاز  پاالیشگاه  در  اتان  استحصال 
استحصال  ظرفیت  واحد  این  شود،  تامین 
اتان  تن  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  یک  ساالنه 

برخوردار است.
مرکز  اتیلن  لوله  خط  طول  مهر،  گزارش  به 
گذاری  سرمایه  و  بوده  کیلومتر   4۵۰ حدود 
 ۲8۵ حدود  اتیلن  انتقال  خط   این  ساخت 
این  بر  عالوه  بود،  شده  برآورد  دالر  میلیون 
مسیر  پتروشیمی  مجتمع  پنج  ساخت  برای 
این خط لوله اتیلن قرار بود حدود دو میلیارد 
جدید  گذاری  سرمایه  دالر  میلیون   4۵۰ و 
انجام شود، خط اتیلن مرکز از فیروزآباد آغاز 
می شود و با عبور از فسا به داراب، به جهرم و 

استهبان می رسد.

ساخت دومـین خط اتیـلن ایـران
 متوقف شد

توسعه  زیرساخت های  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
تا  آذربایجان  جمهوری  و  ایران  برق  مبادالت 
6۰۰ مگاوات، گفت: با وجود کاهش ۱.7 درجه ای 
متوسط دمای هوا در سال جاری، پیک مصرف 

۱7۰۰ مگاوات افزایش یافته است.
ایران  برنامه  به  اشاره  با  چیان  چیت  حمید 
جمهوری  با  برقی  مبادالت  توسعه  منظور  به 
مبادله  برای  الزم  زیرساخت  گفت:  آذربایجان، 
برق با این کشور تکمیل شده و باید این کار در 

تابستان امسال عملیاتی شود.
انتقال  اکنون خط  اینکه هم  اعالم  با  نیرو  وزیر 
با جمهوری  برق  تبادل  برای  برق الزم  و پست 
آذربایجان تکمیل شده است، تصریح کرد: با راه 
اندازی این تاسیسات جدید امکان افزایش تبادل 

تا سقف  آذربایجان  و جمهوری  ایران  بین  برق 
6۰۰ مگاوات فراهم می شود.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه تاسیسات 
برای  آذربایجان  جمهوری  با  برق  تبادل  جدید 
شده  برداری  بهره  آماده  جاری  سال  تابستان 
است، اظهار داشت: بر این اساس در شرایط فعلی 
محدودیت های عملیاتی برای توسعه تبادل برق 

بین دو کشور همسایه وجود ندارد.
موضوع تبادل برق ایران و جمهوری آذربایجان 
دست  در  کشور  دو  سوی  از  که  مدت هاست 
پارلمان  نیز  امسال  خردادماه  و  است  پیگیری 
میان  برق  فروش  قرارداد  چارچوب  آذربایجان 
ایران و آذربایجان را به تصویب رساند که شامل 

فروش برق به کشور ثالث نیز می شود.

از طریق  این قرارداد  مبادله برق در 
 - آباد  )پارس  مغان  انتقال  خط 
ایمیشلی( انجام خواهد شد و البته در 
این قرارداد دو کشور باید در خصوص 
میزان و تعرفه برق با یکدیگر به تفاهم 

برسند.
اینکه  با بیان  چیت چیان همچنین 

ابتدای سال جاری تاکنون متوسط دمای هوا  از 
مشابه  مدت  به  نسبت  سانتی گراد  درجه   ۱.7
سال گذشته کاهش داشته است، بیان کرد: این 
در حالی است که متوسط شدت انرژی ۱7۰۰ 

مگاوات افزایش را نشان می دهد.
وضعیت  خصوص  در  همچنین  نیرو  وزیر 
نیروگاه های برق آبی کشور هم توضیح داد: با توجه 

به بارش های خوب ذخیره مناسبی در سدها برای 
تولید برق داریم و این موضوع کمک موثری برای 

عبور از پیک خواهد بود.
هماهنگی  با  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
نیروگاه های برق آبی و دیسپاچینگ باید بتوانیم 
حداکثر بهره برداری را از ظرفیت این نیروگاه ها 

داشته باشیم.

مسیریابی خط لوله صادرات گاز به بصره 
به عنوان دومین شهر دریافت کننده گاز 
ایران با پیشرفت باالیی در جریان است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران با بیان این که پس از مسیریابی و 
آماده سازی زیرساختهای الزم، پیمانکار 
پروژه، احداث خط لوله را آغاز می کند، 
اظهار کرد: صادرات گاز به منطقه بصره 

از طریق مرز خرمشهر انجام می شود.
که  این  بیان  با  تربتی  منتظر  حسن   
خط  طریق  از  بصره  منطقه  گاز  تامین 
افزود:  شود،  می  انجام  سراسری  ششم 
منطقه  در  بصره،  به  گاز  صادرات  برای 
اهواز یک انشعاب 48 اینچ از خط ششم 
سراسری گرفته می شود و این خط در 

مسیر خرمشهر امتداد خواهد یافت.
 وی ادامه داد: براساس قرارداد 6 ساله ای 
که میان شرکت ملی گاز ایران و وزارت 
برق عراق امضا شده است، در فصل سرد 
 3۵ روزانه  گرم  فصل  در  و   ۲۵ روزانه 
بصره  منطقه  به  گاز  مترمکعب  میلیون 

ارسال می شود.
به  گاز  صادرات  که  این  بیان  با  تربتی   
شود،  می  انجام  مرحله  پنج  در  بصره 
یادآور شد: در 6 ماه نخست اجرایی شدن 
مترمکعب،  میلیون  هفت  روزانه  قرارداد، 

تا   ۱4 نخست،  مرحله  از  پس  ماه   ۱۲
۱8 میلیون مترمکعب و در نهایت حجم 
میلیون   3۵ تا   ۲۰ مرز  به  گاز  صادرات 

مترمکعب می رسد.
به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و   
شود  می  بینی  پیش  ایران،  گاز  توسعه 
 4۰ مجموع  در  سال،   6 مدت  در  ایران 
تامین  برای  گاز  مترمکعب  میلیارد 
به  بصره  منطقه  نیروگاههای  سوخت 

کشور عراق صادر می کند.
 تربتی در ادامه به صادرات گاز به منطقه 
بغداد اشاره کرد و گفت: خوشبختانه فاز 
نخست این پروژه آماده و تزریق به گاز 
خط لوله نیز انجام شده و در انتظار اعالم 
آمادگی طرف عراقی برای آغاز صادرات 

گاز هستیم.
 وی با بیان این که فاز دوم پروژه صادرات 
به بغداد با هدف افزایش ظرفیت ارسال 
برداری می  بهره  به  امسال  پایان  تا  گاز 
رسد، اعالم کرد: طی ۲ سال آینده همه 
فازهای تعریف شده برای صادرات گاز به 
بصره و بغداد به بهره برداری می رسند.

آبانماه  بصره،  به  گاز  صادرات  قرارداد   
معاون  عراقی،  حمیدرضا  میان  پارسال 
صالح،  حسن  خالد  و  ایران  نفت  وزیر 

معاون وزیر برق عراق امضا شد.

با پیشرفت باالی مسیریابی پروژه صادرات گاز به بصره؛

دومین شهر عراق آماده دریافت گاز ایران می شود

رییس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت 
برای  باید  خام  نفت  درصد  است 8۰  معتقد  نظام 
استفاده و صادرات به فرآورده تبدیل شود و اعتقاد دارد 
از این طریق تحریم پذیری ایران کاهش پیدا می کند.

محمد چگینی با اشاره به تاکید بر عدم خام فروشی 
گفت:  انرژی  کلی  و 8 سیاست های  بندهای 6  در 
برای استفاده از منابع نفتی و گازی کشور در کنار 
خام فروشی دو راه دیگر نقل و انتقال انرژی که همان 
سوآپ است و همچنین تبدیل این دو منبع به فرآورده 

مطرح می شود.
وی درباره ی بازار جهانی خرید و فروش فرآورده با 
اشاره به این که بازار فرآورده در جهان چیزی حدود 
9۰ میلیون بشکه نفت در روز است، اظهار کرد: ایران 
تنها ۱.8 میلیون بشکه از نفت خام خود را در داخل 
نیز  البته حدود 4۰ درصد آن  فرآوری می کند که 
تبدیل به نفت کوره و سایر فرآورده های ارزان قیمت 
می شود که ارزش آن پایین تر از ارزش نفت خام است.

رییس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با تاکید بر لزوم استفاده از پاالیشگاه های مدل 
در کشور عنوان کرد: منظور از عدم خام فروشی تبدیل 
حداقل 8۰ درصد از نفت خام تولیدی در کشور به 

فرآورده ها از طریق سیستمی با بازدهی باال است.
به گفته چگینی به این ترتیب از هر چهار میلیون 
باید 3.۲  ایران  روز در  تولیدی در  نفت خام  بشکه 
که  شود  پاالیشگاهی  فرآورده  به  تبدیل  آن  بشکه 
به این منظور الزم است ظرفیت پاالیشگاهی کشور 

افزایش یابد.
برنامه ششم توسعه  این که طبق  بر  تاکید  با  وی 
میزان  به  کشور  پاالیشگاهی  ظرفیت  است  الزم 
یک میلیون و 4۰۰ هزار بشکه افزایش یابد، عنوان 
کرد: بازار فرآورده در خارج از کشور نیز متقاضی 
و  قیمت  با  را  فرآوری  این  ما  اگر  که  چرا  دارد، 
آن  دیگر  کشورهای  دهیم  انجام  رقابتی  کیفیت 
ترجیح  خودشان  کشور  داخل  در  فرآوری  به  را 

خواهند داد.
رییس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اشاره به این که روند افزایش ظرفیت پاالیشگاهی در 
این  داد:  ادامه  است،  نزول  روبه   اروپایی  کشورهای 
نشان می دهد که اگر پاالیشگاه های آسیایی بتوانند 
فرآورده هایی با قیمت تمام شده پایین تر به دست 

بیاورند، در بازار اروپا نیز خریدار خواهد داشت.
چگینی با تاکید بز لزوم تمرکز در بازار کشورهای 
همسایه در مورد صادرات فرآورده های پاالیشگاهی 
نفری  میلیون  چندین  بازارهای  به  باید  ما  گفت: 
کشورهای همسایه مثل پاکستان، ترکیه و عراق نیز 

توجه کنیم.
بر  خام  نفت  صادرات  کاهش  تاثیر  درباره ی  وی 
قدرت سیاسی ایران نیز تصریح کرد: این بحث های 
انحرافی که در این زمینه مطرح می شود، چرا که 
صادرات فرآورده قدرت سیاسی بیشتری نسبت به 
صادرات نفت خام به ایران می دهد و از سوی دیگر 

ماهیت فرآورده تحریم بردار نیست.

رییس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:

لزوم کاهش خام فروشی نفت به 2۰ درصد

وزیر نیرو خبر داد:

توسعه مبادالت برقی ایران-آذربایجان
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عملکرد ۱۱۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده

امور  سازمان  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معاون 
ارزش  بر  مالیات  عملکرد  گفت:  کشور  مالیاتی 
با  مقایسه  در  جاری  سال  ماه  سه  در  افزوده 
کرده  پیدا  تحقق  بودجه ۱۱۱درصد  پیش بینی 
است.علیرضا طاری بخش با بیان اینکه عملکرد 
نسبت  امسال  بهار  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
به پیش بینی بودجه ۱39۵ معادل ۱۱۱ درصد 
در  عملکرد  این  گفت:  است،  کرده  پیدا  تحقق 
مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل از رشد نسبتاً 
ارزش  بر  مالیات  است.معاون  برخوردار  خوبی 
افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینکه 
بعدا از 7 سال از اجرای آزمایش قانون مالیات 
بر ارزش افزوده،  الیحه اصالح این قانون در چه 
اصالح  الیحه  گفت:  فارس  به  است،  مرحله ای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده فعاًل در کمیسیون 
اقتصادی دولت در دست بررسی است و مراحل 
تا شهریور  امیدواریم  که  می کند  را طی  نهایی 
ماه سال جاری در قالب الیحه ای از سوی دولت 

تقدیم مجلس شود.
 

 کشاورزي
قیمت بیش از 72۰۰ تومانی مرغ 

غیرقانونی است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه 
از ابتدای ماه رمضان تاکنون ۱۲ هزار تن گوشت 
مرغ منجمد در راستای تنظیم بازار توزیع شده 
با قیمت بیش  است، گفت: عرضه گوشت مرغ 
با  از 7۲۰۰ تومان غیرقانونی است.علیرضا ولی 
وظیفه  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  اینکه  بیان 
ذخیره سازی مواد پروتئینی و تنظیم بازار آن را 
اهداف  تحقق  راستای  در  گفت:  دارد،  عهده  بر 
سازمان  نظارت  با  را  تولیدی  مرغ  شرکت،  این 
الزم  استانداردهای  اساس  بر  و  دامپزشکی 
شرکت  می کند.مدیرعامل  ذخیره   و  خریداری 
ابتدای ماه رمضان  از  افزود:  امور دام  پشتیبانی 
تاکنون ۱۲ هزار تن از این محصول پروتئینی به 

تناسب نیاز در بازار تزریق شده است.
 

 صنعت
 گارانتی موتورسیکلت یک ساله شد

تمام عرضه کنندگان موتورسیکلت موظف شدند 
سال  یک  حداقل  مدت  به  را  خود  محصوالت 
گارانتی کنند.اگرچه به طور معمول خودروسازان 
و واردکنندگان خودرو کارکرد صحیح محصول 
خود را به مدت معینی تضمین می کنند اما برخی 
فاقد  کشور  در  شده  عرضه  موتورسیکلت های 
گارانتی و خدمات پس از فروش مشخص بوده 
آیین نامه  اصالحیه  تدوین  در  موضوع  است.این 
اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خودرو مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که 
تمام عرضه کنندگان موتورسیکلت ملزم شده اند 
سال،  یک  حداقل  مدت  به  را  خود  محصول 
این   ۱۲ ماده  در  زمینه  این  کنند.در  گارانتی 

قانون تاکید شده است:«
 

مسکن 
9۰۰ میلیارد تومان مابه التفاوت وام 

مسکن روستایی پرداخت می شود
عزیزاهلل مهدیان گفت: میزان مابه التفاوت نرخ سود 
تسهیالت مسکن روستایی حدود ۱8۰۰ میلیارد 
تومان است.معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب 
مسکن  تسهیالت  سود  نرخ  مابه التفاوت  میزان 
اعالم  تومان  میلیارد   ۱8۰۰ حدود  را  روستایی 
کرد و گفت: تاکنون حدود 9۰۰ میلیارد تومان از 
این مابه التفاوت توسط دولت به بانک های عامل 
کرد:  اظهار  مهدیان  است.عزیزاهلل  پرداخت شده 
دولت پرداخت مابه التفاوت سود تسهیالت مسکن 
روستایی را تضمین می کند و در تضمین نامه ها 
قید شده که دولت این کار را انجام می دهد. در 
این راستا هرسال برای پرداخت مابه التفاوت ردیف 

بودجه ای داریم که دولت آن را به ما می دهد..

رعایت قانون پولشویی توسط ایران 
تازه اول راه است

قوانین  رعایت  پول  بین المللی  صندوق 
برای  شروعی  را  ایران  توسط  پولشویی 
اقداماتی دانسته که این کشور باید انجام دهد.
از  پول«  بین المللی  »صندوق  ارشد  مقام  یک 
ایران  در  پولشویی  با  مبارزه  قانون  تصویب 
از  اولیه  گامی  را  اقدام  این  اما  کرده  استقبال 
اعتماد در نظام مالی  ایجاد  برای  سوی تهران 
معاون  لیپتون«،  است.»دیوید  خوانده  جهان 
اول مدیر صندوق بین المللی پول گفت: »آنها 
تحریم ها،  رفع  که  حالی  در  دارند  )ایرانی ها( 
احیای  برای  می کند  ایجاد  را  فرصت هایی 
می خواهند  آنها  می کنند.  تالش  اعتماد، 
کنند. باز  حساب  خارجی  بانک های  در 
به  گذشته  ماه های  در  بین المللی  شرکت های 
دلیل تحریم های پابرجا مانده آمریکا درباره از 
سرگیری مراودات تجاری با ایران ابراز نگرانی  
کرده اند. عالوه بر این، »کارگروه اقدام مالی«، 
با  مبارزه  را  خود  ادعایی  مأموریت  که  نهادی 
اعالم کرده،  پولشویی  تروریسم و  مالی  تأمین 
ایران را در فهرست سیاه خود قرار داده است.
این کارگروه روز جمعه 4 تیرماه در تازه ترین 
در  خود  اجالس  اتمام  از  بعد  خود،  اقدام 
را جزء  ایران  دیگر  بار  کره جنوبی،  »بوسان« 
نظام  برای  پرخطر  و  غیرهمکار  کشورهای 
مالی جهان خواند.کارگروه مالی، عالوه بر این، 
سایر  و  خود  عضو   37 از  گذشته  روال  طبق 
کشورهای جهان خواست توصیه به موسسات 
مالی خود برای حفظ احتیاط در هنگام مراوده 

مالی با ایران را ادامه دهند.

سرمایه گذار گرفتار در دایره هزینه پول 
و عدم صرفه محصول  

 
مهدي نبي زاده
کارشناس اقتصادي

را  ویژه ای  توجه  ساختاری  و  زیربنایی  نیازهای  رفع  ما  کشور  در 
برخورداراست  اهمیت دوچندان  از  نیز  مالی  منابع  می طلبد بحث 
کشور  تولیدی  بنگاه های  و  پروژه ها  اصلی  مشکالت  از  امروز  و 
است  کاری  و  ساز  برقراری  به  نیاز  بنابراین  می شود،  محسوب 
بطور  را  سرمایه پذیر  و  کننده  پس انداز  بین  ارتباط  بتواند  که 
اقتصادی  بنگا ه های  در  مالی  تامین  موضوع  نماید.  برقرار  منطقی 
با  و  می باشد  کشور  اقتصادی  حوزه  مدیریت  بااهمیت  مباحث  از 
هدف سرمایه گذاری، سودآوری، کاهش مخاطرات ، برطرف کردن 
نیازهای اقتصادی بنگاه و در نهایت تقویت بنیادهای مولد پیگیری 
بخش  مالی  تامین  نقش  بانکی کشور  ایران سیستم  در  می گردد. 
فشار  متحمل  بابت  این  از  و  بوده  دار  عهده  را  خدمات  و  تولید 
زیادی شده است سیستم بانکی با این روش از وظایف اصلی خود 
که تامین سرمایه در گردش و رفع نیازهای کوتاه مدت می باشد 
سیستم  بین المللی  بازارهای  در  معمول  است.بطور  مانده  دور 
بر  موضوع  این  و  می کند  پرهیز  بلندمدت  مالی  تامین  از  بانکی 
است.هم اکنون  شده  تعریف  بین المللی  مالی  موسسات  عهده 
سرمایه  گذاران  بدالیل وجود سود سپرده های بانکی و بهره باالی 
تسهیالت اعطایی بانکهای داخلی در دایره هزینه پول و عدم صرفه 
محصول گرفتار آمده اند، این موانع باعث عدم دسترسی به سرمایه 
و  است  شده  اقتصادی  ایده های  و  پروژه ها  اجرای  برای  مناسب 
نتیجه آن همزمانی رکود و تورم می باشد که همچنان قیچی عمل 

می نماید.
از سوی دیگر دولت هم جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
در  درصد  اقتصادی حدود هشت  رشد  تامین  مستلزم  که   ۱4۰4
این  از  عبور  برای  است.  گردیده  مواجه  مشکل  با  می باشد  سال 
چرخه تورم و رکود می  بایست به پایین آوردن هزینه تامین مالی 
و در نتیجه تولید ارزان و اجرای پروژه های تولیدی در سریعترین 
مالی  تامین  به  توجه  میان  این  شود.در  اندیشیده  ممکن  زمان 
جهان  در  مالی  است.تامین  کرده  پیدا  ضرورت  خارجی  منابع  از 
در  گوناگونی  به روش های  اقتصادی  و وضعیت  قوانین  تناسب  به 
بازارهای مالی انجام می گیرد که از اهم آنها می توان به استقراض 
خرید  پشتوانه  با  گذاری  سرمایه  در  مشارکت  بانکی،  سیستم  از 
با  بهادار  اوراق  توزیع  ممتاز،  و  عادی  سهام  تخصیص  محصول، 
یوزانس  و  فاینانس  قرضه،  اوراق  سهم الشرکه،  به  تبدیل  قابلیت 
از  که  می باشد  مدت  کوتاه  شکل  به  گاه  مالی  نمود.تامین  اشاره 
بانک ها  از  که  دریافتی  های  وام   ، تجاری  اعتبار  مانند  ابزارهایی 
استفاده  یوزانس  و  تجاری  اسناد  مبادله  مالی،  موسسات  یا  و 
می گردد. در شرایط دیگر به صورت بلند مدت خواهد بود که در 
آن موقعیت، ابزارهای ویژه ای مانند فاینانس، توزیع سهام عادی و 
ممتاز، صدور اوراق قرضه تضمین شده و یا اوراق مشارکت با سود 
معین به کار گرفته می شود.امروزه در جریان کسب و کار پرسود و 
موفق بین المللی نقش موسسات مالی بسیار پررنگ و نمایان است. 
مالی  منابع  از  استفاده  به  توجه  این روی در شرایط پسابرجام  از 
خارجی بویژه ارتباط با موسسات مالی بین المللی به عنوان مکمل 

نظام مالی کشور در کنار دانش فنی ضروری به نظر می رسد.
 

  بازار سرمایه
بورس کاال عضو فدراسیون بورس های جهانی شد

میان  همکاری  تفاهمنامه  امضا  مراسم  در  بورس  سازمان  رئیس 
بورس  عضویت  از  پاکستان،  کاالی  بورس  و  ایران  کاالی  بورس 

کاالی ایران در فدراسیون بورس های جهانیWFE خبر داد.
طي نشستي رسمي در سازمان بورس و اوراق بهادار که با حضور 
اعجاز علي شاه رییس بورس کاالي پاکستان، محمد فطانت رییس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حامد سلطاني نژاد مدیرعامل بورس 
تفاهمنامه  شد،  برگزار  سرمایه  بازار  ارشد  مدیران  و  ایران  کاالي 
همکاري میان بورس کاالي ایران و بورس کاالي پاکستان منعقد 
این  در  نیز  ایران  بورس کاالي  نژاد مدیرعامل  شد.حامد سلطاني 
باره گفت: ما به خاطر شرایط تحریم از عضویت در نهادهاي بین 
المللي محروم بودیم اما با ورود به دوران پساتحریم فرصتي ایجاد 

شد تا بتوانیم به عضویت فدراسیون بورس هاي جهاني دربیاییم
 

  ارزش کل معامالت بورس تهران به 9۰86 
میلیارد ریال رسید

کل  شاخص   ،9۵ ماه  تیر   9 به  منتهی  هفته  معامالت  پایان  در 
هفته  معامالت  پایان  روبرو شد.در  افزایش  درصد   ۰.4۰ با  بورس 
منتهی به 9تیر ماه 9۵، شاخص کل با ۲96 واحد افزایش نسبت 

به هفته قبل، به رقم 7394۰ واحد رسید.
بالغ  به رقم ۵۱4۰3 واحد  افزایش  با 89 واحد  اول  بازار  شاخص 
گردید و شاخص بازار دوم با ۱348 واحد افزایش عدد ۱6368۱ 
 ۰.83 و  افزایش  درصد   ۰.۱7 با  ترتیب  به  و  کرد  تجربه  را  واحد 

درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.
 

 بانك
۱۰هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک سپه برای 

۱۱2۰واحد تولیدی
مدیر عامل بانک سپه گفت: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته و 
در راستای حمایت از سیاست های اقتصاد مقاومتی دولت تدبیر 
و امید، بانک سپه ضمن بررسی طرحهای تولیدی مشکل دار در 
این  به  ارائه ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت  آماده  سراسر کشور 

واحدها می باشد. 
محمد کاظم چقازردی اظهار داشت: هیات مدیره بانک سپه با توجه 
به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر »بررسی و اتخاذ 
تصمیم برای فعال کردن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش 
خصوصی و رفع موانع تولید و دستیابی به ظرفیت کامل واحدهای 
واحدهای  اطالعات  آوری  جمع  و  پایش  به  اقدام  تولیدی«  بزرگ 
شده  آوری  جمع  اطالعات  افزود:  کرد.وی  کشور  سراسر  تولیدی 
بانک در ارتباط با اقدامات الزم برای ارتقاء رقابت پذیری واحدهای 
توان  و  تولید  ظرفیت  افزایش  هدف  با  متوسط  و  کوچک  تولیدی 
صادراتی در راستای تحقق اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی و 
تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی 6۰ درصد برای 

تقویت توان تولید ملی و درون زایی اقتصاد بود.
 

 برندگان طرح نقد برتر بانک پاسارگاد اعالم شد
برندگان چهارمین دوره طرح »طرح نقد کنید هدیه بگیرید« که به 
ابتکار بانک پاسارگاد انجام شد، اعالم شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد،خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی 
این بانک ضمن اعالم این خبر گفت:پس از اعالم فراخوان چهارمین 
دوره طرح نقد برتر در آذرماه سال ۱394 ، بیش از ۱۰ هزار نقد، 
نظر و پیشنهاد به دبیرخانه رسید.هیأت داوران ضمن بررسی دقیق 
تک تک نقدها و نظرها، در مجموع ۱8۰ نقد برتر و سازنده را در 4 
سطح نقدهای طالیی ) ۱۰ نفر ( ، نقره ای )۲۰ نفر( ، برنزی ) ۵۰ 

نفر(  و منتخب ) ۱۰۰ نفر( انتخاب کردند.
وی در خصوص جوایز این طرح تصریح کرد:به هر یک از برگزیدگان 
4 سطح فوق، به ترتیب ۱۰ میلیون ریال، 7 میلیون و ۵۰۰ هزار 

ریال، ۵ میلیون ریال، و یک میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.

یادداشتاقتصاد کالن بی توجهی به حضور و نظرات بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی 
از  برون رفت  راهکار  تا  دارد  آمادگی  ایران 
وضعیت فعلی را با یک جراحی اقتصادی مطرح 
چنین  ما  از  کسی  لحظه  این  به  تا  ولی  کند، 

درخواست و مطالبه ای نکرده است.
محسن جالل پور با اشاره به نقش اتاق ایران 
در برنامه ریزی و سیاست گزاری های کالن در 

ایران  بازرگانی  اتاق  کرد:  تاکید  حوزه  این 
این  در  هم  اسالمی  شورای  مجلس  در  حتی 
خصوص اعالم آمادگی کرده است و اگر واقعا 
در  اقتصادی  جراحی  یک  حاکمیت  تصمیم 
آیتم هایی  از  بسیاری  بایستی  باشد،  کشور 
کند. پیدا  تغییر  است  کشور  در  امروز  که 
ارز،  ادامه داد: ما نمی توانیم روی قیمت  وی 
قوانین  و  هدفمندی  بحث  یارانه ها،  قیمت 

توقع  و  کنیم  عمل  فعلی  ترتیب  به  مزاحم 
مملکت  اقتصادی  مشکالت  که  باشیم  داشته 

حل شود.
بخش  به  توجهی  بی  از  تاسف  ابراز  با  وی 
خصوصی  گفت : منتهی اینکه ما وقت و انرژی 
اما درنهایت  صرف کرده و برنامه ریزی کنیم، 
ما  دوش  بر  اضافی  هزینه  نکند،  توجه  کسی 

باقی می گذارد.

بی توجهی به 

حضور و نظرات 

بخش خصوصی

خروج  درگیر  روزها  این  ارز  بازار  حالی  در 
انگلیس از اتحادیه اروپا است که بانک مرکزی 
به سرعت نرخ دالر دولتی را افزایش می دهد 
و شرایط را برای ارز تک نرخی آماده می کند.
پوند  نرخ  تغییرات  درگیر  بازار  که  روزها  این 
اروپا است  اتحادیه  از  انگلیس  به دلیل خروج 
به  ارز  نرخ  تغییرات  جهانی  توجهات  تمام  و 
داخلی  بازار  در  یافته،  اختصاص  موضوع  این 
بانک مرکزی به سرعت نرخ ارز دالر را افزایش 
داده و روند جهشی قیمت بانکی دالر را شدت 
بخشیده است.به نظر می رسد که بانک مرکزی 
قصد دارد از این فرصت استفاده کرده و قیمت 
ارز دالر را تا آنجا که امکان دارد افزایش دهد و 
نرخ آن را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند و بدین 
که  را  ارز  نرخ  سازی  یکسان  مقدمات  طریق 
طی دو سال گذشته وعده آن داده شده است 
ویژه  به  کند،  اجرایی  امسال  اول  نیمه  در  را 
اینکه نرخ تورم هم به عنوان یکی از الزامات و 
پیش شرط های بانک مرکزی به کمتر از ۱۰ 

درصد رسیده و تک رقمی شده است.
بازار آماده ارز تك نرخی شد

برای  را  نرخ دالر  بانک مرکزی  اساس  این  بر 
روزهاي  طي  ارزی  مبادالت  مرکز  در  عرضه 
گذشته به 3 هزار و 7۰ تومان رساند و به این 
ترتیب قیمت دالر بانکی به باالترین حد خود 
طی سالهای اخیر رسیده است. این در حالی 
توسط  روز  هر  که  دالر  دولتی  نرخ  که  است 
اصطالح  به  و  شود  می  اعالم  مرکزی  بانک 
مبنای قیمت های مختلف ارز در بازار داخلی 
است، قرار می گیرد، روز شنبه هفته جاری 3 
هزار و 64 تومان بوده است.در عین حال نرخ 
ارز دالر در ابتدای تیرماه جاری 3 هزار و ۵۵ 
تومان، ابتدای خردادماه 3 هزار و 37 تومان، 
و  تومان  و ۲9  ماه 3 هزار  اردیبهشت  ابتدای 
اول فروردین ماه 3  ابتدای سال جاری یعنی 
هزار و ۲4 تومان بوده است، که بر این اساس 
تاکنون  ابتدای سال  از  ارز دالر دولتی  قیمت 
روندی صعودی را طی کرده و این حرکت به 
مدت  این  در  طوریکه  به  است؛  بوده  سرعت 
است.شاید  یافته  افزایش  تومان   46 آن  نرخ 
نداشته  افزایشی  چندان  ظاهر  در  نرخ  این 
باشد، اما تاثیر بسزایی در قیمت ارزها در بازار 
آزاد و سایر اقالم، وضعیت تجارت، صادرات و 
واردات و سایر فعالیت های اقتصادی دارد و به 
اصطالح بر اساس گفته فعاالن بازار این قیمت 
ارز است که نرخ همه چیز را مشخص می کند.

قیمت ها در بازار آزاد و مرکز مبادالت ارزی
در عین حال قیمت دالر طي روزهاي گذشته 
به شدت در بازار باال کشید به طوریکه از نرخ 
 3۵4۲ نرخ  به  چهارشنبه  روز  تومان   3۵۱۲
تومان در روز پنج شنبه گذشته رسید؛ عالوه 
بر آن نرخ دالر طی این هفته روند صعودی در 

طوری  به  گرفت  پیش  در  داخلی  و  آزاد  بازار 
که از نرخ 3467 تومان روز شنبه هفته جاری 
رسید  گذشته  روز  در  تومان   3۵4۲ نرخ  به 
آزاد در  بازار  ارز دالر در  ترتیب قیمت  این  به 
هفته جاری 74 تومان افزایش داشته است.نرخ 
دالر در بازار آزاد روز شنبه هفته گذشته   3 
و  هزار   3 شنبه  یک  روز  تومان،   468 و  هزار 
493 تومان، روز سه شنبه 3۵۰۰ تومان، روز 
چهارشنبه 3 هزار و ۵۱۲ تومان و روز پنج شنبه 
3 هزار و ۵4۲ تومان توسط صرافان و فعاالن 
بازار ارز اعالم شد. همچنین اختالف نرخ دالر 
آزاد و دولتی روز گذشته به 47۲ تومان رسید.
ناگفته نماند که بازار ارز در این هفته، وضعیت 
پر تالطمی را طی کرد، به طوری که افزایش 
حرکت  خالف  بر  داخلی  بازار  در  دالر  قیمت 
بازارهای جهانی بود، زیرا  ارز دالر در  و جهت 
دراین هفته قیمت ارز دالر در بازارهای جهانی 
روندی نزولی را طی کرد. در عین حال نرخ دالر 
آزاد در حالی در بازار روند افزایشی را طی می 
کند که روند صعودی ارزش برابری آن در مقابل 
دیگر ارزهای معتبر دنیا از روز سه شنبه هفته 

جاری متوقف شده است.
فعاالن بازار ارز چه می گویند

 برخی از فعاالن بازار ارز یکی از دالیل اصلی 
از  ناشی  بازار  در  را  دالر  ارز  قیمت  افزایش 
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و حرکت 
پول ها و سرمایه ها به سمت بازار ارز مطرح 
می کنند و می گویند که همین امر به افزایش 
قیمت دالر دامن زده است. البته آنها همچنین 
هم  بانکی  دالر  قیمت  افزایش  که  گویند  می 
تاثیرگذار  ارز  آزاد  بازار  در  قیمت  افزایش  در 
تک  برای  را  خود  نوعی  به  بازار  و  است  بوده 
آماده می کند.براساس وعده  ارز  نرخی شدن 

از  که  مشاهداتی  و  مرکزی  بانک  مسئوالن 
اصلی  ارزهای  ویژه  به  ارزها  قیمت  افزایش 
توسط بانک مرکزی صورت می گیرد، مشخص 
است که این بانک خود را برای اجرای برنامه 
حال  هر  به  کند.  می  آماده  نرخی  تک  ارز 
هر  و  است  شده  بازار  وارد  جدیدی  نقدینگی 
آن امکان تاثیری گذاری بیشتر بر بازار ارز به 
ویژه قیمت دالر و همچنین بازار سکه و طال 
دستور  از  مهر، یکی  گزارش  دارد.به  وجود  را 
کار  روی  زمان  از  مرکزی  بانک  مهم  کارهای 
آمدن دولت یازدهم، تک نرخی کردن ارز است 
دولت  عمر  از  سال  سه  حدود  گذشت  با  که 
هنوز بانک مرکزی موفق به اجرای این برنامه 
نشده است در حالی که وعده تک نرخی کردن 
مرکزی  بانک  مسئوالن  سوی  از  و  بارها  ارز 
دیگری  زمان  به  هم  بار  هر  و  شده  مطرح 
تا  که  بود  قرار  بار  این  اما  است  شده  موکول 

پایان امسال نهایی شود.
بازار آخرین ماه های انتظار را سپری می کند

بازار آخرین ماه های انتظار را سپری می کند 
بانک مرکزی،  رئیس کل  و طبق وعده سیف 
شش ماه پس از اجرایی شدن برجام، یکسان 
البته  که  خورد  خواهد  کلید  ارز  نرخ  سازی 
از  بار  چندین  آن  از  پیش  وعده  این  زمان 
طوریکه  به  بود.  کرده  تغییر  مسئوالن  سوی 
زمان اجرای آن در سال 93 وعده داده شده 
بود که بعدا به سال 94 و پس از آن به نیمه 
دوم سال 9۵ کشیده شد.از سوی دیگر سیف 
بانکی  ارتباطات  »برقراری  را  اقدام  این  شرط 
مرکزی  بانک  مانور  امکان  و  کافی  بین المللی 
نسبت به جابه جایی منابع ارزی« عنوان کرده 
در  چندانی  های  گشایش  هنوز  البته  که  بود 
این زمینه مشاهده نشده است.اکبر کمیجانی 

به  این در پاسخ  از  نیز پیش  قائم مقام سیف 
بانک  برنامه  مورد  در  مهر  خبرنگار  سئوال 
تک  )ارز  ارز  نرخ  یکسان سازی  برای  مرکزی 
استفاده  با  مرکزی  بانک  بود:  گفته  نرخی( 
 8۱ سال  در  تک نرخی  ارز  موفق  تجربه  از 
مسیری  ارز،  نرخ  یکسان سازی  فرآیند  در 
شده  آزموده  مسیر  همان  می کند،  طی  که 
حاضر  حال  در  بود:  افزوده  است.وی  گذشته 
با یک نرخ ارز مبادله ای مواجه هستیم ولی از 
مدت ها پیش این نرخ ارز مبادله ای با مدیریت 
با  و  است  جریان  در  مرکزی  بانک  هدایت  و 
تغییر  آرام  آرام  هفتگی،  یا  روزانه  تعدیل های 
می کند و امیدواریم با این اقدامات در جریان، 
فراهم  ارز  نرخ  یکسان سازی  برای  بسترسازی 
قرار  بود:  گفته  مرکزی  بانک  مقام  شود.قائم 
نیست شوک و جهشی در نرخ ارز ایجاد شود 
و تجربه یکسان سازی سال 8۱ به ما آموخته 
برای اینکه هزینه های ناشی از گذر به نرخ ارز 
واحد و به نرخ ارز بازار و ارزی که با مکانیزم 
بازار عمل می کند را داشته باشیم، باید راه ها و 
بسترهای آن فراهم شود که اقداماتی در این 
زمینه در جریان است.با این وجود، بازار ارز در 
حال حاضر گرفتار ارز چند نرخی است، از نرخ 
ارز مبادله ای گرفته تا نرخ صرافی ها و بازار 
آزاد. اما با برنامه ای که بانک مرکزی در پیش 
بانک  این  برنامه  که  رسد  می  نظر  به  گرفته 
دولتی  ارز  نرخ  هدایت  و  کردن  نزدیک  بانک 
به سمت بازار آزاد بدون توجه به نرخ ارز در 
بودجه است، گرچه نرخ بازار آزاد هم همچنان 
در حال افزایش است و سعی دارد که فاصله 
با  و  کند  حفظ  دولتی  ارز  با  را  خود  قیمتی 
افزایش نرخ دالر دولتی، نرخ ارز در بازار آزاد 

هم باال می رود.
کاهش نرخ سود، نرخ دالر را باال برد؟

بانک  اگر  که  گویند  می  باره  این  در  صرافان 
مرکزی بخواهد به راحتی می تواند با ریختن 
ارز دالر در بازار قیمت دالر آزاد را متوقف کند 
تا  آزاد آن شود  نرخ  بیشتر  افزایش  از  مانع  و 
نرخ دولتی را به این نرخ برساند و اگر بخواهد 
که چنین حرکتی را انجام دهد، احتماال زمان 
آن نزدیک به اجرای برنامه یکسان سازی نرخ 
اول  معاون  جهانگیری  بود.اسحاق  خواهد  ارز 
رئیس جمهوری در آخرین روزهای سال 9۲ 
قطعاً  که  کرد  اعالم  صراحت  به  همایشی  در 
نرخی  تک  نظام   )93 )سال  آینده  سال  در 
شد.براساس  خواهد  اجرا  کشور  در  ارز  شدن 
کشور  ارزی  نظام  توسعه  پنجم  برنامه  قانون 
با  ارز  نرخ  و  باشد  شده  مدیریت  شناور  باید 
توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت 
خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و 
همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین 

حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.

بانك  مرکزی در تدارك ؛ دالر دولتی و آزاد گران شد

   دالر تک نرخي در آستانه ورود به بازار

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین 
صنعت  شدن  چینی  روند  به  نسبت  طوسی 
خودروی ایران هشدار داد.شهرام آزادی اظهار 
پیشرفت  به  رو  چین  خودروی  صنعت  کرد:  
است و رشد چشمگیری دارد، با این حال نباید 
تمام صنعت و بازار خودروی ایران را در اختیار 
خودروسازان  اینکه  بیان  با  داد.وی  قرار  آنها 
هنوز  بسیار  پیشرفت های  علی رغم  چینی 
هستند،  شدن  خودروساز  راه  ابتدای  در 
چینی ها  که  همان طور  کرد:   خاطرنشان 
شرکتهای  کمک  با  را  محصوالتشان  توسعه 
صاحب نام اروپایی انجام می دهند ما نیز باید 
کارشناس  کنیم.این  حرکت  جهت  این  در 
صنعت خودرو ادامه داد: اگرچه مونتاژ برخی 
با  تضادی  ایران  خودروهای چینی در داخل 

پیشرفت صنعت خودرو ندارد اما نباید توسعه 
پایه خودروهای چینی  بر  داخلی  محصوالت 
باشد.به گزارش ایسنا ، وی افزود: برای توسعه 
از  باید  خودرو  صنعت  در  داخلی  محصوالت 
تجربه و دانش خودروسازان صاحب نام اروپایی 
مانند پژو، رنو و سیتروئن که البته همکاری با 
این شرکتها نیز آغاز شده، استفاده شود.آزادی 
با بیان اینکه در تعامل با خودروسازان مطرح 
روز  فن آوری  به  می توانیم  که  است  اروپایی 
صنعت خودرو دست یابیم، تصریح کرد: البته 
بازار خودروی داخلی باید آزاد و رقابتی باشد، 
به گونه ای که هم خودروی ارزان قیمت چینی، 
هم خودروهای با برند داخلی و هم خودروهای 
با قیمت باالی اروپایی در داخل تولید شود تا 

مشتریان حق انتخاب داشته باشند.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش عرضه 
میوه های ممنوعه خارجی در بازار خبر داد 
و گفت: فقط لیموترش است که مرتب وارد 

بازار و عرضه می شود.
سید حسین مهاجران درباره آخرین وضعیت 
داخلی  بازار  در  قاچاق  های  میوه  عرضه 
اظهارداشت: عرضه این میوه ها نسبت به ایام 
سال جاری  نخستین  روزهای  و  عید  از  قبل 

کاهش یافته است. 
چشمگیر  استقبال  عدم  اینکه  بیان  با  وی 
آنها  قیمت  افت  باعث  ها  میوه  این  از  مردم 
شده است، گفت: به عنوان مثال، انگور شیلی 
قبال حدود 4۰ هزارتومان به فروش می رفت 
اما در حال حاضر نرخ آن به ۲۲ هزارتومان 
کاهش یافته است. مهاجران همچین قیمت 

سیب سبز فرانسه را ۱7 هزارتومان و گالبی 
افزود:  و  کرد  اعالم  هزارتومان  را ۱6  چینی 
دار  هسته  های  میوه  از  حاضر   درحال 
غیره  و  آلو  زرد  شلیل،  هلو،  مانند  خارجی  

چیزی در بازار داخلی عرضه نمی شود. 
 رئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره عرضه 
این  در  چیزی  فعال  گفت:  نیز  وارداتی  سیر 
زمینه هم رویت نشده است. مهاجران اضافه 
کرد: فقط لیموترش خارجی است که مرتب 
به بازار می آید و عرضه می شود که از جمله 
آنها می توان به لیموی برزیل، آفریقا و ترکیه 
اشاره کرد. وی افزود: قیمت این لیموها بین 
هرکیلوگرم  قیمت  و  هزارتومان   ۱3 تا   ۱۲
تومان  هزار   8 تا   4 بین  داخلی  لیموترش 

است.  

کاهش عرضه میوه های ممنوعه خارجی در بازارهشدار نسبت به روند چینی شدن صنعت خودروی ایران

و  رویه  بی  واردات  از  و دل های چایکاران  درد 
قاچاق چای بی کیفیت بیانگر این است که کم 
کم باید فاتحه چای خوش عطر و طعم ایرانی را 
خواند.گرچه روزهای خوبی برای برداشت و تولید 
چای در سال جاری پیش بینی می شود اما درد 
و دل های چایکاران از واردات بی رویه و قاچاق 
چای بی کیفیت بیانگر این است که کم کم باید 
فاتحه چای خوش عطر و طعم ایرانی را خواند چرا 
که این امر در کنار کم توجهی به چایکاران،  این 

صنعت را به آستانه ورشکستگی کشانده است.
این درحالیست که چای بی نظیر ایرانی همچون 
چای سفید که همان برگ های بازنشده برگ 
آسیایی  کشورهای  برخی  به  است  چای  سبز 
صادر می شود.اما ناگفته نماند که کم توجهی به 
چایکاران و افزایش مصرف در سال های اخیر، 
زمینه را برای واردات بی رویه فراهم کرده است 
در  چای  تن  هزار   ۱۱۰ حدود  ساالنه  که  چرا 
کشور مورد استفاده قرار می گیرد که تنها بخش 
جزیی آن از طریق تولید داخل تامین می شود 
و چای های خارجی آغشته به عطر و اسانس 
وارداتی مابقی نیاز ما را تامین می کند.حال با 
این وجود چه بر سر چایکاران خواهد آمد؟ در 
سازمان  رئیس  روزبهان  ولی  محمد  راستا  این 
داشت:  اظهار  چای  صادرات  به  اشاره  با  چای 
طوریکه  به  است  محدود  بسیار  چای  صادرات 
با کیفیت  تن چای  هزار  الی 3  تنها ۲  ساالنه 
و  فارس  خلیج  ، حاشیه  اروپایی  به کشورهای 

روسیه صادر می شود.
وی با اشاره به عطر و طعم طبیعی چای ایرانی 
چای  از  ایرانی  ذائقه  تغییر  به  توجه  با  افزود: 
که  گفت  توان  می  داخلی  چای  به  خارجی 
بسیاری از کارخانجات چای خود را پیش فروش 

می کنندچراکه ایران تنها کشوری است که به 
سبب شرایط اقلیمی خاص در تولید چای از سم 
واردات  به  اشاره  با  کند.روزبهان  نمی  استفاده 
چای بیان کرد: با توجه به مصرف ساالنه ۱۱۰ 
هزار تن چای و تولید ۲۰ هزار تنی چای پیش 
بینی می شود که حدود 88 هزار تن چای به 
کشور وارد شود که امیدواریم با استمرار حمایت 
های دولت به خود کفایی محصول دست یابیم.

رئیس سازمان چای با اشاره به تولید چای سفید 
های  برگ  گل  همان  سفید  چای  کرد:  عنوان 
باز نشده برگ سبز هستند که تنها یک الی دو 
کارخانه آن را تولید و سپس با قیمت یک میلیون 

تومان در بازارهای هدف به فروش می رسانند.
صنعت چای کشور در معرض نابودی

همچنین ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران 
گفت: ساالنه حدود ۱۲۰ الی ۱3۰ هزار تن چای 
در داخل کشور مصرف می شود؛ در دهه 7۰ 

حدود 7۰ هزار تن چای مصرفی در داخل تولید 
می شد که متاسفانه نرخ پایین خرید تضمینی 
رها شدن  به  منجر  به چایکاران  توجهی  بی  و 
باغات و افزایش واردات چای خارجی به کشور 
شد.وی افزود: در حال حاضر ۱۰۵ الی ۱۱۰ هزار 
تن نیاز داخل از طریق چای های خارجی تامین 
می شود که واردات قانونی آن از هندوستان و 
به کشور صورت  قاچاق  از طریق  بخشی دیگر 
می گیرد که میزان قاچاق  و کشور مبدا به طور 

دقیق در دست نیست.
به  اشاره  با  ، هوسمی  آنالین  نسیم  گزارش  به 
بیان کرد: صادرات چای داخلی  صادرات چای 
به دو دسته اعم از چای سنواتی و چای تولید 
بسیار  آن  میزان  که  شود  می  تقسیم  فصل 
محدود است اما گفتنی است که متاسفانه چای 
انبارها خارج  از  برداری  بهره  فصل  در  سنواتی 
شده و مجدد بعد از فرآوری به بازار داخلی باز 

می گردد چرا که عده ای سود جو تنها به دنبال 
نابودی صنعت چای کشور هستند.

رئیس اتحادیه چایکاران با اشاره به تولید چای 
به حدی  سفید  چای  تولید  کرد:  عنوان  سفید 
نیست که بتوان آن را صادر نمود و تنها در سالیان 
گذشته تا حدودی تولید و صادرات آن صورت می 
گرفت اما در حال حاضر چایکاران به سبب هزینه 

های باال کمتر حاضر به تولید آن هستند.
خطر در کمین چایکاران است

از  حمایت  صندوق  رئیس  نائب  صادق حسنی 
چای  صادرات  از  بخش  کرد:  بیان  چایکاران 
که  است  سنواتی  های  چای  به  مربوط  کشور 
این  با باز شدن در انبارهای چای سنواتی در 
فصل برداشت تهدیدی برای تولید چای کشور 
برای  تمهیداتی  اگر  که  شود  می  محسوب 
جلوگیری از صادرات آن به کار گرفته نشود در 
نهایت به تعطیلی کارخانجات منجر خواهد شد.

وی با اشاره به صادرات چای گفت: ساالنه حدود ۵ 
هزار تن چای به کشورهای  روسیه، خلیج فارس 
و چین صادر می شود.حسنی با اشاره به صادرات 
به  سفید  چای  صادرات  کرد:  بیان  سفید  چای 
بازارهای هدف نداریم چرا که این نوع چای غنچه 
برگ سبز چای است که  سال ها است تولید آن 
به سبب به زراعی نشدن باغات امکان پذیر نیست 
و تنها چند کارخانه بسیار جزئی و سمبولیک به 

تولید چای سفید می پردازند.
طی سال های اخیر چایکاران مورد بی مهری 
قرار گرفتند که همین امر منجر به کاهش تولید 
و افزایش واردات چای های خارجی آغشته به 
عطر و اسانس شد اما نباید فراموش کرد که با 
فاتحه صنعت چای کشور  باید  روند  این  ادامه 

را خواند.

کم توجهی به چایکاران و افزایش واردات بی رویه ؛

صنعت چای کشور در معرض نابودي !


