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برخورد دولت با حقوق هاي نجومي 
شدید شد

عزم همگاني كلیه دستگاه ها در برابر پرداخت های غیرمتعارف

ماه مبارک رمضان؛
ماه مهمانی خدا بر همگان مبارک باد .
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FIVB: حضور زنان در بازی

 ایران- صربستان اولین اقدام مهم بود

ــدادی  ــور تع ــال FIVB حض ــی والیب ــیون جهان فدراس
ــدم  ــن ق ــتان را اولی ــران و صربس ــازی ای ــان در ب از زن
مهــم بــرای برداشــتن ممنوعیــت حضــور زنــان در 

ایــران دانســت. اســتادیوم های 

سکته مغزی

 دومین عامل مرگ و میر درکشور

ــکته  ــت : س ــران گف ــزی ای ــکته مغ ــن س ــس انجم رئی
مغــزی بــر خــالف تصــور عمــوم مــردم نــه تنهــا قابــل 
ــل  ــه قاب ــه شــاید از جمل ــان اســت ک پیشــگیری و درم

ــه شــمار رود. ــای بشــر ب ــاری ه ــن بیم ــان تری درم

اجتماعیورزش
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امروز؛ برگزاری اولین نشست 
مشترک دولت و مجلس 

تحقق اقتصاد مقاومتی، 
مبارزه با فساد

é خانی نژاد

روحانی:

حفظ عزت کشور 
مسئولیتی سنگین بر 

دوش تیم حفاظت است

خبر

گزارش

خبر

2

بیمه تکمیلی فرهنگیان لغو نشده است 
هیچ تغییری در تعهدات قرارداد بیمه درمان تکمیلی صورت نگرفته و تمامی بیمه شدگان 
همچون گذشته و تا تاریخ 31 شهریورماه می توانند از مزایای این پوشش بیمه ای بهره مند شوند
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صفحه 5

 آگهی تجدید 
مزایده عمومی 

دارد  نظر  در  نور  شهرداری 
عرصه  ساماندهی  و  زباله  تفکیک  عملیات 
از  را  مربوطه  آالت  ماشین  تجهیز  نیز  و 
طریق مزایده عمومی بصورت اجاره واگذار 
واجد  شرکتهای  و  اشخاص  کلیه  لذا  نماید 
مدت  ظرف  حداکثر  توانند  می   صالحیت 
٧ روز از انتشار آگهی جهت در یافت اسناد 
مزایده به واحد مالی شهرداری نور مراجعه 
نمایند ضمنا هزینه درج آگهی بعهده برنده 

مزایده می باشد.
انتشار آگهی تجدید مزایده در تاریخ 95/4/13 

سید صابر سجادی شهردار نور 

تظاهرات گسترده انگلیسی ها در لندن علیه برگزیت

ده هـا هـزار نفـر از مـردم انگلیـس پـس از گذشـت تنهـا هشـت روز از 
برگـزاری همه پرسـی 23 ژوئـن، روز شـنبه بـار دیگر بـه خیابان های لندن 

آمدنـد و علیـه خـروج کشورشـان از اتحادیـه اروپـا تظاهـرات کردنـد.
ایـن تظاهـرات گسـترده کـه از سـوی فعـاالن مدنـی برنامه ریزی شـده و 
براسـاس گزارش هـای اولیـه 50 هـزار تن در آن حضـور دارنـد، از پیش از 
ظهـر روز شـنبه ) به وقـت محلـی( از ›پـارک لیـن › در قلب لندن شـروع و 

قـرار اسـت در میـدان پارلمان خاتمـه یاید.
بـا  گفت وگـو  در  تظاهـرات،  ایـن  متصدیـان  از  یکـی  تومـاس‹  ›مـارک 
خبرنـگاران گفـت : ›مـا بـه رأی مردم در همه پرسـی 23 ژوئـن در صورتی  
کـه مبتنـی بـر اصول بـازی بـود، احتـرام می گذاشـتیم اما اطالعـات غلط 

باعـث ایـن رأی شـد و مـردم از ایـن مسـاله سـرخورده شـده اند.‹
شـرکت کنندگان در ایـن تظاهرات، ضمن سـردادن شـعارهایی در حمایت 
از ادامـه حضـور انگلیـس در اتحادیـه اروپـا، شعارنوشـته هایی در دسـت 
دارنـد کـه بـر روی برخـی از آنهـا نوشته شـده اسـت: ›مـا هـم همیشـه 

اروپایـی می مانیـم‹ ، › مـن اروپـا را دوسـت دارم‹.
اد      امه د      ر صفحه 2

باران گل برشـهادتگاه الله های سـرخ که 12 تیر سال 
67 توسـط ناو امریکایی وینسـنس از گلزار ایران چیده 
و در آب هـای خلیـج فـارس رهـا شـدند عصرشـنبه 

باریـدن گرفت.
بـه گزارش ایرنـا، باغبانان این الله های سـرخ به ناحق 
چیـده شـده با حضـور در آبی نیلگون خلیـج فارس بر 
عمـر کوتـاه گل های خـود همچون ابـر پُر بـار بهاری 

گریه و زاری سـردادند.
در بیـن ایـن دسـته گل 298 سـاقه ای 66 غنچـه 
نشـکفته ای بودنـد کـه با بـی رحمی و قسـاوت قلبی 
وصـف ناپذیر از باغ زندگی و شـادابی چیـده، پژمرده و 

از میـان رفتند.
داغـی کـه امریـکا در سـال 67 بـر دل خانـواده هـای 
مسـافران پـرواز 655 هواپیمایـی جمهـوری اسـالمی 
ایـران وارد کـرد هنوز هم تازگی دارد بـه ویژه وقتی به 
یـاد مـی اورند که شـیطان بزرگ با دادن مـدال افتخار 
بـه فرمانـده نـاو وینسـنس از او تقدیر کردنـد بر عمق 

درد و انـدوه ایـن خانـواده هـا افزوده می شـود.
امریـکا کـه داعیـه حقـوق بشـرش گـوش عالـم را کر 
کـرده بدیـن ترتیـب بـه جهانیـان اعـالم کـرد حقوق 
انسـان هـا تـا زمانـی ارزشـمند بـوده کـه در راسـتای 
خواسـته هایشـان باشـد و در غیـر این صـورت قتل و 

کشـتار انسـان هـا از آب خـوردن هم برایشـان آسـان 
اسـت. تر 

انسـان هایـی که با شـلیک دو موشـک ناو وینسـنس 
همچـون گل در آب هـای خلیـج فـارس پرپـر شـدند 
بـی رحمـی و ددمنشـی امریـکا را با شـهادت خود به 

اثبات رسـاندند.
در مراسـم گلبـاران که معاون هماهنـگ کننده حفظ 

آثار ونشـر ارزش های دفاع مقدس ، اسـتاندار، معاونان 
اسـتاندار ، فرمانـدار بندرعبـاس ، فرمانـده سـپاه امـام 
سـجاد)ع( هرمزگان وجمعی از مسئوالن وخانواده های 
شـهدای این حادثه حضور داشـتند از عرشـه شـناور و 
چرخبـال شـهادتگاه 298مسـافر هواپیمـای ایربـاس 
جمهوری اسـالمی با شـعار مرگ بر آمریکا در بیسـت 

وهشـتمین سـال گلباران شد.

هرچنـد سـازمان ملـل کـه از سـوی برنـدگان جنـگ 
بـر  را  هایـش  چشـم  گرفتـه  شـکل  دوم  جهانـی 
جنایت هـای امریکای دارای حق وتو در شـورای امنیت 
سـازمان ملـل بسـته اسـت ولی همـه جهانیـان رفتار 
گسـتاخانه آنرا در این فاجعه به عینه مشـاهده کردند.
سـاعت 10 صبـح 12 تیـر مـاه سـال 67 مسـافران 
هواپیمـای ایربـاس 655 جمهـوری اسـالمی ایـران از 
فـرودگاه بندرعبـاس بـه مقصـد دبـی شـادمانه پـرواز 
کردنـد، امـا ایـن پـرواز دقایقـی بعـد توسـط موشـک 
های ناو پیشـرفته وینسـنس آمریکا هدف گرفته شـد 
و خـون 298تـن از مسـافران از جمله زنـان و کودکان 
ایـن پـرواز همچـون فرشـی رنگیـن بـر خلیـج فارس 

بسـت. نقش 
در ایـن پرواز ناتمام 298 مسـافر و خدمـه اعم از مرد و 
زن و کـودک و نوجوان و کهنسـال با وقوع این جنایت 
فجیـع جان باختند . در میان سرنشـینان هواپیما، 66 
کودک زیر 13سـال، 53 زن و 46 تن تبعه کشـورهای 

بودند. خارجی 
در ایـن آییـن کـه هرسـاله بـه مناسـبت به شـهادت 
رسـیدن 298 مسـافر پـرواز 655 جمهـوری اسـالمی 
ایـران برگـزار می شـود خانـواده های این شـهیدان به 

همـراه جمعـی از مسـئوالن شـرکت مـی کنند.

گلباران شهادتگاه الله های سرخ در آب های خلیج فارس

کشوری  مسوالن  روزها  این  که  اصطالحی 
در رسانه های خبری در خصوص آن بحث 
وگفت و گو دارند »اقتصاد مقاومتی« است 
که در شرایط تحریم های کشورهای غربی 

در برابر ایران صورت گرفت.
در این خصوص مطالب بسیاری گفته شده 
که تنها نمی توان به حرف و سخن ها بسنده 

کرد بلکه اقدامی جهادی می طلبد.
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  های  راه  از  یکی 
اجرای صحیح قانون و اقدام و عمل به کلیه 
مواردی است که در خصوص این نوع اقتصاد 
تدوین و تبیین شده است که می توان یکی 

از آن موارد را در مبارزه با فساد ذکر کرد.
صفحه 4

تحقق اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد
فساد مانع تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

خانی نژاد

رهبر معظم انقالب:

کلیه دستگاه ها موظفند 
نسبت به پرداخت های 
غیرمتعارف قاطعانه 

برخورد کنند
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کالم  نور
امروز؛ برگزاری اولین نشست مشترک 

دولت و مجلس 

یلک عضلو هیات رئیسله مجلس شلورای اسلامی از برگزاری 
اولیلن نشسلت مشلترک دوللت و مجللس در روز 13 تیلر ماه 

داد. خبر 
محملد عللی وکیللی در گفلت و گلو بلا  ایسلنا، اظهلار کلرد: 
رئیلس  افطلار  ضیافلت  مهملان  املروز  مجللس  نماینلدگان 

پاسلتور هسلتند. جمهلور در 
وی افلزود: این اولین نشسلت مشلترک دوللت و مجلس دهم 

اسلت که بله میزبانی دوللت برگزار خواهد شلد.

ارایه 110 طرح دانش بنیان دربورس ایده 

معلاون توسلعه و مدیریلت منابلع معاونلت علملی و فنلاوری 
ریاسلت جمهلوری گفلت: تلا کنلون 110 طلرح دانلش بنیان 

در بلورس ایلده ارایه شلده اسلت.
بله گلزارش ایرنلا، علیرضلا دلیلری، در آییلن امضلای تفاهلم 
نامله هملکاری دو جانبله و رونمایلی از پنلج صندوق سلرمایه 
گلذاری جسلورانه در سلازمان بلورس و اوراق بهلادار افلزود: 
بلا راه انلدازی تابللوی شلرکت هلای دانلش بنیلان در بلورس 
ظرفیلت هلای بلازار سلرمایه در اختیلار شلرکت هلای دانش 

بنیلان قلرار ملی گیرد.
وی بلا اشلاره بله ایلن کله در دنیلا هریلک دالر در سلرمایه 
گلذاری جسلورانه 6.5 دالر سلود داشلته اسلت، بیلان کلرد: 
در کشلور در زمینله صنلدوق های سلرمایه گذاری جسلورانه 
ورود انلدک انجلام شلده ، در برنامله پنجلم و ششلم توسلعه 
بله آن اشلاره شلده اسلت املا فعالیلت منسلجم و منظمی در 
کشلور انجام نشلده اسلت، بله طوری کله در حلال حاضر 35 
تشلکل در حوزه سلرمایه گلذاری جسلورانه در کشلورفعالیت 
ملی کننلد کله بیشلتر این تشلکل ها صنلدوق هلای پژوهش 

و فنلاوری و موسسلات هسلتند .
وی افلزود: خروجلی این تشلکل هلا بیش از 260 طرح اسلت 
کله باللغ بلر 460 میلیلارد ریال سلرمایه گذاری شلده اسلت، 
همچنیلن 6900 فقره تسلهیات از طریق موسسلات پرداخت 

شلده و تعلدادی ضمانلت نامه نیز صادر شلده اسلت.
دلیلری بیلان کلرد: بلا اشلاره بله ایلن کله 12 هلزار متقاضی 
بلرای دانلش بنیان شلدن هسلتند، افلزود: ورود این حلوزه به 
بلازار سلرمایه ملی توانلد فعالیلت خوبلی بلرای بازار سلرمایه 

. باشد 
بنیلان  از 2450 شلرکت کله مجلوز دانلش  داد:  ادامله  وی 
دریافلت کلرده انلد، 420 شلرکت درآملد و سلرمایه آن بیش 
 100 بلاالی  شلرکت   125 و  اسلت  ریلال  10میلیلارد  شلاز 

میلیلارد ریلال فلروش داشلته انلد.
وی بلا اشلاره بله تفاهلم نامله هملکاری دو جانبله با سلازمان 
بلورس و اوراق بهلادار یلادآور شلد: اکنون شلرایط بلرای ورود 
بله بلازار سلرمایه از طریلق تفاهلم نامله بین معاونلت علمی و 
سلازمان بلورس و اوراق بهلادار ایجاد شلده تا بتوانیلم فعالیت 

و طلرح آنهلا را توسلعه دهیم.
دلیلری گفلت: هملکاری در جهت ترویج سلرمایه گلذاری در 
حلوزه دانلش بنیان از طریق آشلنایی سلرمایه گلذاران بخش 
خصوصلی بلا ایلن حلوزه و آملوزش مفاهیلم، اصطاحلات و 
نحلوه فعالیلت در بازار سلرمایه بله فعاالن حوزه دانلش بنیان، 

یکلی از موضوعلات ایلن تفاهلم نامه به شلمار ملی رود.
وی بیلان کلرد: همچنیلن هملکاری در راسلتای راه انلدازی و 
تقویلت صنلدوق هلای سلرمایه گلذاری جسلورانه و همکاری 
در جهلت تسلهیل فرآیند ورود و تشلویق شلرکت های دانش 
بنیلان بله حضلور و اسلتفاده از ابزارها و نهادهلای تامین مالی 
بلازار سلرمایه از دیگلر موضوعلات ایلن تفاهلم نامه مشلترک 

محسلوب می شلود.

حمایت روسیه از اقدام های بانکی بین المللی ایران

ایلران  هلای  اقلدام  از  حمایلت  بلا  روسلیه  مرکلزی  بانلک 
بلرای تطابلق بیشلتر بلا اسلتانداردها و رویله هلای بانکلداری 
بین الملللی، همکاری بیشلتر بلا ایران در گروه هلای منطقه ای 

را خواسلتار شلد.
بله گلزارش ایرنلا از روابلط عمومی بانلک مرکزی، در حاشلیه 
بیسلت و پنجمیلن کنگلره بین الملللی تامین مالی در سلنت 
پترزبلورگ روسلیه، قائلم مقلام بانک مرکلزی ایلران و معاون 
بانلک مرکلزی روسلیه بر عزم خلود برای تعمیلق روابط بانکی 

بلا هدف گسلترش حجلم تجارت دو کشلور تاکیلد کردند.
در ایلن دیلدار، معاون بانک مرکزی روسلیه با اعلام حمایت از 
فعالیلت بانلک هلای تجاری روسلیه در ایران و ایجلاد ارتباطات 
کارگلزاری بانلک هلای دو کشلور از آمادگلی شلماری از بانلک 

هلای بزرگ روسلیه بلرای آغاز روابلط کارگزاری خبلر داد.
»اکبلر کمیجانلی« قائلم مقلام بانک مرکلزی، در کنگلره بین 
الملللی تامیلن ماللی بله تشلریح شلرایط اقتصادی کشلور در 

دوللت یازدهلم و دسلتاوردهای حاصلل شلده پرداخت.
بله گلزارش ایرنلا،  پلس از گام هلای جمهلوری اسلامی ایران 
در زمینله تصویلب قانلون مبارزه بلا تامین مالی تروریسلم در 
مجلس شلورای اسلامی و تایید آن از سلوی شلورای نگهبان 
و نیلز انجلام دیگلر اقلدام هلای مقتضلی در چارچلوب قوانین 
جمهلوری اسلامی ایلران، سلازمان بیلن دولتلی گلروه ویلژه 
اقلدام ماللی )فلت اف-FATF( در بیانیله اخیلر خود نسلبت 
بله ایلن تحلوالت واکنش مثبلت نشلان داد و برای نخسلتین 
بلار، نلام ایران را از گروهلی که در قعر فهرسلت رده بندی آن 
قلرار داشلت، حلذف کلرد و آن را به سلطح باالتلری ارتقا داد.
بله نوشلته بانلک مرکلزی جمهلوری اسلامی ایران، سلازمان 
بیلن دولتلی گلروه ویلژه اقلدام ماللی )فلت اف- FATF( یلا 
سلال  در   Groupe d›action financière )GAFI(
1989 و از سلوی وزیلران کشلورهای عضلو آن پایله گلذاری 
شلده اسلت. اکنلون نزدیک 198 کشلور بله صورت مسلتقیم 
یلا از طریلق گلروه هلای منطقله ای در ایلن نهلاد عضونلد یا 

توصیله هلای آن را بله اجلرا در آورده انلد.
هلدف ایلن نهلاد تدویلن اسلتانداردها و ارتقلای شلیوه اجرای 
ملوارد  در  عملیاتلی  و  مقرراتلی  قانونلی،  اقلدام هلای  موثلر 
مرتبلط بلا مبارزه با پولشلویی، تامیلن مالی تروریسلم و دیگر 
تهدیدهایلی اسلت کله قابلیلت اعتملاد بله نظلام ماللی بیلن 
الملللی را بله خطلر ملی انلدازد. از ایلن رو،  ایلن گلروه یلک 
مجموعله سیاسلتگذار اسلت کله توصیله هلای آن در فضلای 

بیلن الملللی مقبولیلت فراوانلی دارد.

اعالم تاریخ نشست هسته ای 
ایران  در سازمان ملل

سلازمان مللل اعلام کلرد کله 18 جلوالی )28 
برنامله  هلای  توافلق  اجلرای  وضعیلت  تیرملاه( 
هسلته ای ایلران را ملورد بحلث قلرار ملی دهلد.
بله گلزارش ایرنا، خبرگلزاری ایتارتاس روسلیه 
در ایلن بلاره گزارش داد که کورو بشلو نماینده 
دائملی ژاپن در سلازمان ملل و سلخنگوی این 
شلورا در ملاه جوالی، ایلن خبر را اعلام کرده 

است.
بله گفتله وی قلرار اسلت، بلان کی ملون دبیرکل 
سلازمان مللل گلزارش موضلوع اجرای مشلترک 
فعالیلت هلای وسلیع در بلاره اقلدام هلای انجلام 
شلده در بلاره برنامه هسلته ای ایلران را ارائه کند 
و در ایلن نشسلت هیچ تصمیمی گرفتله نخواهد 

. شد
بنلا به ایلن گزارش که در اسلپوتنیک نیلز بازتاب 
یافتله اسلت، وی افلزود: قصلد داریلم گلزارش 
دبیلرکل را مطابق قطعنامه 2231 شلورای امنیت 
سلازمان ملل در چارچوب اجرای برجام را تسللیم 

سلازمان ملل کنیم.

از سرگرفتن ساخت نیروگاه 
هسته ای ترکیه توسط روسیه

بنابلر اعام نماینلده روسلیه در آژانس بین المللی 
انلرژی اتمی  )IAEA( سلاخت نیروگاه هسلته ای 
آکویلو ترکیه بلا توجه به عادی سلازی روابط میان 

مسلکو و آنکارا از سلرگرفته می شود.
بله گزارش ایسلنا به نقل از اسلپوتنیک، والدیمیر 
گفلت:   آژانلس  در  روسلیه  نماینلده  ورونکلوف، 
کشلور  دو  میلان  روابلط  سلرگیری  از  به دنبلال 
سلاخت نیلروگاه هسلته ای آکویلو ترکیله ادامله 

خواهلد یافلت.
او تاکیلد کلرد: ملن فکلر می کنم که سلاخت این 

نیروگاه هسلته ای بله جلو حرکت خواهلد کرد.
در دسلامبر 2015 و پلس از ایجلاد تنلش میلان 
مسلکو و آنکارا، رسلانه های آمریکایی اعام کردند 
کله شلرکت روس اتلم روسلیه سلاخت نیلروگاه 
هسلته ای آکویلو را متوقلف کلرده اسلت و ترکیه 
در حال بررسلی دیگلر گزینه هلای احتمالی برای 

سلاخت نیلروگاه هسلته ای خود اسلت.
اگرچله شلرکت روس اتلم وزارت انلرژی ترکیه به 

سلرعت، ایلن ادعا را تکذیلب کردند.
مسلکو پلس از منهم شلدن دو جت خود توسلط 
ترکیله در ملرز سلوریه و ترکیله چندیلن پلروژه 
اسلتراتژیک مشلترک خود بلا ترکیله را به حالت 

تعلیلق در آورد.
هفتله گذشلته، والدیمیلر پوتیلن، رییس جمهور 
روسلیه در تملاس تلفنلی خلود با رجلب اردوغان 
همتلای تلرک خلود توافلق کردنلد تلا برخلی از 
روابلط دو جانبله خلود مثلل تجارت و توریسلم را 

از سلرگیرند.

کاهش 23 درصدی تجاوز از 
سرعت مجاز در جاده ها

رییس مرکز اجرائیات پلیلس راهور نیروی انتظامی 
از کاهلش 40 درصدی حرکت با دنده عقلب در آزاد 
راه هلا و بزرگراه هلا و 23 درصلدی تجلاوز از سلرعت 
نرخ هلای جدیلد جرایلم  اجلرای  از زملان  مجلاز 

رانندگلی در جاده های کشلور خبلر داد.
بله گلزارش ایرنلا، سلرهنگ احملد کرملی اسلد 
افلزود: از زملان افزایلش نلرخ جرایلم رانندگی در 
25 اسلفند سلال گذشلته تا کنلون در جاده های 
برون شلهری نداشلتن معاینله فنلی 44 درصلد، 
عدم اسلتفاده از کمربنلد ایمنی 34 درصلد و دور 
زدن در محلل ممنلوع 27 درصلد کاهلش یافلت.
وی افلزود: در عیلن حلال در این ملدت تجاوز 
از سلرعت 23 درصلد، حرکلت به طلور مارپیچ 
18 درصلد و سلبقت غیرمجلاز در راه هلای دو 
طرفه 17 درصد و سلبقت از راسلت 14 درصد 

کاهلش یافت.
رییلس مرکز اجرائیلات پلیس راهور ناجا با اشلاره 
بله ایلن که از زملان اعمال نرخ هلای جدید جرایم 
رانندگلی رفتار راننلدگان در جاده هلا بهبود یافته 
اسلت تاکیلد کلرد: در عیلن حلال انتظار ملی رود 
راننلدگان بلا رعایلت بیشلتر قوانیلن و مقلررات 
رانندگلی از تخلفلات رانندگلی خصوصلا تخلفات 

حادثه سلاز خلودداری کنند.

پرواز یک پهپاد بر فراز سایت 
هسته ای نظامی کارولینا

نیروی محافظ سایت رودخانه ساوانا )SRS( تأکید 
کرده که در ماه ژوئن چندین هواپیمای جاسوسی بر 
فراز این سایت دیده شده اند و هم اکنون اف.بی.آی 

در حال بررسی این موضوع است.
 SRS به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، سایت
که به شدت محافظت می شود شامل پسماندهای 

هسته ای و دیگر مواد خطرناک هسته ای است.
وزارت انرژی آمریکا تأکید کرده است که سایت 
SRS این گزارش ها را بسیار جدی تلقی می کند 
و  دولتی  فدرال،  نهادهای  با  در حال همکاری  و 

محلی مربوطه است.
استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در آمریکا به 
امری عادی تبدیل شده است و هم اکنون توسط 
عکاسان، طبیعت شناسان، دریانوردان و هم چنین 

برای سرگرمی مورد استفاده قرار می گیرد.

خبر

خبر

برشلمردن  سلنگین  جمهوربلا  رئیلس 
از  حفاظلت  تیلم  اعضلای  مسلئولیت 
تلاش  اظهارداشلت:  کشلور،  مسلئوالن 
بلرای حفلظ علزت و لطمله نخلوردن بله 
عظمت کشلور،  مسلئولیتی سلنگین اسلت 
کله اعضلای تیلم حفاظت بلر عهلده دارند.
حجت االسلام حسلن روحانلی در ضیافت 
افطلار خانلواده هلای اعضای تیلم حفاظت 
ریاسلت جمهلوری ، با تجلیلل از تاش ها 
و زحملات اعضلای تیم حفاظلت گفت: بی 
تردیلد در اجلر و ثلواب فعالیتهلای اعضای 
تیلم حفاظلت ، خانلواده هلای آنلان نیلز 
شلریک هسلتند و ملی داننلد  عزیزانشلان 
در مسلیر سلخت و دشلواری کله تلوام بلا 
فداکاری و رشلادت اسلت، حضلور یافته  و 

انجلام وظیفله ملی کنند.
رئیلس جمهلور بلا تاکید بلر اینکله »کاما 
نیروهلای  کار  اهمیلت  و  حساسلیت  بله 
حفاظلت واقفلم«،  افلزود: نیروهلای تیلم 
هلای  سلرمایه  از  کشلورمان  در  حفاظلت 
عظیلم انسلانی حفاظلت ملی کننلد و در 
ایلن راسلتا فلرد و شلخص مهلم نیسلت 

بلی  و  دارنلد  اهمیلت  هلا  جایلگاه  بلکله 
تردیلد اگلر انجلام ایلن ماموریلت هلا در 
مسلیر رضایلت الهلی باشلد، اجلر و پاداش 

بلی پایانلی خواهلد داشلت.
سلخنان  از  دیگلری  بخلش  در  روحانلی 
خلود بلا اشلاره بله فضایلل بلی پایلان ماه 
ایلن  مبلارک رمضلان گفلت: خداونلد در 
ملاه بلر بنلدگان خلود منلت گذاشلته و ما 

را شایسلته دانسلته و بلر سلر سلفره خلود 
لحظله  قلدر  بایلد   ، اسلت  کلرده  دعلوت 
لحظله روزهلا و شلب هلای ایلن ملاه عزیز 

را بدانیلم .
رئیلس جمهلور اظهارداشلت: هلر چقدر که 
بله روزهلای پایانلی ملاه مبلارک رمضلان 
نزدیلک ملی شلویم رحملت الهلی نیلز بلر 
بنلدگان بیشلتر ، دلهلا خالص تلر و ذهن ها 

پلاک تلر ملی شلود. یلک ملاه بلا میزبانلی 
بودیلم کله بزرگتریلن فخلر و افتخلار را بلر 
بنلدگان خلود عطا کلرده و در دعاهای دهه 
آخلر ماه مبلارک رمضان از محضلر خداوند 
متعلال ملی خواهیم که نلام ملا را در میان 
همله بنلدگان خوشلبخت خود قلرار داده و 
روحملان را با شلهدا و احسلان و نیکوکاری 
ملا را در باالتریلن مرتبه قلرار داده و پاک و 

خاللص از ایلن ملاه خارج شلویم.
آنچله  بله  رضایلت  همچنیلن  روحانلی 
خداونلد بلر بنلدگان خویلش عطلا فرموده 

را ملورد تاکیلد قلرار داد  .
رئیلس جمهلور در حاشلیه ایلن ضیافلت 
افطلار نیلز در فضایلی صمیملی بلا پلدر و 
مدافعلان  از  باقلری  عبلدا...  بلرادر شلهید 
حلرم و از اعضلای یلگان حفاظلت ریاسلت 
جمهلوری دیلدار و گفلت وگلو کلرد و از 
مقلام شلامخ شلهدای حلرم تجلیلل نمود.

 فرمانلده یلگان حفاظت ریاسلت جمهوری 
نیلزدر ابتلدای ایلن مراسلم  گزارشلی را از 
فعالیلت هلا و ماموریلت هلای یلگان تحت 

فرماندهلی خلود ارائله کرد.

روحانی:

حفظ عزت کشور مسئولیتی سنگین بر دوش تیم حفاظت است

اد      امه از صفحه1
نشلان  بله  شلرکت کنندگان  از  برخلی 
همبسلتگی با اتحادیه اروپا، ضمن در دسلت 
داشلتن پرچلم ایلن اتحادیله صورتشلان را با 

طلرح ایلن پرچلم رنلگ کلرده انلد.
ایلن بلرای چندمیلن بلار اسلت کله ملردم 
انگلیلس در مخالفلت بلا برگزیلت اقلدام بله 
برگلزاری راهپیمایلی و تجمع هلای اعتراضی 

می کننلد. 
هلزاران تن از شلهروندان انگلیسلی شلامگاه 
سه شلنبه ، بلا برگلزاری تجملع و راهپیمایی 
بله  را  اعتلراض خلود  لنلدن  قللب  در  آرام 
خلروج کشورشلان از اتحادیله اروپا به نمایش 

بودند. گذاشلته 
ملردم  اقشلار  پرشلور  و  گسلترده  حضلور 
خصوصلاً جوانلان از این تجمع ها، نشلانگر آن 
اسلت کله حداقل بخشلی از جامعله انگلیس 

حاضلر بله پذیلرش برگزیلت نیسلت .
ایلن  در  شلرکت کنندگان  از  یکلی  بیکلر 
تلرک  خواهلان  ملا  می گویلد:  راه پیمایلی 
اتحادیه اروپا نیسلتم و اگر حتی اگر بخواهید 
به تصمیم گرفته شلده در همه پرسلی احترام 
گذاشلته شلود کله بایسلتی ایلن کار صورت 
ملا  چشلم انداز  همچنلان  بایسلتی  گیلرد، 

اتحادیله اروپلا باشلد.

ملردم انگلسلتان در همله پرسلی روز 
پنجشلنبه 23 ژوئلن ) سلوم تیرماه ( 
بلا 51.9 درصلد رای موافلق در برابلر 
48.1 درصلد رای مخاللف به خروج از 

اتحادیله اروپلا رای مثبلت دادند.
در جریلان همه پرسلی خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپلا ، موافقان برگزیت 17 
میلیلون و 410 هلزار و 742 رأی و 
مخالفلان برگزیت 16 میلیلون و 141 

هلزار و 241 رأی آورده انلد.
املا در جریلان این همه پرسلی به رغم 
 59 برگزیلت،  بله  انگلیسلی ها  قاطلع  رأی 
درصلد از ملردم لنلدن بله ادامله حضلور در 

اتحادیله اروپلا رأی دادنلد.
اجلزای  میلان  از  همه پرسلی  ایلن  در 
تشلکیل دهنده بریتانیا شلامل انگلیلس، ولز، 
اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی ها 
و ولزی ها به برگزیت و بیشلتر اسلکاتلندی ها 
و ایرلندی هلا بله ادامله حضور کشورشلان در 

اتحادیله اروپلا رأی دادنلد.
دیویلد کاملرون نخسلت وزیر انگلیلس که از 
طرفلداران ماندن کشلورش در اتحادیله اروپا 
بلود، بله دنبلال اعام نتیجله همه پرسلی از 

سلمت خود اسلتعفا داد.
وی در اولیلن نشسلت پارلملان بعلد از همله 
پرسلی روز 23 ژوئن گفت کله برگزاری همه 
پرسلی دوملی در کار نیسلت و نخسلت وزیر 
بعلدی ملاده 50 پیمان لیسلبون کله ناظر بر 
رونلد خروج این کشلور از اتحادیه اروپا اسلت 

را فعلال خواهلد کرد.
برگلزاری  از  روز  هشلت  گذشلت  از  پلس 
اتحادیله  انگلیلس در  همه پرسلی عضویلت 
اروپلا و پیلروزی شلوک آور حامیلان برگزیت، 
تاکنون بیش از 4میلیون انگلیسلی با امضای 
توملاری، خواسلتار برگلزاری  مجلدد این همه 

پرسلی شلده اند.

و  آملوزش  کمیسلیون  رئیلس 
تحقیقلات مجللس با اشلاره به 
کمیسلیون  ایلن  هلای  برنامله 
در دوره جدیلد از توجله ویلژه 
بله مسلایل فرهنگلی در بخش 

آملوزش عاللی خبلر داد.
محملد مهدی زاهدی با اشلاره 
کمیسلیون  هلای  برنامله  بله 
مجللس  تحقیقلات  و  آملوزش 
شورای اسلامی در دوره جدید 
گفلت: در ایلن دوره امیدواریلم 
مقلام  رهنمودهلای  براسلاس 

و  باالدسلتی  اسلناد  رهبلری،  معظلم 
نیازهلای کشلور بتوانیلم چنلد اولویلت 
خلاص را تعییلن کلرده و تملام تمرکلز 
خلود را بلرای پیلاده و اجرایلی کلردن 
هملان چنلد اولویلت خاص قلرار دهیم.

وی ادامله داد: بله عنلوان مثال در بحث 
آملوزش و پلرورش اولویلت اصللی ملا 
ایلن اسلت کله سلند تحلول بنیادیلن 
آملوزش و پلرورش را پیاده کلرده و هر 
جایلی کله نیاز بله قانون و یلا تخصیص 

بودجله دارد ملا نیلز کملک کنیم.
é  آمایش سند  به  ویژه  توجه 

آموزش عالی و آموزش مهارتی
رئیس کمیسلیون آملوزش و تحقیقات 
در  افلزود:  اسلامی  شلورای  مجللس 
بخلش آموزش عاللی اولویلت جدی ما 
اجرایلی کلردن سلند آمایلش آملوزش 
عالی اسلت و سلپس توجه بله آموزش 
دارد  اهمیلت  العلاده  فلوق  مهارتلی 
هلای جلدی  اولویلت  جلزء  بایلد  کله 
جدیلد  دوره  در  آملوزش  کمیسلیون 

گیرد. قلرار 

زاهلدی ادامله داد: رابطله بیلن صنعلت 
تبدیلل  عبارتلی  بله  یلا  و  دانشلگاه  و 
دانلش بله ثلروت از دیگلر اولویلت های 
کمیسلیون در دوره جدیلد اسلت و  لذا 
توجله به اقتصاد و شلرکت هلای دانش 
برخلوردار  باالیلی  اهمیلت  از  بنیلان 
اسلت. درایلن راسلتا موضلوع مالکیلت 

معنلوی اهمیلت دارد.
قصلد  کله  دیگلری  بحلث  افلزود:  وی 
بپردازیلم  آن  بله  دوره  ایلن  در  داریلم 
و شلاید در دوره هلای پیلش مغفلول 
مانلده بلود، توجله بله مسلایل فرهنگی 
در آملوزش و پلرورش و آملوزش عاللی 

. ست ا
دیلدار  در  کلرد:  خاطرنشلان  وی 
اخیلر مقلام معظلم رهبلری بلا اسلاتید 
دانشلگاه، ایشلان فرمودند کله »فرهنگ 
در دانشلگاه یلک اصلل اسلت« بنابراین 
ویلژه  کارگلروه  یلک  داریلم  تصمیلم 
حلوزه فرهنلگ و تربیت اسلامی ایجاد 
مقلام  رهنمودهلای  بتوانیلم  تلا  کنیلم 
معظلم رهبلری، دغدغله هلای فرهنگی 
روحانیلت و مراجلع را پیگیلری کنیلم.

رئیس کمیسیون خبر داد:

برنامه های کمیسیون آموزش در دوره جدید

مدیرعاملل شلرکت مللی صلادرات گاز بلا 
صلادرات  بلرای  سلناریو  دو  اینکله  بیلان 
گاز بله افغانسلتان بله شلکل خلط لولله و 
سلی.ان.جی )گاز طبیعلی فشلرده( وجلود 
دارد، گفلت: طلرف افغانسلتانی بایلد طرح 
خلود را بلرای هلر دو گزینه ارایله کند و بر 
ایلن اسلاس، منتظلر دریافلت طلرح طرف 

هسلتیم. مقابل 
ایرنلا  بلا  وگلو  گفلت  در  کامللی  علیرضلا 
ایلران  مذاکلره  وضعیلت  آخریلن  دربلاره 
و افغانسلتان بلرای صلادرات گاز بله ایلن 
کشلور، افزود: بخلش خصوصی افغانسلتان 
تمایلل خلود بلرای واردات گاز از ایلران را 
اعلام کلرد و مذاکلره هایلی را انجلام داده 

. ست ا
وی دربلاره حجلم و قیملت گاز صادراتلی 
بله ایلن همسلایه شلرقی گفت: بر اسلاس 
طرحلی کله طلرف افغانسلتانی ارایله ملی 
کنلد، مشلخص خواهلد شلد ایلن کشلور 
ایلران  از  گاز  میلزان  چله  دارد  قصلد 
خریلداری کند و در گام بعلد درباره قیمت 

آن، مذاکلره ملی شلود.
گاز  صلادرات  مللی  شلرکت  مدیرعاملل 
افغانسلتانی  طلرف  همچنیلن  داد:  ادامله 
بایلد مشلخص کند در صلورت تمایل برای 
دریافلت گاز از طریق خلط لوله، قصد دارد 
گاز را در کلدام شلهر و نقطه مرزی تحویل 

. د بگیر
کامللی گفت: پلس از دریافلت گزینه های 
طلرف افغانسلتانی دربلاره میلزان، مسلیر 
و مبللغ، در مرحلله بعلد دربلاره صلادرات 
سلی.ان.جی  یلا  و  لولله  خلط  شلکل  بله 

شلد. خواهلد  تصمیم گیلری 
گاز  صلادرات  مللی  شلرکت  مدیرعاملل 
افلزود: بخلش خصوصلی افغانسلتان، پلس 
از انجلام مذاکلره و تعییلن گزینله نهایلی، 
مجوزهلای الزم را از دولت این کشلور اخذ 

کرد. خواهلد 
ایلران دارای بزرگتریلن  ایرنلا،  بله گلزارش 
ذخایر گازی دنیا بوده و سلومین تولیدکننده 
بلزرگ درجهلان نیلز به شلمار ملی رود و بر 
بلرای  از ظرفیلت هلای الزم  ایلن اسلاس، 

توسلعه صلادرات گاز برخلوردار اسلت.
با وجلود برخورداری ایلران از ذخایر بزرگ 
جایلگاه  از  اکنلون  هلم  کشلورمان  گازی، 
برخلوردار  صلادرات  عرصله  در  مطلوبلی 
تجلارت  درصلد  یلک  از  کمتلر  و  نیسلت 

دارد. اختیلار  در  را  گاز  جهانلی 
بزرگتریلن  عنلوان  بله  ترکیله  اکنلون، 
رود؛  ملی  شلمار  بله  ایلران  گاز  خریلدار 

ایران و ترکیه در هشلتم اوت سلال 1996 
الدیلن  نجلم  سلفر  جریلان  در  میلادی 
اربلکان نخسلت وزیر سلابق این کشلور به 
تهلران قلراردادی 25 سلاله بلرای تجلارت 
از  ترکیله  گاز  واردات  کردنلد؛  امضلا  گاز 
ایران در 10 دسلامبر سلال 2011 میادی 
شلروع شلده و از آن تاریلخ تاکنلون ادامله 

دارد.
بلر اسلاس قلرارداد مشلترک گازی تهلران 
– آنلکارا، بایلد سلاالنه حلدود 10 میلیارد 
ایلن  بله  ایلران  طبیعلی  گاز  مترمکعلب 

کشلور صلادر شلود. 
همچنیلن ایلران بلا جمهلوری آذربایجلان 
گاز  اسلاس  ایلن  بلر  و  دارد  گاز  سلواپ 
ایلن جمهلوری را بله منطقله خودمختلار 

نخجلوان منتقلل ملی کنلد.
کشلورمان همچنین با ارمنسلتان گاز را در 
مقابلل بلرق تهاتلر ملی کند به طلوری که 

حجلم اندکلی گاز را بله ارمنسلتان صادر و 
در مقابلل از این کشلور، بلرق وارد می کند.

خلط لولله صلادرات گاز ایلران بله علراق 
)بغلداد( نیلز بله تازگلی تکمیلل شلده و 
قلرار اسلت پس از رفلع تهدیلدات امنیتی، 

صلادرات گاز بله ایلن کشلور آغلاز شلود.
پاکسلتان کشلور دیگری اسلت کله تمایل 
خلود را بلرای واردات گاز از ایلران اعلام و 
قلراردادی را نیلز امضلا کلرده املا تاکنلون 
اقداملی برای سلاخت خط لولله انتقال گاز 

انجلام نداده اسلت.
بلر اسلاس قلرارداد گازی تهلران - اسلام 
آبلاد، تلا سلال آینلده ایلران بایلد بله طور 
میلیلون   21.5 حلدود  روزانله  متوسلط 
مترمکعلب گاز بله پاکسلتان صلادر کند و 
بلا وجلود مراحلل نهایلی سلاخت و آملاده 
سلازی خلط لولله انتقلال گاز ایلران، املا 
طلرف پاکسلتانی هنلوز سلاخت لولله گاز 
در خاک کشلور خلود را آغاز نکرده اسلت.
عملان مقصلد دیگلر گاز صادراتلی ایلران 
نامله میلان دو  اسلت. بلر اسلاس تفاهلم 
کشلور، سلاالنه  10 میلیلارد مترمکعب گاز 

بله عملان صلادر ملی شلود.
ایلران بله عملان بلرای 25  صلادرات گاز 
گاز  ارزش  و  شلده  ریلزی  برنامله  سلال 
صادراتلی در ایلن ملدت با توجله به قیمت 
هلای روز 60 میلیلارد دالر تخمین زده می 

. د شو
بیلن  نیلز  ای  اولیله  مذاکلرات  همچنیلن 
ایلران و کویلت و املارات متحلده عربلی 
بلرای صلادرات گاز انجلام شلده کله هنوز 

نهایلی نشلده اسلت.

دو سناریوی ایران برای صادرات گاز به افغانستان

تظاهرات گسترده انگلیسی ها 
در لندن علیه برگزیت
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عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه 
زیر یک  نشان می دهد طالق های  مطالعات 
سال زندگی زناشویی در حال افزایش است، 
گفت: 50 درصد طالق ها مربوط به سنوات 

زناشویی زیر 5 سال است.
شهال کاظمی پور در دومین نشست تخصصی 
سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طالق 
که در وزارت رفاه برگزار شد، به بیان نتایج 
مطالعه تطبیقی سطح و روند ازدواج و طالق 
اشاره کرد و گفت: در این مطالعه گذاره های 
مختلفی مطرح شده است. به عنوان مثال اگر 
تعداد ازدواج های زن و مرد در سال های 85 تا 
90 و همچنین 90 تا 94 کاهش یافته است، 
مطالعات  و  است  مجردی  کاهش  علت  به 
نشان می دهد شمار مردان مجرد 15 سال به 

باال رو به کاهش بوده است.
وی افزود: طی سال های 85 تا 90 بیشترین 
ازدواج در زنان در گروه های سنی 20 تا 24 
و 25 تا 29 سال اتفاق افتاده است. همچنین 
بیشترین طالق برای مردان در گروه سنی 20 
تا 24 سال است و هرچقدر سن زیاد می شود، 

نسبت طالق کاهش می یابد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه 
که  است  این  مطالعات  نتایج  از  دیگر  یکی 
طالق های زیر یک سال زندگی زناشویی در 

حال افزایش است، گفت: 50 درصد طالق ها 
مربوط به سنوات زناشویی زیر 5 سال است.

ستاد  رییس  فیروزفر،  ایسنا،  گزارش  به 
خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی 
نبود  از  نشست  این  در  تهران  شهرداری 
یک سیستم یکپارچه برای ساماندهی زنان 
 16 گفت:  و  کرد  گالیه  خانوار  سرپرست 
هزار و 537 پرونده در شهرداری تهران به 
ثبت رسیده است که هیچ کدام از این زنان 
سرپرست خانواده تحت پوشش هیچ نهادی 
نیستند و اغلب آنها به لحاظ درآمدی، دو 

کمیته  پوشش  تحت  زنان  از  باالتر  دهک 
زنان هستند.

وی افزود: از این 16 هزار نفر، 5000 نفر به 
علت  فوت همسر، 4000 نفر مطلقه، 1172 
مجرد قطعی و 4800 نفر بدسرپرست هستند 
و شناسنامه ندارند و در سطح طالق هستند 
روی  باید  کنیم  پیشگیری  بخواهیم  اگر  و 
این جمعیت بیشتر متمرکز باشیم. براساس 
مطالعات ما، میانگین سنی سرپرست خانوار 

شدن زنان از 51 به 40 سال رسیده است.
سرپرست  زنان  توانمندسازی  ستاد  رییس 

تا  کرد:  تاکید  تهران  شهرداری  خانوار 
دسترسی  جامع  و  واحد  سیستم  یک  به 
خود  وظایف  دستگاه  هر  و  باشیم  نداشته 
عمل  جزیره ای  این  شاهد  ندهد،  انجام  را 

کردن خواهیم بود.
آسیب های  مدیرکل  کردونی،  روزبه 
اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
باالترین  که  استان هایی  اینکه  بیان  با  نیز 
فرزندی  تک  باالترین  دارند،  را  نرخ طالق 
دیگر  سوی  از  گفت:  هستند  دارا  نیز  را 
استان هایی که باالترین سن طالق را دارند، 
فقیرترین استان ها هم نیستند و این نشان 
می دهد که مسائل اقتصادی از عوامل اصلی 
دقیق تری  مطالعات  باید  و  نیست  طالق 

درخصوص علل طالق انجام شود.
وزارت  اجتماعی  آسیب های  مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از 
مشکالتی که در این عرصه وجود دارد این 
تعامل  ارشد  مسووالن  میان  در  که  است 
نظری وجود ندارد و علت تاکید مقام معظم 
همین  اجتماعی  گفتان سازی  بر  رهبری 
می کنیم  پیشنهاد  است.  بوده  موضوع 
نشست هایی از این دست به دفعات برگزار 
تفاهم  به  مدیران  که  کند  کمک  تا  شود 

نظری در این خصوص برسند.

در نشست سیاستگذاری کنترل و کاهش طالق مطرح شد:

کاهش میانگین سنی زن سرپرست  شدن از 51 به 40 سال

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

به  نیر در نظر دارد نسبت  باستناد مصوبه شماره 117- 95/1/19   شورای محترم اسالمی شهر  نیر   شهرداری 
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

مرحله دوم

برای پرواز بی فرود شماره 655 ؛ 28 سال بعد

é مرجان سادات احمدی

»سیگنال های نیروهای نظامی ایران کامال واضح بود و جایی را برای اشتباه 
باقی نمی گذاشت« این جمله ای است که کاپیتان دیوید کارلسون فرمانده ناو 
»سایدز«در سال 2005، 17 سال بعد از انهدام پرواز مسافربری شماره 655 

شرکت هواپیمایی ایران  ایر توسط ناو »وینسنس« آمریکایی مطرح کرد .
کارلسون فرمانده ناو سایدز در زمان وقوع حادثه در نزدیکی ناو وینسنس قرار 
داشت. او میگوید نابودی هواپیمای ایرانی به دست راجرز نقطه اوج پرخاشگری 
وحشتناک کاپیتان راجرز است که از 4 هفته قبل شروع شده بود. منظور 
کارلسون حادثه ای بود که دقیقا یک ماه پیش از انهدام هواپیمای ایرانی و در 
12 خرداد 67 اتفاق افتاد. به گفته او در آن حادثه، ناو وینسنس بیش از حد به 
یک ناوچه ی ایرانی، که در حال انجام بازرسی قانونی از یک کشتی بود نزدیک 
شد. ناو وینسنس یک بالگرد را به فاصله 2 تا 3 مایلی ناوچه ی ایرانی فرستاد 
)در صورتی که براساس قانون، حداقل باید در 4 مایلی ناو ایرانی قرار می گرفت( 

و سپس بر چند قایق تندروی کوچک ایرانی آتش گشود.
دریادار بازنشسته یوچین الروک از مرکز اطالعات دفاعی نیز با اظهار نظری 
مشابه می گوید که ناو وینسنس اصوالً نباید برای عملیات به خلیج فارس اعزام 
می شد. ما در حال جنگ با ایران نبودیم و هیچ اعالن جنگی میان دو کشور 
وجود نداشت. هواپیمای ایرانی در یک محدوده هوافضای بین المللی بر فراز 
آب های بین المللی بود و آمریکا حق نداشت آن را برای هر هواپیمای مشکوک 
یا غیرمشکوک منطقه جنگی اعالم کند، زیرا رسماً با ایران در حال جنگ نبود. 

دلیلی هم وجود نداشت که ایرباس ایرانی به پیام های هشدار ما پاسخ دهد.
کاسپار واینبرگر، وزیر دفاع وقت ایاالت متحده نیز معتقد است کمبود وقت 
از لحظه ای که هواپیما به عنوان هدفی تهدید کننده شناسایی شد تا زمانی 
که خدمه باید تصمیم به شلیک یا عدم شلیک به آن را می گرفتند، موجب 
شتابزدگی در اخذ تصمیم شده است.  جان مک کین، سناتور جمهوری خواه 
از ایالت آریزونا و خلبان سابق نیروی دریایی و اسیر جنگی سابق در ویتنام 
که عضو کمیسیون تحقیق پیرامون حادثه انهدام  ایرباس ایرانی نیز بود، عقیده 
دارد ترکیب تکنولوژی پیشرفته و خطای انسانی تصمیم گیرندگان کم تجربه، 

خطرناکترین سناریو ممکن را به وجود می آورد.
پرواز مسافربری شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران ایر در 12 تیر 1367) 3 
ژوئیه 1988 میالدی( تهران را به مقصد دبی ترک کرده و بعد از توقف بین 
راهی در بندرعباس در آب های خلیج فارس به سمت دبی در حرکت بود 
که حدود ساعت 10:22  دقیقه صبح با شلیک موشک هدایت شونده از ناو 
یواس اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا سرنگون شد. 
در این فاجعه تمامی 290 سرنشین آن که شامل 254 مسافر ایرانی) 16 تن 
خدمه پرواز(، 46 مسافر غیر ایرانی و 66 کودک بود، جان باختند. این جنایت از 

نظر میزان تلفات انسانی، هفتمین جنایت مرگبار هوایی تاریخ است.
پس از این حادثه مقامات آمریکایی بالفاصله اعالم کردند که یک فروند 
هواپیمای اف-14 جمهوری اسالمی ایران را مورد هدف قرار داده اند. پس از 
روشن شدن نوع هواپیما، آمریکا ادعا کرد که در این مورد مرتکب اشتباه شده ، 
اما شواهد بعدی این نظر آنان را مردود جلوه داد. مقامات نظامی آمریکا اعالم 
کردند که هواپیمای ایرباس ایران در خارج از مسیر هوایی پرواز می کرده و  ناو 
آمریکایی نیز 7 بار اخطار رادیویی برای هواپیمای ایران مخابره کرده ولی جوابی 

دریافت نکرده است.
با آغاز جنگ ایران و عراق در سال 1359 )1980 میالدی(، این دو کشور 
دست به حمله علیه نفت کش ها و ترابری های تجاری یکدیگر زدند که به جنگ 
نفت کش ها معروف شد. از 29 آوریل 1988 به بعد، نیروی دریایی آمریکا اقدام 
به حفاظت از تمام کشتی های نفت کش و تجاری کشورهای بی طرف و دوست 
خود کرد تا از خطر حمله در امان باشند. در همین زمان، ناو جنگی یواس اس 
وینسنس متعلق به نیروی دریایی آمریکا، برای نظارت بیشتر بر جنوب خلیج 
فارس به منطقه فرستاده شد. این ناو دارای پیشرفته ترین سامانه دفاعی و 
مبارزه ای بود. فرماندهی ناو وینسنس نیز بر عهده ناخدا ویلیام راجرز بود که در 
5  اردیبهشت 1367 )25 آوریل 1988( از کالیفرنیا حرکت کرده و در 8 خرداد 

)29 مه( به بحرین رسیده بود.
ایران برای پیگیری این ترور آشکار هوایی ابتدا به ایکائو شکایت برد. در جلسه 
فوق العاده شورای ایکائو )سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری( در روز 14 
ژوئیه 1988 تصمیم گرفته شد که یک تیم حقیقت یاب برای بررسی عواملی 
که منجر به نابودی هواپیمای ایرباس ایرانی شده است، تشکیل شود. با وجود 
مخالفت های آمریکا، اما گزارش تیم تخصصی ایکائو مشخص می کند که در 
دقایق آخر تصمیم گیری برای هدف قرار دادن هواپیمای ایرانی بحث و جدلی 
بین 3 ناور سایدز، فورستال و وینسنس در گرفته است. این سه ناو تا 4 کیلومتر 

به آب های ایران تجاوز کرده بودند.
در ناو سایدز، عده ای هواپیما را یک هواپیمای مسافری و عده ای دیگر یک 
هواپیمای جنگی مهاجم تلقی نمودند. دو دقیقه بعد کارکنان مرکز اطالعاتی 
هوایی ناو وینسنس، گزارشی را مبنی بر اینکه هواپیمای مزبور اف14 می باشد، 
دریافت کردند. در همین حال کارکنان ناو سایدز فریاد زدند که هواپیما تجاری 

است، صبر کنید.
شورای مرکزی ایکائو پس از 2 روز بحث و تبادل نظر در مورد درخواست ایران 
برای رسیدگی به جنایت آمریکا در حمله به یک هواپیمای مسافربری ایران با 
صدور قطعنامه ای بدون این که نامی از آمریکا بیاورد، به کار خود پایان داد. 
ایکائو در بیانیه 6 بندی خود با اظهار تاسف عمیق و اعالم همدردی و تسلیت 
خود به دولت ایران و خانواده های قربانیان، استفاده سالح علیه هواپیمای 
غیرنظامی را محکوم کرد و خواستار تشکیل کمیته ای از جانب دبیرکل برای 

روشن شدن بیشتر حقایق امر شد.
نهایتا در گزارش نهایی هیئت حقیقت یاب پنتاگون به سرپرستی دریادار ویلیام 
فوگارتی نیز علت وقوع حادثه فشار روانی ناشی از قرار گرفتن در وضعیت جنگی 
برای نخستین بار اعالم شد و تصدیق شد که هواپیمای ایرباس در خطوط 
هوایی تجاری بین المللی پیش بینی شده پرواز می کرده و در زمان حادثه در 
ارتفاع دوازده هزار پایی )بیش از 3500 متر( قرار داشت و از لحظه پرواز به 
روند صعودی خود ادامه داده بود. دولت آمریکا هیچگاه مسئولیت وقوع حادثه 
را برعهده نگرفت و بر این نکته که ناخدای ناو جنگی چون خود را در معرض 

خطر می دید از خود دفاع نموده است، تأکید کرد.
جمهوری اسالمی ایران در 14 تیر 1367 طی نامه ای به رئیس شورای امنیت 
خواستار تشکیل جلسه فوری شورا برای رسیدگی به موضوع شد. 25 تیر 
1367 مطابق با 16 ژوئیه 1988 میالدی شورا تشکیل جلسه داد. از سوی 
جمهوری اسالمی ایران والیتی وزیر امور خارجه وقت ایران و از جانب امریکا 
جرج بوش معاون وقت رئیس جمهوری در جلسه حضور داشتند. جرج بوش 
در این جلسه اعالم کرد که مشکل اصلی در منطقه خلیج فارس این است که 
ایران قطعنامه های شورای امنیت برای پایان جنگ را نادیده گرفته و بیشتر 
اعضای دیگر شورای امنیت هم به حمایت از همین دیدگاه پرداختند هرچند 
نماینده شوروی عالوه بر درخواست از ایران برای پایان جنگ خواستار خروج 
نیروی دریایی آمریکا از منطقه شد. در نهایت قطعنامه 616 شورای امنیت 
در تاریخ 30 ژوئیه 1988 )29 تیرماه( به تصویب رسید که در آن ضمن 
تسلیت و ابراز همدردی با خانواده های قربانیان، بر ایجاد گروه تحقیق برای 
بررسی تمام حقایق موجود تاکید و از تمامی اعضای کنوانسیون 1944 شیکاگو، 
درخواست شد در همه شرایط، مقررات و رویه های سالمت هوانوردی کشوری 
به ویژه ضمائم آن کنوانسیون به منظور جلوگیری از چنین پیشامدهایی را دقیقاً 
مراعات نمایند. در عین حال لزوم اجرای فوری و کامل قطعنامه 598 شورای 
امنیت مورد تاکید قرار گرفت که شورا را به عنوان تنها مبنای حل جامع، 
عادالنه، شرافتمندانه و پایدار، منازعه میان ایران و عراق ابراز و پشتیبانی خود را 
از دبیر کل برای اجرای این قطعنامه اعالم و خود را ملزم به همکاری با دبیر کل 

برای تسریع در اجرای طرح اجرایی او می کرد.
جمهوری اسالمی ایران عالوه بر شورای امنیت و شورای ایکائو، شکایت خود را 
در دیوان بین المللی دادگستری الهه نیز مطرح کرد، اما در آنجا هم تنها به یک 
ابراز تاسف و تسلیت به بازماندگان سانحه ختم شد. سرانجام وزارت امور خارجه 
ایران موضوع حل اختالف را پذیرفت. نهایتا دولت آمریکا مبلغ حدود 300 هزار 
دالر برای هر قربانی شاغل و حدود 150 هزار دالر برای هر قربانی غیر شاغل به 
خانواده های قربانیان و همچنین 70 میلیون دالر برای خسارت ناشی از سقوط 
هواپیمای مسافربری پرداخت کرد. این مبالغ به صورت بالعوض و بدون قبول 
مسئولیت حادثه پرداخت شد و هیچ کدام از خدمه ناو وینسنس تحت پیگرد 
قرار نگرفتند. حتی ویلیام راجرز فرمانده ناو جنگی آمریکا در پایان خدمت خود 
مدال شجاعت دریافت کرد. هواپیمایی ایران ایر تا دی ماه 1390 همچنان از 

شماره پرواز 655 برای هواپیماهای تهران به دبی استفاده می کرد.
گفتنی است بسیاری از کارشناسان معتقدند این حادثه، عامدانه و برای افزایش 
فشار به ایران برای پذیرفتن قطعنامه 598 سازمان ملل متحد برای پایان گرفتن 

جنگ بین ایران و عراق انجام گرفته است.

رفتن شمخانی تکذیب شد 
و  تغییر  خصوص  در  ها  رسانه  برخی  خبرسازی 
جابجایی دبیر شورای عالی امنیت ملی تکذیب شد.

یک منبع آگاه در با مهر، جابجایی علی شمخانی از 
دبیری شورای عالی امنیت ملی را تکذیب کرد.

وی گفت: برخی رسانه ها در اقدامی غیر اخالقی 
موضوع بلندمدت بودن به نتیجه رسیدن تحقیقات 
ترور بیولوژیک را به رفتن شمخانی از شورای عالی 
امنیت ملی ارتباط داده اند. این منبع آگاه تاکید کرد 

که ضروری است این خبرسازی اصالح شود.
گفتنی است علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی روز گذشته در حاشیه راهپیمایی روز قدس در 
مصاحبه با خبرنگاران درباره علت مرگ علی دادمان 
فرزند شهید رحمان دادمان تاکید کرد: تصور می کنم 
اینکه علت مرگ علی دادمان حمله بیوتروریستی باشد 
یک حدس و گمان است و موضوعی نیست که بخواهد 
خبری، رسانه ای و تبلیغاتی باشد. ما از قبل هم مواردی 
داشته ایم و گزارش هایی درباره برخی افراد دیگر هم به 
دست ما رسیده است. بعضی از موارد قبالٌ رسیدگی 
شده و یک دستگاه امنیتی در یک مورد مربوط به 
خود به این مسئله رسیدگی کرده ولی به نتیجه منفی 
رسیده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: 
اینگونه نیست که بتوانیم در حال حاضر راجع به آن 
اظهار نظر کنیم و باید ببینیم این اقدام کجا و چگونه 
انجام شده است. اگر تا پایان بررسی این موضوع در 
شورای عالی امنیت ملی حضور داشتم، حتماً گزارش 

علت مرگ علی دادمان را به مردم می دهم.

دوستی با ایران، از اصول 
سیاست خارجی پاکستان 

دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور سیاست 
خارجی، حفظ و تقویت روابط کشورش با جمهوری 
اسالمی ایران را به عنوان یک کشور همسایه و برادر، 
از اصول اساسی سیاست خارجی اسالم آباد برشمرد.

ایران  ایرنا گفت:  گوبا  و  در گفت  فاطمی‹  ›طارق 
همسایه بسیار مهم ما است و سفر سه ماه پیش 
به  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری  روحانی  حسن 
پاکستان، سفری پردستاورد بود که در شرایط مهم 

بعد از لغو تحریم ها انجام شد.
و  پاکستان  و  ایران  تاریخی  روابط  اشاره  با  وی 
حمایت های دو کشور از یکدیگر در شرایط سخت، 
به عنوان یک کشور  ایران  با  روابط  تقویت  گفت: 
همسایه و مهم، از مهم ترین اولویت های سیاست 
خارجی دولت پاکستان است و محمد نواز شریف 
تقویت  بر ضرورت  همواره  پاکستان  وزیر  نخست 

روابط دوستانه با همسایگان تاکید کرده است.
چابهار  بندر  به  اشاره  با  همچنین  فاطمی  طارق 
ایران و بندر گوادر پاکستان، تاکید کرد که این دو 
هرگز رقیب هم محسوب نمی شوند بکله مکمل 
هم هستند و قرار است از طریق یک بزرگراه به هم 
متصل شوند. این دیپلمات عالی پاکستان با اشاره به 
قرارداد خط لوله گاز ایران-پاکستان)آی.پی(، تاکید 
کرد: پاکستان کامال مصمم ومشتاق به اجرا و تکمیل 
این طرح است و قرارداد احداث خط لوله گاز از بندر 
›گوادر‹ به ›نوابشاه‹ نهایی شده و با اجرای این بخش 
از خط لوله، تنها حدود 80 کیلومتر از این طرح تا 
متصل شدن به مرز ایران باقی می ماند که بالفاصله 

پس از رفع موانع موجود، انجام خواهد شد.
ایران- گاز  لوله  خط  اجرای  که  کرد  تاکید  وی 
پاکستان در خط مقدم اولویت های پاکستان است.

طارق فاطمی گفت: با وجود اینکه هنوز تحریم های 
مربوط به قراردادهای دالری با ایران کامال رفع نشده 
است، اما پاکستان همچنان مصمم به اجرای طرح 

خط لوله گاز آی.پی است.

مجروح شدن زوار خانه خدا نمونه 
دیگری از بی تدبیری سعودی ها 

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس مجروح شدن 18 نفر از حجاج خانه خدا 
در اطراف مسجدالحرام به دلیل ازدحام جمعیت را 
نمونه دیگری از بی کفایتی سعودی ها در مدیریت 
همکاری  سازمان  که  کرد  تاکید  و  دانست  حج 
کشورهای اسالمی باید طرح مشارکتی برای مدیرت 

حج ارائه دهند.
به  اشاره  با  ایسنا  با  علیرضا رحیمی در گفت وگو 
مصدومیت 18 نفر از حجاج خانه خدا در اطراف 
مسجدالحرام به دلیل ازدحام جمعیت گفت: در حالی 
این حادثه رخ داد که فاجعه منا در سال گذشته 
آزمون عمومی و مشهودی از عملکرد عربستان در 
مدیریت حج بود و الزم است کشورهای اسالمی 
اجماعی برای همگرایی کل کشورهای اسالمی برای 

مدیریت حج داشته باشند.
به  توجه  با  اسالمی  اینکه کشورهای  بیان  با  وی 
حج  مدیریت  در  عربستان  ناکارآمدی  و  ضعف 
به  باید  و حجاج  مسلمانان  منافع  تامین  برای  و 
با  افزود:  کنند،  پیدا  ورود  حج  مدیریت  موضوع 
توجه به اینکه بعد از فاجعه منا عربستان با فرافکنی 
گزارش جامعی به کشورهای مسلمان به خصوص 
خانواده های قربانیان ارائه نکرد و کارهای حقوقی و 
قانونی اش را انجام نداد، سازمان همکاری کشورهای 
عربستان  از  موضوع  این  به  ورود  با  باید  اسالمی 

خواستار ارائه گزارش جامعی شود.

یادداشتخبر

استان  سه  انتخاب  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان به عنوان 
پایلوت اقتصاد مقاومتی گفت: عمده بار تحقق 
اقتصاد مقاومتی بر دوش مردم است و دولت 

در این زمینه حمایت و پشتیبانی می کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران 
پیشتاز  زمینه  این  در  کرمان  استان  افزود: 
است و با مدیریت خوب خود و هماهنگی 
و همکاری موجود بین نمایندگان مجلس، 
جماعات  و  جمعه  ائمه  و  اجرایی  مدیران 
تحقق  در  نمونه  استانی  که  است  مصمم 
معظم  رهبر  تاکید  مورد  مقاومتی  اقتصاد 

انقالب اسالمی و ریاست جمهوری باشد.
کرمان  استان  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  که  امروز  و  شده  انجام  خوبی  کارهای 
خدمت مردم و مدیران این استان هستیم، 
عملکرد این استان در مسیر اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد  های  طرح  از  و  کرده  بررسی  را 

مقاومتی نیز بازدید خواهیم کرد.
وزیر کشور پیگیری مصوبات جلسات اقتصاد 
سفر خود  های  برنامه  دیگر  از  را  مقاومتی 
برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با مشارکت 

زرین  تاریخ  در  اقتصاد  عرصه  در  مردم 
ایران برگی به نام کرمان در عرصه اقتصاد 

مقاومتی ثبت شود.
بازدید از چند پروژه اقتصادی و توسعه ای، 

اقتصاد  فرماندهی  در نشست ستاد  شرکت 
فعاالن  با  دیدار  اداری،  شورای  و  مقاومتی 
اقتصادی استان و حضور در گفتگوی ویژه 
سیمای مرکز کرمان از برنامه های سفر دو 

روزه وزیر کشور به کرمان است.
امسال  ماه  اردیبهشت  سفر  در  کرمان 
به  امید  و  تدبیر  و کاروان  رئیس جمهوری 
این استان به عنوان سومین استان پایلوت 

اقتصاد مقاومتی در کشور معرفی شد.
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  تصمیم  براساس 
برای  استان  این  کرمان،  استان  مقاومتی 
اقتصاد  های  طرح  و  های  برنامه  اجرای 
مقاومتی به هشت منطقه تقسیم شده است.

طرح شهر نمونه اقتصاد مقاومتی نیز از سال 
1393 با مشارکت بنیاد مستضعفان انقالب 
بومی  توانمندی های  بر  تکیه  با  و  اسالمی 
و محلی در شهرستان قلعه گنج در جنوب 

استان کرمان در دست اجراست.

وزیر کشور:

اقتصاد مقاومتی با تالش مردم و حمایت دولت محقق می شود

کشور  وزارت  انتخابات  دفتر  مدیرکل 
نگهبان  شورای  با  را  رایزنی ها  گفت: 
انتخابات  برگزاری  زمان  تعیین  برای 
در  جمهوری  ریاست  دوره  دوازدهمین 

سال 1396 آغاز کرده ایم.
به  توجه  با  افزود:  مطلق  پورعلی  علی 
مصادف  آینده  سال  خردادماه  اینکه 
برگزاری  و  است  رمضان  مبارک  ماه  با 
در  است  دشوار  ماه  این  در  انتخابات 
انتخابات  برگزاری  زمان  تغییر  خصوص 
انجام  نگهبان  شورای  با  هایی  رایزنی 

داده ایم.
ماه  یک  قانون  براساس  داد:  ادامه  وی 

فعالیت  بکار  زمان شروع  از  قبل 
انتخابات  باید  جمهوری  رئیس 
که  آنجا  از  و  باشد  شده  تمام 
با  مصادف  آینده  سال  خردادماه 
کار  و  است  رمضان  مبارک  ماه 
افرادی که می خواهند در  برای 
و  یابند  حضور  ها  صندوق  پای 
آرا  شمارش  برای  نیز  روز  چند 
باشند  داشته  حضور  محل  در 
ایم  کرده  پیشنهاد  است  سخت 
که انتخابات یک ماه قبل از ماه 

مبارک رمضان برگزار شود.
مدیـرکل دفتـر انتخابـات وزارت کشـور 
گفـت: همچنیـن سـال آینـده همزمان 
با انتخابات ریاسـت جمهـوری انتخابات 
پنجمیـن دوره شـورای اسـالمی شـهر 
و روسـتا را داریـم کـه ایـن همزمانـی 
بیشـتر  را  انـدرکاران  دسـت  درگیـری 

می کنـد.
پورعلی مطلق افزود: امیدواریم در اولین 
با شورای  از عید فطر  نشستی که پس 
نگهبان داریم بتوانیم در خصوص زمان 
تصمیم  آینده  سال  انتخابات  برگزاری 

گیری کنیم.

دزدان  قایــق  فرونــد  دوازده 
نفــر   115 حامــل  دریایــی 
ربــودن  قصــد  کــه  مســلح 
ــی را  ــد نفتکــش ایران ــک فرون ی
ــع  ــه موق ــور ب ــا حض ــتند ب داش
ــروی  ــم نی ــل و یک ــروه چه ناوگ
و  مواجــه  ارتــش  دریایــی 

شــدند. متــواری 
بـه گـزارش ایسـنا، بـه نقـل از 
روابـط عمومـی نیـروی دریایـی 
ارتـش، 12 فرونـد قایـق دزدان 
بـاب  تنگـه  حوالـی  در  دریایـی 

فرونـد  یـک  ربـودن  قصـد  المنـدب 
پـس  کـه  داشـتند  را  ایرانـی  نفتکـش 
از مواجهـه بـا حضـور ناوشـکن شـهید 

شـدند. متـواری  نقـدی  دریابـان 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، دزدان دریایی 
 3 فاصلـه  بـه  و  اسـتعداد  همـان  بـا 
سـاعت، بـار دیگـر بـه سـمت نفتکـش 
هـم  بـاز  کـه  آوردنـد  هجـوم  ایرانـی 
ناوگـروه چهـل و یکـم نیـروی دریایـی 

نـاکام گذاشـت. را  آنهـا  ارتـش 
ناوگـروه چهـل و یکـم نیـروی دریایـی 
شـهید  ناوشـکن  از  متشـکل  ارتـش 

دریابـان نقـدی و ناو جمهوری اسـالمی 
دو  حملـه  دفـع  از  پـس  الوان  ایـران 
مرحلـه ای دزدان دریایـی بـه نفتکـش 
ایرانـی، ایـن شـناور را تـا رسـیدن بـه 
مسـیر و منطقـه امـن اسـکورت کـرد.

اواسـط  ناوگـروه  ایـن  اسـت  گفتنـی 
منظـور  بـه  سـالجاری  مـاه  خـرداد 
خطـوط  امنیـت  تأمیـن  برقـراری 
پیـام  اعـالم  کشـتیرانی،  و  مواصالتـی 
صلـح و دوسـتی بـه کشـورهای منطقه 
و نیـز اهتـزاز پرچم  جمهوری اسـالمی 
ایـران در آبهـای آزاد و بیـن المللـی به 

شـد. اعـزام  مأموریـت 

با حضور به موقع ناوگروه چهل و یکم نیروی دریایی ارتش؛

115 دزد دریایی در حمله به نفتکش ایرانی 
ناکام ماندند

پورعلی مطلق خبر داد:

احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
پیش از خرداد 96

صهیونیستی  رژیم  های  افکن  بمب 
قدس،  جهانی  روز  از  پس  روز  یک 

نوار غزه را بمباران کردند.
شبکه خبری اسکای نیوز روز شنبه 
رژیم  های  افکن  بمب  داد:  گزارش 
مختلفی  اهداف  امروز  صهیونیستی 
را در نوار غزه به بهانه شلیک موشک 
نوار  از  پایانی روز جمعه  در ساعات 
غزه به سمت سرزمین های اشغالی 

بمباران کردند.
حمالت  این  گزارش  این  اساس  بر 
هوایی خسارات مادی زیادی برجای 

گذاشت.

برپایه این گزارش، در حمله هوایی 
نظامی  مواضع  صهیونیستی  رژیم 
یک  قسام،  عزالدین  های  گردان 
الزیتون  منطقه  در  آهنگری  کارگاه 
گردان  به  وابسته  عسقالن  پایگاه  و 
در  الهیا  بیت  شهرک  در  القسام 
قرار  هدف  مورد  غزه  نوار  شمال 

گرفت.
بنابراین گزارش هنوز از میزان دقیق 
منتشر  گزارشی  خسارات  و  تلفات 

نشده است.
به گزارش اسکای نیوز، ارتش رژیم 
ای  بیانیه  در  پیشتر  صهیونیستی 

هواپیماهای رژیم صهیونیستی نوار غزه 
را بمباران کردند
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در  کشوری  مسوالن  روزها  این  که  اصطالحی 
رسانه های خبری در خصوص آن بحث وگفت و 
گو دارند »اقتصاد مقاومتی« است که در شرایط 
تحریم های کشورهای غربی در برابر ایران صورت 

گرفت.
که  شده  گفته  بسیاری  مطالب  خصوص  این  در 
کرد  بسنده  ها  سخن  و  حرف  به  توان  نمی  تنها 

بلکه اقدامی جهادی می طلبد.
اجرای  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  های  راه  از  یکی 
صحیح قانون و اقدام و عمل به کلیه مواردی است 
تبیین  و  تدوین  اقتصاد  نوع  این  خصوص  در  که 
در  را  موارد  آن  از  یکی  توان  می  که  است  شده 

مبارزه با فساد ذکر کرد.
فساد مانع تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

بسیاری  صدای  تازگی  به  که  مواردی  از  یکی 
درآورده وجود فیش های نجومی است که برخی 
دریافت  بانکی  مدیران  جمله  از  باال  رده  مدیران 
در  همدان  مردم  نماینده  پیش  اند. چندی  کرده 
نجومی  فیش های  وجود  از  انتقاد  با  دهم  مجلس 
گفت که وجود چنین فیش های چند ده میلیونی 
اقتصادی  سخت  شرایط  در  میلیونی  صد  چند  و 

مردم را آزرده خاطر کرده است.
مردم  که  شرایطی  در  شد  آور  یاد  خجسته  امیر 
وجود  می کنند  سر  اقتصادی  بد  وضعیت  با  ما 

فیش های میلیونی خاطر آن ها را آزرده می کند.
ورود  است  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  باعث  آنچه 
از  تنها  که  است  زا   بیرون  و  زا  درون  سرمایه 
و  ها  گذاری  سرمایه  انحراف  از  پیشگیری  طریق 
مقابله با فساد محقق می شود. با وجود بی ثباتی 
و قانون گریزی در کشور چه سرمایه گذار داخلی 
و چه خارجی رغبتی به سرمایه گذاری نداشته و 
در واقع سرمایه خود را در خطر دیده و از این امر 

منصرف می شود.
آسیب شناسی و کارشناسی اقتصاد مقاومتی

ایجاد زیرساخت های مناسب در  هرگونه فعالیت 
ایجاد  راستای  در  تولیدی  فعالیت  و  اقتصادی 
و  فساد  با  مبارزه  اقتصادی  موانع  رفع  و  اشتغال 
فضای  به  که  است  مواردی  جامعه  امنیت  تأمین 
کسب و کار و رونق آن در جامعه کمک کرده و 
این امر تنها با احساس امنیت سرمایه گذار امکان 

پذیر می باشد.
سرمایه گذاری  و  اشتغال  زمینه های  کردن  فراهم 

با  کشور  مختلف  های  استان  در 
به  با نگرش  و  انجام کار کارشناسی 
باید صورت  که  کاری  نوع  و  منطقه 
و  کرده  کمک  فضا  این  به  گیرد 
در  نوعی  به  خود  اشتغال  ایجاد 

امنیت جامعه نیز تاثیر گذار است.
تعیین اولویتها، پیشگیری از انحراف 
هدایت  گذاری،  سرمایه  امر  در 
های  فعالیت  به  ها  گذاری  سرمایه 
با بازده مناسب مورد تاکید هستند. 
رسیدن به این اهداف مستلزم توجه 
به موضوعاتی اساسی نظیر پایبندی 
به قانون و زدودن فساد در الیه های 
پیدا و پنهان فرآیندهای کاری است.
از  با فساد و رانت خواری یکی  مقابله 
اقتصاد  تحقق  زمینه های  مهمترین 
های  سازمان  که  است  مقاومتی 
های  سازمان  و  نظارتی  بازرسی، 
در  دقیق  نظارت  با  توانند  می  تابعه 
رفع بیکاری و مقابله با فساد و رانت 
خواری زمینه های اقتصاد مقاومتی را 

فراهم کنند.
و  کارمندان  صحیح  آموزش   -
چالش  و  موانع  رفع  و  کارگران 
کوچک  های  بنگاه  روی  پیش  های 

با  که  امر  این  تحقق  برای  است  راهی  متوسط  و 
پرداخت وام های به نسبت کمتر با سود کم یکی 

از برطرف کردن این موانع است.
- شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد از موضوعاتی 
است  فساد  با  مقابله  و  پیشگیری  برای  پراهمیت 
مقاومتی  اقتصاد  های  برنامه  پیگیری  البته  که 
گانه،  سه  قوای  بلکه  نیست  دولت  عهده  بر  فقط 
نهادهای مختلف و آحاد جامعه نیز در این زمینه 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  که  چرا  دارند  مسئولیت 
می  را  عمومی  مشارکت  و  است  ملی  ای  وظیفه 

طلبد.
- نظارت بر پروژه های ملی، شفاف سازی و سالم 
مانع  که  است  مواردی  جمله  از  قراردادها  سازی 
از رواج فساد در کشور شده و پیگیری جدی در 
خواهد  فساد  چشمگیر  کاهش  باعث  آن  اجرای 

بود.
همه  پشتکار  و  همت  نیازمند  فساد  با  مبارزه   -

ها  گلوگاه  شناسایی  با  که  است  نظام  مسووالن 
و منافذ ظهور آن می توان مانع اشاعه فساد شد 
جمله  انداز  شده  تصویب  که  قوانین  برخی  مانند 
قوانین مالکیت زمین اما هنوز اجرا نشده اند و یا 
برخی خال های قانونی که فرد با اطالع از آن رانت 
ایجاد کرده و به این وسیله ثروت هنگفتی را از آن 
خود و ضرر جبران ناپذیری را به پیکره جامعه و 

مردم وارد می کند.
مسووالن دست به کار شوند

چند  در  جمهور؛  رئیس  اول  معاون  از  نقل  به 
دستگاه  سوی  از  بسیاری  های  گزارش  اخیر  ماه 
های نظارتی، امنیتی و اطالعاتی کشور، از بخش 
های گمرک، مالیات، بانکها، شهرداریها، معامالت 
بخش  مهمترین  عنوان  به  اسناد  و  ثبت  و  دولتی 
که  است  شده  برده  نام  کشور  در  فسادخیز  های 
با آن مقابله کرده و توان  باید  نگاه جهانگیری  از 

دستگاه های نظارتی بر آن متمرکز شوند.
براساس گزارش معاون سازمان مدیریت و برنامه 

سالم  و  سازی  شفاف  ملی  برنامه  کشور،  ریزی 
سازی اقتصاد دارای 6 طرح و 15 پروژه است که 
الکترونیک و  از: دولت  طرح های مذکور عبارتند 
همراه، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، شفاف 
اقتصادی،  اداری و  با فساد مالی،  سازی و مبارزه 
با فساد، توسعه و  اقدامات فرهنگ مبارزه  توسعه 
حمایت از مالکیت فکری و امنیت حقوقی مالکیت 

و توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک می باشد.
از  که  باورند  این  بر  نیز  اقتصادی  کارشناسان 
مقاومتی«  »اقتصاد  بازدارنده  عوامل  بزرگ ترین 
طبقه ای  میان  که  فسادی  است،  اقتصادی  فساد 
حتی  و  یافته  افزایش  و  رشد  حال  در  جامعه  از 
و سبب سوق  است  گرفته  فرا  هم  را  بانکی  نظام 
دادن اقتصاد به سمت فعالیت های غیر تولیدی و 

سوداگرانه شده است.
آنچه مسلم است و با تکیه بر تجربه دیگر کشورهای 
توسعه یافته می توان به آن دست یافت، رسیدن به 
اقتصاد مقاومتی تنها در مواقع تحریم و یا تهاجم 

به  رسیدن  برای  بلکه  نیست، 
جهش  و  اقتصادی  استقالل 
موانع  برخی  به  باید  اقتصادی 
که تاکنون نسبت به آن برنامه و 
یا اعتراضی نداشتیم تجدید نظر 
کرده و اقتصاد ضعیف خود را از 
این وابستگی به اقتصاد مستقل 

تغییر دهیم.
تغییر نگرش در اقتصاد ایران 

اقتصاد به مفهوم جدید در ایران
طبق  کارشناسان  برخی  نگاه  از 
اقتصاد  کشور،  اساسی  قانون 
این  که  هدف  نه  است،  وسیله 
دیدگاه  خالف  بر  دقیقا  موضوع 
است؛  داری  سرمایه  اقتصاد 
استاد  رزاقی  دکتر  نگاه  از 
دانشگاه  اقتصاد  بازنشسته 
تهران؛ در زندگی اقتصادی یک 
است  ابزاری  اقتصاد  مسلمان، 
در مسیر بندگی کردن و مفهوم 
بدون  لذت،  و  سود  حداکثر 
و  اخروی  پاداش  کسب  به  نگاه 
ندارد.  معنایی  خداوند  رضایت 
به همین جهت است که لذت ها 
به  که  آنجا  تا  می شود  محدود 
انسانیت انسان ها لطمه وارد نکند. ولی در دیدگاه 
همه  محور  انسان  لیبرال،  اقتصاد  و  سرمایه داری 
آلوده  کننده  تولید  و  کننده  مصرف  و  است  چیز 
آن ها  هستند.  سود  و  لذت  حداکثر  مفاهیم  به 
مفهوم  این  قانون.  مگر  ندارند،  محدودیتی  هیچ 
و  اقتصاد  به  اسالم  نگاه  به  توجه  با  ایران  در 
کسب سود و منفعت به گونه ای دیگر است کار 
برای کسب روزی حالل مورد تشویق و  و تالش 
تایید اسالم است و از دیدگاه ائمه معصوم )علیهم 
اسالم  دین  است.  کار  تفریح  بزرگ ترین  السالم( 
به رسمیت  با  را  تعاون و خلق ثروت  کار، تالش، 
شناختن مالکیت افراد، مورد تحسین قرار می دهد 
و از جمع آوری و ذخیره کردن مال نهی می کند. 
کارخانه  و  مزرعه  و  جامعه  در  که  ثروتی  و  مال 
مورد  نکند،  سودآوری  و  نباشد  مولد  و  نچرخد 
دنبال  به  منفی  آثار  که  چرا  نیست.  اسالم  تایید 
اینجا    می زند.  هم  به  را  اقتصادی  نظم  و  دارد 

محدودیت  ثروت  برای  که  است  نقطه ای  همان 
اصل  که طبق  بدانید  است  جالب  می شود.  ایجاد 
اشتغال  فضای  بایستی  دولت  اساسی،  قانون   44
که  کند  آماده  جامعه  افراد  برای  گونه ای  به  را 
بار کار کردن، یک شغل داشتن،  هر کس با یک 
برآورده کند و در  را  نیازهای اساسی خود  بتواند 
لحاظ  از  ارتقای خود  و  به رشد  مانده  باقی  زمان 

فعالیت های اجتماعی، معنوی و... بپردازد.
گونه  همین  نیز  مصرف  مقوله  به  اسالم  نگاه 
است، نگاهی که اقتصاد مقاومتی هم از آن نشات 
می گیرد؛ شیوه مصرف بایستی با تدبیر باشد و به 
مبنای  بر  نشود.  نزدیک  اسراف  یا  گرایی  تجمل 
داخل  در  که  را  کاالهایی  راحل،  امام  اندیشه 
ندارد که مصرف  تولید کنیم، ضرورتی  نمی توانیم 
دیدگاه  در  اساسی.  نیازهای  مورد  در  مگر  کنیم، 
تغییر  را  ما  فرهنگ  که  مصرفی  همچنین  ایشان 
مصرف  الگوی  بنابراین  نیست.  تایید  مورد  دهد، 
فعلی جامعه ما به دلیل ترویج غلط مصرف گرایی 
نیاز به اصالح و بازنگری دارد. اصالح الگوی مصرف، 
تغییر نگاه ما به کار و خلق ثروت حالل و گردش 
آن در اقتصاد و... از ملزومات اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد مقاومتی و اهداف آن موضوعاتی نیستندکه 
بلکه  شوند  محقق  تصادفی  و  اتفاقی  صورت  به 
نظارت  اجرای کارشناسانه،  ریزی،  برنامه  مستلزم 
تمامی  در  ومداوم  دقیق  شناسی  وآسیب  فراگیر 

بخش ها است. 
نامه  وآئین  قوانین  بازبینی  و  شناسایی  مطالعه، 
های اجرایی که فعاالن اقتصادی به صورت مستمر 
تولید  از  صیانت  هدف  با  هستند  روبرو  آنها  با 
اهداف سیاست های  ملزومات تحقق  از  وتجارت، 
پاسداری  و  صیانت  این  و  است  مقاومتی  اقتصاد 
فساد  با  آنکه  مگر  نیست؛  پذیر  امکان  سرمایه  از 
اقتصاد  مبارزه شده و موانع و چالش های تحقق 
اهداف  این  موانع  از  یکی  شود.  برطرف  مقاومتی 
سرمایه  تا  است  امور  تمامی  در  فساد  با  مبارزه 
سرمایه  روانی  و  روحی  امنیت  احساس  با  گذار 

خود را در تحقق و پویایی اقتصاد بکار گیرد.
آنچه در مورد  به نظر می رسد  اینکه  سخن آخر 
با  تنها  گیرد  می  صورت  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
تبلیغات امکان پذیر نیست، بلکه با برنامه ریزی و 

حرکتی جهادی امکان پذیر می باشد.

تحقق اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد
خانی نژاد              

آگهی مفقودی
به شماره سالح 3201301 ساخت  ته پر کالیبر 12  لول  جواز حمل سالح تک 
اعتبار  از درجه  نام مسعود روح تاهی مفقود گردیده و  به  ترکیه مدل چخماخی 

ساقط می باشد.
بابلسر

آگهی ابالغ
خواهان جعفرسبتاوی دادخواستی بطرفیت خوانده عبدا... جعفرسلطان به خواسته 
که  خرمشهرنموده  حقوقی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  هزینه  اعسارازپرداخت 
جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر واقع دراستان خوزستان 
شهرستان خرمشهرخیابان40متری سایت اداری دادگستری شهرستان خرمشهر 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  کالسه9509986141300250ثبت  وبه  ارجاع 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  آن95/5/17ساعت9:30تعیین 
دادرسی  آیین  قانون  تجویزماده73  وبه  خواهان  درخواست  جعفرسلطان  عبدا... 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازمفادآن  واطالع  ازنشرآگهی  پس  شودتاخوانده  می  جرایدکثیراالنتشارآگهی  از 
به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم 
رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد. شماره م.الف)29/297(                                                                                                            
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

آگهی حصر وراثت
آقای رضا سرانی زاده نام پدر خیبربشناسنامه 1876صادره از رامهرمز درخواستی 
خیبر  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  حصر  گواهی  صدور  بخواسته 
رامهرمز  1395/2/30در  تاریخ  در  رامهرمز  از  بشناسنامه 715صادره  زاده  سرانی 
فرزند  زاده  سرانی  رضا  1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  رامهرمز  اقامتگاه 
از  1911228102صادره  ملی  شماره  متولد1363/6/30بشناسنامه1876و  خیبر 
1020و  1346/9/1بشناسنامه  خیبرمتولد  فرزند  زاده  سرانی  کورش  رامهرمز2- 
خیبر  فرزند  زاده  سرائی  3-ایرج  رامهرمز  از  1910230601صادره  ملی  شماره 
رامهرمز  از  ملی1911084984صادره  شماره  1348/11/1بشناسنامه12و  متولد 
1351/5/4بشناسنامه  متولد  خیبر  فرزند  زاده  سرانی  متوفی(4-فرحناز  )پسران 
فرزند  زاده  سرانی  5-مهناز  رامهرمز  از  1911092261صادره  ملی  شماره  14و 
از  1910231940صادره  ملی  شماره  1154و  1352/4/2بشناسنامه  خیبرمتولد 
رامهرمز 6- مریم سرانی زاده فرزند خیبر متولد 1361/6/17بشناسنامه16590و 
شماره ملی 1910165735صادره از رامهرمز)دختران متوفی(7-منیژه عبداله زاده 
فرزند یداله متولد 1328/6/15بشناسنامه 19و شماره ملی 1911017314صادره 
قانونی مراتب مزبور را در یک  انجام تشریفات  با  از رامهرمز )زوجه متوفی(اینک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد ویا وصیت نامه از متوفی نزداوباشداز 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت 
نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.      

شماره م الف)12/162(
رئیس شعبه دو دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه:9510106420201473           شماره پرونده:9409986420200689              
شماره بایگانی شعبه:940704                       تاریخ تنظیم:1395/3/25                                                                                                     
ا...  رحمت  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  وادی  محمدعلی  خواهان   
های  دادگاه  تقدیم  ملک  سندرسمی  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  بهاره  جوادی 
دادگاه  شعبه2  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اندیمشک  شهرستان  عمومی 
خوزستان-شهرستان  دراستان  واقع  اندیمشک  شهرستان  حقوقی  عمومی 
اندیمشک  شهرستان  انقالب-بلوارشهیدرجایی-دادگستری  اندیمشک-خیابان 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  کالسه9409986420200689ثبت  وبه  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  آن1395/4/22وساعت10:00تعیین 
دادگاه  دادرسی  آیین  تجویزماده73قانون  وبه  خواهان  ودرخواست  خوانده 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های 
به  ازمفادآن  واطالع  ازنشرآگهی  پس  شودتاخوانده  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
را  وضمائم  دادخواست  دوم  کامل خودنسخه  نشانی  اعالم  مراجعه وضمن  دادگاه 
دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.                                                 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان
 اندیمشک-صدیقه محمدیان پور

آگهی حصر وراثت
اقای عبدالساده زبید نام پدر خلف بشناسنامه 7323صادره از دزفول درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده 467/249/95ح مرحوم 
1394/8/14دردزفول  تاریخ  در  دزفول  از  828صادره  بشناسنامه  زبید  خلف 
زبید  باال2-کریم  از  1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
بشناسنامه19218دزفول3-عباس زبید بشناسنامه1281دزفول)پسران متوفی(4- 
زبیدبشناسنامه1275دزفول  19217دزفول5-کلثومه  بشناسنامه  زبید  فهیمه 
بشناسنامه  زبید  کافیه  1990237983دزفول7-  بشناسنامه  زبید  معصومه   -6
1990255795دزفول)دختران متوفی(8-غنیده زبید بشناسنامه691دزفول)زوجه 
انجام  با  شد.اینک  ثبت  شورا  در  467/249/95ح  کالسه  الغیر.پرونده  و  متوفی( 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادرو هروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعد 

از این تاریخ ابرازشود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه249شورای حل اختالف دادگاه عمومی شهرستان دزفول

آگهی موضوع ماده3
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
تصرفات   1-1395/2/28-1395-3001660 برابررای  فاقدسندرسمی  های 
9914صادره  شناسنامه  شماره  به  فرزندکاظم  مطیری  عبدالعلی  آقای 
مساحت160مترمربع  به  ساختمان  یکباب  به  اهوازکدملی1751337714نسبت 
درقسمتی/ ششدانگ پالک2620/31بخش دواهوازخروجی ازمالکیت حاجی خان 
به  دردونوبت  مزبورمراتب  لذابرابرماده3قانون  گردیده  صدوررای  منجربه  دولتی 
فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نسبت به تصرفات 
مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت 
نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به 
اعتراض درموعد مقرراداره ثبت  نمایندبدیهی است درصورت عدم وصول  تحویل 

برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.   شماره م.الف)5/1319(
تاریخ انتشارنوبت اول:1395/3/29
تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/4/13

قادریان-رئیس ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
موضوع  دوم  شماره139560317001001021-95/2/28هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی 
ازسوسنگردبه  شناسنامه5صادره  بشماره  فرزندعجیرش  حمودی  صالح  آقای 
مساحت157/3مترمربع  به  ساختمان  باب  ملی1989601618دریک  شماره 
نامه  موضوع  شده  بخش9اهوازخریداری  ازپالک58/25باقیمانده  درقسمتی 
امام)ره( حضرت  فرمان  ازستاداجرائی  شماره169/63242/ن-95/2/28انتقالی 

یافته محرزگردیده  انتقال  به متقاضی  به صورت عطیه رهبری  )مالک رسمی(که 
می  روزآگهی  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  لذابه  است. 
داشته  اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  شوددرصورتیکه 
اداره  این  خودرابه  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه  تسلیم وپس 
خودرابه مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 
مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.ضمناصدورسندمالکیت  اعتراض طبق  وصول 

مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.  شماره م.الف)5/1596(
تاریخ انتشارنوبت اول:یک شنبه95/4/13
تاریخ انتشارنوبت دوم:سه شنبه95/4/29

اسفندیاری نیا-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
موضوع  سوم  شماره1395460317001001298-95/3/9هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
متقاضی  بالمعرض  و  مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی 
ازسوسنگرد  شناسنامه202صادره  بشماره  فرزندحریض  عبدالرضاعبیات  آقای 
مساحت202مترمربع  به  ساختمان  باب  ملی1988351820دریک  شماره  به 
نامه  موضوع  شده  بخش9اهوازخریداری  باقیمانده  ازپالک58/25  درقسمتی 
امام)ره( حضرت  فرمان  اجرایی  ازستاد  شماره169/62236/ن-94/11/21انتقالی 

متقاضی  به  رهبری  عطیه  بصورت  شده  واقع  پی  درقطعه  رسمی(که  )مالک 
به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  است.لذابه  محرزگردیده  یافته  انتقال 
فاصله پانزده روز آگهی می شوددرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
دوماه  بمدت  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  باشندمیتواننداز  داشته  اعتراضی  متقاضی 
ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید،ظرف  وپس  تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضائی  مرجع  خودرابه  اعتراض،دادخواست  تسلیم 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت 
صادرخواهدشد.ضمناصدورسندمالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.    

شماره م.الف)5/1421(
تاریخ انتشارنوبت اول:یک شنبه95/4/13
تاریخ انتشارنوبت دوم:سه شنبه95/4/29

اسفندیاری نیا-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
موضوع  دوم  شماره139560317001001795-95/3/25هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی 
آزادگان  ازدشت  شناسنامه5957صادره  فرزندطاهربشماره  ابراهیمی  مهدی 
مساحت500مترمربع  به  ساختمان  باب  ملی1988193397دریک  شماره  به 
آقای  مالکیت  موضوع  شده  9اهوازخریداری  ازپالک58/125بخش  درقسمتی 
شماره10419- وکالتنامه  ارائه  طی  رسمی(که  فرزندخلیف)مالک  طرفی  کاظم 
محرز  یافته  انتقال  متقاضی  به  عادی  های  92/4/5دفترخانه268اهوازوقولنامه 
گردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزآگهی 
می شوددرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
اداره  این  خودرابه  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ 
اعتراض،دادخواست  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید،ظرف  وپس  تسلیم 
خودرابه مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 
مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.ضمناصدورسندمالکیت  اعتراض طبق  وصول 

مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.شماره م.الف)5/1497(
تاریخ انتشارنوبت اول:یک شنبه95/4/13
تاریخ انتشارنوبت دوم:سه شنبه95/4/29

اسفندیاری نیا-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

بخشنامه دفاتر اسناد رسمی
چون خانم عزت رضایی ششدانگ با ارائه دو برگ استشهادیه فقدان سند مالکیت 
یک  هستند  مدعی  غرب  آباد  اسالم   121 رسمی  اسناد  خانه  دفتر  شده  مصدق 
از  فرعی   4465 پالک  به  مربوط   053692 چاپی  شماره  به  مالکیت  سند  جلد 
18،540،3904 اصلی واقع در اسالم آباد غرب بخش شش کرمانشاه که ذیل ثبت 
27020 صفحه 169 دفتر امالک 6،88 سند مالکیت بنام مشارالیه صادر و تسلیم 
گردیده و دررهن وبازداشت نبوده لذا به دستور تبصره یک ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ میگردد تا 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که در سند مالکیت قید 
نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی تا ده روز پس از 
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یاسند معامله تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم اعتراض و یا چنانچه در 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  ثبت  اداره  نگردد  ارائه  سند  اصل  اعتراض  صورت 

المثنی طبق مقررات اقدام و تسلیم متقاضی خواهد نمود.
محمد عباسی رئیس اداره ثبت اسناد اسالم آباد غرب

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای جواد اکبری نیا دارای شناسنامه شماره 3320021834 بشرح دادخواست به 
کالسه  271،95،5  از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان علی مردان اکبری نیا بشناسنامه 612  در تاریخ 95،2،25 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-خواهان جواد اکبر ی نیا ش ش  3320021834 فرزند متوفی

2-فریده حسینی  ش ش 417 همسر متوفی
3-مهناز اکبری نیا ش ش 2 دختر متوفی
4-امیر اکبری نیا ش ش 836 پسر متوفی

5-ایوب اکبری نیا ش ش 3330214007 پسرمتوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پراید مدل 1390 به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران 
 S1422290311742 72- 482م61 و شماره موتور 4444898 و شماره شاسی

به نام ایمان تنکابنی بندپی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

آگهی مزایده نوبت دوم
بابل در نظر دارد جهت فروش ماترک مرحوم  اجرای شعبه سوم دادگاه حقوقی 
سید حسین حسینی فاقد پالک ثبتی در پرونده 940071 در تاریخ 95/05/05 
دادگستری  در  واقع  بابل  حقوقی  سوم  شعبه  اجرای  محل  در  صبح   11 ساعت 
ارزش  کارشناس  نماید  اقدام  دادستان  نماینده  حضور  با  مزایده  طریق  از  بابل 
متر  بمساحت 3689  به تسکادشت بصورت شالیزاری  مارترک 1- زمین معروف 
مربع بمبلغ 664020000 ریال 2- قطعه زمین شالیزاری مشهور به آیش فضیل 
ارزش  به  مربع  متر   4576/70 بمساحت  آقاملک  روستای  پی  چاله  احمد  پایین 
دالورکال  قریه  انجیلی  به  مشهور  شالیزاری  زمین  قطعه   -3 ریال   915340000
بمساحت 4047/70 متر مربع به ارزش 809540000 ریال برآورد نموده است . و 
مزایده از این قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین قیمت پیشنهاد 
نمایند واگذار خواهد شد طالبین خرید می تواند پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
جهت بازدید از ملک به دفتر شعبه سوم مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید از ملک 
داده شود مستندا به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید 10 درصد قیمت را 
فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نمایند در صورت انصراف 
برنده مزایده مبلغ واریز شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد ضمنا هر گونه 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سحر قاسمی دارای شماره ملی 3720235831 به شرح دادخواست به 12-

950422 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عادل قاسمی به شناسنامه 3048 در تاریخ 05/05/1390 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 

مشروحه زیر:
1- داریوش قاسمی ش ش 0 متولد 13/3/1372 کد ملی 3720400581 فرزند 

متوفی 
2- ساالر قاسمی ش ش 0  متولد 19/2/1377 کد ملی 3720756513 فرزند 

متوفی
فرزند  ملی 3720235831  کد  متولد 13/4/1370    0 قاسمی ش ش  3-سحر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 12 شورای حل اختالف سنندج

ابالغ
به  محمودی  شهال  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  خسروی  فاتح  شاکی   / خواهان 
های  دادگاه  تقدیم  زوج  درخواست  به  امکان سازش  عدم  گواهی  خواسته صدور 
عمومی شهرستان جوانرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان جوانرود واقع در شهرستان جوانرود – میدان انقالب – ابتدای 
ثبت گردیده که وقت  به کالسه 9509988460500236  و  ارجاع  خیابان شورا 
به علت مجهول  تعیین شده است.  رسیدگی آن 1395/05/20 و ساعت 09:30 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  و  خواهان  درخواست  و  خوانده/متهم  بودن  المکان 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم و پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی
 حقوقی شهرستان جوانرود – آواز ولدی

آگهی ابالغ اجرائیه
طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

بلوار شهید  کرمانشاه  نشانی  به  فرزند جاسم  علیرضا شریفی  آقای  به  بدینوسیله 
مظفری  محمود  آقای  که  شود  می  ابالغ   11 پالک  ابکایی  کامران  کوی  بهشتی 
مبلغ  به  انصار  بانک  عهده   94،10،12-93363 شماره  چک  باستناد  دانا 
4،500،000،000 ریال علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
ثبت کرمانشاه آدرس  اجرای  اعالم  اداره تشکیل شده وطبق  این  9500343 در 
اجرا  این  برای  نیز  شما  فعلی  وآدرس  نشده  شناخته  فوق  سند  متن  بشرح  شما 
مشخص نمی باشد لذا به تقاضای وارده شماره 7194-95،04،06 بستانکار و طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اجرائیه یک مرتبه در یکی از جرایدکثیراالنتشار 
ابالغ  این آگهی که روز  انتشار  تاریخ  از  آگهی میشود چنانچه ظرف مت ده روز 
محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننمائید عملیات اجرائی 

برابر مقررات علیه شما پیگیری خواهد شد.
کفیل اداره چهارم اجرای اسناد رسمی- شبیبی
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آغاز طرح ویژه مبارزه با قاچاق

طرح ویژه مبارزه با قاچاق دارو، مکمل های دارویی، لوازم بهداشتی و 
مواد غذایی از دیروز اغاز شد.

در  بنرهایی  حکومتی  تعزیرات  سازمان  اخیرا  طرح  این  اجرای  در 
خصوص این طرح در بازار تهران نصب کرده بود.

سازمان تعزیرات حکومتی اعالم کرد این طرح در تهران برای آگاهی 
بخشی به کسبه برای رعایت قانون و هشدار برای پاکسازی واحدهای 
برگزاری  و  بازار  در  بنر  نصب  از طریق  قاچاق  کاال  عرضه  از  صنفی 

جلسات متعدد با کسبه خیابان ناصر خسرو انجام می شود.
بنابر این گزارش، جلسه هماهنگی برگزاری طرح ویژه مبارزه با قاچاق 
رییس  ریاست  به  غذایی  مواد  و  آرایشی  لوازم  دارویی،  مکمل  دارو، 
سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و سیاست گذاری اجرای این طرح 

انجام شد.
برخی کسبه کوچه مروی بازار بزرگ تهران در اعتراض به آنچه نحوه 
ارز خواندند صبح دیروز  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  اجرایی شدن طرح 

شنبه مغازه هایشان را باز نکردند.
ماموران سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران و نیروی انتظامی در 
راستای اجرای قانون اعالم کردند در صورت باز نکردن مغازه  ها اقدام 

به پلمب مغازه ها می کنند. 

وجود 4۱ میلیون کودک چاق؛
 عوارض کاالهای آسیب رسان

براساس  ایران گفت:  استعمال دخانیات  با  مبارزه  دبیر کل جمعیت 
مصوبات مجلس، عوارض برکاالهای آسیب رسان هر سال جدی تر 
مطرح و مورد تصویب قرار می گیرد و موضوع روغن های مصرفی و 
غذاهای چرب وارائه انواع مناسب از مباحث مهم در این مقوله است.

محمد رضا مسجدی با اشاره به این مطلب که در سال 2014 نزدیک 
افزایش  یا  زیر 5 سال در جهان دچار چاقی  به 41 میلیون کودک 
اند، گفت: براساس مصوبات مجلس ، عوارض بر کاالهای  وزن بوده 
آسیب رسان هر سال جدی تر مطرح و مورد تصویب قرار می گیرد 
که موضوع روغن های مصرفی و غذاهای چرب و ارائه انواع مناسب و 

سالم از مباحث مهم در این مقوله است.
دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، در ادامه افزود: 
و  مثبت  تجارب  تبادل  و  کشورها  بین  و  منطقه ای  همکاری های 
موفقیت آمیز گام مهم برای دست یابی به اهداف اصلی برنامه جامع 

جهانی کنترل بیماری های غیرواگیر محسوب می شود.
ادامه داد: بدون داشتن اطالعات پایه و هدف گذاری بر اساس  وی 
انتظار  مورد  نتایج  و  روند  بیراهه  به  است  ممکن  ها  برنامه  ها،  آن 
حاصل نیاید. لذا تخصیص بودجه های کافی برای تحقیقات در زمینه 
بیماری های غیرواگیر به خصوص عوامل خطر آن در شرایط متنوع 
جغرافیایی و اجتماعی کشور بسیار ضروری است. هزینه هایی که در 
این مقوله با حمایت دولت و مشارکت خیریه ها و بخش خصوصی 
می تواند انجام شود، پایه های محکمی برای استمرار همکاری ها و 

موفقیت اجرای برنامه ها فراهم می کند.

مقابله با گرسنگی اولین اقدام 
در کلنی های فقیر 

رئیس سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران مطرح کرد: مقابله 
با گرسنگی اولین اقدام در کلنی های فقیر است. 

با مهربا اشاره به پالک های فقیر در تهران  فرزاد هوشیار در گفتگو 
در  کارآفرینی  و  توانمندسازی  کارگروه های  که  کردیم  سعی  گفت: 
کلنی های فقر ایجاد کنیم، خصوصا اینکه این مراکز با محوریت زنان 
خانواده فعال شود.رئیس سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران 
افزود: اتفاق دوم فعال سازی مراکز کوثر با محوریت زنان سرپرست 
زنانه  کامال  مرکزی  شده،  ایجاد  مرکز   120 تاکنون  که  بوده  خانوار 
اشاره  با  تهران.وی  کل  در  بانوان  زمینه  در  شهردار  مشاور  نظر  زیر 
به اقدامات دیگر نیز گفت: راه اندازی شرکت های تعاونی درمحالت 
فقیر از دیگر اقدامات ماست. 350 شرکت تعاونی محلی ثبت کردیم 
از  یکی  و  کنند  فعالیت می  ها  این شرکت  قالب  در  نفر  که 6000 
هدفگذاری های ما در کلنی های فقیر است.هوشیار تاکید کرد: اما 
است.  گرسنگی  با  مقابله  فقیر  های  کلنی  این  در  ما  فعالیت  اولین 
کمپین یه لقمه مهربانی یک سال است راه اندازی شده و به صورت 
مستمر فعالیت می کند، غذاها و پول نقد مردم جمع آوری می شود 
و در محرم پارسال 50هزار پرس غذا در تهران جمع آوری کردیم. در 
ماه رمضان هم استقبال خوبی داشت.هوشیار گفت: بزرگترین مسئله 
ما گسترش سکونت های غیررسمی و اتباع خارجی است. 60درصد 
کودکان کار که در مدارس ما ثبت نام شدند کودکان اتباع هستند که 
نمی توانستد در مدارس عادی ثبت نام کننند.رئیس سازمان خدمات 
اجتماعی شهرداری تهران افزود: کودکان به عنوان کارگران کوچک 
در تمام دنیا وجود دارد که اخیرا این آمار چند برابر هم شده است که 
جای نگرانی دارد. راهبری کودکان کار در کالن شهرها چیزی نیست 

که اختراع شده باشد.

کبد »چرب« بیماری شایع جامعه 

دکتر سید موید علویان، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد با 
چربی  و سوخت وساز  ذخیره سازی  در  مهمی  نقش  کبد  اینکه  بیان 
پنج  از حدود  کمتر  کبد چرب طبیعی حاوی  دارد، گفت:  عهده  بر 
گرم چربی در 100 گرم وزن خود بوده که از این میزان 14 درصد 
تری گلیسرید، 64 درصد فسفولیپید، 8 درصد کلسترول و 14 درصد 
باید توجه کرد که در حالت کبد چرب،  بنابراین  اسید چرب است. 
این  از 5 در صد وزن کبد است که در  بیش  میزان چربی در کبد 

شرایط بیش از نیمی از چربی ها را تری گلیسیرید تشکیل می دهد.
اکثر  افزود: در  و  دانست  را شایع در جامعه  بیماری کبد چرب  وی 
موارد چاقی، اختالل در چربی های خون و کم تحرکی از علل کبد 
چرب است، اما موارد دیگری مانند بیماری دیابت، مصرف مشروبات 
الکلی، بد غذایی و سوء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای 
ضدتشنج و بیماری های مزمن نیز در بروز کبد چرب موثرند. از طرفی 
کبد نقش مهمی در سوخت وساز و شکستن چربی ها در بدن دارد. 
و  کرده  رسوب  کبد  در  آن، چربی  در  اختالل  بروز  در صورت  حال 
موجب ایجاد کبد چرب می شود. در عین حال تجمع چربی در کبد، 
نتیجه اختالل در یکی از چرخه های گردشی بین سلول های کبد و 

بافت های چربی حاصل می شود.
علویان ادامه داد: در واقع  چهار چرخه به صورت جداگانه و یا با هم 
در ایجاد کبد چرب موثرند که عبارتند از افزایش تحویل اسیدهای 
چرب آزاد به کبد، افزایش تولید اسیدهای چرب آزاد در کبد، کاهش 
ترشح  و  تولید  کاهش  و   کبد  در  چرب  اسیدهای  بتااکسیداسیون 
VLDL. امروزه دلیل اهمیت قائل شدن برای کبد چرب، تاثیر آن 
در بروز استئاتوهپاتیت یا همان هپاتیت ناشی از چربی و بروز فیبروز 

در کبد و پیشرفت به سمت بیماری مزمن کبدی است.
وی مصرف الکل، چاقی، دیابت قندی و باال بودن چربی های خون، 
عمل جراحی روده و کاهش سریع وزن، سوء جذب پروتئین و کالری، 
حاملگی،  چرب  کبد  سی،  هپاتیت  مانند  کبد  التهابی  بیماری های 
تری کبرواتیلن،   ، تتراکلریدکربن  مانند  سمی  مواد  با  مسمومیت 
اسید  تتراسیکلین،  مانند  داروها  برخی  مصرف  فیالوریدین،  و  فسفر 
بیماری های  و  از علل  را  ترکیبات کورتن دار  و  والپروئیک،آمیودارون 

همراه با کبد چرب دانست.

 استخدام ۱6 هزار نفر در 
وزارت بهداشت 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت،درمان 
و آموزش پزشکی گفت: آزمون استخدام 16 هزار نفر 
در وزارت بهداشت مهر یا حداکثر آبان امسال)سال 

95( برگزار می شود.
مصوبه  اساس  بر  کرد:  اظهار  صدرالسادات  علی 
بهداشت  وزارت  ریزی،  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
امسال اجازه استخدام 16 هزار و 200نفر نیروی 
جدید را دارد که از این تعداد حدود 11 هزار نفر 

کادر پرستاری هستند.
وی گفت: آزمون استخدامی وزارت بهداشت با مجوز 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به صورت متمرکز 
جزو  که  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  توسط 
سازمان های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
است، برگزار می شود و البته هر یک از دانشگاه های 
و  فراخوان  متمرکز  غیر  به صورت  پزشکی  علوم 

ظرفیت استخدامی خود را اعالم می کنند.
معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: فراخوان استخدام 
وزارت بهداشت برای دانشگاه های علوم پزشکی، 
بیمارستان های دولتی و شبکه بهداشت و درمان 
کشوری به زودی اعالم می شود و پس از فراخوان 
آزمون  بهداشت،  وزارت  در  استخدام  داوطلبان 
برگزار   )95 امسال)سال  آبان  یا  مهر  استخدامی 
بهداشت  وزارت  کرد:  اضافه  می شود.صدرالسادات 
سالیانه حدود دو هزار نفر بازنشسته دارد که بخشی 
امسال،  جدید  استخدامی  نفر  هزار  حدود 16  از 
جایگزین نیروهای بازنشسته می شوند و بخشی نیز 
برای تامین نیروی مورد نیاز بیمارستان های جدید 

االحداث است.
وی گفت: وزارت بهداشت سال 94 نیز هفت هزار 
نیروی جدیدبه صورت پیمانی در دانشگاه های علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استخدام کرد.
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی هم اکنون 
حدود 430 هزار نفر نیرو دارد که به گفته وزیر 
بهداشت حدود 100 هزار نفر آنها با این وزارتخانه 
رابطه استخدامی ندارند و حقوق آنها به جای اینکه از 
ردیف های بودجه دولتی تامین شود از محل درآمد 
اختصاصی بیمارستان ها پرداخت می شود، به همین 
علت هر سال در آزمون های استخدامی تعدادی از 

نیروهای این وزارتخانه تغییر وضعیت می شوند.
وزارت بهداشت، همچنین با کمبود حدود 100 هزار 

نفر نیروی پرستار مواجه است.

افتتاح 4۱پروژه درمانی در 
هفته تامین اجتماعی

مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان 
و  ای  بیمه  پروژه  افتتاح 41  از  اجتماعی  تامین 
درمانی در 18 استان و برگزاری مراسم متنوع برای 
گرامیداشت هفته تامین اجتماعی در سراسر کشور 

خبر داد.
به گزارش پیام زمان ، امیرعباس تقی پور افزود: 
برنامه های گرامیداشت هفته تامین اجتماعی در 
فاصله زمانی 19 تا 25 تیرماه 1395 اجرا خواهد 
 2 شعبه  مریوان،  درمانگاه  افزود:  پور  شد.تقی 
سنندج، شعبه سقز و شعبه بانه در استان کردستان 
، درمانگاه شعبه 3 رشت و درمانگاه و شعبه آستانه 
اشرفیه در استان گیالن از جمله پروژه هایی به شمار 
می آیند که در هفته تامین اجتماعی به بهره  برداری 
جدید  ساختمان  کرد:  خاطرنشان  رسند.وی  می  
اداره کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی در استان 
خوزستان و نیز ساختمان اداره کل، مدیریت درمان 
و دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان خراسان 

شمالی در هفته تامین اجتماعی افتتاح می  شود.
تقی پور در ادامه گفت: درمانگاه استهبان و درمانگاه 
المرد هم در استان فارس همزمان با هفته تامین 

اجتماعی افتتاح می شود.
به گفته تقی پور ، حضور مدیران کل سازمان در 
و  ها  استان   مراکز  جمعه  نماز  در  کشور  سراسر 
شهرستان  ها و سخنرانی پیش از خطبه  ها از دیگر 
برنامه  های این هفته محسوب می شود؛ ضمن اینکه 
از فرصت هفته تامین اجتماعی، حداکثر بهره برداری 
اجتماعی سازمان  با شرکای  تعامل  تعمیق  برای 
)بیمه شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری 
بگیران( دستگاه های اجرایی و قانونگذاری استفاده 
به مخاطبان سازمان  اطالع رسانی  می شود.وی، 
تامین اجتماعی و آشنایی آنان با وظایف، اهداف، 
سیاست ها، برنامه ها و عملکرد سازمان و همچنین 
انعکاس فعالیت های انجام شده در جهت روان سازی 
امور، توسعه خدمات به ویژه خدمات الکترونیک، 
ساخت و ساز و سرمایه گذاری  های انجام شده را از 
دیگر برنامه های سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد.
به گزارش سازمان تامین اجتماعی،تقی پور گفت: 
رونمایی از کتاب و برگزاری نمایشگاه کتاب، عکس 
و کاریکاتور در طول هفته تامین  اجتماعی در دستور 
کار قرار دارد و نمایشگاه سازمان تامین اجتماعی در 
مجلس نیز با هدف معرفی اهداف و عملکرد سازمان 
به نمایندگان مجلس شورای اسالمی، برپا می  شود.

مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان 
تامین اجتماعی گفت: حضور در مرقد مطهر حضرت 
امام )ره( و تجدید میثاق با آرمان  های امام راحل و 
حضور بر مزار شهدای سازمان، افتتاح مراکز بیمه 
 ای و درمانی و دیدار با مسئوالن ارشد کشور از مهم 
ترین برنامه های سازمان تامین اجتماعی در این 
هفته است.مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
اضافه کرد: دیدار با خانواده معظم شهدای همکار، 
حضور مسئوالن عالی سازمان تامین اجتماعی در 
برنامه های رادیو و تلویزیونی و مصاحبه با رسانه 
برنامه  درخصوص  عملکرد  گزارش  ارایه  برای   ها 
های کالن سازمان نیز در هفته تامین اجتماعی 
مورد توجه قرار دارد.بازدید از واحدهای صنعتی و 
دیدار با بیمه شدگان و کارگران در خطوط تولید و 
عیادت از بیماران بستری در مراکز ملکی سازمان 
تامین اجتماعی نیز از دیگر برنامه هایی است که 
تقی پور به آن اشاره کرد.وی گفت: تشکیل کمیته 
های استانی متشکل از مدیرکل تامین اجتماعی، 
مدیر درمان و مسئوالن روابط عمومی این دو حوزه 
مدیریت برای هماهنگ کردن برنامه ها در همه 

استانها انجام می  شود.

خبر خبر

رتبه ۱2 علوم دانپزشکی ایران در دنیا

و  بهداشت،درمان  وزارت  دهان  سالمت  شورای  دبیر 
دندانپزشکی  علوم  در حوزه  ایران  پزشکی گفت:  آموزش 
در سال 2015 میالدی با 2 پله صعود و با پیشی گرفتن از 

سوئیس و کانادا به رتبه 12 دنیا رسید.
نشان   SJR سایت  های  داده  افزود:  عسگری  سعید 
می دهد که ایاالت متحده آمریکا، برزیل، انگلستان و هند 
به عنوان چهار کشور صدرنشین، هر یک موفق به تولید 

بیش از هزار مقاله در حوزه علوم دندانپزشکی هستند.
در  مقاله   305 تولید  با  ایران  اساس  این  بر  گفت:  وی 
بیش  با  و کره جنوبی  اسپانیا  از کشور  سال 2015 پس 

از چهارصد مقاله در رتبه 12 جهانی قرار گرفته است.
وی افزود: گر چه رتبه کشور در کل علوم تولید شده در 
2 سال 2014 و 2015 به صورت ثابت در مقام شانزدهم 
باقیمانده و تغییری نکرده است اما علوم دندانپزشکی در 
کشور  برای  را  ممتازتری  موقعیت  زمانی  بازه های  همین 

ایجاد کرده است.
به گزارش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، دبیر 
افزود: خوشبختانه  شورای سالمت دهان وزارت بهداشت 
در زمان حاضر جمهوری اسالمی ایران از نظر کل تولیدات 
کشور  از  کمی  اختالف  با  خاورمیانه  منطقه  در  علمی 
در  اما  است،  داده  اختصاص  به خود  را  اول  مقام  ترکیه، 
رشته های پزشکی و دندانپزشکی پس از کشور ترکیه قرار 

گرفته است. 

انتقاد از برنامه های صدا و سیما
 در زمینه ازدواج 

و  ورزش  وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
جوانان با انتقاد از برخی برنامه های صدا و سیما در زمینه 
مناسب  برنامه ها  برخی  محتوای  متاسفانه  گفت:  ازدواج 
نیست و افرادی به عنوان کارشناس در این برنامه ها حضور 
صورت  در  حتی  و  نیست  واقعی  مدارکشان  که  می یابند 

واقعی بودن متخصص نیستند.
ناصر صبحی قراملکی اظهار کرد:  تعامل خوبی با رسانه ها 
بهتر  باید  ارتباط  این  البته  داریم؛  سیما  و  جمله صدا  از 
شود. هر چقدر وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاه های 
بیشتر  رسانه ها  با  ازدواج  بویژه  جوانان  درباره  متولی 
ازدواج های  ثبت  میزان  کنند،  فرهنگ سازی  و  همکاری 
چون  می شود  بیشتر  سالم  خانواده های  تشکیل  و  ایمن 

معضل اصلی جوانان مسایل فکری و فرهنگی است.
برای  جوانان  و  ورزش  وزارت  آمادگی  ابراز  ضمن  وی 
همکاری با رسانه ها از جمله صدا و سیما برای فرهنگ سازی 
در زمینه ازدواج و خانواده اظهار کرد: ما آمادگی داریم در 
زمینه معرفی کارشناس و پیشنهاد محتوای برنامه به صدا 
برای  را  روز  چند  هفته ای  حتی  و  کنیم  کمک  سیما  و 
تشریح برنامه های خود در حوزه خانواده و فرهنگ سازی از 

طریق این رسانه اختصاص دهیم.

بیمه تکمیلی فرهنگیان لغو نشده است 

لغو قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان و عدم پذیرش بیمه 
پزشک  ویزیت  سونوگرافی،  آزمایشگاه،  برای  تکمیلی 
اعتراض  موجبات  درمانی  مراکز  به  مراجعه  از  پس   ... و 

فرهنگیان را فراهم کرده است.
فرشید سیاری مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش 
ارائه  و پرورش ، درباره مباحث مطرح شده مبنی بر لغو 
تغییری  هیچ  کرد:  اظهار  فرهنگیان  به  درمانی  خدمات 
نگرفته  صورت  تکمیلی  درمان  بیمه  قرارداد  تعهدات  در 
 31 تاریخ  تا  و  گذشته  همچون  شدگان  بیمه  تمامی  و 
بهره  بیمه ای  این پوشش  مزایای  از  شهریورماه می توانند 

مند شوند.
مالی  منابع  مدیریت  و  صیانت  جهت  به  اما  افزود:  وی 
صندوق و جلوگیری از هر گونه افزایش حق بیمه )تا تاریخ 
31 شهریورماه 1395( مقرر شده است هزینه های مربوط 
در  آن  متعاقب  و  پرداخت  بیمه شدگان  توسط  ویزیت  به 
کمترین زمان ممکن و با ارائه مستندات نسبت به دریافت 

این هزینه ها اقدام کنند.
تکمیلی  بیمه  شرکت  مدیرعامل  ادیانی،  رضا  همچنین 
وزارت  با  ما  قرارداد  گفت:  باره  این  در  حافظ  آتیه سازان 
آموزش و پرورش کارمزدی است و این امر به درخواست 
بیش  القایی  تقاضای  دلیل  به  و  پرورش  و  آموزش  خود 
مراکز سرپایی محدود شده  قرارداد  غیرمتعارف  و  از حد 

است، ولی هزینه ها پرداخت می شود.

رئیس انجمن سکته مغزی ایران گفت : سکته 
مغزی بر خالف تصور عموم مردم نه تنها قابل 
پیشگیری و درمان است که شاید از جمله قابل 

درمان ترین بیماری های بشر به شمار رود.
را درنشست هم  این مطلب  بابک زمانی  دکتر 
همت  به  که  خیرین  و  متخصصین  اندیشی 
از بیماران سکته مغزی برگزار  انجمن حمایت 
حاضر  زمان  در  که  کرد  بیان  حالی  در  شد 
سکته مغزی، دومین عامل مرگ و میر درایران 
میردرکشورهای  و  مرگ  عامل  پنجمین  و 

پیشرفته دنیاست.
زمانی افزود:  بررسی ها نشان می دهد کاهش 
رتبه سکته مغزی در کشورهای پیشرفته دنیا 
صورت  درمان  در  اجتماعی  مشارکت  با  فقط 
گرفته است.وی زمان طالیی برای درمان سکته 
مغزی را طی 2 تا سه ساعت اول پس از سکته 
برحضور  عالوه  بنابراین  گفت:  و  کرد  عنوان 
آمبوالنس  وجود  و  ها  دربیمارستان  پزشکان 
نیز  به مشارکت مردم  های مجهز، بدون شک 
در این زمینه نیاز است تا بیماران خیلی سریع 
به بخش های درمانی رسانده شوند؛ از طرفی 
جدید  های  درمان  برای  آمادگی  باید  دیگر 

موجود هم درتمام کشور وجود داشته باشد.
به گزارش انجمن سکته مغزی ایران، متخصص 

بخواهیم  اگر  کرد:  خاطرنشان  اعصاب  و  مغز 
در  در یک کشوری  اجتماعی  بدانیم مشارکت 
امر درمان چگونه است باید نحوه درمان سکته 

مغزی را مورد بررسی قراردهیم.
وی اضافه کرد: کشور ما تا چند سال اخیر، جزو 
سکته  بیماران  درمان  برای  خوب  کشورهای 
از  نیز حاکی  آمارها  آمد؛  نمی  به شمار  مغزی 
به  حاد  مغزی  سکته  های  درمان  که  بود  این 
خوبی انجام نمی شود؛اما خوشبختانه از ابتدای 
رسانی گسترده  اطالع  به  باتوجه  سال گذشته 

اعصاب  و  مغز  انجمن  و  مغزی  سکته  انجمن 
که با کمک رسانه ها صورت گرفت شاهد راه 
اندازی کمیته ملی درمان سکته مغزی ازسوی 
کرد:  خاطرنشان  بودیم.زمانی  بهداشت  وزارت 
طی یک سال اخیر که کمیته ملی تشکیل شده 
است دهها متخصص مغز و اعصاب با کارشناس 
جلسات  بهداشت  وزارت  اندرکاران  ودست  ها 
مختلف و مفیدی داشته اند که یکی از مواردی 
عینه  به  کارش  نتیجه  اخیر  ماه  چند  که طی 
قابل مشاهده است توجه به درمان سکته مغزی 

در کشور است که بهبود یافته است.
نکته  به  اعصاب  و  مغز  متخصص  پزشک  این 
به  مبتال  جمعیت  گفت:  و  کرد  اشاره  مغفولی 
توجه  آن  به  که  است  ای  نکته  مغزی  سکته 
نشده است؛یعنی حتی در جامعه پزشکی وقتی 
می گوییم بیماری مبتال به سکته مغزی است، 
بالفاصله یک فرد مسن در نظر پزشکان تداعی 

می شود.
زمانی ادامه داد: این در حالی است که بر اساس 
آمارها شاهد شیوع سکته مغزی در سنین 20 
تا  بیماری 2  این  تا 40 سال هستیم و شیوع 
اعصاب در  بیماری های شایع مغز و  برابر  سه 
همان سنین مانند ام.اس است.وی اظهار کرد: 
یک  نیز  درایران  باید  سریع  خیلی  معتقدیم 
سازمان مردم نهاد در زمینه حمایت از بیماران 
مشکالت  به  تا  شود  تشکیل  مغزی  سکته 
بیماران بی بضاعت و کم توان ونیازهای درمانی 

واجتماعی آنها توجه کند.
زمانی که رگ های خون رسان به مغز بهر دلیلی 
اکسیژن  از  مغز  بافت های  شود،  بسته  یا  پاره 
دقیقه  چند  از  بعد  و  می شود  محروم  غذا  و 
فرد  می کنند؛  مردن  به  شروع  مغز  سلول های 
 )stroke( در این وضعیت دچار سکته مغزی

شده است.

رئیس انجمن سکته مغزی ایران:

سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر درکشور

غذا  سازمان  مرجع  های  آزمایشگاه  کل  مدیر 
عالوه  مکمل  خودسرانه  مصرف  گفت:  دارو  و 
بر وارد آوردن آسیب بر بدن ورزشکارن حرفه 
آنها  برای  نیز  هایی  محرومیت  تواند  می  ای، 
داشته باشد که این موضوع قطعا زیبنده ورزش 

اخالق مدار کشور نیست.
از  برخی  کرد:  تصریح  رستگار  حسین 
برای  نیز ممکن است  مکمل های دارای مجوز 

ورزشکاران حرفه ای غیرمجاز باشد.
مصرف  کرد:  خاطرنشان  حال  عین  در  وی 
و  پزشک  با  مشورت  به  مشروط  ها  مکمل 
مختلف  سطوح  در  تغذیه  معتبر  کارشناسان 
ورزش های همگانی، قهرمانی، حرفه ای و حتی 

برای ورزشکاران المپیکی مجاز است.
غذا  سازمان  مرجع  های  آزمایشگاه  کل  مدیر 
نیاز  از  بیش  که  کسی  هر  شد:  یادآور  دارو  و 
بدنش مواد مغذی مصرف کرده باشد به هیچ 
عنوان نباید از مکمل ها استفاده کند؛ در رابطه 
بدن  نیاز  مورد  مقدار  تعیین  مکمل  مصرف  با 

نیست  عملی  فرد  خود  توسط  مغذی  مواد  به 
توانند تعیین کنند  افراد متخصص می  تنها  و 
مغذی  ماده  از  مقداری  چه  به  فردی  هر  که 

نیاز دارد.
مکمل  مصرف  زمان  مدت  داد:  ادامه  رستگار 
نیز محدود است به این معنا که صرفا تا زمانی 

معین که کمبود بدن جبران شود قابل استفاده 
است و برای مصرف مادام العمر نیست.

متاسفانه  که  است  حالی  در  این  گفت:  وی 
بسیاری از افراد در دوره های طوالنی آن هم 
به صورت خودسرانه از مکمل ها استفاده می 

کنند.
غذا  سازمان  مرجع  های  آزمایشگاه  کل  مدیر 
مواد  حاوی  ها  مکمل  برخی  گفت:  دارو  و 
بدن  نیاز  مورد  اگر  که  هستند  غیرطبیعی 

نباشد ضررهای زیادی دارد.
تصریح   ، ورزشی  های  مکمل  درباره  رستگار 
های  مکمل  شمار  بی  تعداد  بین  در  کرد: 
غذایی موجود در بازار ، فقط استفاده از تعداد 
ای  حرفه  ورزشکاران  برای  آنها  از  محدودی 
شامل  مکمل ها  این  ؛  است  مجاز  و  خطر  بی 
و  ویتامین  و  پودر  محلول،  ژل،  قرص،  انواع 
پروتئین حتما باید به تائید سازمان غذا و دارو 
و همچنین فدراسیون پزشکی ورزشی رسیده 

باشد.

هشدار به المپیکی ها: آسیب بدنی و محرومیت، تهدیدی برای مصرف کنندگان خودسرانه مکمل ها

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر 
همه  همراهی  و  همفکری  همدلی،  گفت: 
آسیب های  با  مبارزه  بحث  در  دستگاه ها 
موادمخدر و اعتیاد باعث  اجتماعی خصوصاً 
به  ارائه  جهت  قبولی  قابل  کارنامه  می شود 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( ، دولت و 

ملت داشته باشیم. 
میان  مشترک  جلسه  در  مویدی  علی 
موادمخدر  با  مبارزه  ستاد  ارشد  مسووالن 
اجتماعی گفت:  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  و 
ما  کشور  و  دنیا  جدی  چالش های  از  یکی 
در  آن  از  ناشی  آسیب های  و  اعتیاد  بحث 

کشور است.

وی ادامه داد: در سال جاری که از سوی مقام 
اقدام و  العالی( سال  معظم رهبری )مدظله 
عمل نامگذاری شده است آسیب اعتیاد یکی 
همچنین  و  له  معظم  اصلی  دغدغه های  از 

دولت تدبیر و امید است.
قائم مقام دبیرکل ستاد افزود: بخش مهمی 
از مبارزه با موادمخدر وفق قانون در حیطه 
وزارتخانه  این  و  تعاون  است  وزارت  وظایف 
زیرمجموعه های  از  که  بهزیستی  سازمان  و 
ایفا  مبارزه  این  در  کلیدی  نقشی  است 

می کنند.
ستاد  رویکرد  در  کرد:  نشان  خاطر  مویدی 
بحث  به  سالجاری  در  موادمخدر  با  مبارزه 

ساماندهی آسیب های اجتماعی توجه بسیار 
عضو  دستگاه های  برنامه های  و  شده  جدی 
به عمل  و هدف گذاری الزم  ستاد مشخص 
دستگاه های  به  سیاست ها  این  است،  آمده 
نظر است  و در  ابالغ شده  اجرا  عضو جهت 
جمع  دستگاه ها  همه  عملکرد  ماه  آبان  تا 
آوری و در قالب گزارشی حضور مقام معظم 

رهبری ) مدظله العالی ( تقدیم شود.
وی اضافه کرد: همدلی، همفکری و همراهی 
همه دستگاه ها در این امر باعث می شود در 
بحث مبارزه با آسیب های اجتماعی خصوصاً 
موادمخدر و اعتیاد کارنامه قابل قبولی جهت 
ارائه به مقام معظم رهبری )مدظله العالی( ، 

دولت و پیشگاه ملت داشته باشیم.
مشترک  بحث  مهم ترین  وی  گفته ی  به 
قانون   15 ماده  ذیل  »ب«  تبصره  اجرای 
تبصره  این  در  است،  موادمخدر  با  مبارزه 
کم  معتادان  درمان  برای  خاص  تکلیف 
بضاعت و بی بضاعت دیده شده است و نیاز 
بهتر  برای اجرایی کردن  است که راهکاری 

این موضوع اندیشیده شود.
مویدی با اشاره به اینکه اعتبارات این حوزه 
بود  تومان  میلیارد  سال 94 حدود سی  در 
افزود: در سالجاری این اعتبارات حدود 33 
خدمات  جهت  لیکن  است،  تومان  میلیارد 
که  است  نیاز  بخش  این  در  مطلوب  دهی 

بودجه مذکور دو برابر شود.
با  افراد  و  کودکان  زنان،  گروه  گفت:  وی 
آسیب پذیری بیشتر باید در اولویت اول این 

بخش باشند.
قائم مقام دبیرکل ستاد ادامه داد: اختصاص 

بهبودیافتگان،  اشتغال  ظرفیت  درصد   5
و  بهبودیافتگان  از  اجتماعی  حمایت های 
برای  شغلی  فرصت  ایجاد  آنها،  خانواده 
این  ویژه  تعاونی های  تشکیل  با  معتادان 
این ستاد  و مطالبات دیگر  از مباحث  گروه 
برای  است  نیاز  که  تعاون هستند  وزارت  از 

اجرایی شدن آنها راهکاری اندیشید.
مویدی به آئین نامه مراکز ماده 15 و تقسیم 
وظایف بین وزارت بهداشت و بهزیستی در 
واگذاری  افزود:  و  کرد  اشاره  خصوص  این 
مطالبه جدی  بهزیستی،  به   16 ماده  مراکز 
از سازمان تامین اجتماعی برای پیشگیری و 
درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی، توسعه 
خدمات پیشگیری اولیه در محیط های کاری 
آنها  در خصوص  که  است  مباحثی  دیگر  از 

نیاز است همفکری جدی صورت بگیرد.
وی در پایان بر حمایت جدی از سازمان های 
در  کارگری  جامعه  تشکل های  و  مردم نهاد 
ظرفیت  از  استفاده  اعتیاد،  با  مبارزه  حوزه 
آن  پوشش  تحت  داروسازی  کارخانجات 
درمان های  و  داروها  توسعه  برای  وزارتخانه 
سطوح  مداخالت  اعتیاد،  حوزه  جدید 
بافت های  و  زدایی  فقر  در  وزارتخانه  باالتر 
آسیب های  مهار  و  کاهش  برای  حاشیه ای 
اجتماعی و خدمات دهی به افزاد معتاد در 
بسته خدماتی اورژانس اجتماعی تاکید کرد.
و  کار  تعاون،  وزیر  ربیعی  علی  همچنین  
با ستاد  این جلسه گفت:  اجتماعی در  رفاه 
و اهداف آن از ابتدا آشنایی دارم و موفقیت 
ستاد را در رویکرد هماهنگی و اجماع سازی 

آن میان دستگاه های عضو می دانم.

در جلسه قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با وزیر تعاون بررسی شد:

ایجاد فرصتهای شغلی معتادان بهبود یافته
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آگهی مناقصه عمومی 
استناد  به  دارد  نظر  در  وحیدیه  شهرداری 
مجوز واصله از سوی شورای شهر وحیدیه 
به شماره 33/177 به تاریخ 95/3/26 نسبت به اجرای پروژه : 

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

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

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

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

تلفن 65633285 تماس حاصل نمایید. 
شهرداری وحیدیه 

 نوبت دوم

آگهی مفقودی
به اطالع می رساند: کارت سوخت و کارت هوشمند ماشین ولوو N10 مدل 1983 
شماره پالک 513ع33 ایران 62 شماره کارت 1781987 نام مالک حسین شاملی 
از  و  گردیده  مفقود   4999337738 ملی  شماره  دارنده  رحیعلی  فرزند  آلوکنده 

درجه اعتبار ساقط است.
نکا

آگهی مفقودی
مشاره پالک 11-679ق52  به  نیسان  وانت  برگ سبز خودرو  و  کارت شناسایی 

و شماره موتور 162835 و شماره شاسی 0031011 مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
دو عدد پروانه کسب بنام آقای ابوالحسن زاقلی جان آبادی فرزند عباس به شماره 
در  فلزی  صنعتکاران  اتحادیه   به  مربوط  تهران  صدور  محل   7997 شناسنامه 
کسب  پروانه  و   87/4/3 صدور  تاریخ  به  2487/ص  شماره  به  ورامین  ساختمان 
اتحادیه صنعتکاران فلزی ورامین به شماره 2807/ص به تاریخ صدور 90/3/18 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
ورامین 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو206 مدل 88 با شماره شهربانی 447ب64ایران 27 و 
شماره موتور 13587007826و شماره شاسی 23fg591153498مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای سید حسن واحد پور   فرزند سید شعبان به شماره شناسنامه 1333صادره 
از محمود آباد به استناد استشهادیه محلی و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه 
اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم  آباد  محمود  بشماره 789ساکن  درخواستی 
در   2666 شماره  شناسنامه  به  پور  واحد  شعبان  سید  شادروان  که  است  داشته 
الفوت  حین  ورثه  نموده  فوت  آباد  محمود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/9/18 تاریخ 

وی عبارتند از       
1-سیده رقیه واحد پور فرزند سید شعبان به ش ش 16 فرزند متوفی 

2-سید نور الدین واحد پور فرزند سید شعبان به ش ش 13 فرزند متوفی
3-سید حسن واحد پور فرزند سید شعبان به ش ش 1333 فرزند متوفی

4-سیده خدیجه واحد پور فرزند سید شعبان به ش ش 2089 فرزند متوفی
5-سید مرتضی واحد پور فرزند سید شعبان به ش ش 2067 فرزند متوفی

6-سیده مریم واحد پور فرزند سید شعبان به ش ش 335 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
شعبه اول شورای حل اختالف محمود آباد 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شورا  این  از  کالسه  به  که  درخواستی  شرح  به  یداله  فرزند  رحمانی  مونا  خانم 
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان فاطمه 
تاریخ  در  محمودآباد  از  شناسنامه 201 صادره  به شماره  فرزند حسینعلی  نوری 
93/08/01 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده وراث حین 

الفوت وی عبارتند از :
1- یداله رحمانی فرزند علی به ش ش 26 همسر متوفی

2- اسماعیل رحمانی فرزند یداله به ش ش 2108 فرزند متوفی
3- ابراهیم رحمانی فرزند یداله به ش ش 2275 فرزند متوفی 

4 - مونا رحمانی فرزند یداله به ش ش 35 فرزند متوفی 
5- گل باجی رحمانی فرزند یداله به ش ش 19 فرزند متوفی 

6- رقیه رحمانی فرزند یداله به ش ش 1 فرزند متوفی
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف سرخرود

برگه اجرائیه 
مشخصات محکوم له 

به مدیریت بانک مهر اقتصاد با وکالت فریما شجاعی زند نشانی محل اقامت : بابل 
خ مدرس چهار راه شهربانی جنب پاساژموالنا مجتمع پردیس ط سوم واحد 6 

مشخصات محکوم علیه 
تا  دو  هر  اقامت  محل  نشانی  کریمی  رضا  2- حمید  فرزند جمال  سیفی  موسی 

مجهول المکان 
بموجب رای شماره 465تاریخ 93/4/25 شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان 
بابل و رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی – که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم استه به بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
به موجب یک فقره چک به شماره 67067-87/8/17 عهده بانک تجارت بابت اصل 
خواسته و مبلغ یکصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی تاخیر ات 
حق الوکاله وکیل  و همچنین درصد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا زمان اجرای کامل محکوم به که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد 

در غیر اینصورت رای صادره غیابی است 
دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به ناصر اکبری فرزند مجید

خواهان/ شاکی محمدرضا خرم دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم ناصر اکبری 
دادگاههای  تقدیم  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  نیا  حسن  احمد  و 
عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاههای 
عمومی )حقوقی( شهرستان بابل واقع در استان مازندران- شهرستان بابل- میدان 
والیت- دادگستری شهرستان بابل- کد پستی: 4713658739 ارجاع و به کالسه 
9409981110100964 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه ها مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل- سارا قلمی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
شرح  به   1364 ت  ت   2482 شماره  شناسنامه  دارنده  میر  فتحی  اصغر  آقای 
دادخواست به کالسه از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سهراب فتحی میر بشناسنامه شماره 4859197232 در 
تاریخ 95/3/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر 
است به 1-ماه سلطان صحرا نشین بلمکی ش ش 634 ت ت 1340 فرزند صفر به 
عنوان همسر متوفی 2-توران فتحی میر ش ش 1894 ت ت 1359 – 3-داریوش 
فتحی میر ش ش 1292 ت ت 1362 – 4-کیانوش فتحی میر ش ش 1893 
ت ت 1357 – 5-اصغر فتحی میر ش ش 2482 ت ت 1364 – 6-اکبر فتحی 
میر ش ش 4850021638 ت ت 1369 همگی به عنوان فرزندان متوفی و الغیر 
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – حمیدرضا شهسواری. 

متن آگهی
مرحوم  فوت  به  توجه  با  شعبه  این  پرونده کالسه 9509986693100103   در 
محمد هراتی بوده توسط فرشته هراتی درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر 
ترکه صادر گردیده و برای 1395/5/16 راس ساعت 10:30وقت تحریر ترکه تعیین 
شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده و نمایندگان قانونی و 
بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه 
یاد شده در شعبه 19شورای حل  تاریخ  ابالغ می شود در ساعت و  متوفی دارد 
اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان 
امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر 

ترکه حاضر شوند.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 19 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
شهرستان خرم آباد – الهام تاتاری .

رونوشت آگهی حصر وراثت 
میرمناف نجاتی  فرزند سید حسین     به شرح دادخواست به کالسه 169/95 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید مختار نجاتی  فرزند سید حسین     بشناسنامه 503صادره از کچب  در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   77/6/22

منحصر است به 
1-سید احمد نجاتی فرزند متوفی ش ش 1089
2-سید محمد نجاتی فرزند متوفی ش ش 203

3-سید عالیه نجاتی فرزند متوفی ش ش 6 
4-تاج نجاتی فرزند متوفی ش ش 1026

5-حلیمه احمدی همسر متوفی ش ش 381
6-میر مناف نجاتی فرزند متوفی ش ش 215

7-نجیبه نجاتی فرزند متوفی ش ش 32
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف سرخ رود 

متن آگهی
در پرونده کالسه 9509986693000111 این شعبه با توجه به فوت مرحوم کژول 
شریفی بوده توسط طال آزموده بیرانوند درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه 
صادر گردیده و برای 1395/5/16 راس ساعت 11:00 وقت تحریر ترکه تعیین شده 
است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده و نمایندگان قانونی و 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 یاد شده در شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع 
امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت 

دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
دبیر شعبه شورای حل اختالف شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – مریم یوسفوند. 

آگهی 
خواهان خلیل اله بازگیر فرزند امید علی به شماره ملی 4072322474 ساکن :خرم 
آباد خیابان شریعتی کوچه صاحب الزمان پالک 10کدپستی 6813973434تلفن 
09122140218 خواندگان :1-محمد حیدری اصل  فرزند رمضان به شماره ملی 
: 5268490117 ساکن :شوش دانیال شهرک سلمان منازل مهر گستر بلوک 20 
واحد 4  کد پستی :6477144785 تلفن 09169228409 -   خواسته :صدور 
رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/013/100/000 ریال به لحاظ عدم 
انجام تعهدات مندرج در سند رهنی شماره 9313 مورخه 1394/7/16 تنظیمی 
دفتر اسناد رسمی شماره 191  شهرستان اهواز به لحاظ 100 روز تاخیر در انجام 
تعهد و پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در سند مذکور مطابق مفاد سند 
و هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت وکیل و هزینه اجرای رای تا 

اجرای قطعی رای داوری .
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به 
طرفین برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق پس 
از بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به شرح زیر 

رای صادر و انشا گردید.
رای داوری :

در خصوص دعوی خواهان آقای خلیل اله بازگیر به طرفیت خوانده آقای :محمد 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیتی  رای  صدور  خواسته  به  اصل   حیدری 
3/013/100/000 ریال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند رهنی رسمی 
  191 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  تنظیمی    1394/7/16 مورخه    9313 شماره 
شهرستان اهواز و پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در سند مذکور مطابق 
هزینه  و  وکیل  وکالت  و حق  داوری  زحمت  و حق  دادرسی  هزینه  و  سند  مفاد 
به  با توجه  تا اجرای قطعی رای داوری به شرح دادخواست تقدیمی  اجرای رای 
انتخاب داور مطابق با ماده 454 ق آ د م و با توجه به مدارک و اسناد تسلیمی و 
صحت ادعای رابطه رهنی به موجب سند رسمی مذکور و هم چنین احضار طرفین 
به حضور در جلسه داوری مطابق با تراضی در بند 10 قرارداد از طریق درج در 
از  قرارداد  اینکه خوانده علیرغم اطالع و استحضار طبق  و  االنتشار  روزنامه کثیر 
پرداخت بدهی در مهلت مقرر قانونی امتناع نموده است لهذا تخلف وی از اجرای 
اجور  تودیع الحق  قرارداد   2 بند  مطابق  و  گردیده  تشخیص  محرز  قرارداد  مفاد 
معوقه نیز آثار تخلف وی را زایل نمی گرداند . بنابراین مستندا به ماده 201 ق آ د 
م و عدم حضور خواندگان در جلسه داوری و با توجه به مفاد قرارداد فی مابین به 
خواسته خواهان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : درخصوص خواسته 
خواهان مبنی بر صدور رای به محکومیتتضامنی خوانده  به پرداخت خسارت عدم 
انجام تعهد و از آنجا که توافق گردیده است که به ازای هر روز تاخیر در انجام 
تعهد در بند 5 قرارداد روزانه مبلغی به میزان 2 درصد اصل بدهی مندرج در بند 1 
قرارداد به قرار هر روز 30/131/000 ریال پرداخت گردد و با توجه به تاخیر راهن 
و در انجام تعهدات به میزان 100 روز اعالمی خواهان رای به محکومیت خوانده  
به پرداخت مبلغ 3/013/100/000 ریال و پرداخت سایر خسارات قانونی از قبیل 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها تا اجرای 
قطعی رای داور برابر تعرفه های قانونی صادر می گردد . رای داوری با عنایت به 

داور قرار داد ناصر مرادیتوافق و تراضی در قرار داد قطعی است . 

9 خوردنی مخصوص افطار روزه داران

 در این مطلب مواد غذایی را به شما معرفی می کنیم که بعد از تحمل 
ساعت ها گرسنگی برای بدنتان مناسب خواهد بود. پیشنهاد می کنیم برای 
آنکه ماه مبارک رمضان را راحت تر پشت سر بگذارید این 9 خوردنی را در 

افطاری بگنجانید.
خرما

خرما یک عنصر مهم در فرهنگ غذایی کشور های اسالمی است و این میوه 
مقوی وخوشمزه جزئی ثابت در سفره افطاری روزه داران محسوب می شود.

شربت روح افزا
شربت روح افزا، شربتی پر طرفدار در شبیه قاره هند است که از شکر با 
ترکیب میو های مختلف درست می شود و برای رفع تشنگی و تنظیم قند 

بدن بسیار مفید است.
عدسی

آماده سازی معده با کمک آش و حبوبات در زمان افطار بسیار مفید است. 
برخی ترجیح می دهند در این ماه های گرم افطاری را با مایعات خنک باز 
کنند، اما هنوز عدسی برای کسانی که سوپ و آش و مایعات گرم را ترجیح 
می دهند، یکی از بهترین خوراکی های نرم و مقوی برای باز کردن روزه 

است.
نان رمضان

نان رمضان که پخت آن در تبریز بسیار رایج است، نوعی نان مقوی از آدر، 
شکر، تخم مرغ، روغن و... است که با مغز آجیل و کنجد تزئین می شود و 
ویژه سفره های ماه مبارک رمضان پخته می شود. شبیه همین نان رمضان 
در بعضی دیگر از کشورهای اسالمی نیز پخت می شود و زینت بخش سفره 

مسلمانان است.
گوشت گاو خشک شده

وجود پروتئین در رژیم غذایی قطعا الزم است و به عالوه شما را برای مدت 
بیشتری سیر نگه می دارد. گوشت گاو خشک شده برای معده سبک تر از 
گوشت گاو تازه است و راحت تر هضم می شود و می توانید آن را با نان برای 

افطاری میل کنید.
فرنی

یک بشقاب فرنی با شیر و شکر و آرد سفید به راحتی می تواند ترکیبی نرم، 
ساده و زود هضم برای معده خالی شما در زمان افطاری باشد. افزودن مغز 

پسته و بادام نیز آن را مقوی تر می کند.
زیتون

زیتون از خوراک های اصلی رژیم غذایی مدیترانه ای است، و مردم این 
منطقه ترجیح می دهند، روزه خود را با زیتون سیاه و سبز و در انواع تلخ 
و شور و پر چرب آن مواد معدنی از دست رفته از بدن را دوباره به آن باز 

گردانند. زیتون را در سفره افطاریفراموش نکنید!
زولبیا

گرچه زولبیا به مقدار زیاد خوراکی مضری است اما تکه کوچکی از زولبیای 
تازه با شربت چسبناک و براقش به عنوان دسر بعد از ساعت ها گرسنگی و 
بی حالی می تواند به سرعت شما را سرحال بیاورد و به هضم غذایتان نیز 

کمک کند.
ساالد میوه

یک کاسه پر از میوه های آبدار در این فصل خیلی بهتر از غذاهای 
پر ادویه و چرب برای افطاری است. میوه های شیرین و متنوع آب از 
دست رفته، ویتامین ها و انرژی مورد نیاز بدن شما را برای روزهای 

آینده تامین می کنند.

بعد از افطار
در ایام بعد از صرف افطاری برای رفع احساس سنگینی و حفظ شادابی بدن 
خود به جای نشستن جلوی تلویزیون از خانه بیرون بروید و برای 15 تا 20 

دقیقه قدم بزنید.

نکاتی برای تشخیص
 تند بودن فلفل

توانید  می  حدی  تا  هم  فلفل  ظاهر  روی  از 
میزان تندی فلفل را تشخیص دهید.

این گیاه  دانه های فلفل تندترین قسمتهای 
نیستند  هم  مثل  ها  فلفل  همه  اما  هستند. 
برخی از آنها تندی بسیار کمی دارند و برخی 
از آنها آنقدر تند هستند که باید با دستکش 
کسانی  جزء  هم  شما  اگر   . برداریم  را  آنها 
هستید که دوست دارید تشخیص دهید چه 
کمتری  تندی  فلفلی  چه  و  است  تند  فلفلی 
ذکر اینجا  در  که  روشی  از  توانید  می   دارد 

 می کنیم استفاده کنید.

دستورالعمل :
وقتی می خواهید فلفل بخرید درباره میزان 
از  اگر  و  کنید  سئوال  فروشنده  از  آن  تندی 
به  باید  کنید  می  خرید  بزرگ  فروشگاههای 
توضیحات نوشته شده روی برچسب آن توجه 
کنید . معموال بعد از قیمت ، روی برچسبها 

میزان تندی فلفل نوشته می شود.
مقیاس  کنید.  مراجعه  اسکوویل  نمودار  به 
اسکوویل ، یک نوع شاخص اندازه گیری است 
که برای نشان دادن میزان تندی فلفل به کار 

می رود.
توانید  می  حدی  تا  هم  فلفل  ظاهر  روی  از 
میزان تندی فلفل را تشخیص دهید . معموال 
هم  است.  تر  تند  باشد  ریزتر  فلفل  هرچه 
فلفلهای قرمز و هم فلفلهای سبز می توانند 
نمی  فلفل  رنگ  بنابراین  باشند  تند  خیلی 
تواند مالک خوبی برای قضاوت کردن درباره 

تندی آن باشد.
به تازگی فلفل هم توجه کنید و ببینید فلفل 
بو داده است یا تازه . اگر فلفل چین و چروک 
شده و رنگش تیره تر شده است حتما بو داده 
است . فلفل بو داده معموال تندتر از فلفل تازه 
است ، بنابراین اگر نمی خواهید از فلفل های 
فلفل  از  است  بهتر  کنید  استفاده  تند  خیلی 

های تازه استفاده کنید.

هشدارها :
با خارج  را  فلفل  تندی  توانید  می  - شما   1

کردن دانه های داخل آن کاهش دهید.
به  را  تند  فلفل  های  2 - وقتی قصد دارید 
بعد  و  بپوشید  دستکش  حتما  بگیرید  دست 
را  دستهایتان  حتما  فلفل  به  زدن  دست  از 

بشوئید تا پوستتان تحریک نشود. 

رمضانه خانهداری

طبیعی است که گه گاه بعضی از جوانان به خاطر 
شخصیت و خلق و خوهای متفاوت، بیشتر از 

دیگران نگران شوند.
 اما والدین می توانند در مدیریت کردن پریشانی 
و نگرانی آنها حل مسائلشان به آنها کمک کنند. 
این گونه حل کردن مشکالت موجب رشد حس 
اعتماد به نفس و خوش بینی به آنها می شود 
و این امر در تسلط پیدا کردن بر چالش های 

کوچک و بزرگ زندگی آنها کمک خواهد کرد.
 مسائلی که موجب نگرانی نوجوانان می شود 
به سن و طبقه ای که درآن هستند، بستگی 
دارد. افراد زیر سیزده سال معموالً درباره نمرات، 
شوند.  می  نگران  بدن  تغییرات  و  ها  امتحان 
بخشی از نگرانی آنها نیز به مسائل اجتماعی 
درمدرسه،  زورگویی  و  همساالن  فشار  چون 
مورد تمسخر واقع شدن و حذف شدن از طرف 

دوستان بازمی گردد. که البته بسیار مهم است.
 آنان همچنین از آنجا که احساس می کنند 
بخشی از دنیای بزرگ اطرافشان هستند. درباره 
مسائل و اتفاقات جهان و موضوع هایی که در 
مدرسه و اخبار می شنوند، و نگران می شوند. 
مسائلی چون جنگ، آلودگی، به خطر افتادن 
حیوانات و بالیای طبیعی می تواند منبع نگرانی 

آنان باشد.

 به نوجوانتان شجاعت دهید
ضروری است به فرزندانتان کمک کنید تا بر 
نگرانی و تشویش خود غلبه کنند و برای این کار 

باید به چند نکته توجه داشته باشید.
 درکنارش باشید و به اتفاقاتی که درمدرسه، تیم 
ورزشی یا در ارتباط با دوستانش افتاده است، 
عالقه نشان دهید و به صورت اتفاتی درباره آنها 
سؤال کنید. هنگامی که او درباره اتفاقای که در 
طول روز برایش افتاده است صحبت می کند 
حتماً دقت کنید که به چه چیزهایی فکر می 

کند و درباره این اتفاقات چه احساساتی دارد.
 اگر فرزند شما درباره مسئله ای نگران است 
دراین باره از او سؤال کنید. به نوجوانتان شجاعت 

دهید که درباره مسائلی که آنها را آزار می دهد 
صحبت کنند.

 درباره جزئیات از آنها سؤال کنید و با دقت به 
صحبت هایشان گوش دهید. گاهی تنها اظهار 
همدردی با کودکان می تواند فشار روحی آنها 

را کم کند.
 به کودکتان نشان دهید که مراقب او هستید 
و او را درک می کنید. بنابراین توجه کردن به 
نگرانی کودکتان نشان می دهد که شما به او 
توجه دارید و کمک می کند که او احساس کند 
ازطرف شما حمایت و درک می شود. درباره 
اتفاقات خوبی که افتاده است با او صحبت کنید 
و بگذارید فرزندتان درباره موفقیت، پیشرفت و 

تجربیات مثبت، احساساتش را بیان کند.
 همیشه فرزندتان را برای حل مسائل راهنمایی 
کنید. در واقع شما می توانید به جوانتان کمک 
کنید تا یاد بگیرند از عهده چالش های زندگی 

برآیند و از این طریق از نگرانی شان بکاهند.
 زمانی که فرزند شما درباره مشکلی صحبت 
می کند، به او پیشنهاد دهید که با یکدیگر برای 
آن راه حلی را پیدا کنید. برای مثال اگر پسر 
نگران است،  ریاضی خود  امتحان  شما درباره 
به او پیشنهاد کنید که کمکش می کنید تا 
خوب درس بخواند. از این راه نگرانی اش کم 

خواهدشد.

  مشکالت را برای آنها تجزیه تحلیل کنید
با  مخالفت  جای  به  باید  موارد،  بیشتر   در 
جوان ها، درباره مشکل آنها درست فکر کنید و 
با یکدیگر راه حل پیدا کنید. بهتر است مشکالت 
را برای آنها تجزیه تحلیل کنید و از تجربه تان در 
این زمینه کمک بگیرید. به این ترتیب وی نقش 
فعالی خواهد داشت و یاد می گیرد که چگونه 
به طور مستقل از عهده مشکالت برآید. گاهی 
اوقات آنها درباره مسائلی که اتفاق افتاده است 
نگران می شوند و این، زمانی است که والدین 
می توانند چشم انداز و دورنمایی از آن برایشان 

ترسیم کنند.

 اگر فرزندتان نمرات پایینی در امتحاناتش کسب 
کرده، به او بگویید که احساساتش را درک می 
کنید. سپس یادآوری کنید که همچنان راه برای 

جبران وجود خواهدداشت.
 اهمیت این مسئله را تصدیق کنید و بگذارید 
او بداند علیرغم نتیجه ای که می گیرد شما به 
او افتخار می کنید و می دانید که تمام تالشش 
احساسات  که  این  است.بدون  داده  انجام  را 
که  کنید  تأکید  کنید،  را کوچک  فرزند خود 
مشکالت قابل حل و موقتی هستند و روزهای 
بهتر و فرصت های دیگری نیز برای او وجود 
خواهدداشت. به آنها یادآور شوید هر اتفاقی که 
رخ دهد، همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.

 والدین می توانند با به بحث گذاشتن موضوعاتی 
که باعث نگرانی نوجوانشان در آینده شده، با 
دادن اطالعات دقیق و تصحیح تصور غلط آنان 
درباره این مسائل به آنان کمک کنند. به آنان 
اطمینان دهید که بزرگترها از پس مشکالت 

برمی آیند و از آنان محافظت خواهندکرد.
العمل شما به مسائل   آگاه باشید که عکس 
اجتماعی و اقتصادی بر آنها هم تأثیر می گذارد. 
اگر شما اضطراب و خشم خود را درباره اتفاقات 
دور و برتان بدون کنترل بر احساساتتان بیان 
العمل  نیز همین گونه عکس  کنید نوجوانان 
نشان خواهند داد. اما اگر شما نگرانی خود را 
ازطریق روش فعال بیان کنید و درباره حوادث 

تمایز قائل شوید، فرزندتان خوش بینی بیشتری 
خواهند داشت و این توانایی نیز در آنان ایجاد 

می شود.
 بسیاری اوقات وقتی نوجوانان نگران می شوند به 
تنها چیزی که احتیاج دارند اطمینان و آرامش 
بخشی والدین شان است. این آرامش بخشی می 
تواند به شکل درآغوش گرفتن، گفتن کلمات 
صمیمانه و از ته دل یا گذراندن اوقات با آنان 
باشد. این عمل به آنها یاد می دهد تا بدانند هر 
اتفاقی که بیفتد والدین با مهر و محبت پشتیبان 

آنها هستند.
برای  خوبی  نمونه  که  کنید  تالش  همواره   
نوجوانتان باشید. بهترین درسی که می توانید 
در  که  است  چیزی  آن  بدهید  نوجوانتان  به 
به شما  پاسخ  دهید.  می  نشان  او  به   عمل 
 نگرانی های خودتان راهگشای برخورد وی با 

چالش ها و مشکالت است.
عصبی  مسائل  با  برخورد  در  شما   وقتی 
می شوید آنها نیز یاد می گیرند همین برخورد 
را در موقعیت های مشابه داشته باشند. به جای 
نگاه کنید  را  لیوان  پر  عصبانی شدن قسمت 
صحبت  هایتان  نگرانی  درباره  که  هنگامی   و 
می کنید افکار خوش بینانه درباره موقعیت خود 
به زبان بیاورید. پاسخ خوشبینانه و بااعتماد به 
نفس به نوجوانتان یاد می دهد که مشکالت، 

موقتی هستند و فردا روز دیگری خواهدبود.

مشکالت زندگی ماندنی نیست !

به نظر متخصصان استفاده از کیسه خواب برای 
حفظ امنیت نوزاد اهمیت ویژه ای دارد.

کاربردی  لوازم  از  کودک  و  نوزاد  خواب  کیسه 
نظر  به  هاست.  بچه  وسایل  و  سیسمونی  در 
متخصصان استفاده از کیسه خواب برای حفظ 
امنیت نوزاد اهمیت ویژه ای دارد. البته استفاده 
از این وسیله ی خواب تنها برای نوزادان پیشنهاد 
نمی شود و برای کودکان در سنین باالی 3 سال 

هم کاربرد دارد.
چرا باید از کیسه خواب نوزاد استفاده کنیم؟

پاسخ کلی و اصلی برای این سوال تحت عنوان 
امنیت و راحتی کودک خالصه می شود. بیشتر 
مادران هنگام خواب مرتب به نوزاد سر می زنند 
تا مبادا رو انداز و پتوی او باعث خفگی و یا خطر 
شود همین دلیلی است که لزوم استفاده از کیسه 
خواب بچه را بیشتر می کند. از طرفی نوزاد بعد 

از گذشت چند ماه زمانی که توانایی حرکت دادن 
دست و پایش را در خود می بیند، هنگام خواب 
با حرکت های بدنی میتواند رو انداز و پتو را کنار 
بزند از این رو قرار گرفتن در معرض هوای سرد 
منجر به سرماخوردگی او می شود اما خواباندن 
کودک در داخل کیسه خواب احتمال ورود هوای 
سرد و سرماخوردگی نوزاد را به حداق می رساند.با 
استفاده از کیسه خواب ، والدین تمام شب را بدون 

نگرانی می توانند استراحت کنند.
 کدام کیسه خواب نوزاد و کودک بهتر است؟

بیشتر والدین هنگام خرید کیسه خواب ابتدا به 
شکل ظاهری آن توجه می کنند. البته که مدل 
کیسه خواب نوزاد و کودک اهمیت دارد اما زمانی 

که از کیفیت و مرغوبیت آن مطمئن شده باشید.
بهترین جنس و نوع کیسه خواب برای نوزادان 
که بدنی حساس دارند جنسی است که از نرمی و 
ضخامت کافی برخوردار باشد. الیاف ضد حساسیت 
و غیر پالستیکی متریال مناسب برای این دسته از 
وسایل خواب نوزاد هستند.برای راحتی سر نوزاد 
و کودک سعی کنید از کیسه خواب های بالشتک 
دار یا کیسه خواب هایی برجسته در قسمت سری 

خریداری کنید.
بعد از بزرگتر شدن نوزاد

می  کوچولوها  برای  خواب  کیسه  از  استفاده 
تواند یادآور زمان خواب به آنها باشد. در واقع 
به این شکل، کم کم به بچه ها از سنین خیلی 

را  خواب  زمان  که  دهیم  می  آموزش  پایین 
متوجه شوند و مثل هر توانایی دیگری، در این 
سنین باید این قابلیت را هم تقویت کنند که 
در زمان خواب با مهیا شدن محیط مناسب آن 
در تخت خوابشان به خواب بروند. عالوه بر این 
از  توانند بخشی  زیبا می  و  کیسه های رنگی 
تزیینات اتاق کودک باشند. همچنین کودکان 
باالتر از سن 3 سال هم می توانند با داشتن 
سایزشان  و  قد  مناسب  خواب  کیسه  یک 
توجه  انتها  در  کنند.  تجربه  را  راحت  خوابی 
داشته باشید که میزان ضخامت کیسه خواب 
را با توجه به گرما و سرمای هوا انتخاب کنید. 
کیسه خواب های بدون آستین بهترین گزینه 
کیسه  و  تابستان  فصل  برای  انتخابی  های 
خواب مخمل دکمه و زییپ دار مناسب فصل 

زمستان هستند. 

آیا استفاده از کیسه خواب نوزاد ضروریست؟
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اگهی مفقودی
کارت هوشمند خودرو اسیوزو با شماره پالک 484852 ایران 22 با شماره کارت 

2811207 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

اگهی مفقودی
سند خودرو سواری پژو آردی آی 1600 به رنگ سفید روغنی صدفی مدل 1382 به شماره موتور 11782008350 و شماره شاسی 0082135333 به نام سید محمد 

جعفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
ایالم

آگهی مفقودی 
متلیک  ای  نقره  آی 8/1 مدل 88  ایکس  ال  پژو 405 جی  سندکمپانی سواری 
به شماره پالک 72-174م53 به شماره موتور 12488200386 و شماره شاسی 

NAAM01CAXAE122783 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
ایران 82-123ج98 به شماره  برگ سبز پژو پارس مدل 90 به شماره شهربانی 
موتور 12489321869 و شماره شاسی 447644 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
بابل

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی و تسلسل اسناد رنو سپند مدل 82 با شماره شهربانی 
با شماره موتور so34344و شماره شاسی 1039446مفقود  94ج921ایران 72 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
به  متالیک  پژو 206TU3 مدل 82 مشکی  مالکیت سواری هاج پک  شناسنامه 
شماره پالک 72-744م89 و شماره موتور 10FSF94389504 و شماره شاسی 

82626380 مفقود گریده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی حصروراثت
از خرمشهر  6 صادره  به شماره شناسنامه  ثامر  پدر  نام  زاده  ثامری  کاظمیه  بانو 
در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پسرشان 
تاریخ  اهوازدر  مرحوم علی جاسمی سرحانی به شناسنامه 1741357535صادره 
1395/2/5در اهوازاقامتگاه موقت فوت ورثه اش عبارتند از:1-متقاضی با مشخصات 
 568 شناسنامه  شماره  به  سرحانی  جاسمی  متوفی(2-محمود  )مادر  الذکر  فوق 
خرمشهر )پدر متوفی(والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض داردیا وصیت نامه از متوفی نزد او باشداز 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرو هر 
وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود ازدرجه اعتبارساقط 

است. شماره م الف :)9/303(  
رئیس شورای حل اختالف خرمشهر

بخشنامه
 دفاتر اسناد رسمی

چون خانم عزت رضایی ششدانگ با ارائه دو برگ استشهادیه فقدان سند مالکیت 
مصدق شده دفتر خانه اسناد رسمی 121 اسالم آباد غرب مدعی هستند یک جلد 
سند مالکیت به شماره چاپی 053693 مربوط به پالک باقیمانده 18،540،3904 
اصلی واقع در اسالم آباد غرب بخش شش کرمانشاه که ذیل ثبت 16360 صفحه 
73 دفتر امالک 6،73 سند مالکیت بنام مشارالیه صادر و تسلیم گردیده و دررهن 
وبازداشت نبوده لذا به دستور تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ میگردد تا هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که در سند مالکیت قید نگردیده و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت 
محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم 
نماید .بدیهی است در صورت عدم اعتراض و یا چنانچه در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نگردد اداره ثبت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 

و تسلیم متقاضی خواهد نمود.
محمد عباسی رئیس اداره ثبت اسناد اسالم آباد غرب

استارت ملی پوشان فوتوالی برای 
رقابت های جهانی برزیل

اردوی تیم ملی فوتوالی برای حضور در رقابت های جهانی 
استان  در  بجنورد  در  آینده  هفته  از  برزیل   2016 سال 

خراسان شمالی برگزار می شود.
های  انجمن  فدراسیون  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
ورزشی، این اردو روزهای 20 تا 24 تیر با حضور 10 بازیکن 

برگزار خواهد شد. 
رقابت های جهانی فوتوالی روزهای 2 تا 8 شهریور ماه سال 

جاری در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می شود.
قربانی،  ابوذر  کر،  جمیل  شادان،  احمد  شادان،  حامد 
عبدالعاطی نظری، وحید ایمری، حلیم رهبری، آیدین تشنه 
کام، سید محمد میر حسینی و عباس بنی ظریف بازیکنان 
دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر 

جعفر حاج صفری سرمربی تیم ملی برگزار خواهند کرد.
فوتوالی رشته ای مانند والیبال ساحلی است با این تفاوت که 

در این رشته بازیکنان مجاز به استفاده از پا هستند.
هر تیم از دو نفر تشکیل شده و حداکثر فقط می توانند سه 
ضربه به توپ بزنند و در صورت اصابت توپ با زمین، امتیاز 
به تیم مقابل داده می شود. سرویس ها هم بایستی از پشت 
خط عرضی زمین زده شود و سرویس زننده در فوتوالی می 
تواند ماسه ها را یک جا پشت خط جمع کند و توپ را با 

ضربه پا از روی تور رد کند.

تیم ملی کانوپولوی بانوان در مازندران اردو می زند

دومین  امروز  جوانان  سنی  رده  در  بانوان  کاپولو  ملی  تیم 
مرحله اردوی خود را به منظور حضور در مسابقات قهرمانی 

جهان در ایتالیا در مازندران برپا می کند.
تیم  قایقرانی،  فدراسیون  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
ملی کانوپولو بانوان سال گذشته عنوان قهرمانی رقابت های 

قهرمانی آسیا را به خود اختصاص داد.
ایتالیا  در  ماه  شهریور   14 تا   9 جهان  قهرمانی  مسابقات 
برگزار می شود و 13 قایقران تا 25 تیرماه در فریدونکناربه 

تمرینات خود ادامه می دهند. 
جمیلـه طهماسـبی مربـی و زهـرا اصالنـی کمـک مربی تیم 
ملـی کانوپولـوی بانـوان جوانان در ایـن اردو تیـم را همراهی 

مـی کنند.
ترانه کامیاب از تهران، مهوش زارعی و ستایش پیر نجم الدین 
از اصفهان، فاطمه اسماعیل پور و فاطمه جلیلیان از مازندران، 
ملیکا برون، زهرا حاجی حاجی و نیلوفر آزادمهر از مرکزی، 
مهتاب زهتاب و آرزو شاهی از خراسان رضوی، عطیه سلیمانی 
از زنجان، آیدا حاجیلو از همدان و نیلوفر معلمی از هرمزگان 

نفرات دعوت شده به این مرحله از اردو هستند.

امید ابراهیمی با استقالل تمدید کرد

هافبک ملی پوش استقالل در این تیم ماندنی شد.
به گزارش ایسنا، امید ابراهیمی هافبک ملی پوش استقالل 
که از قطر پیشنهاد جدی داشت با استقالل به توافق رسید 

و قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.
به این ترتیب امید ابراهیمی فصل آینده را نیز در تیم علیرضا 

منصوریان توپ خواهد زد.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان 
ایران در رقابت های قهرمانی آسیا

اسامی نفرات اعزامی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران 
به مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد.

به گزارش ایسنا، رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان آسیا از 
17 تیر ماه در کشور تایوان برگزار می شود و تیم ملی کشتی 
فرنگی ایران به عنوان قهرمان 3 دوره پیش این رقابت ها با 
سرمربیگری علی اشکانی در این رقابت ها حاضر خواهد شد.

موفق  این مسابقات همگی  به  ایران  اعزامی  10 کشتی گیر 
به کسب عنوان قهرمانی در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی 

شدند.
این  در  ایران  نوجوانان  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  ترکیب 

رقابت ها به ترتیب زیر است:
وزن 42 کیلوگرم:امید آرامی

وزن 46 کیلوگرم:محمد محرابی
وزن 50 کیلوگرم:محمد حسین وند

وزن 54 کیلوگرم: رضا مردی
وزن 58 کیلوگرم: محمدرضا مختاری

وزن 63 کیلوگرم:علی ناقوسی
وزن 69 کیلوگرم:محمدرضا رستمی

وزن 76 کیلوگرم:حسین فروزنده
وزن 85 کیلوگرم: حسن فروزنده

وزن 100 کیلوگرم:محمدرضا رمضانی
کادرفنی: علی اشکانی، بهمن طیبی، پیمان مرادی،مرتضی 

پاپی نیا، محمد نیکونهاد حسینی
سرپرست: موسی طباطبایی

بیل: یک معجزه بزرگ را رقم زدیم

برابر  پیروزی  از  ولز  فوتبال  ملی  تیم  ستاره 
بلژیک بسیار خوشحال است و از صعود تیمش 
به نیمه نهایی رقابت های یورو به عنوان یک 

معجزه بزرگ یاد کرد.
تیم   ،BBC از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
در  خود  شگفتی سازی  به  ولز  فوتبال  ملی 
یورو 2016 ادامه می دهد. این تیم که برای 
نخستین بار در تاریخ خود به رقابت های یورو 
راه پیدا کرده است، در یک چهارم نهایی موفق 
شد با نتیجه سه بر  یک برابر بلژیک پرستاره 
به  ولز  صعود  ترتیب  بدین  برسد.  پیروزی  به 
شگفتی ساز  لقب  و  کرد  صعود  نهایی  نیمه 

بزرگ یورو را به خود اختصاص داد.
بازیکن  سرشناس ترین  و  بهترین  بیل،   گرت 
ولز از صعود تیمش به نیمه نهایی رقابت های 
کرد.  یاد  بزرگ  معجزه  یک  عنوان  به  یورو 
با  که  گویی  و  گفت  در  بازی  پایان  از  بعد  او 
تیمش  مورد  در  صحبت  به  داشت،   BBC
نیمه  به  صعود  برای  کرد:  اظهار  و  پرداخت 
نهایت  توانایی های خود  نهایی و نشان دادن 
تالش مان را به کار گرفتیم. شایسته صعود به 
نیمه نهایی بودیم. به خودمان ایمان داشتیم و 
به همین خاطر می توانیم نتایج دلخواه را به 
دست آوریم. تا پایان بازی جنگیدیم و اجازه 

فضاسازی را به حریف ندادیم.
ستاره باشگاه رئال مادرید ادامه داد: احساسی 
باور نکردنی دارم. نمی توانم خوشحالی خودم 
توانیم  اطمینان داشتیم که می  بیان کنم.  را 
از این سفری  شگفتی ساز یورو 2016 باشیم. 
بریم و می خواهیم  آغاز کردیم لذت می  که 
به ماجراجویی ادامه دهیم. بازیکنان به وظیفه 
خود در میدان عمل کردیم. زمان زیادی برای 
جشن گرفتن نداریم و باید هر چه سریع تر به 
بازی بعدی فکر کنیم. بازی کردن برابر پرتغال 
بسیار سخت است اما به پیروزی در این دیدار 

فکر می کنیم.
وجود  با  گفت:  نیز  سخنانش  پایان  در  بیل 
این که بلژیک تیم پرستاره ای بود و هواداران 
ما  ولی  داشت  ورزشگاه  در  هم  بیشتری 
توانستیم این تیم را هم شکست بدهیم. صعود 

ولز به نیمه نهایی یک معجزه بزرگ است.

مصدومیت بولت در آستانه 
بازیهای المپیک

اوسین بولت قهرمان دو 100 متر المپیک به 
در  حضور  ادامه  از  همسترینگ  آسیب  علت 
رقابتهای انتخابی المپیک جامائیکا کنار رفت.

به گزارش ایرنا از تارنمای خبری یو اس دی 
تودی، بولت که دو مدال طالی دو 100 متر 
المپیک را در کارنامه خود دارد، روز جمعه به 
در  شرکت  ادامه  از  همسترینگ  آسیب  علت 

این مسابقات کناره گیری کرد. 
بولت با زمان 10 ثانیه و 4 دهم ثانیه، در نیمه 
نهایی 100 متر اول شد. او روز پنجشنبه بعد 
از مسابقه مقدماتی از مشکل همسترینگ خود 
نهایی  نیمه  مرحله  از  بعد  که  داشت  شکایت 

دوباره دچار درد شد. 
انتخابی،  مسابقات  دست  از  وجود  با  بولت 
را  ریو  المپیک  بازیهای  در  حضور  امکان 
پزشکی  معافیت  جامائیکا  دوومیدانی  دارد. 
به دوندگان از شرکت در مسابقات انتخابی را 

می دهد. 
سریع ترین دونده جهان، امیدوار است در دو 
100 و 200 و 400 متر بازیهای المپیک، سه 

مدال طالی این بازیها را از آن خود کند. 
بولت در بازی های المپیک 2008 پکن، رکورد 
رکورد جهانی این ماده را شکست. او سال بعد 
در مسابقات قهرمانی جهانی در برلین، مسافت 
100 متر را در زمان 9 ثانیه و 58 صدم ثانیه 
دوید و رکورد تازه ای را به نام خود ثبت کرد. 
المپیک  بازی های  این دونده جامائیکایی در 
را  متر  المپیک دو 100  لندن، رکورد   2012
با زمان 9 ثانیه و 63 صدم ثانیه جابجا کرد و 
رکورد 400 متر جهان را با زمان 36 ثانیه و 

84 صدم ثانیه شکست. 
بولت 29 ساله، هیچ نشانه ای از کم تر شدن 
توانش ندارد. او 11 ژوئن، مسافت 100 متر را 
در استادیوم ملی کینگزتون که محل برگزاری 
 9 زمان  در  است،  المپیک  انتخابی  مسابقات 

ثانیه و 88 صدم ثانیه دوید. 
است  ای  دونده  تنها  فرانسوی  ویکات  جیمی 
ثبت  را  سریعتری  زمان  جاری  فصل  در  که 
در  را  متر  ژوئن، 100  اوائل  در  او  است.  کرده 

9 ثانیه و 86 صدم ثانیه دوید. 
در  ماه  مرداد   15 تابستانی  المپیک  بازیهای 

ریودوژانیرو آغاز می شود.

خبرخبر

حضور   FIVB والیبال  جهانی  فدراسیون 
تعدادی از زنان در بازی ایران و صربستان 
را اولین قدم مهم برای برداشتن ممنوعیت 
حضور زنان در استادیوم های ایران دانست.

سایت   از  نقل  به  و  گزارش  ایسنا  به  
سخنگوی   ،Inside the games
FIVB اعالم کرد: »حضور زنان در مسابقه 
اولین  تهران  در  جهانی  لیگ  افتتاحیه 
در مسابقات  زنان  دوباره  برای حضور  قدم 
والیبال در ایران است. FIVB  صد در صد 
تالش  ما  است.  متعهد  خود  هدف  این  به 

را  امکان  این  با کمک ورزش  می کنیم که 
ایجاد کنیم نه با محرومیت و انزوا.«

نوشت:   Inside the games البته 
این در حالی است که تماشاگران زن ایران 
صورت  به  بلیت  خرید  توانایی  همچنان 
آنالین را ندارند و این مساله اعتراض هایی را 
در برداشته است. یک سری درخواستهایی 
ایران  فدراسیون  از  تا  شده   FIVB از 
خواسته شود به صورت رسمی نحوه خرید  
بلیت اینترنتی برای خانم ها را اعالم کنند.

FIVB: حضور زنان در بازی ایران- صربستان اولین اقدام مهم بود

کمرانی می گوید کیمیا علیزاده به لحاظ 
روحی بسیار آماده است و با این انگیزه 

می تواند باز هم تاریخ ساز شود.
در  المپیک  در  علیزاده  کیمیا  مربی 
شرایط  در خصوص   ، ایسنا  با  گفت وگو 
تنها بانوی تکواندو کار ایران در المپیک 
به  فیزیکی  نظر  از  : کیمیا  اظهار کرد   ،
بهبودی کامل نرسیده است اما به قدری 
روحیه دارد که وضعیتش به خوبی سپری 
می شود و مدتی بعد این آسیب دیدگی 
روحی  آمادگی  شود.  می  برطرف  کامال 
آمادگی  از  مواقع  برخی  در  ورزشکار 
جسمی هم مهم تر است. او با این انگیزه 

می تواند تاریخ ساز شود.
وی ادامه داد: کیمیا خیلی پرقدرت و با 
انگیزه  روز  و هر  تمرین می کند  انرژی 
اش بیشتر می شود. او با سن کم تجربه 
که  مختلف  مسابقات  در  و  دارد  زیادی 
را  عملکرد  بهترین  تقریبا  کرده  شرکت 
دارم  او  از  که  شناختی  با  است.  داشته 
در المپیک هم می تواند عملکرد خوبی 

داشته باشد.
کمرانی افزود: در تورنمنت یونان کیمیا 
به  توانست  نیز  دیدگی  آسیب  وجود  با 
این  مدال طال برسد. حریفان خوبی در 
تورنمنت حضور داشتند اما کیمیا بسیار 
خوب ظاهر شد. او در 50 درصد آمادگی 
خود به سر می برد. یونان آخرین رقابت 

تکواندوکاران  مرزی  برون 
در  بود.  المپیک  از  پیش 
شهرهای  تمرینی  کمپ 
و  کردیم  شرکت  دیگر 
کیمیا  تمرینی  حریفان 
بار  یه  مدت  چند  هر  را 
تغییر دادیم تا او در شرایط 
در  تا  کند  تمرین  مختلف 
آمادگی  اوج  در  المپیک 

باشد.
به  اشاره  با  علیزاده  مربی 
دیدار با رئیس جمهور و همچنین بازدید 
خاطر   ، ملی  تیم  اردوی  از  ورزش  وزیر 
نشان  کرد: توجه مسووالن به ورزشکاران 
این  امیدوارم  دهد.  می  زیادی   روحیه 
بازدید  از  بعد  شود.  نیز  بیشتر  توجهات 
بهتری  روحیه  با  کیمیا  اردوها  از  وزیر 
تمرین می کند. زیرا وقتی ورزشکار می 
بیند که در نقطه توجه مسوول بلند پایه 
ورزش قرار دارد با انگیزه بیشتری ادامه 

می دهد.
سعی  ما  کرد:  بیان   ادامه   در  کمرانی 
برای  را  تمرینی  شرایط  بهترین  کردیم 
مسووالن  از  باید  کنیم.  فراهم  علیزاده 
فدراسیون تکواندو نیز تشکر کنم که از 

هیچ تالشی مضایقه نمی کنند.
او  رقبای  خصوص  در  علیزاده  مربی 
رقبای  کیمیا  کرد:  اضافه   ، المپیک  در 
جید  و  گومز  دارد.  المپیک  در  سختی 
جونز حریفان اصلی او هستند. البته هیچ 
جونز  گیریم.  نمی  کم  را دست  حریفی 
بار  دو  است  لندن  المپیک  قهرمان  که 
به علیزاده در مهم ترین رقابت ها باخته 
است. اوایل که کیمیا پا به عرصه قهرمانی 
گذاشته بود کسی او را نمی شناخت،  اما 
به  کیمیا  مختلف  عناوین  وجود  با  حاال 
یکی از قدرت های تکواندو در وزن 57- 

کیلوگرم تبدیل شده است.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران می گوید 
تورنمنت تایلند به این تیم کمک زیادی 

خواهد کرد.
تیم  الشریعه-سرمربی  ناظم  محمد 
جام  در  حضورش  درباره  فوتسال  ملی 
باشگاه های جهان گفت: به همراه مدیر 
حضور  قطر  در  فوتسال  ملی  تیم  فنی 
با  بازی  بر روی  یافتم و بیشتر تمرکزم 
اسپانیا بود چرا که در جام جهانی کلمبیا 
با این تیم همگروه هستیم. همانطور که 
 40 تا   30 حدود  کردم،  اشاره  باال  در 
تیم  ترکیب  در  که  بازیکنانی  از  درصد 
باشگاهی اسپانیا بودند، ملی پوش بوده 

و ارزیابی خوبی از این تیم داشتیم.
تدارکاتی  اردوی  درباره  ادامه  در  وی 
تیم ملی که از 18 تیر ماه آغاز می شود، 
و  تمرکز  بیشتر  اردو  این  در  گفت: 
فعالیت مان بر روی مرور کارهای دفاعی 
تیم  باید  است.  ایستگاهی  تمرینات  و 
تایلند  تورنمنت  در  تا  کنیم  آماده  را 
به  می شود،  برگزار  ماه  مرداد  اواخر  که 

آمادگی مطلوبی برسیم.
داد:  ادامه  فوتسال  ملی  تیم  سرمربی 
تایلند  درتورنمنت  ملی  تیم  حضور 

محک  بازیکنان  که  می شود  باعث 
خوبی بخورند و نقاط ضعف و قوت تیم 
تمرینات  کنار  در  تیم  شود.  مشخص 
به  نیاز  می کند،  برگزار  که  مستمری 
داشته های خود  تا  دارد  تدارکاتی  بازی 
را در مسابقات دوستانه به اجرا برساند 
تا با مشخص شدن نکات ضعف و قوت، 
و  رفع  برای  را  خود  ریزی های  برنامه 
نهایت در  تا در  انجام دهیم  تقویت آن 
جام جهانی کلمبیا عملکرد قابل قبول و 

مطلوبی داشته باشیم.
ناظم الشریعه در پایان گفت: قرار است 
مصر،  تیم های  با  تایلند  تورنمنت  در 
قزاقستان و تایلند بازی کنیم. هر کدام 
مناسبی  تدارکاتی  حریف  تیم ها  این  از 
شرایطی  به  توجه  با  و  هستند  ما  برای 
که در مرحله گروهی جام جهانی کلمبیا 
داریم، فکر می کنم این تورنمنت کمک 
ما  به  بازیکنان  آمادگی  برای  به سزایی 

کند.
گروهی  مرحله  در  فوتسال  ملی  تیم 
رقابتهای جام جهانی کلمبیا با تیم های 
همگروه  آذربایجان  و  مراکش  اسپانیا، 

است.

ناظم الشریعه: 

تورنمنت تایلند کمک زیادی به تیم ملی خواهد بود
سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان: 

شرایط روحی کیمیا خیلی خوب است

مجوز  اعطای  خاطر  به  عربستان  فوتبال  فدراسیون 
غیرقانونی به دو باشگاه خود برای شرکت در لیگ قهرمانان 
آسیا از سوی AFC جریمه شد. هم چنین باشگاه اإلتحاد 
هم به خاطر تاخیر در ورود به زمین در دیدار برابر سپاهان، 

جریمه مالی و یک بازی از حضور هوادار محروم شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از الشرق، کنفدراسیون فوتبال 
به  را  آسیا تصمیم گرفت که فدراسیون فوتبال عربستان 
خاطر اعطای مجوز غیرقانونی به دو باشگاه األهلی و النصر 
برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا در فصل جاری 150 
هزار دالر جریمه کند.  در بیانیه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
آمده است که این دو باشگاه عربستانی التزامات مالی خود 
را دیر پرداخت کرده اند و به همین خاطر نباید فدراسیون 

فوتبال عربستان اجازه شرکت را به آنها می داد.
AFC همچنیـن باشـگاه اإلتحـاد عربسـتان را بـه خاطـر 
تاخیـر ورود بـه زمین بازی در دیدار برابر سـپاهان 1500 
دالر جریمـه کـرد. همچنیـن دیـدار نخسـت خانگـی این 
تیـم در فصـل بعـد بـدون تماشـاگر برگـزار خواهـد شـد. 
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا تهدیـد کـرده اسـت کـه اگر 
االتحـاد دوبـاره ایـن کار را تکـرار کنـد دو بـازی از حضور 

تماشـاگر محـروم می شـود.

بازی  ولز  فوتبال  ملی  تیم  تاثیرگذار  ستاره   2
حساس برابر پرتغال را از دست دادند.

به گزارش ایسنا و به نقل از یورو اسپورت، تیم ملی 
فوتبال ولز شب تاریخی را رقم زد و موفق شد با 
پیروزی سه بر یک مقابل بلژیک برای نخستین بار 

به نیمه نهایی رقابت های یورو راه پیدا کند.
شادی هواداران ولز زیاد ادامه پیدا نکرد چراکه آنها 

خبردار شدند آرون رمزی و بن دیویس، دو ستاره 
تاثیرگذار تیمشان با دریافت کارت زرد دوم، دیدار 
دست  از  را  نهایی  نیمه  در  پرتغال  برابر  حساس 

دادند.
نبود این دو بازیکن به ویژه آرون رمزی در عملکرد 
ولز تاثیرگذار خواهد بود به ویژه اینکه او از بهترین 

بازیکنان جام بوده است.

AFC سعودی ها را 
نقره داغ کرد

غایبان ولز مقابل پرتغال در نیمه نهایی یورو 2016
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افتتاح مرکز فنی و حرفه ای 
بشاگرد هرمزگان

پروژه  از  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
هرمزگان  استان  شرق  ساخت  دست  در  های 
مورد  را  آنها  فیزیکی  پیشرفت  روند  و  بازدید 

بررسی قرار داد.
شهرسازی  و  راه  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  در  مهندس غالمحسین شیری  هرمزگان، 
عمومی  کتابخانه  پروژه  احداث  روند  از  روز 
میناب، سردخانه و سالن تشریح میناب، مرکز 

فنی و حرفه ای بشاگرد بازدید کرد.
حال  در  های  پروژه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
ساخت بخش ابنیه و فنی راه و شهرسازی ابراز 
امیدواری کرد، سالن تشریح میناب و مرکز فنی 
و حرفه ای بشاگرد که  مراحل پایانی ساخت 

آن طی می شود امسال به بهره برداری برسد.
وی رمز موفقیت پروژه ها و دستیابی به حداقل 
اعتبار و  تامین بموقع  را  استاندارد  سرانه های 
برنامه  مطابق  ساختمان  مراحل  تمام  اجرای 
ذکر  پروژه  مطالعات  در  شده  ارائه  زمانبندی 

کرد.
توسعه  کمتر  مناطق  در  فعالیت  وی  شیری، 
گفت:  و  کرد  یاد  خدمت  الزامات  از  را  یافته 
احداث ساختمان مرکز فنی و حرفه ای یکی از 
نیازهای مبرم و اصلی شهرستان بشاگرد است 
که باید هر چه سریع تر زمینه بهره برداری از 

آن را فراهم کرد.

آغاز عملیات  تعریض ۱۱ کیلومتر از 
محور اصلی خنداب-پل دوآب

راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
قناتی   حسینعلی  مرکزی،  استان  وشهرسازی 
مسئول نمایندگی راه و شهرسازی شهرستان 
کیلومتر   11 تعریض  عملیات  آغاز  از  خنداب 
پل دوآب خبرداد. به  اصلی خنداب  از محور 
به  توجه  با  افزود:  فوق  خبر  اعالم  با  وی 
و  خنداب  دوآب-  پل  اصلی  محور  اهمیت 
عبوری   خودروهای  تردد  توجه  قابل  حجم 
محور   این  از  قسمتهایی  تعریض  عملیات 
تدابیر  با  و  گرفته  انجام  گذشته  سالهای  در 
سال  خردادماه  آخر  هفته  از  شده  اندیشیده 
باقی  کیلومتر   11 تعریض  عملیات  جاری، 

مانده آغاز شد.
شهرستان  شهرسازی  و  راه  نمایندگی  مسئول 
خنداب در این رابطه اضافه کرد : رفع مشکالت 
ترافیکی به دلیل  افزایش عرض محور، سهولت 
احتمال  کاهش  همچنین  و  سفر  ایمنی  و 
تصادفات رانندگی از مزایای اجرای این عملیات  
است که سعی بر این است تا پایان سال جاری 

این پروژه را به سرانجام برسد.

استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد:
لزوم تالش مسئوالن در راه اندازی واحدهای تولیدی

ارومیه-خبرنگارپیام زمان: استاندار آذربایجان غربی بر لزوم افزایش 
اندازی واحدهای تولیدی  انگیزه برای راه  تالش مسئوالن در ایجاد 

تاکید کرد.
قربانعلی سعادت در جلسه کارگروه رفع موانع تولید آذربایجان غربی 
گفت: از 300 واحدی که در کارگروه رفع موانع تولید در آذربایجان 
غربی پذیرش شده است، 139 مورد از آن ها به بانک ها معرفی شده  
که تنها برای 44 واحد تشکیل پرونده شده که این آمار، قابل قبول 

نیست و باید تالش بیشتری در این خصوص صورت گیرد.
وی با اشاره به کاهش نرخ بهره بانکی توسط دولت اضافه کرد: این امر 
می تواند عامل انگیزه برای صاحبان واحدها باشد و باید از فرصت به 

دست آمده بیشترین استفاده شود.
استاندار آذربایجان غربی  با اشاره به کم رغبتی برخی از صاحبان 
انگیزه  عدم  صورت  در  گفت:  دوباره  فعالیت  برای  راکد  واحدهای 
صاحبان واحدها برای ادامه کار، آن واحد را از بین معرفی شده ها به 
بانک های عامل حذف کرده و واحد دیگری جایگزین آن می شود که  

البته حذف واحدها تابع مقررات خاصی خواهد بود.
وی با اشاره  به سنگ اندازی برخی افراد در ادارات مرتبط در مقابل 
به  راکد  واحدهای  بازگشت  و  تولید  موانع  رفع  برای  دولت  اهتمام 
فعالیت،گفت: این امر نتیجه عدم صالحیت این افراد و عدم توجه آنان 
به ارتقای نظام اسالمی است که کارمندان دولت باید توجه داشته 

باشند که نتیجه این کارشکنی هابه ضرر نظام است.
سعادت اظهار کرد:اطالع رسانی های الزم در خصوص فعالیت های 
صورت گرفته در حوزه رفع موانع تولید و مصوبات جلسات کارگروه 
رفع موانع تولید نیز باید به صاحبان صنایع صورت گیرد و این اطالع 
رسانی ها نیز باید به هنگام و بدون وقفه باشد تا زمینه توافق سریعتر 

در راستای شروع به کار مجدد واحدها فراهم شود.

برگزاري جلسات کارشناسي دفتر ارتباط صنعت
 با دانشگاه علوم پزشکي اراک

دانش  تعمیق  هدف  با  مرکزي  استان  صنعتي  شهرکهاي  شرکت 
افزایي و تولید دانش محور و همچنین در راستاي سیاستهاي اقتصاد 
دانشگاه  با  صنعت  کارشناسي  جلسات  برگزاري  به  اقدام  مقاومتي 

مي نماید. 
مصطفي آمره مدیرعامل شرکت گفت: این جلسات در مرحله اول در 
سطح کارشناسي و با حضور نمایندگان شرکت شهرکهاي صنعتي 
استان و اساتید دانشگاه علوم پزشکي اراک برگزار و در نظر دارد 
مباني عملیاتي سازي و برنامه ریزي جهت اقدام عملي درخصوص 
بعدي  و در مراحل  بررسي  دانشگاه و صنعت  و مفید  ارتباط موثر 
بازدید  با  توأم  عرصه صنعت  در  دانشگاه  نحوه حضور  شناسایي  با 
از کارخانجات و برگزاري دوره هاي آموزشي توسط دانشگاه اقدام 

خواهد شد.
است  امید  عملیاتي  هاي  برنامه  و  دفتر  این  احیاء  با  افزود:  آمره 
تولیدات در شهرکهاي صنعتي با رعایت اصول ایمني، بهداشتي و 
زیست محیطي انجام و این موضوع با فرمایشات مقام معظم رهبري 

در خصوص کیفیت حضور دانشگاه در صنعت منطبق گردد.
همچنین مرتضایي نماینده شرکت شهرکها در دفتر ارتباط با صنعت 
گفت: تا کنون 2 جلسه کارشناسي در هر دو محل دانشگاه و شرکت 
شهرکها برگزار شده و برنامه عملیاتي جهت سالجاري تدوین و به 
انعقاد تفاهمنامه بین 2 دانشگاه و شروع برنامه هاي  زودي شاهد 

آن خواهیم بود.

مروی  ضمیری  مهرداد  زمان،  خبرنگار 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس  زاده: 
اسالمی شهرستان شهریار ضمن تاکید 
بر جایگاه رسانه و نقش به سزای آن در 
کاهش مشکالت جامعه به لزوم تقویت 
گفت:  و  نمود  اشاره  خبرنگار  جایگاه 
را  خبرنگاران  دست  دولتی  مسووالن 
از  قانون  چارچوب  در  و  بگذارند  بازتر 

آنان پشتیبانی کنند.
اعضای  با  نشستی  در  یوسفی  علی 
هیئت مدیره خانه مطبوعات شهرستان 
های استان تهران اظهار داشت: در هر 
زمینه ای که قادر باشیم، از تشکل خانه 
مطبوعات شهرستان های استان تهران 

این  برای  که  آنجا  تا  کرد،  خواهیم  حمایت 
تشکل دفتر کاری در محیط اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی شهریار تدارک دیده ایم. 
وی با اشاره به آمادگی اداره فرهنگ و ارشاد 

هرگونه  برای  شهریار  شهرستان  اسالمی 
قانون،  چارچوب  در  تشکل،  این  با  همکاری 
کنترل   ابزارهای  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 
جرم، جنایت، فساد اداری و دیگر مشکالت در 
کشورهای توسعه یافته، تقویت جایگاه رسانه 

زیرمجموعه هایی در  بینی  ها در کنار پیش 
چارت سازمانی آن تشکل است که بر عملکرد 

آن مجموعه نظارت دارد.
بیشتر  لزوم هماهنگی هرچه  بر  علی یوسفی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات  روسای 

شهرستان ها با فرمانداران و ادارات 
مرتبط با امر فرهنگ تاکید کرد و 
می  مذکور  های  هماهنگی  افزود: 
امور  پیشبرد  تسریع  موجب  تواند 

فرهنگی شود.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس 
گفت:  شهریار  شهرستان  اسالمی 
خبرنگار چشم بیدار ملت و دولت 
است و حضور خبرنگاران به عنوان 
به  مدنی  جامعه  ارکان  از  یکی 
دولت  و  مردم  اتصال  حلقه  منزله 

محسوب می شود. 
در ادامه ی این جلسه علی یوسفی 
در پاسخ به سواالت اعضای هیئت 
استان  شهرستانهای  مطبوعات  خانه  مدیره 
پیشنهاد  خصوص  در  نظراتی  نقطه  تهران 
ارائه  تشکل  این  عملکرد  و  عضوگیری  شیوه 

نمود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهریار تاکید کرد:

ضـرورت تقـویت جـایگاه خـبرنگار
خبر خبر

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق، مهندس 
مدت  این  در  همچنین  افزود:  غفاری  رضا 
یکدستگاه پست فوق توزیع به مجموعه پست 

های فوق توزیع مازندران افزوده شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف شرکت  
در کاهش تلفات، تعداد 10 فیدر 20 کیلوولت 
به مجموعه فیدرهای 20 کیلوولت این شرکت 
اضافه شده است . معاون بهره برداری شرکت 
توزیع برق مازندران یادآور شد: از ابتدای اجرای 
در  جهادی  حرکت  و  مهندسی  تحول  طرح 
نگهدار  خود  کابل  شبکه  کیلومتر   46 استان 
بجای شبکه هوایی در مناطق آلوده جایگزین 

شده است.
غفاری اظهار داشت : احداث 75 کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف جدید با استفاده از کابل خودنگهدار 
، کاهش 27/5 کیلومتر از طول شبکه های فشار 
 20 شبکه  کیلومتر   226/5 احداث  و  ضعیف 
کیلوولت به طول شبکه های فشار متوسط و 
اصالح و ترمیم 122 کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
و 47 کیلومتر شبکه 20 کیلوولت ، رفع ضعف 
نصب  با  کیلوولت  فیدرهای 20  از  یکی  ولتاژ 
اتوبوستر، نصب 360 کیلوولت آمپر مولدهای 
تجدید پذیر با ظرفیت کامل در محل مصرف، 
نصب 4620 کیلوولت امپر خازن 20 کیلوولت 
در شبکه های این شرکت جهت اصالح توان 
راکتیو و رفع ضعف ولتاژ، نصب 4000 کیلولت 

آمپر خازن فشار ضعیف در شبکه های توزیع 
ولتاژ،  رفع ضعف  و  راکتیو  توان  اصالح  جهت 
مورد   802 و  هزار   13 تعداد  شدن  برطرف 
اتصاالت سست و ناقص از جمله اقدامات شرکت 
توزیع برق مازندران در طرح تحول مهندسی و 

در کاهش تلفات بوده است.
مانور  برگزاری 10  کامران،  عبدالرضا  مهندس 
بازرسی در سطح شهرستان، بررسی اشتراکهای 
فاقد سابقه،  سر و سامان بخشیدن به روشنایی 
معابر و انجام مغایرت گیری اشتراک های موجود، 
بازدید  انشعابهای جدید و کنترل هایلو،  نصب 
از تمامی مساجد و جمع آوری برق های آزاد، 
جمع آوری برق های غیر مجاز و تبدیل آنها به 
انشعابهای قانونی و عدم اجرای شبکه های فشار 
ضعیف برای کاهش سرقت انرژی و تلفات مربوط 
به آن و ... ، جمع آوری ریسه های سطح شهر در 
چند مرحله از راهکارهای اجرایی کاهش تلفات 

امور توزیع برق شمال بابل برشمرد .
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت  بخش 
کاهش  و  مصرف  مدیریت  در  معابر  روشنایی 
تلفات  قرائت کنتورهای روشنایی معابر از سال 
گذشته در دستور کار این امور قرار گرفت و در 
سال گذشته 38 میلیون کیلو وات ساعت انرژی 
در بخش  روشنایی معابر قرائت شد امسال هم 
پیش بینی می شود این میزان به 60 میلیون 

کیلو وات ساعت برسد.

در راستای طرح تحول مهندسی در کاهش تلفات برق مازندران؛

۱34 دستگاه ترانسفورماتور به شبکه توزیع افزوده شد
زمان:   خبرنگار   - عطشانی  الهام   سیده  
امنیت  رشت   شهرستان  دادستان   معاون 
کشور را حاصل خون شهدا دانست و گفت: 
این امنیت که با خون شهدا به دست آمده، 

باید برای نسل جوان جامعه تبیین شود.
و  اسالمی  شوراهای  اعضای  همایش  در 
گرامیداشت  با  مرکزی رشت  بخش  دهیاران 
اظهار  حرم  مدافع  شهدای  به ویژه  شهدا  یاد 
رمضان  پرفضیلت  ماه  پایانی  ایام  در  کرد: 
ماه  این  فیوضات  از  امیدواریم  و  هستیم 

بیشترین بهره را ببریم.
شد  سپری  که  هفته ای  اینکه  بیان  با  وی 
قوه  افزود:  بود،  قضائیه  قوه  هفته  با  مصادف 
سرزمین  این  در  سه گانه  قوای  جزو  قضائیه 
پهناور بوده و هفته قوه قضائیه فرصتی برای 

بیان عملکرد  دستگاه به مردم است.
شوراهای  و  دهیاران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اسالمی روستاها به مردمی خدمت می کنند 
خاصی  احترام  از  خداوند  نزد  در  که 
برخوردارند، گفت: کشاورزان و مردم روستاها 

بسیار پرتالش و سخت کوش هستند.
و  روستاها  اسالمی  شوراهای  اعضای  ملکی 
دهیاران را بازوان پرتوان امنیتی و اطالعاتی 
برای مدیران ارشد استان خواند و ادامه داد: 
قوه  با  اسالمی  شوراهای  اعضای  و  دهیاران 

قضائیه همکاری خوبی دارند.
وی کاهش پرونده سوزاندن کاه و کلش پس 

اقدام های  از  را  روستاها  در  برنج  برداشت  از 
و  کرد  بیان  گذشته  سال  در  دهیاران  موثر 
افزود: این امر نشانه همکاری خوب دهیاران و 

شوراها با قوه قضائیه است.
این مسؤول برخی کج روی ها را حاصل قصور 
اجتماعی ذکر  نهادهای  یا  و  انسانی  و غفلت 
از  را  خود  آموزه های  انسان  گفت:  و  کرد 
والدینش می آموزد و موفقیت نسبی فرزندان 
پدر  نقش  اگر  و  است  والدین  توجه  حاصل 
به  نمی توانیم  نشود  ایفا  درستی  به  مادر  و 

موفقیت مورد نظر دست یابیم.
خانواده ها  امروزه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
متوجه هجمه دشمنان هستند، تصریح کرد: 
از  بیشتر  روستاها  برخی  در  دشمنان  هجمه 
شوراهای  اعضای  و  دهیاران  و  شهرهاست 
اسالمی به عنوان امین حاکمیت نباید اجازه 
دهند ساختار خانواده در روستاها تغییر پیدا 

کند.
وارداتی  فرهنگ  کرد:  تاکید  همچنین  ملکی 
و  بوده  شدن  نهادینه  حال  در  روستاها  در 
ناهنجاری هایی که عده ای خارج از استان به 

ما ایراد می گیرند متعلق به ما نیست.
در  امروزه  اینکه  بیان  با  کرد:   اشاره  وی 
شده  شهرها  با  همتراز  مخدر  مواد  روستاها 
در  ماهواره  وجود  کرد:  خاطرنشان  است، 
از  امر  این  و  شهرهاست  از  بیشتر  روستاها 

غفلت مسؤوالن و مدیران نشأت می گیرد.

امنیت کشور حاصل خون شهدا 

اصالحیه آگهي مجمع عمومي
 عادي بطور فوق العاده نوبت اول

شرکت تعاوني پیشکسوتان ایثار ایرانیان

در  منتشره  مجمع  آگهي  جلسه  دستور   2 بند  بدینوسیله 
سال  مالي  صورتهاي  تصویب  و  طرح   ،1395/04/12 تاریخ 

1394 میباشد که اشتباها سال 1395 اعالم شده بود.
هیات مدیره تعاوني پیشکسوتان ایثار ایرانیان

آگهي تجدید مناقصه
شهرداري ماهدشت در نظر دارد نسبت 
و  سبز  فضاي  نگهداري  و  حفظ  به 
طریق  از  شهرداري  وابسته  تاسیسات 

پیمانکاران واجد شرایط داراي:
آخرین  گواهي  و  شرکت  ثبت  اسناد  و  اساسنامه  الف- 

تغییرات
ب- گواهي نامه صالحیت پیمانکاري مرتبط

ج- گواهي ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده
د- کد اقتصادي

ه- گواهي حداقل دو مورد سوابق اجرایي مرتبط
اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مي شود جهت دریافت 
نشر  تاریخ  از  شرائط  از  آگاهي  و  مناقصه  و  اساسنامه 
مورخ  شنبه  پنج  روز  اداري  وقت  پایان  تا  حداکثر  آگهي 
دریافت  به  نسبت  الذکر  فوق  اسناد  ارائه  با   1395/4/31
با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  یا  و  اقدام  مناقصه  اسناد 

شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.
مختار  پشنهادات  از  یک  هر  قبول  یا  رد  در  -شهرداري 

است.
-هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شهرداري ماهدشت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي )نوبت دوم(
شرکت تعاوني مصرف محلي شهر ک باغستان

مورخ  اول  نوبت  سالیانه  عادي  عمومي  مجمع  جلسه  اینکه  به  نظر 
95/4/10 بعلت عدم حصول حد نصاب الزم رسمیت نیافت. لذا به اطالع 
کلیه اعضاي محترم شرکت تعاوني میرساند جلسه مجمع عمومي نوبت 
دوم راس ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 95/4/25 در محل مسجد 
امام حسین )ع( واقع در بلوار باغستان بین بوستان 4 و 5 تشکیل مي 

گردد.
تذکر:از کلیه اعضا دعوت مي گردد در جلسه مذکور حضور بهمرسانند 
و یا نمایندگان تام االختیار خود را کتبا معرفي نمایند. مصوبات مجمع 
عمومي در صورت رسمیت یافتن جلسه و عدم مغایرت با ضوابط قانوني 

براي کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس

2- رسیدگي و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهاي مالي سال 94 و 
بودجه سال جاري

3- گزار ش تغییرات اعضا و سرمایه
4- طرح و تصویب پاداش براي هیات مدیره از محل سود سال 1394

5- انتخاب هیات مدیره و بازرس
6- طرح و تصویب اختصاص مبلغي از سود سال 94 به امور خیریه

رئیس هیات مدیره- سلطانعلي صفرپور

آگهی مفقودی
برگ سبز پراید مدل 86 با شماره شهربانی ایران 22-768م26 و شماره موتور 2122890 

و شماره شاسی S1412286378568 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

متن آگهی 
در پرونده کالسه 9509986693000112 این شعبه با توجه به فوت آقا مرحوم 
حسن س موسوی بوده توسط سهیال بستر آهنگ و علی رضا س موسوی درخواست 
تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای 1395/5/16 راس ساعت 
10:00 وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای 
یاد شده و نمایندگان قانونی و 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 یاد شده در 
شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع 
در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت 

در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
دبیر شعبه شورای حل اختالف شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 

آگهی
خواهان خلیل اله بازگیر فرزند امید علی به شماره ملی 4072322474 ساکن :خرم 
آباد خیابان شریعتی کوچه صاحب الزمان پالک 10کدپستی 6813973434تلفن 
 : ملی  شماره  به  خضیر  فرزند  عبدالخانی   :1-علی  خواندگان   09122140218
فرهنگ  دانیال خیابان مصطفی خمینی شمالی  :شوش  55260150457 ساکن 
3 روبروی نانوایی سید کد پستی :6471948188  تلفن 09372031058 -2- 
خضیر عبدالخانی فرزند فربح به شماره ملی 5268991469 ساکن : اهواز کوی 
انقالب خیابان پور داود بین هاللی و غزنوی پالک 203 کدپستی 6433151157 
تلفن : 09161419260 خواسته :صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان  به 
پرداخت مبلغ 1/760/000/000  ریال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند 
رهنی شماره 9471 مورخه 1394/8/3 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 191  
شهرستان اهواز به لحاظ 100 روز و پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در 
سند مذکور مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت 

وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری .
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به 
طرفین برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق پس 
از بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به شرح زیر 

رای صادر و انشا گردید.
رای داوری :

در خصوص دعوی خواهان آقای خلیل اله بازگیر به طرفیت خواندگان  آقای علی 
عبدالخانی و آقای خضیر عبدالخانی   به خواسته صدور رای محکومیتی تضامنی  
خواند گان به پرداخت مبلغ 1/760/000/000 ریال به لحاظ عدم انجام تعهدات 
مندرج در سند رهنی رسمی شماره 9471  مورخه 1394/8/3 تنظیمی دفتر اسناد 
رسمی شماره 191  شهرستان اهواز و پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در 
سند مذکور مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت 
وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری به شرح دادخواست تقدیمی 
با توجه به انتخاب داور مطابق با ماده 454 ق آ د م و با توجه به مدارک و اسناد 
تسلیمی و صحت ادعای رابطه رهنی به موجب سند رسمی مذکور و هم چنین 
احضار طرفین به حضور در جلسه داوری مطابق با تراضی در بند 11 قرارداد از 
طریق درج در روزنامه کثیر االنتشار و اینکه خوانده علیرغم اطالع و استحضار طبق 
قرارداد از پرداخت بدهی در مهلت مقرر قانونی امتناع نموده است لهذا تخلف وی 
از اجرای مفاد قرارداد محرز تشخیص گردیده و مطابق بند 2 قرارداد تودیع الحق 
اجور معوقه نیز آثار تخلف وی را زایل نمی گرداند . بنابراین مستندا به ماده 201 
ق آ د م و عدم حضور خواندگان در جلسه داوری و با توجه به مفاد قرارداد فی 
مابین به خواسته خواهان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : درخصوص 
خواسته خواهان مبنی بر صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان  به پرداخت 
خسارت عدم انجام تعهد و از آنجا که توافق گردیده است که به ازای هر روز تاخیر 
در انجام تعهد در بند 5 قرارداد روزانه مبلغی به میزان 2 درصد اصل بدهی مندرج 
توجه  با  و  گردد  پرداخت  ریال   17/600/000 روز  هر  قرار  به  قرارداد   1 بند  در 
انجام تعهدات به میزان 100 روز رای به محکومیت  به تاخیر راهن وضامن  در 
سایر  پرداخت  و  ریال   1/760/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان   تضامنی 
خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری و 
سایر هزینه ها تا اجرای قطعی رای داور برابر تعرفه های قانونی صادر می گردد . 
رای داوری با عنایت به توافق و تراضی دربند 9  قرار داد قطعی و الزم االجرا  است . 
داور قرار داد ناصر مرادی

دادنامه هیات تشخیص 
مرجع   94/1/3036 پرونده  کالسه   1395/3/25 مورخ   2/138 شماره  دادنامه 
رسیدگی کننده شعبه دوم خواهان : نسیم صالحی به نشانی :مندرج در دادخواست 
 – : مندرج در دادخواست  نشانی  به  نوشابه سازی دریا کوالک  : شرکت  خوانده 
خواسته : عیدی و پاداش – بن کارگری – حقوق معوقه – مانده مرخصی – حق 

سنوات 
کردند  ارائه  اداره  این  به  که  دادخواستی  موجب  به  خواهان   : گردشکار  خالصه 
را  خود  کاری  ارتباط  قطع  وضعیت  به  رسیدگی  و  مطالبات  دریافت  درخواست 
نمود که جهت رسیدگی به دادخواست مورد نظر جلسه هیات تشخیص تشکیل 
که خواهان در جلسه حاضر و ابراز داشت که سابقه کار طبق دادخواست خدمت 
– عیدی و پاداش – بن کارگری – مرخصی – حقوق معوقه را طلب دارم تقاضای 
رسیدگی را دارم نماینده خوانده در جلسه حاضر نشدند پرونده جهت بررسی بیشتر 
به کارشناس تحقیق ارجاع و پس از وصول گزارش مجددا مطرح و پس از استماع 

اظهارات خواهان بشرح آتی اصدار رای مینماید . 
رای :- با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و گزارش مامور تحقیق هیات 
به اتفاق آراء نظر به عدم تشکیل شورای اسالمی در واحد مزبور به استناد تبصره 
ماده 158 قانون کار و ماده 55 آیین دادرسی کار موضوع ماده 164 همین قانون 
قطع ارتباط کاری خواهان را به علت تعطیلی کارگاه موجه دانسته و بابت مطالبات 

قانونی ضمن و پایان کار خواهان بشرح آتی اصدار رای می نماید . 
- باستناد مزایای مندرج در ماده 27 قانون کار بابت سنوات خدمت به مدت 4 ماه 
سابقه کار مدت 10 روز سنوات از قرار روزی 237/475 ریال مبلغ 2/374/750  
ریال – باستناد مواد 64 و 71 ق . ک بابت مزد مرخصی استفاده نشده بمدت 3 
روز از قرار روزی 244/141 ریال به مبلغ 732/423 ریال – باستناد ماده واحده 
مبلغ  به  کارکرد  ماه   4 مدت  به   94 سال  پاداش  و  عیدی  بابت   70/12/6 مورخ 
بابت وجه بن سال 94  باستناد بخشنامه شورای عالی کار   – ریال   4/749/500
بابت  به مدت 4 ماه کارکر به مبلغ 4/400/000 ریال –باستناد ماده 37 ق ک 
حقوق معوق سال 94 به 4 ماه مبلغ 29/296/920 ریال بموجب این رای خوانده 
فوق مکلف است عالوه بر واریز حق بیمه به استناد ماده 148 قانون کار از تاریخ 
1394/5/1 لغایت 1394/8/30 جمعا به مبلغ 41/553/593 )چهل و یک میلیون 
و پانصد و پنجاه و سه هزار و پانصد و نود و سه ( ریال را در وجه خواهان بپردازد و 

از تاریخ 1394/8/30 رابطه فی ما بین خاتمه یافته تلقی میگردد.
رای صادره حسب ماده 159 قانون کار بمدت 15 روز پس از ابالغ به طرفین قابل 
اعتراض در هیات محترم حل اختالف می باشد در صورت عدم اعتراض هریک از 
طرفین و قطعی و الزم االجرا شدن رای مزبور باستناد تبصره 2 ماده 16 قانون 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای 
اشخاص داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور 

قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد .

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه  پرونده : 131/16/95

وقت رسیدگی دوشنبه 95/5/18ساعت 10 صبح 
خواهان : بانک مهر اقتصاد با نمایندگی غزاله نفر   

خوانده: علیرضا فراهانی  خواسته : مطالبه وجه 
خواهان دادخواستی تسلیم  نموده که جهت رسیدگی به حوزه 16  شورای حل 
روز   95/5/18 تاریخ  به  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  قرچک  بخش  اختالف 
المکان بودن خوانده و به  دوشنبه ساعت 10 صبح تعیین شده به علت مجهول 
درخواست خواهان و دستورشورا  و به تجویز ماه 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود.تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به حوزه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
نوبت  یک  فقط  الزم شود  آگهی  بوسیله  ابالغی  بعدا  چنانچه  رسانند  بهم  حضور 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود
آگهی موضوع ماده سه قانون دبیر حوزه 16 شورای حل اختالف قرچک 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء به شماره 470-94/4/11  صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
لذا  است،  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ماکو  شهرستان 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رضا محمود زاده یعقوب علی به شماره 345 و کدملی 2830326611 صادره 
از ماکو فرزند یوسف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/75 متر مربع 
از  غربی  آذربایجان  استان  در  واقع  اصلی   -1144 از  2فرعی  پالک  از  قسمتی 
به  زادگان  نقی  مالکیت حسن  مورد  از  ثبتی  از بخش سه حوزه  ماکو  شهرستان 

پرونده کالسه 49 سال 1393
عباسپور -رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان ماکو 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/12 در روزنامه کثیر االنتشار
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/30 شنبه روزنامه محلی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم/ آقای رحمان فرنودی فرزند رشید به شرح درخواستی که به شماره 319 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که رشید فرنودی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 1428 صادره از قائمشهر 
در تاریخ 94/6/19 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان قائمشهر فوت نموده و ورثه/ 

وارث حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از:
1(ربابه مهدی پور وسطی کالئی ش ش 1460 همسر متوفی

2(موسوی فرنودی ش ش 6628 پسر متوفی
3( رحمن فرنودی ش ش 235 پسر متوفی
4(فاطمه فرنودی ش ش 240 دختر متوفی

5(بهرام فرنودی ش ش 229 پسر متوفی
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ایی از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف : 950378
قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف قائمشهر

آگهی موضوع ماده سه قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
از هیات  برابر آراء به شماره 469-95/4/11  در دو قطعه زمین مزروعیضصادره 
فاقد سند  اراضی و ساختمان های  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ماکو  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضیان محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
از  و کدملی 2830789059 صادره  به شماره شناسنامه 5  نژاد  1( علی حسین 
ماکو فرزند حسن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151 متر مربع قسمتی 
از پالک 2فرعی از 1144- اصلی واقع در استان آذربایجان غربی از شهرستان ماکو 

از بخش سه از مورد مالکیت حسن نقی زادگان به پرونده کالسه 43 سال 1393
عباسپور -رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان ماکو 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/11 در روزنامه کثیر االنتشار
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/31 شنبه روزنامه محلی

 نوبت اول

شهرداري ماهدشت



شهرستان هایکشنبه 13 تیر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 93271

اجرای طرح مقاوم سازی دندان های شیری در 
هرمزگان

مرحله  در  زیر 14 سال هرمزگانی  آموز  دانش  هزار  از 190  بیش 
دوم طرح سالمت بهداشت دهان و دندان، وارنیش فلوراید دریافت 

کردند.
این  در  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
طرح که از مهر سال گذشته در هرمزگان اجرایی شده است، دانش 
آموزان 6 تا 14 سال از خدمات دندانپزشکی رایگان مانند ترمیم و 

کشیدن دندان، جرم گیری و وارنیش فلوراید برخوردار شدند.
مدارس  در  امسال  مهر  از  طرح  این  افزود:  میرزاده  یحیی  دکتر 

ابتدایی و دبیرستان های هرمزگان اجرا می شود.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح دانش آموزان 6 تا 14 ساله 
با هدف جلوگیری از پوسیدگی دندان سالی 2 بار خدمات وارنیش 

فلوراید رایگان دریافت می کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: با امضای 
تفاهمنامه با آموزش و پرورش استان مقرر شد در مدت شش سال 

تعداد دندان های پوسیده دانش آموزان 2 درصد کاهش یابد.
از تعداد 191 هزار و 46  رییس مرکز بهداشت استان اظهار کرد: 
دانش آموز در استان، 191 هزار و 35 نفر دارای پرونده الکترونیک 
و از خدمات رایگان وارنیش فلوراید استفاده نمودند؛ که در همین 
راستا 446 نفر از کارشناسان حوزه معاونت بهداشتی در این طرح 

فعالیت مستقیم داشتند.
بهداشت  اینکه مرحله دوم طرح سالمت  بیان  با  پایان  میرزاده در 
دهان و دندان دانش آموزان از 1 تا 20 اردیبهشت در هرمزگان اجرا 
شد، اضافه کرد: مهر امسال با راه اندازی و تجهیز 2 پایگاه سالمت 
دانش آموزان در شهر بندرعباس، تمام خدمات دندانپزشکی برای 

کودکان زیر 14 سال در این پایگاه ها اجرا می شود.

جمع آوري 500  گالن چسب کاشي غیر استاندارد
در استان البرز

پي  در  البرز،  استان  استاندارد  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
گزارش ارسالي مبني بر فعالیت چندین واحد تولید کننده چسب 
کاشي غیر استاندارد در البرز  بازرسان این اداره کل جهت بررسي 

و بازدید مراجعه نمودند.
در بازرسي صورت گرفته از واحد هاي متخلف، بیش از 500 گالن 
چسب کاشي غیر استاندارد با نام هاي چسب آذر و ساروج خزر کویر 

توقیف و جمع آوري شد .

 480 بازدید فني از واحدهاي تولیدي استان البرز 
انجام شد

 480 انجام  از  البرز  استان  استاندارد  مدیرکل  شکرالهي،  فتانه 
موردبازدیدفني ازواحدهاي تولیدي استان توسط بازرسان اداره کل 
کاالهاي  استاندارد  اجراي  بر  نظارت  راستاي  در  گفت:  و  داد  خبر 
تولیدي استان در سال جاري، 480 مورد بازدید فني از واحدهاي 
بازدیدها مباحث  این  استان صورت گرفت که در  تولیدي  مختلف 

فني خطوط تولید وآزمایشگاهي مورد توجه قرار مي گیرد.
اشاره  نیز  و خدمات  کاالها  سازي  استاندارد  لزوم  به  شکرالهي     
مصرف  منافع   حفظ  بر  عالوه  استانداردها  اجراي  افزود:   و  کرد 
کننده و تولید کننده موجب توسعه واشتغال پایدار وحضور موفق 

در بازارهاي رقابتي امروز خواهد   بود.

افتتاح خانه بهداشت پاشاکال ساری 
پاشاکال  روستاي  بهداشت  خانه  افتتاح  مراسم 
بهداشت  مرکز  رییس  حضور  با  ساري  انتقالي 
و  منطقه  مردم  حضور  با  و  ساري  شهرستان 

مسئوالن محلي افتتاح شد.
دکتر عقیل برزگر رئیس مرکز بهداشت شهرستان 
و  اهالي  از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در  ساري 
خیرین گفت:  و دهیاري، خصوصاً  اعضاي شورا 
سالمت و امنیت دو رکن اساسي پایداري کشور 
هستند و ما این این وظیفه خطیر را به دوش مي 
کشیم تا بتوانیم در راستاي حفظ سالمت و رفاه 
مردم گام برداریم. وي در خصوص خانه بهداشت 
روستاي پاشاکال  انتقالي گفت : این خانه بهداشت  
با تحت پوشش قرار دادن 1061 نفر جمعیت و 
332 خانوار از محل اعتبارات خیرین و دانشگاه 
علوم پزشکي مازندران با مساحت 100 مترمربع و 
اعتباري بالغ بر احداث 1 میلیارد ریال ساخته شد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان ساري  با بیان این 
که زمین این خانه بهداشت نیز از سوي خیرین 
بهداشت  خانه  زمین  متراژ    : افزود  گردید  اهدا 
پاشاکال انتقالي 230متر مربع است که از سوي دو 
تن از خیرین منطقه  آقایان سید اسحاق هاشمي 

فر و سید موسي هاشمي فر اهدا گردید.
 

توزیع روزانه 8 میلیون لیتر فرآورده های 
نفتی در آذربایجان غربی

روسای  از  جمعی  زمان؛  ارومیه-خبرنگارپیام 
ستادی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ارومیه با نماینده ولی فقیه در استان 

آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه دیدار کردند.
قریشی  مهدی  سید  والمسلمین  حجت االسالم 
ضمن تبریک انتصاب اخیر احمد مجرد به عنوان 
مدیر منطقه ارومیه گفت: مدیران برای موفقیت و 
خدمت رسانی مطلوب به ارباب رجوع باید ارتباط 
و عبادت های  با خداوند متعال داشته  تنگاتنگ 

شبانه را فراموش نکنند.
امام جمعه ارومیه افزود: در همه شرایط با کارکنان 
و مشتریان خود کامال صادق باشند و در هرموقع 
شفاف  بطور  بتواند  خود  مدیریتی  خدمت  از 

عملکرد خود را ارائه کند.
شرکت  مطلوب  اقدامات  از  قدردانی  ضمن  وی 
از  ارومیه  منطقه  نفتی  فرآورده های  ملی پخش 
مدیران این مجموعه خواست با تکیه بر ایمان و 
تقوا در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان از هیچ 

کوششی دریغ نکنند.
منطقه  مدیر  مجرد  احمد  گزارش  این  پایه  بر 
ارومیه تصریح کرد: شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ارومیه به منظور ارائه خدمات 
مطلوب به شهروندان به طور روزانه 8 میلیون لیتر 
انواع فرآورده های نفتی و یک میلیون و 250 هزار 
مترمکعب گاز طبیعی را در سطح مرکز و شمال 

استان آذربایجان غربی توزیع می کند.
وی گفت: اولویت اصلی این شرکت باالبردن سطح 

کیفی خدمات به ذینفعان است.

خبرخبر

آگهی مفقودی
به اطالع می رساند: کارت هوشمند راننده به شماره 2053596 نام مالک قسمت 
شماره  دارنده   2092775057 ملی  شماره  عزیزاله  فرزند  بادی  تنها  راجی  اله 

گواهینامه 9210003930 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
نکا

حصر وراثت
اقای محسن میر کاظمی  دارای شناسنامه شماره 1496 به شرح دادخواست به کالسه 
1ش -415/95 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید حسین میرکاظمی ش ش 14 در تاریخ 85/7/21 اقامتگاه دائمی خود 
را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-متقاضی فوق 
الذکرمتولد 1347 پسر متوفی 2-سید مصطفی میرکاظمی ش ش 5065 متولد 1350 
پسر متوفی 3-سید مرتضی میر کاظمی ش ش 34345 متولد 1361 پسر متوفی 4-زهرا 
کاتوزی ش ش 309 متواد 1324 زوجه متوفی 5- فاطمه میر کاظمی ش ش 4959 
متولد 1348 دختر متوفی 6- مریم السادات میر کاظمی ش ش 9480 متولد 1358 
دختر متوفی اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی 
مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک  تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد
م الف 3641   رییس شعبه یکم  شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آئین نامه(
زیر  بشرح  میاندوآب  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات 
تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص را تایید و به جهت عدم دسترسی به مالکین 
و  گردد  تسلیم  و  مالکیت رسمی صادر  آگهی سند  نشر  از  است پس  مقرر شده 
علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می 
شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار 
اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 
تسلیم نموده و باید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد دادخواست 
بمرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای 
متصرف بر اساس مدلول رای صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
ملکعلی  تقاضای   94/03/04 مورخه   139560313006002222 شماره  1-رای 
قناعت مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 11090 
فرعی از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب خریداری شده از عزت اله 
نجارپور پرونده هیات 6412-91 به مساحت 120/75 مترمربع که برای آن پالک 

26400 فرعی معین شده است. م الف:5
خیري-رییس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 95/03/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 95/04/13

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی

کالسه  پرونده : 930310
وقت رسیدگی یکشنبه 95/7/26 ساعت 11 صبح

خواهان : فریدون پور یزدان پناه کرمانی با وکالت مجید روح الهی به نشانی تهران 
بلوار دستواره خ مجتمع ثمین پ 199 واحد 526  

خوانده: خداوردی منصوری2-شرکت سرما یخ پارس نشانی مجهول المکان 
خواسته : ابطال سند رسمی 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم حقوقی  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستوردادگاه  و به تجویز ماه 73 قانون 
آئین 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 کامل دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود
مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی ورامین 

ابالغ
اله یار دادخواستي به طرفیت  اله یار  خواهان / شاکي خدیجه وردیان طهراني و 
و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  شهنامه  وین  پر  و  میالدي  حمید  متهم  خوانده/ 
مطالبه خسارات دادرسي و مطالبه وجه بابت افت قیمت و مطالبه وجه بابت هزینه 
کارشناسي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان  کرج نموده که جهت 
رسیدگي به شعبه سي شوراي حل اختالف مجتمع شهید بهشتي کرج واقع در 
اداري-  میدان طالقاني- خیابان طالقاني شمالي- شهرک   – - کرج  البرز  استان 
به  و  ارجاع  بهشتي کرج  اختالف مجتمع شهید  بنیاد شهید- شوراي حل  جنب 
کالسه 9509982693000274 ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1395/06/15 
و ساعت 09/00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
دادگاه هاي  آیین دادرسي  قانون  ماده73  تجویز  به  و  درخواست خواهان/ شاکي 
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. 44507  م/الف
مسئول دفتر شعبه سي شوراي حل اختالف مجتمع شهید بهشتي کرج- الهام مولوي نژاد

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139560331011000457 مورخ 1395/03/16 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در 
در ششدانگ  فرزند حیدر  میانه  از  صادره  شماره 867  بشناسنامه  عوض صدري 
پالک  از  مترمربع   91/72 مساحت  به  آن  در  احداثي  بناي  با  زمین  قطعه  یک 
237 فرعي از 170 اصلي واقع در البرز با خریداري از غالمعلي شهرت نژادي و با 
مالکیت مالک اولیه حسین قلي ترابي میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت 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 
نمایند. بدیهي است در  تقدیم  به مراجع قضایي  را  اعتراض دادخواست خود  ماه 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 41924 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/13 
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی ابالغ 
مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/9/20  
هیات  از  صادره    95/2/19 تاریخ   139560301057001619 شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 تصرفات مالکانه خانم معصومه 
بنای  محصوربا  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  بصورت  علی  احمد  فرزند  بختیاری 
احداثی در آن به مساحت 60/08 مترمربع)شصت مترو هشت دسیمترمربع(  مفروز 
از پالک 543 فرعی از 53 اصلی واقع در شهریار محرز گردیده و برابر محتویات 
پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالکیت ششدانگ پالک مذکوربنام آقای 
نژاد کلخوران ذیل ثبت 13302 صفحه 121 دفتر امالک جلد 93  داود داداش 
ثبت صادروتسلیم شده سپس برابر سند شماره 43539 -60/12/5 دفترخانه 145 
بالسویه به داداله زارع کوهی وخانم رباب صنعتی انتقال شده ویک قطعه دراجرای 
ماده 147 اصالحی قانون ثبت به غیرواگذار شده ونامبردگان در هیات حضور نیافته 
وهیات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
مصوب 1391/4/25 نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام 
نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع  شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به 
آگهی دردونوبت بافاصله پانزده روز آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره 
اولین آگهی به  انتشار  تاریخ  از  اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه 
عدم  صورت  ودر  دارند  دریافت  ورسید  تسلیم  شهریار  وامالک  اسناد  ثبت  اداره 
مقررات  برابر  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اداره  این  مقرر  اعتراض ظرف مهلت 
اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود.م.الف:16651
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:1395/4/13
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1395/4/28

نوبت اول 95/3/29 نوبت دوم 95/4/13
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

هیات  جلسه   94/12/17 مورخ   139460331012012071 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ساوجبالغ  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
از  به شماره شناسنامه 9227 صادره  علیرضا  فرزند  بابک صالحی  آقای  متقاضی 
تهران در ششدانگ یک قطعه باغ با بنای احداثی به مساحت 1724/72مترمربع 
محرز   9 دفتر  ذیل صفحه 49  از سهمی سید جالل حسینی  اصلی  پالک323  
گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ         

حصر وراثت
اقای بهنام فرجی دارای شناسنامه شماره 500 به شرح دادخواست به کالسه 1ش 
-440/95 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن رضا فرجی ش ش 145 در تاریخ 95/2/3 اقامتگاه دائمی خود 
را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-متقاضی فوق 
الذکرمتولد 1361  پسر متوفی 2- محمد فرجی ش ش 0410589561 متولد 
1376 پسر متوفی 3-گلزار فرجی آفتابه  ش ش 32 متولد 1360 دختر متوفی  
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی مینماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک  تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد
م الف 3639  رییس شعبه یکم  شورای حل اختالف شهرستان قرچک

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139560331011000258 مورخ 1395/03/04 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در 
در  علي  زیاد  فرزند  میانه  از  صادره   422 شماره  بشناسنامه  فرهادي  رمضان 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 97/00 مترمربع از 
پالک 258 فرعي از 170 اصلي واقع در البرز با خریداري از محمدعلي عظیمي و 
با مالکیت مالک اولیه رستمعلي ترابي میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضاي مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد. 41944 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/13 
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139560331011000253 مورخ 1395/03/04 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
شهریار مختاري بشناسنامه شماره 163 صادره از کرمانشاه فرزند محمداقبال در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي به مساحت  9800 مترمربع از پالک 175 اصلي 
البرز با خریداري از قربانعلي قره حسن پور و حاج صفي اله علیخاني و  واقع در 
عباس حسن پور و محمد بذرپاش و با مالکیت مالک اولیه افشار قره حسنلو و برابر 
میباشد.  کشاورزي  جهاد  و  زارعین  مابین  في   1344/02/22 تاریخ  صورتمجلس 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود  انتشار  تاریخ  از  مي توانند 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 41820 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/13 

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هیات   1395/02/28 مورخ   139560331011000193 شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  دوم موضوع 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض 
فرزند  از شهریار  بشناسنامه شماره 233 صادره  فرد  متقاضي سید حسن خلیفه 
میرمحمد در ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 28/05 
مترمربع از پالک 3475 فرعي از 168 اصلي واقع در البرز با خریداري از بهمن 
شفیعي که خود مالکت اولیه میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتي  آگهي مي شود  روز  فاصله 15  به 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضاي مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد. 41942 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/13 
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139560331011000308 مورخ 1395/03/06 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در 
در  پاشا  فرزند  کرج  از  صادره   49309 شماره  بشناسنامه  جم  پرناک  حسینعلي 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 1998/11 مترمربع از 
پالک 553 فرعي از 144 اصلي واقع در البرز با خریداري از حسن شفائي اردکاني 
و با مالکیت مالک اولیه هاجر فاطمي اردکاني میباشد. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 41829 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/13 
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای 
سبز شهرداری کرج؛ مدیر عامل سازمان پارکها و 
فضای سبز شهرداری کرج به بخشی از عملکرد 

سه ماهه نخست سال جاری پرداخت.
محمدرضا زین العابدینی با اشاره به عملکرد 3 
ماهه امسال این سازمان اظهار داشت: در ابتدای 
سال جاری از سوی این سازمان جشنواره الله 
های کرج به مدت 22 روز در محل باغ گلهای 
استقبال  با  و  برگزار  چمران  شهید  بوستان 
چشمگیر شهروندان مواجه شد به نحوی که بیش 
از 400 هزار نفر از شهروندان استان البرز و استانها 
و شهرهای همجوار از این جشنواره بازدید کردند.

وی افزود: همچنین با مشارکت اداره کل آموزش 
و پرورش استان البرز، مجوز بازدید رایگان دانش 
آموزان از سوی روابط عمومی سازمان صادر شد 
که در این راستا 21 هزار و 400 دانش آموز دختر 
و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی از جشنواره الله 
های کرج بازدید و آموزشهای الزم در خصوص 

نگهداری از گلها و گیاهان را فرا گرفتند.
این مسئول با اشاره به امضای تفاهم نامه تاسیس 
شهردانایی فی مابین شهرداری کرج، استانداری 
البرز و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 
رهبر  منویات  تحقق  راستای  در  کرد:  عنوان 
معظم انقالب در خصوص اقتصاد مقاومتی و رشد 

علمی کشور و سیاستهای دولت تدبیر و امید در 
عرصه علم و فناوری، تفاهم نامه مذکور  به عنوان 
اولین گام جهت رسمیت بخشیدن به همکاری 
فناوری رئیس جمهور،  ارگان )معاون علمی   3
استاندار البرز و شهرداری کرج(، به امضا رسید 
که سازمان پارکها در راستای اجرای این پروژه 
آمادگی هرگونه همکاری را دارد تا بتوان در آینده 

به اهداف متعالی در این حوزه دست یافت.
زین العابدینی از بازدید معاون رییس جمهور و 
رییس سازمان حفاظت از محیط زیست از باغ 
سیب مهرشهر خبر داد و گفت: حضور معصومه 
ابتکار در محل باغ سیب نوید دهنده این است که 
مسئوالن اهتمام ویژه ای برای حفظ و حراست از 
باغات و عرصه های سبز دارند، با توجه به اینکه 
باغ سیب هویتی برای شهر کرج است، پیش بینی 
می شود که با احیای این باغ در آینده ساالنه 20 
هزار تن محصول در این باغ تولید شود که کمک 
بزرگی به چرخه اقتصادی و تولیدی کشور است.

این مسئول با اشاره به کاشت پیاز 100 هزار گل 
اختر در نقاط مختلف این کالنشهر خاطرنشان 
کرد: هم اکنون با رویش این گلها شهر رنگین 
شده است، رویش و گلدهی اختر در استان البرز و 
کالنشهر کرج در سطح کشور و بین دیگر استانها 
دارای وضعیت مطلوب و سازگار با آب و هوا است 

که با شرایط اقلیمی کرج سازگاری دارد، در واقع 
گل اختر گیاهی دائمی و گلدار است که بین گلها 
و گیاهان تقریبا بیشترین دوره گلدهی را دارد و تا 

آغاز فصل سرما ماندگار می ماند.
استان  خاکی  آبگیر  اولین  افتتاح  مسوول  این 
در  را  گردشگری  تفریحی  دهکده  در  در  البرز 
راستای  توسعه جنگل کاری در اراضی باغستان 
از  سبز،  های  عرصه  و  درختان  آبیاری  لزوم  و 
سوی سازمان پارکها، اعالم کرد که  اولین آبگیر 
خاکی استان البرز در دهکده تفریحی گردشگری 

باغستان است که افتتاح و بهره برداری شد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری 
کرج همچنین با اشاره به اینکه جمع آوری آبهای 
های  و چشمه  قنوات  آب  ساماندهی  سطحی، 
موجود و ایجاد جلوه های بصری زیبا  را از مزایای 

این آبگیر دانسته که در فصل تابستان با  توجه 
به کمبود آب  ذخیره الزم برای آبیاری درختان 

امکان پذیر می باشد.
زین العابدینی گفت: راه اندازی باغ پرندگان در 
باغ گلهای بوستان شهید چمران با هدف جذب 
شهروندان و ایجاد لحظه های متفاوت در جشنواره 
الله ها، امسال باغ پرندگان در باغ گلهای پارک 
شهید چمران برای اولین بار راه اندازی و افتتاح 
شده که این باغ دارای بخشهای مختلفی شامل 
پرندگان شکاری-  زینتی -  اهلی، طوطی ساران، 
آکواریوم ماهی ها، انواع خزندگان و پرندگان آبزی 
و دارای بیش از 200 نوع از گونه های مختلف 
پرنده های شکاری - زینتی - اهلی و آبزی، اردک، 
مرغابی، طوطی، کبک، طاووس، خروس زینتی، 

عقاب، کرکس، جغد، سارگپه، کبوتر است.

با تشریح عملکرد 3 ماهه مطرح شد؛

 بازدید 400 هزار شهروند از جشنواره الله های کرج

مخدر  ازمواد  پیشگیری  پلیس  رئیس 
-15 بین  اعتیاد  سن  آمار  گفت:   دزفول 
به  سنتی  مخدر  مواد  و  رسیده  13سال 

موادمخدرصنعتی شکل گرفته است.
محمدحسن  زمان؛  خبرنگار  گزارش  به 
با  اعتیاد  از  پیشگیری  همایش  مسگرنژاد 
در   95 تیرماه  درنهم  فرهنگی  رویکردی 
چندازروسای  باتنی  مدرس  فرهنگسرای 
آغازبه  درساعت10صبح  شهردزفول 

کارکرد.
پلیس  رئیس  نسب  محمدی  سرهنگ 
آمار  گفت:  دزفول  ازموادمخدر  پیشگیری 
اعتیاد به مواد مخدر بین 15-13سال رسیده 
که ریشه آن به خانواده برمی گرددو فروپاشی 
خانواده وباورهای غلط رادرآن دخیل دانست 
وضمن انتقادبه گذشته که درآن ازپسرنوجوان 
و  مهمانان  برای  قلیان  کردن  روشن  برای 
نوجوان  شودوهمین  می  استفاده  مجالس 
روشن  باورخودکه  به  هم  ازخانه  دربیرون 
یاپذیرایی  سنت  یک  یاسیگار  قلیان  کردن 
نوجوان  دهدواین  می  انجام  است  ازمهمان 

رفته رفته با اعتیادنزدیک ترمی شود.
اکنون  مخدرسنتی  مواد  گفت  درادامه  وی 

درخانه  که  است  درآمده  صنعتی  شکل  به 
به  اقدام  وفرمولهای  ازمعادالت  سری  بایک 
موادمخدرصنعتی  این  کنندکه  می  تولیدآن 
وروان  دراعصاب  شدیدترازآن  شکلی  به 
کاذب  باانرژی  همراه  فردمعتادتاثیرمنفی 

دارد.
ازپزشکان  انتقادازبعضی  ضمن  درادامه  وی 
که اقدام به نسخه پیچی برای بهبودبیماران 
نسخه  این  کنندتاکیدکردکه  خودمی 
موادمخدرمی  دام  فردرابیشتربه  ها  پیچی 
اندازدودرادامه خانم فرج ا... زاده آموزش یار 
پیشگیری از مواد مخدر در بهزیستی دزفول 
کرد  درخواست  مسئولین  از  انتقاد  ضمن 
تفریحی  و  آموزشی  های  موسسه  از  بعضی 
برای نوجوانان وجوانان بهترقابل دسترسی و 
باکم ترین هزینه باشد که جوانان ونوجوانان 

کمتردردام موادمخدر بیفتند.
با  که  خواست  مادران  و  ازپدران  درادامه 
تر  مهربان  و  بیشتر  خود  وجوانان  نوجوانان 
برخورد نمایند و در ادامه خانم فرج ا... زاده 
نحوه  و  عکس  و  فیلم  ازنمایش  بااستفاده 
نوجوانان  موادمخدردربین  روانی  تاثیر  و 

وجوانان رابه سمع حضار رساند.

میانگین سن اعتیاد ۱3 تا ۱5 سال

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق استان چهارمحال و بختیاری  این دیدار 
با حضور امام جمعه، شورای شهر و معتمدین 
شهر سودجان انجام و مشکالت برق این شهر 

بررسی شد.
امام جمعه شهر سودجان با تقدیر از خدمات 
شهر  این  در  برق  پایداری  و  شرکت  این 
پرتالش  همیشه  شرکت  این  گفت:کارکنان 
صحنه  در  بحرانی  شرایط  در  بویژه  فعال  و 

حضور داشتند.
اشاره  با  حجت االسالم مصطفی محمدزاده  
به این که صرفه جوئی در تمامی زمینه ها به 
ویژه مصرف برق مختص به یک زمان و مکان 
ضروری،  امور  از  یکی  افزود:  نیست  خاص 
مصرف درست است و اگر نابه جا و بی رویه 
باشد، کفران نعمت محسوب می شود و باید 
انرژی برق در  فرهنگ درست مصرف کردن 

جامعه رواج دهیم.
در  شاخصی  اقدامات  و  کارها  گفت:  وی 
صنعت برق استان با اجرای پروژه های  برق 

رسانی صورت گرفته که امیدواریم با همت و 
تالش  مدیرعامل و همکارانشان شاهد رونق و 

بهینه سازی صنعت برق استان باشیم.
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
هدف  مهمترین  هم  بختیاری  و  چهارمحال 
این شرکت را برق رسانی و ارائه خدمات به 
مشترکین برق عنوان کرد و بروز رسانی نصب 
انشعاب برق و راه اندازی مرکز دیسپاچینگ 
برای  ارائه  قابل  خدمات  جمله  از  را   121 و 

مشترکین برق دانست. 
مهندس سید روزبه هاشمی با اظهار این که 
برق قابلیت ذخیره سازی انبوه ندارد و صرفه 
جوئی و مدیریت مصرف از نکات کلیدی است 
که همه مشترکین برق بویژه در ایام تابستان 
که مصرف برق باالتر می رود باید مصرف برق 
بیش  استفاده  افزود:  را مدیریت کنند   خود 
از حد نیاز از انرژی الکتریکی باعث می شود 
برق  تولید  ظرفیت  حداکثر  با  ها  نیروگاه  تا 
را هم در پی  آلودگی محیط زیست  و  کرده 

داشته باشد.

بررسی مشکالت شرکت توزیع برق
 چهارمحال و بختیاری در دیدار با امام جمعه شهر سودجان
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طرحهای جدید صنعت پتروشیمی 
با فاینانس خارجی اجرا می شود

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که 
در برنامه ششم توسعه 28 طرح جدید در بخش پتروشیمی تعریف 
شده است، گفت: تامین مالی این طرحها به طور مستقیم از طریق 

سرمایه گذاری خارجی تامین می شود.
فرناز علوی اظهار کرد: 28 طرح جدید پتروشیمی با توجه به منابع 
شامل  و  اند  شده  تعریف  کشور  در  موجود  هیدروکربوری  و  گازی 
این  طی  در  که  است   GTP یا    GTO آمونیاکی،  اوره  طرحهای 

فرآیند از گاز، الفین یا پروپیلن تولید شود.
وی اجرای 28 طرح جدید صنعت پتروشیمی ایران را نیازمند سرمایه 
گذاری 32 میلیارد دالری دانست و خبر داد: با توجه به فضای جدید  
ایجاد شده در کشور در دوره پسابرجام و بهبود روابط بین المللی، قرار 
است فاینانس این طرحها به طور مستقیم از طریق سرمایه گذاری 

خارجی تامین شود.
عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این 
که طرحهای تازه در برنامه ششم توسعه بیشتر براساس خوراک گازی 
تعریف شده است، گفت: همسو با این هدف در طرحهای تازه بحث 
تبدیل گاز به متانول و از طریق آن تبدیل به مشتقات متانول و سپس 

تبدیل آن به الفین ها با استفاده از فناوری نو مطرح است.
این  اعالم  با  پتروشیمی  جدید  طرحهای  یابی  مکان  درباره  علوی 
که سطح کشور و همچنین سواحل جنوبی کشور برای این طرحها 
درنظرگرفته شده است، اظهار کرد: هنوز مکان یابی دقیقی در این 

زمینه صورت نگرفته است و پس از قطعی شدن اعالم خواهد شد.
ملی  شرکت  شد:  یادآور  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مقام  این 
صنایع پتروشیمی باید مکان احداث طرحهای تازه در مناطق ساحلی 
را مشخص کند که اکنون در حال مکان یابی و یافتن بهترین گزینه 

برای هاب های توسعه ای هستیم.

گزارش دیوان محاسبات درباره قراردادهای نفتی به مجلس

 بررسی میزان دقیق دارایی های
 بلوکه شده ایران

 
بررسـی های  نتیجـه  محاسـبات  دیـوان  گفـت:  شـجاعی  فیـاض 
بـرای رسـیدگی در هیئـت  را  نفتـی  قراردادهـای  دربـاره  خـود 

تطبیـق مصوبـات دولـت بـا قوانیـن بـه مجلـس تقدیـم کـرد.
بررسـی های  بـه  اشـاره  بـا  کشـور  محاسـبات  دیـوان  دادسـتان 
اظهـار  نفتـی  جدیـد  قراردادهـای  مـورد  در  محاسـبات  دیـوان 
داشـت: دیـوان محاسـبات همـان زمـان کـه بحـث قراردادهـای 
نفتـی مطـرح شـد، در راسـتای سیاسـت های پیشـگیرانه خـود بـا 
حساسـیت بـه ایـن موضوع ورود کـرد. البتـه تا زمانی کـه قرارداد 
منعقـد و اجرایـی نشـده، قاعدتـاً نمی شـود بـه آن دسـتگاه دولتی 
گفـت کـه ایـن چـه قـراردادی اسـت، لـذا قـرارداد بایـد منعقـد و 
اجرایـی شـود و بعـد بگوییـم در نتیجه این قـرارداد بـه بیت المال 

و یـا دولـت ضـرر وارد شـده اسـت.
وی ادامه داد: این قرارداد در حد تفاهمنامه و در واقع تیپ یک 
قرارداد بود لذا تیپ قرارداد را نمی توان، مورد رسیدگی قرار داد. 
باید به قرارداد مصداقی ورود پیدا کنیم. به عنوان مثال به بحث 

بود اجرایی شود، ورود پیدا کردیم. قرارداد کرسنت که قرار 
هم  زیادی  حدیث های  و  حرف  که  نفتی  قراردادهای  مورد  »در 
کارشناسانه  نگاه  می توانستیم  تنها  ما  شد،  مطرح  آن  درمورد 
ارائه کنیم که آیا این تیپ قرارداد تنظیم شده، با نگاه به مصالح 
راستای  در  محاسبات  دیوان  دلیل  این  به  لذا  خیر.  یا  است  ملی 
قراردادها  این  اگر  تا  کرد  بررسی  خود،  پیشگیرانه  سیاست های 
قبل  تا  نمی کند،  تأمین  مدت  بلند  در  را  کشور  منافع  و  مصالح 
از اینکه به قرارداد تبدیل شود، جلوی آن گرفته شود. به همین 
فنی  معاون  ریاست  به  کارگروهی  محاسبات  دیوان  در  دلیل 
دیوان محاسبات و با حضور کارشناسان نفتی، کارشناسان دیوان 
قراردادهای  زمینه  در  خوبی  اطالعات  که  فن  اهل  سری  یک  و 
را  نفتی  قراردادهای  کارگروه  این  شد.  تشکیل  داشتند،  نفتی 
بررسی کرد که نتیجه این بررسی ها جمع بندی شد و گزارش آن 
برای رئیس مجلس فرستاده شد تا این گزارش در هیئت تطبیق 

گیرد«. قرار  مدنظر  قوانین  با  دولت  مصوبات 
دیوان  کرد:  تصریح  اساس  همین  بر  محاسبات  دیوان  دادستان 
سیاست های  راستای  در  نفتی  قراردادهای  مورد  در  محاسبات 
و  شد  گذاشته  کارشناسی  جلسه  چندین  کرد،  ورود  پیشگیرانه 

ارائه شد. به مجلس  خروجی آن 
شجاعی در پاسخ به سؤالی در مورد محتوای این گزارش، گفت: 
است  ممکن  بود.  شده  تهیه  مجلس  ریاست  برای  گزارش  این 
تطبیق  هیئت  اما  است،  ایراد  من  نظر  از  که  بگویم  چیزی  من 
گزارش  این  بنابراین  باشند،  نرسیده  جمع بندی  این  به  مصوبات 
منتظر  باید  و  است  مصوبات  تطبیق  هیئت  در  حاضر  حال  در 
است  ممکن  که  کند، چرا  اعالم  را  نظر خود  هیئت  همان  باشیم 
تطبیق  هیئت  ولی  است،  ایراد  قرارداد  جای  فالن  در  بگویم  من 
شما  برای  باید  هیئت  این  خروجی  لذا  نرسد،  جمع بندی  این  به 

باشد. مالک 
وی افزود: خروجی دیوان محاسبات تنها از این جهت مهم است 
دیوان  دادستان  کارشناسی  نظر  است.  بوده  کارشناسی  کار  که 
اما آن چیزی  به عنوان نظر یک کارشناس است،  تنها  محاسبات 
دادستان  دادستانی،  نظر  است،  مهم  مردم  و  رسانه ها  برای  که 
چون  نمی شود،  محسوب  نظر  دیگر  است.  تصمیم  یک  که  است 
قرارداد  و  نداشتیم  مصداقی  نفتی  قراردادهای  مورد  در  هنوز 
و  دریافت  هنوز  را  گزارشی  چنین  ما  نبود،  مدنظر  مشخصی 

نکردیم. بررسی 
دادسـتان دیـوان محاسـبات در ادامـه ایـن گفت وگـو در پاسـخ 
بـه سـؤالی دربـاره نظـر دیـوان محاسـبات دربـاره میـزان دقیـق 
دارایی هـای ایـران در خارج از کشـور کـه پس از برجـام باید آزاد 
می شـد، گفـت: دیوان محاسـبات گزارش خـود را در ایـن باره به 
کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس داده اسـت. حاال شـاید آنها 
یـک سـری مصالـح دارنـد و گـزارش را اعـالم نمی کننـد. اجـازه 

بدهیـد مـن هـم ورود پیـدا نکنم.
شجاعی در مورد نظر دیوان درباره مبلغ دقیق دارایی های ایران 
هم  بررسی  این  و  کرده  بررسی  حتما  محاسبات  دیوان  گفت: 
براساس یافته های خودش بوده است. می دانید که دیوان می تواند 
از طرقی گزارشات بانک مرکزی و حساب هایی که این بانک و یا 

دستگاه های دولتی دارند به بررسی این موضوع بپردازد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا بین آمار بانک مرکزی و وزارت 
داشت،  وجود  رقم  اختالف  مربوطه  دستگاه های  دیگر  و  اقتصاد 
تصریح کرد: اختالف آن چنانی نبود. یک سری از این وجوه مال 
اینکه آن شخص در لیست تحریم قرار  اشخاص بود و به جهت 
از  بخشی  بودند. همچنین  کرده  را مسدود  بود، حسابش  گرفته 
وجوهی که مسدود شده بود متعلق به برخی بانک هایی بود که 
دیگر دولتی نیستند، مثل بانک ملت و تجارت. بخشی از این وجوه 
هم متعلق به بانک مرکزی و دستگاه های دولتی است. شاید هر 
کسی از یک زاویه ای به موضوع نگاه و یک عددی را مطرح کرد. 
در هر حال دیوان محاسبات در گزارش خود به ریز به این مسائل 

پرداخته است. 

نفت  پاالیشگاه  به  ژاپنی ها 
رسیدند آبادان 

شرکت  تولید  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیر 
از  ایران،  نفتی  فرآورده های  پاالیش وپخش 
امضای تفاهمنامه پروژه کاهش مصرف انرژی 
پاالیشگاه آبادان با دو شرکت ژاپنی خبرداد.

سعید محجوبی با اشاره به پروژه های در دست 
اجرای  برای  گفت:  آبادان  پاالیشگاه  اجرای 
شرکتهای  با  انرژی  مصرف  کاهش  پروژه 
ماروبنی  و   )JGC( سی  جی  جی  ژاپنی 
امضا   )MOU( تفاهمنامه   ،)Marubeni(
ماه  چهار  تا  نهایی  توافق  در صورت  که  شده 
پاالیشگاه  کار  روند  در  را  مثبتی  آثار  آینده 

بود. شاهد خواهیم 
فاز  اجرای  دست  در  پروژه های  مورد  در  وی 
کرد:  اعالم  آبادان،  پاالیشگاه  توسعه  دوم 
واحدهای تقطیر در اتمسفر و خألء، واحدهای 
با  ارتباط  آپ گریدینگ، واحدهای تکمیلی در 
سوخت سبز همچون واحد تصفیه نفت و گاز، 
تصفیه نفت سفید، ایزومریزاسیون نفت و گاز، 
آمین و  با  واحدهای گوگردسازی، تصفیه گاز 
واحدهای  و  نیتروژن  واحد  هیدروژن،  واحد 
و  برق  )مولدهای  بخار  و  برق  واحد  با  جانبی 
در  اجرا  قابل  پروژه های  بعنوان  آب(  تصفیه 

فاز دوم پاالیشگاه آبادان خواهد بود.
شرکت  تولید  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیر 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه 
پاالیشگاه  دوم  فاز  شدن  مدار  وارد  با  داد: 
 360 خوراک  با  پاالیشگاه  این  تولید  آبادان، 
استاندارد  پاالیشگاه  یک  قالب  در  بشکه  هزار 

و با تولید محصوالت یورو 5 خواهد بود.
جدید  واحدهای  جایگزینی  کرد:  اظهار  وی 
رساندن  حداقل  به  قدیمی،  واحدهای  با 
و  نفت  محصوالت  در  موجود  گوگرد  میزان 
ایجاد سوخت سبز  و  بنزین  و  نفت سفید  گاز، 
پاالیشگاه  دوم  فاز  اجرای  مزایای  بعنوان 

آبادان است.
پاالیشگاه  بزرگترین  آبادان،  نفت  پاالیشگاه 
استان  آبادان،  شهر  در  که  است  ایران 
خوزستان قرار دارد. ساخت این پاالیشگاه در 
جنگ  آغاز  تا  و  رسید  پایان  به   1291 سال 
ایران و عراق در سال 59 بزرگترین پاالیشگاه  
در  بشکه  هزار   628 تصفیه  ظرفیت  با  دنیا 

روز بود.
فاز  سه  در  آبادن  پاالیشگاه  توسعه  طرح 
تعریف شده است. در فاز نخست طرح توسعه 
ظرفیت واحد تقطیر 85 از 130 به 180 هزار 
بشکه در روز افزایش یافت و واحد تقطیر در 
روز  در  بشکه  هزار   70 با ظرفیت   200 خألء 
هزار   25 ظرفیت  با  گرانروی  کاهش  واحد  و 
بشکه در روز برای کاهش نفت کوره و تامین 
مورد   84 سال  از  کراکر  کت  واحد  خوراک 

قرار گرفت. بهره برداری 
دوم،  فاز  در  نفت،  وزارت  اعالم  براساس 
کیفیت  ارتقای  و  فعلی  ظرفیت  تثبیت  طرح 
مدنظر  پاالیشگاه  تولیدی  محصوالت 
تقطیر  واحدهای  پروژه،  این  در  قرارگرفت. 
در اتمسفر و خألء و واحدهای تصفیه بنزین، 
احداث  گوگردسازی،  نفت گاز،  نفت سفید، 
و  بنزین  افزایش  دوم،  کراکر  کت  مجتمع 
این  می شود،  احداث  جانبی  واحدهای  سایر 
ملی مهندسی ساختمان  توسط شرکت  پروژه 

پاالیش و پخش در حال پیگیری است.
کراکر  کت  مجتمع  احداث  سوم،  فاز 
نوسازی  و  بوتان  ایزومراسیون  والکیالسیون، 
این  از  را شامل می شود که هدف  اسید  واحد 
نفت کوره  و کاهش  بنزین  بیشتر  تولید  پروژه 
است که میزان تولید بنزین پس از اجرای این 

پروژه 6 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.
آبادان  پاالیشگاه  توسعه ای  طرحهای  در 
اهمیت  از  محیطی  زیست  مسائل  به  توجه 
فیلترها  مختلف  انواع  است.  برخوردار  ویژه ای 
هوا،  آلودگی  از  جلوگیری  برای  اسکرابرها  و 
بسته  مدار  سیستم  و  صنعتی  پساب  تصفیه 
با  که  شد  خواهد  استفاده  خنک کننده ها  آب 
جدید،  فناوری  از  واحدها   این  برخورداری 
میزان ضایعات انرژی به حداقل خواهد رسید.

تولید نفت اوپک رکورد زد

به  میالدی  گذشته  ماه  در  اوپک  نفت  تولید 
بیشترین میزان در سه سال اخیر رسید.

نفت  تولید  رویترز،  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
ماه  در  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
گذشته میالدی به دلیل افزایش نفت نیجریه و 
کشورهای تولیدکننده در منطقه خلیج فارس 
به بیشترین رقم در سه سال اخیر رسید و یک 

رکورد جدید از خود به جای گذاشت.
در  اوپک  نفت  تولید  مجموع  حال،  همین  در 
ماه ژوئن به 32.82 میلیون بشکه در روز رسید 
می،  یعنی  آن  از  قبل  ماه  برای  رقم  این  که 

32.57 میلیون بشکه در روز ثبت شده بود.
این افزایش تولید نفت از سوی اعضای اوپک 
به دلیل تمرکز آنها بر روی سهم بازار گزارش 
بر  اوپک  سازمان  مسئوالن  البته  است.  شده 
در  آنها  نفت  برای  تقاضا  که  هستند  باور  این 
افزایش  با  میالدی  جاری  سال  سوم  ماه  سه 

روبرو خواهد شد.
ژوئن  ماه  در  نیجریه  نفت  تولید  همچنین 
که  یافت  افزایش  روز  در  بشکه  هزار   150
کشورهای  سایر  میان  در  افزایش  بیشترین 
اینکه  ضمن  شود،  می  محسوب  اوپک  عضو 
هر  عربی  متحده  امارات  سعودی،   عربستان 
روز  50 هزار بشکه در  تولید  افزایش  با  کدام 
و لیبی هم با روند صعودی 40 هزار بشکه در 
روز به کار خود در ماه گذشته میالدی ادامه 
برداشته شدن  با  که  است  حالی  در  این  داد، 
نیز  کشور  این  نفت  تولید  ایران،  تحریم های 
نفت  تولید  است.البته  شده  روبرو  افزایش  با 
میلیون   10.30 به  ژوئن  ماه  در  عربستان 

بشکه در روز رسیده است.

کوتاهازانرژی نفتدرجهان

میلیون   2 صادرات  از  قمصری  محسن  سید 
خبر  لهستان  مقصد  به  ایران  خام  نفت  بشکه 
در  گذشته  هفته  محموله  این  گفت:  و  داد 

خارک بارگیری شده است.
ایران  نفت  ملی  شرکت  الملل  بین  مدیرامور 
به  ایران  خام  نفت  صادرات  جزئیات  درباره 
شرقی  اروپای  کشور  این  کرد:  اظهار  لهستان 
به  ایران  از  ای  بشکه  میلیون   2 محموله  یک 
که  است  کرده  دریافت  محموله  تک  صورت 
بارگیری  خارک  نفتی  پایانه  از  گذشته  هفته 

شد.
با بیان این که فروش این محموله نتیجه  وی 
لهستان  لوتوس  پاالیشگاه  با  مذاکره  ماه  سه   
است، درباره این که آیا فروش نفت به صورت 
امضای  به  منجر  کشور  این  به  محموله  تک 
قرارداد بلندمدت می شود، تصریح کرد: امضای 
کشور   2 شرایط  به  بستگی  بلندمدت  قرارداد 

دارد.

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران 
درباره این که آیا ظرف هفته آینده برنامه ای 
برای صادرات نفت به کشورهای اروپایی دارید، 

گفت: هم اکنون در حال مذاکره با کشورهای 
این  نشستن  ثمر  به  امکان  که  زیادی هستیم 

مذاکرات وجود دارد.

لهستان هم اکنون 90 درصد نفت خام )400 
طبیعی  گاز  درصد   60 و  روز(  در  بشکه  هزار 
و  تامین می کند  از روسیه  را  نیاز خود  مورد 
تامین  این کشور متنوع سازی منابع  سیاست 
انرژی است.براساس گزارش وزارت نفت، حضو 
و  وزیر  نخست  معاون  پیخوچنسکی،  ریانوش 
لهستان، خانم کاتزپزچک، معاون  اقتصاد  وزیر 
دوماگالسکی  رادوسالو  لهستان،  خارجه  وزیر 
الچیکی، معاون وزیر توسعه لهستان و دیدار آنها 
با مقامهای ارشد وزارت نفت در سال 94 نشان 
از عزم این کشور برای گسترش همکاری با ایران 

و متنوع سازی منابع انرژی این کشور دارد.
مهرماه  دیدار  از  پس  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن 
معاون  پیخوچنسکی،  یانوش  با  پارسال 
نخست وزیر و وزیر اقتصاد لهستان اعالم کرد: 
میان روابط  تازه  دور  آغاز  برای  گام   نخستین 
 2 کشور امضای قرارداد خرید نفت خام با این 

کشور است.

مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران

دو میلیون بشکه نفت خام ایران راهی لهستان شد

قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  سخنگوی 
مجلس  که  نیست  معلوم  گفت:  ارز  و  کاال 
زنگنه  پیشنهاد  و  دولت  بنزینی  اصالحیه 
برای حذف کارت سوخت و تک نرخی باقی 

ماندن بنزین را تصویب کند.
قاسم خورشیدی در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه بیژن زنگنه وزیر نفت در جدیدترین 
در  دولت  که  کرده  اعالم  خود  اظهارات 
کارت  حدف   ،95 سال  بودجه  اصالحیه 
را  بنزین  ماندن  باقی  نرخی  تک  و  سوخت 
پیش بینی کرده است، ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارزی با این موضوع مخالف 
است، چطور می خواهد جلوی این اقدام را 
بگیرد؟ آیا رایزنی ها آغاز شده و آیا کارت 
خیر؟  یا  ماند  می  باقی  نهایت  در  سوخت 
گفت: این موضوع در حال حاضر از مسئله 
مانند  بین دستگاه های متولی  نظر  اختالف 
وزارت  و  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد 

نفت گذشته و تبدیل به قانون شده است.
قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  سخنگوی 
نمایندگان مجلس  اینکه  بیان  با  ارز  و  کاال 
در قانون بودجه سال جاری، دولت را مکلف 
هوشمند سوخت  سامانه  که  کردند  این  به 
سوخت  عرضه  و  بماند  باقی  خود  قوت  به 
باشد،  سوخت  کارت  طریق  از  خودروها  به 
تصریح کرد: درباره اصالحیه نیز باید بگویم 
هنوز  نیست.  معلوم  اصالحیه  هنوز  که 
مشخص نیست که اصالحیه به مجلس ارائه 
شود یا خیر و یا اگر اصالحیه داده شود هم 
معلوم نیست که مجلس آن را تصویب کند 
و بهتر است که اظهارنظر در این باره را به 

وقتش موکول کنیم.
به گزارش مهر، ظاهرا پیشنهاد زنگنه وزیر 
مجلس  بنزینی  مصوبه  حذف  درباره  نفت 
نهم و بنزین تک نرخی در اصالحیه قانون 
امروز  احتماال  است  قرار  و  آمده  بودجه 

یکشنبه اصالحیه به مجلس ارائه شود.  
امسال،  بودجه  الیحه  بررسی  جریان  در 
هوشمند  کارت  که  گرفت  تصمیم  مجلس 
اساس  بر  بماند.  باقی  قوت خود  به  سوخت 
برای  کامل  اختیار  دولت  مجلس  مصوبه 
تعیین میزان سهمیه و نرخ اول و دوم را دارد 
و  است  مصوبه  این  مخالف  نفت  وزارت  اما 

پیشنهاد حذف مصوبه مجلس را داده است.
کامیون ها مجهز به سامانه ردیاب 

می شوند
خورشیدی همچنین درباره اعطای گازوئیل 
براساس GPS گفت: این پروژه از مهر ماه 
سال 94 در کل کشور در حال اجرا است. 
این پروژه تخصیص سوخت  فاز نخست  در 
بر مبنای اسناد حمل در حال انجام است و 
حدود 9 میلیون لیتر در روز منجر به کاهش 
نقل  و  ناوگان حمل  توسط  مصرف سوخت 

دیزلی شده است.
قرار  پروژه،  این  دوم  فاز  در  داد:  ادامه  وی 
به  مجهز  ناوگان  مجموعه  که  است  این  بر 
  GPS همان  یا  الکترونیکی  ردیاب های 

شوند که در آن صورت ناوگان حمل و نقل 
دیزلی درون شهری بر مبنای پیمایش داخل 
شهر خواهد بود و بر این مبنا به آنها سوخت 
مصوبه  به  توجه  با  که  یابد  می  تخصیص 
دولت مربوط به بند »چ« ماده 6 که درباره 
تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش در قانون 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز است، خواهد بود.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
ای  نامه  آئین  دولت  کرد:  ارز خاطرنشان  و 
را در این زمینه اختصاصا تصویب کرده که 
براساس مصوبه، دولت باید تا مهر ماه سال 
95 مجموعه بیش از 700 هزار ناوگان حمل 
و نقل دیزلی کشور را مجهز به سامانه های 
هم  اکنون  هم  از  کند.  الکترونیکی  ردیاب 
شده  آغاز  ها  سامانه  این  به  ناوگان  تجهیز 
جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  و 
که  هایی  شرکت  از  تعدادی  معرفی  با  ای 
این سامانه ها و پشتیبانی  توانمندی نصب 
از آنها را دارند، به اطالعات رانندگان رسانده 
و آنها با مراجعه به این شرکتها باید ناوگان 
ردیاب  سامانه  به  مجهز  را  خود  کامیون  و 

الکترونیک یا GPS نمایند.

اسالم  کرد،  اعالم  پاکستان  نفت  وزارت 
گازی  قیمت  موضوع  گرفته  تصمیم  آباد 
که قرار است از ایران خریداری شود را با 
تهران مطرح نماید، زیرا پاکستان معتقد 
گاز  انتقال  لوله  خط  گاز  قیمت  است 

ایران به پاکستان بسیار باالست.
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری 
اعالم  پاکستان  نفت  وزارت  تایمز،  دیلی 
موضوع  گرفته  تصمیم  آباد  اسالم  کرد، 
قیمت گازی که قرار است از ایران خریداری 
شود را با تهران مطرح نماید، زیرا پاکستان 
معتقد است قیمت گاز خط لوله انتقال گاز 

ایران به پاکستان بسیار باالست.
شاهد  دستور  به  گفتند،  رسمی  منابع 
پاکستان،  نفت  وزیر  عباسی،  خاقان 
را  ای  خالصه  کشور  این  نفت  وزارت 
های  هماهنگی  کمیته  به  زمینه  این  در 
در  تا  کرده  ارسال  کابینه  اقتصادی 
تعرفه  موافقت مذاکرات در مورد  صورت 
خریداری  ایران  از  است  قرار  که  گازی 

شود آغاز گردد.
به گفته این منابع، دولت قبلی پاکستان 
گاز  باالی  قیمت  روی  ایران  دولت  با 
گاز  توافق  این  اساس  بر  و  کرده  توافق 

ایران حتی باالتر از ال ان جی است.
قیمت ال ان جی 6 دالر است در حالی 
واحد  ایران 8 دالر در هر  گاز  تعرفه  که 
شرایط  این  در  بنابراین  است،  حرارتی 
قیمت  درباره  گرفته  تصمیم  پاکستان 
و  کند  مذاکره  ایرانی  طرف  با  مجددا 
از  هیئتی  جاری  ماه  در  منظور  بدین 

پاکستان عازم تهران خواهد شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد

GPS اعطای گازوئیل براساس
پاکستان مدعی 

گران فروشی گاز ایران به 
این کشور شد

صادرات نفت ایران به چین 20 درصد افزایش یافت

ترین گزارش خود  تازه  اداره گمرک چین در 
اعالم کرد: صادرات نفت ایران به چین در ماه 
درصد   20 با   ) خرداد95   - )اردیبهشت  مه 
 619 به  پارسال  مشابه  ماه  به  نسبت  افزایش 

هزار بشکه در روز رسید.
چین  و  ایران  نفتی  تجارت  ایرنا،  گزارش  به 
پس از رفع تحریم ها روبه افزایش گذاشته به 
طوری که کشورمان اکنون در جایگاه ششمین 

صادرکننده نفت به این کشور قرار دارد.
چین در دوران تحریم، با خرید 40 درصد نفت 
صادراتی ایران )حدود 400 هزار بشکه در روز( 
بزرگترین خریدار نفت ایران به شمار می رفت که 

البته اکنون نیز این جایگاه را حفظ کرده است.
هر چند با اجرایی شدن برجام، میزان صادرات 
افزایش  جنوبی  کره  و  هند  به  ایران  نفت 
از  نفت  خرید  نیز  اروپایی  کشورهایی  و  یافته 
کشورمان را آغاز کردند، اما همچنان با خرید 
بیش از 600 هزار بشکه نفت در روز به عنوان، 
بزرگترین مشتری نفت ایران شناخته می شود.

براین اساس، اداره کل اوپک و روابط با مجامع 
واردات  میزان  داد:  گزارش  نفت  وزارت  انرژی 
)اردیبهشت  ایران در ماه مه  از  نفت خام چین 
- خرداد( با افزایش 20 درصدی نسبت به مدت 
مشابه پارسال به 619 هزار بشکه در روز رسید تا 
ایران ششمین تامین کننده نفت این کشور شود. 
کرد:  اعالم  تازه  آماری  در  چین  گمرک  اداره 
پکن واردات نفت خام خود را از روسیه در ماه 
مه به باالترین سطح خود یعنی یک میلیون و 

240 هزار بشکه در روز رساند.
واردات نفت خام چین از عربستان در ماه مه با 
33 درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال 
افزایش  روز  در  بشکه  هزار   965 میانگین  به 

یافت.
همچنین واردات نفت خام چینی ها از عراق، 
به سطح  ترتیب  به  مه  ماه  در  عمان  و  آنگوال 

804، 733 و686 هزار بشکه در روز رسید.
کنندگان  تامین  دیگر  کویت  و  برزیل  ونزوئال، 
نفت چین به شمار می آیند، میزان واردات نفت 

خام این کشور در ماه مه به هفت 
میلیون و 623 هزار بشکه در روز 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  رسید 
را  افزایش  درصد   38.7 پارسال 

نشان می دهد. 
مشتریان  از  یکی  بعنوان  چین 
مصرف  با  ایران  خام  نفت  سنتی 
هزار   968 و  میلیون   11 روزانه 
 2015 سال  در  نفت  بشکه 
دومین  آمریکا  از  پس  میالدی، 
سوخت  این  بزرگ  کننده  مصرف 

در جهان بود.
میزان  گزارش  این  اساس  بر 
به  ایران درخردادماه  صادرات نفت 
روزانه 2.1 میلیون بشکه رسید، این 
ایران در دوران  در حالی است که 
تحریم یک میلیون بشکه نفت در 

روز صادرات داشت.
پس از اجرایی شدن برجام از دی ماه پارسال، 

افزایش  روند  و  لغو  ایران  نفتی  های  تحریم 
صادرات نفت کشورمان آغاز شد.

پاالیشگاه  گوگردسازی  واحد  چهارمین 
با  همسو  جنوبی  پارس   16 و   15 فازهای 
فرآیند  در  آالیندگی  کاهش  سیاستهای 
پاالیشگاهها،  از  برداری  بهره  و  گاز  تولید 
بهره  مدار  در  ایرانی  متخصصان  تالش  با 

برداری قرار گرفت.
طرح  مجری  فروزش،  رضا  شانا،  گزارش  به 
توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی با بیان 
واحد  نهایی  اندازی  راه  با  گفت:  مطلب  این 
گوگردسازی  تاسیسات  همه   ،16 فاز  دوم 
واحد نخست و دوم پروژه گازی فازهای 15 
با  مطابق  و  اندازی  راه  جنوبی  پارس   16 و 
تولید  چرخه  در  شده  تعریف  کامل  ظرفیت 

قرار گرفت.  پاالیشگاهی  این محصول 
مجری طرح توسعه فازهای 15 و 16 یادآور 
گوگردسازی  واحدهای  ردیف  آخرین  شد: 
تستهای  انجام  از  پس  امروز   )SRU4(
اندازی  راه  الزم  فرآیندی  و  ایمنی  متعدد 

شده است. 
دیگر  بخش،  این  اجرای  با  وی،  گفته  به 
برای  پاالیشگاه  این  باقیمانده  ظرفیتهای 

قرار گرفته است  استفاده  تولید گوگرد مورد 
پس  تولیدی  مایع  گوگرد  محموله  اولین  و 
سپس  و  سازی  ذخیره  مخازن  به  انتقال  از 

 واحد 144 پاالیشگاه، در مدار جامدسازی و 
دانه بندی قرار می گیرد. 

اندازی  راه  اهمیت  به  اشاره  با  فروزش 
برداری  بهره  واحدهای گوگرد سازی، گفت: 
آالیندگی  کاهش  راستای  در  واحد  این  از 
گاز خروجی و کمک به حفظ محیط زیست 

اهمیت فراوانی دارد. 
با   16 و   15 فازهای  گزارش،  این  اساس  بر 
مترمکعب  میلیون   50 روزانه  تولید  هدف 
مصارف  شبکه  در  استفاده  برای  شیرین  گاز 
 80 روزانه   تولید  صنعتی،  و  تجاری  خانگی، 
ساالنه   تولید  گازی،  میعانات   بشکه   هزار 
 »LPG« مایع   گاز  تن   میلیون    1.05
میلیون   یک  ساالنه   تولید  بوتان(،  و  )پروپان 
واحدهای   خوراک   تامین   منظور  به   اتان   تن  
و  عسلویه  منطقه  در  مستقر  پتروشیمی  
تولید روزانه  400 تن  گوگرد به مرحله اجرا 

درآمده است.

همسو با هدف کاهش آالیندگیهای زیست محیطی

ظرفیت تولید گوگرد در فازهای ١٥ و ١٦ تکمیل شد
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 واردات خودروهای آمریکایی به مناطق آزاد ممنوع شد
طی ابالغیه مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کشور، واردات 
خودروهای سواری آمریکایی به مناطق آزاد ایران ممنوع شد. در این 
ابالغیه که به امضای اکبر ترکان رسیده خطاب به مدیران عامل سازمان 
های مناطق آزاد کشور آمده است.با توجه به بیانات مقام معظم رهبری 
در دیدار هشتم اردیبهشت 1395 کارگران با ایشان و تاکید معظم له 
بر جلوگیری از واردات خودروهای آمریکایی که می فرمایند » خود 
آمریکایی ها به علت مصرف زیاد و سنگین بودن این خودروها، رغبتی 
به خرید آنها ندارند؛ حاال در این شرایط ما بیاییم و از فالن کارخانه رو 
به ور شکستگی آمریکا خودرو وارد کنیم؟! مدیران و مسئوالن در مقابل 
فشارهای پنهانی که در این زمینه ها وارد می شود بایستند و جدا 

نگذارند این قبیل مسائل انجام شود..
 

 سکه و ارز
سکه یک میلیون و 1۰۰ هزارتومان

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید شنبه در بازار یک 
میلیون و 1۰۰ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و 99 هزارتومان، نیم 
سکه 555 هزار تومان، ربع سکه ۲95 هزارتومان و سکه گرمی 19۲ 
هزارتومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 1۸ عیار در بازار 
داخلی 111 هزار و ۷۶5 تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 
13۴۲ دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
برای فروش35۲۴ تومان، هر یورو را 39۴۴ تومان، هر پوند را ۴۸۲۰ 

تومان، لیر ترکیه 1۲۴3 و درهم امارات را 9۶۴ تومان اعالم کردند
 

كشاورزي
 قیمت مرغ در بازار ۷۷۰۰ تومان شد

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار در روز 
از کاهش ۲۰۰  شنبه را ۷۷۰۰ تومان اعالم کرد.مهدی یوسف خانی 
تومانی قیمت مرغ نسبت یک هفته گذشته خبر داد و اظهارداشت: 
شنبه   مرغ زنده 53۰۰ تومان و قیمت این کاال در عمده فروشی میدان 
بهمن و درب کشتارگاه  ۷1۰۰ تومان است. وی اضافه کرد: نرخ مرغ 
آماده به طبخ توزیع درب واحدهای صنفی ۷۲۰۰تومان ودر مراکز خرده 
فروشی  ۷۷۰۰تومان است. رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزود: همچنین 
قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر۶۷۰۰و ران مرغ بدون کمر برابر با 

قیمت مرغ و ۷۷۰۰ تومان است.
 

 ذرت و جو در صف بورس
قائم مقام وزیر کشاورزی از بورسی شدن خرید و فروش ذرت و جو در 
سال جاری و اضافه شدن مابقی محصوالت کشاورزی در سال های آینده 
که برای اولویت بندی در حال بررسی هستند، خبر داد.کعلی اکبر مهرفرد 
به ایسنا اظهار کرد: در زمینه بورس محصوالت کشاورزی، وزارت جهاد 
کشاورزی با سیاستی که ماده 3۲ قانون افزایش بهره وری تجویز کرده 
به دنبال گسترش ورود معامالت کشاورزی به بورس است.وی افزود: در 
سال گذشته ذرت در استان خوزستان و جو در استان کرمانشاه به صورت 
آزمایشی بورسی شدند و معمالت این محصوالت در این دو استان در قالب 
بورس محصوالت کشاورزی انجام شد که نهایتا مجموعه دست اندرکاران 
جمع بندی مثبتی از این اقدام و همین سبب شد تا امسال خرید و فروش 
جو و ذرت در بورس در سراسر کشور انجام شود.قائم مقام وزیر جهاد 
کشاورزی در امور بازرگانی ادامه داد: برای ورود محصوالت کشاورزی و 
معامله آن ها در بورس محصوالت کشاورزی اقدامات الزم انجام شده 
است؛ به گونه ای که امسال جو و ذرت در بورس معامله می شوند و برای 

 سال بعد هنوز تصمیم گیری نشده است.
بانك

 زراعتی مدیر عامل بانک صادرات ایران شد
به  را  زراعتی  ایران در حکمی سیاوش  بانک صادرات   هیأت مدیره 
عنوان مدیر عامل این بانک منصوب کرد.سیاوش زراعتی در جلسه 
اعضاء هیأت مدیره بانک صادرات به عنوان مدیرعامل این بانک تعیین 
شد.مدیریت امور مختلف در بانکهای ملت، پارسیان، عضو هیأت مدیره 
صندوق کارآفرینی امید )صندوق سابق مهر امام رضاع( با حکم ریاست 
جمهوری اسالمی حسن روحانی، عضو هیأت مدیره بانک تجارت، عضو 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی، 
مشاور امور بانکی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 
مشاور رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم و 
اقتصادی شرکت گسترش سرمایه  مشاور  آزادچابهار،  منطقه  مشاور 

گذاری ایران خودرو از جمله سوابق کاری زراعتی است.
 

 بازار سرمايه
هند و اندونزی خواستار معامله قیر در بورس کاالی ایران

مدیرعامل بورس کاال گفت: برای راه اندازی یک بازار مالی مبتنی بر کاال 
به تعداد بازیگران زیادی نیاز است و بعضا این بازیگران در داخل کشور 
وجود ندارند.حامد سلطانی نژاد با بیان مطلب فوق در پاسخ به این 
پرسش که آیا پس از اجرای برجام درخواستی برای گسترش همکاری ها 
با سایر کشورها داشته اید؟، اظهار داشت: در خصوص تسویه و مبادالت 
پایاپای پولی از چندین بانک خارجی مراجعه داشتیم که ما آنها را به 
سمت بانک مرکزی هدایت کردیم تا مجوزهای الزم را دریافت کنند و 
در این حوزه به ما کمک کنند.مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود: از 
سوی دیگر در راه اندازی بازار مشتقه نیازمند بازیگرهای خارجی هستیم 
بازارهای  تولید می شوند در  ایران  از محصوالتی که در  زیرا بخشی 

جهانی مشتری دارند مانند قیر.
 

 شاخص بورس مثبت شد
شاخص بورس در جریان معامالت شنبه بازار سرمایه ۲5 واحد رشد 
کرد.در پایان معامالت بازار سرمایه تعداد ۷۸5میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزش ۲۴۶ میلیارد تومان در ۶1 هزار نوبت مورد داد وستد قرار 
گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش ۲5 واحدی در ارتفاع ۷3 هزار 
و 9۶5 واحد قرار گرفت.شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبت 
و متعادلی را پشت سر گذاشتند به طوری که شاخص قیمت )وزنی ــ 
ارزشی( 9واحد، کل )هموزن( ۰.1واحد و شاخص بازار اول و دوم هم به 
ترتیب ۷ و 11۴ واحد رشد کردند.در بازارهای فرابورس ایران با معامله 
335 میلیون ورقه به ارزش ۷۸ میلیارد تومان در ۲۸ هزار نوبت، آیفکس 

1.۸ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۷۷۷ واحد قرار گرفت.
 

 معدن
 اعالم محدوده آزاد معدنی به صورت برخط

 در ۲1 استان
از اعالم  مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت 

محدده آزاد به صورت برخط در سامانه کاداستر خبرداد.
اسداله کشاورز باحقیقت با اشاره به اتمام طرح ساماندهی محدوده های 
معدنی در 11 استان کشور، گفت: با احتساب 1۰ استانی که پیش از 
این در آن محدوده آزاد به صورت برخط اعالم می َشد، جمع استان های 

برخط کشور به ۲1 رسید.
افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اکتشاف  امور  دفتر  مدیرکل 
قزوین،  زنجان،  بختیاری،  و  چهارمحال  ایالم،  اردبیل،  استان های 
کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گیالن، سمنان، همدان و گلستان، 
ارائه  زمان  در  آنها  آزاد  محدوده  این پس  از  که  استان هایی هستند 
درخواست محدوده های اکتشافی، به صورت برخط به متقاضیان اعالم 

خواهد شد.

برقراری روابط بانکی در راس 
برنامه های تجارت با ترکمنستان

در  ایران  اسالمی  جمهوری  بازرگانی  رایزن 
ترکمنستان اعالم کرد: برقراری روابط مستقیم 
بانکی و تسهیل در امر صدور روادید دو اولویت 
کشورمان در راستای گسترش روابط تجاری با 

ترکمنستان است.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازمان توسعه تجارت، رحمت ا... خرمالی با 
بیان این مطلب افزود: یکی از راه های گسترش 
روابط تسهیل امر رفت و آمد بین کشورها و 
همچنین تسهیل در امور بانکی است و دولت 
ایران در این زمینه تالش جدی دارد که تجار 
ایرانی با شرایط راحت تری با تجار و بازرگانان 

ترکمنستان تجارت کنند.
اختصاصی  نمایشگاه  برگزاری  به  خرمالی 
ایران در ترکمنستان اشاره  جمهوری اسالمی 
مناسبی  فرصت  نمایشگاه  این  گفت:  و  کرد 
برای تجار ایرانی است که محصوالت وکاالهای 
باکیفیت و ارزان خود نسبت به رقبا را به تجار و 

بازرگانان ترکمنستان ارایه کنند.
بار در مرداد ماه  ایران هر سال دو  وی گفت: 
و اسفندماه در ترکمنستان نمایشگاه اختصاصی 
برگزار می کند و ما در تالش هستیم در طول 
برگزاری نمایشگاه، همایشی را با حضور تجار 
ارتباط  تا میزان  ایرانی و ترکمن برگزار کنیم 
تجار دو کشور با یکدیگر را به حداکثر برسانیم.

رایزن بازرگانی ایران در ترکمنستان به بازرگانانی 
که تمایل به کار در ترکمنستان دارند توصیه کرد 
پیش از حضور در بازار، رفتار مصرفی ترکمن ها 
را  پارسال  الخصوص  علی  گذشته  سالیان  در 
رصد کنند و با توجه به پنج قلم کاالیی اصلی 
وارداتی به این کشور، وارد بازار شوند. وی افزود: 
طی پارسال این کشور بیشترین میزان واردات 
مقاطع  فلزی،  مصنوعات  ساختمانی،  مصالح 
فوالدی، سیمان، کلینکر سیمان و مواد غذایی 
را داشت که نشان می دهد این کشور در حال 

ساخت و ساز و توسعه روزافزون است.

فروش فوری خودرو با شرایط جدید
وارداتی  و  داخلی  خودروهای  فوری  فروش 
سوی  از  معوق  تعهدات  نداشتن  به  مشروط 
شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو شد.تاخیر 
جمله  از  شده  فروخته  خودروی  تحویل  در 
تخلفات رایج شرکتهای واردکننده خودرو است. 
خودروسازان نیز معموال خودروهایی چون تندر 
9۰ را با تاخیر به خریداران تحویل می دهند.این 
موضوع باعث نارضایتی مصرف کنندگان از عملکرد 
است. واردکنندگان خودرو شده  و  خودروسازان 
این وضعیت در تدوین اصالحیه آیین نامه اجرایی 
از حقوق مصرف کنندگان خودرو  قانون حمایت 
مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که براساس 
این قانون، فروش فوری خودروها در صورت وجود 
تعهدات معوق، ممنوع شده است.در این زمینه در 
ماده ۴ این قانون تاکید شده که »عرضه خودرو به 
روش فروش فوری مشروط به نداشتن تعهدات 
معوق است«. در این قانون تصریح شده که منظور 
از تعهدات معوق در فروش های فوری، تعهداتی 
است که طبق قرارداد سررسید شده اما خودرو 
آیین نامه  است.اصالحیه  نشده  خریدار  تحویل 
اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
اول  معاون  سوی  از  پیش  چندی  خودرو 
رییس جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ابالغ و اجرای آن آغاز شد.
 

 فن آوري و ارتباطات
ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران

 به 1۲۰ رسید
ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران به 1۲۰ رسیده 
و به ازای هر ایرانی دو سیم کارت فروخته شده 
است که این امر می تواند، منجر به فراگیر شدن 
شبکه های اجتماعی موبایلی در کشور شود.به گفته 
مسووالن در حال حاضر ضریب نفوذ اینترنت در 
کشور 5۰ است؛ تا سال 13۷۶، تعداد مشترکان 
اینترنت، 5۰۰۰ نفر بود و در سال 13۸۰ به دلیل 
این که کارت و اینترنت دایل آپ وارد ایران شد؛ 
۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر که بیشتر در سازمان ها و 
وصل  اینترنت  به  بودند  خصوصی  شرکت های 
شدند؛ اما در این سال رشد وبالگ نویسی موجب 
شد تا استفاده ایرانیان از اینترنت افزایش چشم 
گیری داشته باشد.همچنین از سال 13۸۰ تا به 
اینترنت به صورت تصاعدی  امروز رشد کاربران 
میلیون   ۴۲ از  بیش  امروز  که  نحوی  به  بود، 
یک  عنوان  به  زارعیان  داریم.داوود  مشترک 
باره  این  در  رسانه  و  ارتباطات  حوزه  کارشناس 
تحول اساسی در توسعه اینترنت را در گرو رشد 
شبکه های اجتماعی موبایلی دانست و معتقد است 
که با توسعه نسل سه و چهار تلفن همراه، به یک 
باره شاهد افنجار شبکه های اجتماعی در جوامع 

بودیم که باید برای مدیریت بر آن برنامه داشت.
 

صنعت
شورای رقابت؛ مسئول بررسی حاشیه 

قیمتی خودروها
که  خواست  مردم  از  صنعت  وزیر  معاون 
گرانفروشی خودروسازان داخلی و واردکنندگان را 
به سازمان حمایت اعالم کنند و گفت: مردم در 
مورد خودروهای وارداتی گرانفروشی و عدم ارایه 
کارت گارانتی را گزارش دهند.محمود نوابی در 
خصوص شکل گیری حاشیه بازار برای برخی از 
انواع خودروها در بازاربه مهر  گفت: در مورد فعل 
و انفعاالتی که هم اکنون در بازار خودرو صورت 
تعیین  و  سیاستگذاری  اینکه  لحاظ  به  گرفته، 
حمایت  سازمان  از  زمان  از  برهه ای  در  قیمت 
گرفته شد و در اختیار شورای رقابت قرار گرفت، 
سازمان حمایت همچون گذشته به قیمتگذاری 
خودروها ورود نمی کند، ضمن اینکه شورای رقابت 
نیز برخی افزایش نرخ ها را برای خودروهای داخلی 
اعالم وتعیین قیمت برخی دیگر از انواع خودروها 

را نیز به بازار عرضه و رقابت سپرده است.

خودرو خبر

گروه اقتصاد: تسهیالت بی بازگشت، خال قانونی 
و ضعف نظارت عواملي بود که حوزه بانک و بیمه 
اولین حوزه  قربانی فیش های نجومی شده است. 
نکته جالب در زمینه مدیرت بانکی این است که 
در دولت یازدهم تغییر و تحوالت بانکی بی سابقه 
که  نجومی  های  حقوق  است.  رسوایی  بوده 
همچنان ادامه دارد در نظام بانکی کار را به تغییر و 
تحول رسانده، تا جایی که شاهد عزل و نصب های 
جدیدی در بانک های دولتی و خصوصی هستیم 
مرکزی  بیمه  مدیران  حقوقی  فیش  که  .زمانی 
منتشر شد و درنهایت رئیس کل وقت از سمت 
خود استعفا داد و برج گاندی را ترک کرد شاید 
کمتر کسی فکر می کرد که ماجرای حقوق های 
نجومی به جایی برسد که هر روز ابعاد جدیدی 
از آن برای مردم مشخص شود. حضرت آیت ا... 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در در دیدار 
رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت بر لزوم پیگیری 
و برخورد قاطع دولت با حقوق های نجومی تاکید 
کردند.با وجود افشای فیش های حقوقی کالن 
مدیران بخش های مختلف، هنوز برخورد جدی 
با متخلفان صورت نگرفته جز موارد محدودی که 
منجر به بازگشت وجوه کمي به خزانه شده است 
و تنها با استعفاي این متخلفان نمي توان حق و 

حقوق مردم را به خزانه دولت برگرداند .
 اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی روزگذشته 
اعضای  روحانی،  حسن  ریاست  به  جلسه ای  در 
فیش های  دلیل  به  را  این صندوق  عامل  هیات 
حقوقی نجومی برکنار کردند.هیات امنای صندوق 
توسعه ملی شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس 
جمهور تشکیل جلسه داد و رای به برکناری هیات 
حقوقی  فیش های  دلیل  به  صندوق  این  عامل 
نجومی داد.برهمین اساس، سید صفدر حسینی 
از ریاست صندوق توسعه ملی عزل شد، ضمن 
اینکه مسعود مزینی، سید محمد قاسم حسینی، 
سید محمد سعید نوری و محمدرضا شجاع الدینی 
اعضای هیات عامل این صندوق هم برکنار شدند.
هیات وزیران اخیرا مصوبه ای را از سرگذراند که 
براساس آن، حقوق رئیس صندوق و هیات عامل 
صندوق توسعه ملی، با اعضای هیات عامل بانک 
مرکزی همتراز شدند.براساس اساسنامه صندوق 
توسعه ملی، اعضای هیات امنای صندوق عبارتند 
از رئیس جمهور )رئیس هیات امنا(، رئیس سازمان 
امنا(،  برنامه ریزی کشور )دبیر هیات  مدیریت و 
اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و  امور  وزیر 
رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی 
بازرگانی،  اتاق  رئیس  ایران،  اسالمی  جمهوری 
به عنوان عضو  ایران  و کشاورزی  معادن  صنایع، 
ناظر و بدون حق رای، رئیس اتاق تعاون جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، 
دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه 
و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای 
اسالمی و دادستان کل کشور.همچنین براساس 
همین اساسنامه، هیات عامل مرکب از پنج نفر 
از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش نام در امور 
اقتصادی، حقوقی،   مالی، بانکی و برنامه ریزی با 
حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشد، توسط هیات امنا انتخاب و با 
می شوند.براساس  منصوب  رئیس جمهور  حکم 
تبصره یک اساسنامه صندوق، برکناری و قبول 
تایید  به  مشروط  عامل  هیات  اعضای  استعفای 

دوسوم اعضای صاحب رای هیات امنا است.
طرح مقابله با حقوق های نجومی به هیات رییسه 

مجلس تقدیم می شود
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی از تقدیم طرح مقابله با حقوق های 

نجومی به هیئت رئیسه در جلسه علنی امروز و 
داد.عزت ا...  خبر  طرح  این  دار  اولویت  بررسی 
یوسفیان مال از تقدیم طرح مقابله با حقوق های 
نجومی به هیئت رئیسه در جلسه علنی امروزخبر 
داد و گفت:نمایندگان به صورت دقیق و کارشناسی 
در حال تدوین این طرح هستند، تا برای ارائه در 
و  آمل  مردم  شود.نماینده  تکمیل  امروز  جلسه 

الریجان درمجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
مجلس با جدیت و با استفاده از بازوهای نظارتی 
خود موضوع حقوق های نجومی را تا زمان رسیدن 
با مدیران متخلف پیگیری  برخورد  نتیجه و  به 
از  خارج  باال  های  کرد،افزود:پرداخت  خواهد 
ضوابط قانون خدمات کشوری صورت گرفته،البته 
نقص های قانون خدمات کشوری و سایر قوانین 

،باید رفع  ایجاد کرده  فرار  برای  که روزنه هایی 
محاسبات  و  برنامه،بودجه  شود.عضوکمیسیون 
میزان  براینکه  تاکید  اسالمی،با  شورای  مجلس 
وری  بهره  میزان  براساس  باید  حقوق  پرداختی 
انجام شود،تصریح کرد:اگر میزان دریافت حقوق 
متناسب با میزان تالش و بهره وری نیروی کار 
باشد،میزان پرداختی ها به این میزان نخواهد بود 
و این تفاوت زمین تا آسمانی بین حقوق کارمند 
است؛طرح  داشت.گفتنی  نخواهد  وجود  مدیر  و 
مقابله با حقوق های نجومی با محورهایی همچون 
حقوق  برای  تومانی  میلیون   1۰ سقف  تعیین 
ها،استرداد حقوق های بیش از سقف تعیین شده و 
اختصاص سهم مازاد حقوق های باالی 1۰ میلیون 
به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و 
بازنشسته های با حقوق کمتر از یک ونیم میلیون 

تهیه و تدوین شده است.

كسانی كه در ماجرای فیشهای حقوقی مقصرند 
خودشان استعفا دهند!

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حتماً خود افرادی 
که احساس می کنند متخلف هستند به تصمیم 
خودشان استعفا می کنند؛ نمی شود مانع استعفا 
شد.ولی ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی پیرامون 
موضوع حقوق های نجومی اظهارداشت: دولت بر 
اساس تصمیماتی که رئیس جمهور گرفته  اجازه 
و  کند  تخلف  خصوص  این  در  کسی  نمی دهد 
حقوق های غیرمتعارف بگیرد.وی افزود: در حال 
حاکم شدن انضباط در این خصوص هستیم و 
باره وجود دارد،  این  موارد محدودی هم که در 
در شرف شناسایی است و امیدواریم این موضوع 
مدیرعامالن  استعفای  درباره  شود.سیف  اصالح 
بانک ها در خصوص حقوق های نجومی و برخورد 
موضوع  این  جزئیات  بنده  گفت:  آنها،  با  دولت 
احساس  که  افرادی  خود  حتماً  اما  نمی دانم،  را 
خودشان  تصمیم  به  هستند  متخلف  می کنند 
شد.به  استعفا  مانع  نمی شود  می کنند؛  استعفا 
مرکزی  بانک  کل  ،رئیس  آنالین  نسیم  گزارش 
نمی توانست  دولت  آیا  اینکه  خصوص  در  ایران 
زودتر از اینها با افراد متخلف در حوزه حقوق های 
دستگاه های  همه  گفت:  کند،  برخورد  نجومی 
نظارتی در این جریان بوده اند، البته وقتی دولت از 
این موضوع باخبر شد، به شدت و قاطعیت موضوع 
را دنبال کرد.وی در پایان گفت: باید مراقبت کنیم 
که در این موضوع از جانب اعتدال خارج نشویم. 
بزرگنمایی این موضوع مضر است و باید منطقی و 
اصولی و با رعایت همه جوانب امر اقدامات الزم 

صورت گیرد.
سقف حقوقی مديران دولتی

وزیر اقتصاد درباره اخبار مربوط به تعیین سقف 
حقوقی مدیران دولتی توضیح داد.علی طیب نیا 
برای  سقف  تعیین  به  مربوط  خبرهای  درباره 
حقوق مدیران دولتی به ایسنا گفت: بله تعیین 
سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد مطرح 
شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین 
سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکت ها ابالغ 
کرده ام که سقف پرداخت ها فعال محدود شود تا 
تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت ها 
اتخاذ و اعمال شود.وی همچنین  بیان کرد:  برنامه 
ما این است که منطبق با شاخص های »کارآمدی« 
و »عدالت«، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا 
شود.در  حل  کشور  در  پرداخت  نظام  مشکالت 
روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه 
حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک ها 19 میلیون 
ماهانه  دریافتی  حداکثر  و  تومان  هزار   5۰۰ و 
مدیران عامل شرکت ها 11 میلیون و ۲۰۰ هزار 

تومان باشد.

برخورد دولت با حقوق هاي نجومي شدید شد

تمامی دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های 
با  قاطعانه  و  نشان دهند  غیرمتعارف حساسیت 
موارد تخلف برخورد کنند.در پی ارسال نامه معاون 
اول رئیس جمهور به رهبر معظم انقالب مبنی بر 
درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و 
نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به 
ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات 
و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه 
جهانگیری پاسخ دادند.در پی ارسال نامه معاون 
اول رئیس جمهور به رهبر معظم انقالب مبنی بر 
درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و 
نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به 
ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات 
و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه 

جهانگیری پاسخ دادند.
بدین  رهبری  معظم  مقام  پاسخ  کامل  متن 

شرح است:
پرداخت  به  نسبت  ها موظفند  کلیه دستگاه   «
های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه 
با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است 
ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته 
به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.گفتنی 
است، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
معظم  رهبر  به  ای  نامه  ارسال  با  در 95/3/۲5 
انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از 
ابتدای استقرار، اهتمام ویژه ای به ایجاد انضباط به 
ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات 
و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع 
از جمله مهمترین ماموریت های خود  مهمی را 
تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای 
اسالمی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه 
دولت و نیز گزارش های دیوان محاسبات که حاکی 
از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است.

جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده 
است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطالعاتی از 
برخی پرداخت های غیر متعارف که هرچند غالباً 

مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر 
عادالنه و همراه با تبعیض است،  موضوع بررسی 
و مقررات محدود کننده ای پیشنهاد گردید که 
پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر 
شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر 
شود. عالوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری 
نیز که به شکل سخت گیرانه ای پرداخت حقوق، 
و  اجرایی  دستگاه های  در  وام  و  پاداش  مزایا، 
شرکت های دولتی را ضابطه مند و محدود می کند 
از تصمیم  گیری درباره خویش  را  نفعان  و ذی 
اجرایی  ضوابط  در  می نماید  منع  کامل  طور  به 
بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و 
ابالغ شد.معاون اول رئیس جمهور همچنین در 
بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید بر ضرورت 
اجرای بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه 
به اینکه بنگاه های دولتی مانند بانک ها، بیمه ها 
و شرکت های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت 
بنگاه های مشابه تحت مدیریت  با  در همترازی 
نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و 
انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه های 
دولت  عزم جدی  و  اهتمام  باشد،  داشته  مشابه 
برای رسیدگی و سامان بخشی و اصالح قوانین 
و مقررات تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات 
و نیز پایان دادن به بی انضباطی ها و برخورد جدی 
با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری 
از  حمایت  منظور  به  که  بود  کرده  درخواست 
مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و 
پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت 
کشور در میان مردم )به دلیل برخی کاستی های 
امنیت ملی و منافع  مزمن و دیرینه( که مغایر 
لزوم  بر  مبنی  رهنمودی  است،  جامعه  عمومی 
همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای 
عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز 
از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی 

فضا سازهای رسانه ای صادر فرمایند.

پاسخ رهبر معظم انقالب به نامه جهانگیری؛

کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های 
غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند

نسخه جدید بسته حمایت از تولید و صادرات 
گمرک در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی 
منتشر شد.یکی از مهم ترین بندهای نسخه جدید 
بسته حمایتی گمرک، ثبت الکترونیکی اطالعات 
شرکت های تولیدی در سامانه جامع گمرکی و ارائه 
خدمات هوشمند به تولیدکنندگان در سریع ترین 
زمان ممکن است.با توجه به راه اندازی کارشناسی 
مجازی )متمرکز( واردات از طریق سامانه جامع 
گمرکی، حدود ۲5۰شرکت تولیدی شناسایی و 
مقرر گردید اظهارنامه های مرتبط با شرکت های 
مذکور در مسیر سبز قرار گرفته و بالفاصله و بدون 
هرگونه کارشناسی به مرحله صندوق و پرداخت 
صدور  از  شوند.پس  هدایت  مربوط  هزینه های 
پروانه الکترونیک محموله های مرتبط با اظهارنامه 
در درب خروج مورد بررسی اجمالی قرار گرفته 

و بدین ترتیب در حداقل زمان ممکن تشریفات 
گمرکی پایان می پذیرد. این فهرست اولیه بوده و 
در صورت تمایل، هر یک از شرکت های تولیدی 
می توانند جهت بهره مندی از تسهیالت هوشمند 
سامانه جامع گمرکی مدارک و مستندات خود 
را به معاونت فنی و امور گمرکی ارائه نمایند تا 
پس از بررسی و تایید از تسهیالت سامانه جامع 
گمرکی بهره مند شوند.همچنین براساس نسخه 
مهلت  گمرک،  تولید  از  حمایت  بسته  جدید 
سررسید ضمانت نامه های بانکی برای مواد اولیه، 
 )CKD(ماشین آالت خط تولید، قطعات منفصله
و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، 
لوازم و تجهیزات پزشکی، ماشین آالت راهسازی، 
تجهیزات کارگاهی و معدنی افزایش یافته و تا 

اواسط بهمن ماه سال جاری تعیین شده است.

ادغام  آغاز  از  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
و  داد  خبر  همگون  و  همسان  اتحادیه های 
سه  طی  همگان سازی  این  است  قرار  گفت: 

ماه انجام شود.
علی فاضلی با اشاره به این که کمیسیون های 
ادغام سازی  موضوع  اصناف  بر  نظارت 
گفت:  کردند،  آغاز  را  همسان  اتحادیه های 
نظارت  عالی  هیات  مصوبه  طبق  اتفاق  این 
بر سازمان های صنفی کشور در جهت تقویت 

اصناف تدوین شده است.
ابتدا قرار  این مصوبه  براساس  ادامه داد:  وی 
است آن دسته از واحدهای صنفی که ظرفیت 
ادغام  ندارند  را  اتحادیه   تشکیل  برای  قانونی 
همگن  که  اتحادیه هایی  آن  از  پس  و  شوند 

و  می کنند  کار  هم  عرض  در  یعنی  هستند 
تداخل صنفی دارند ادغام خواهند شد.

این که  به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
عهده  بر  همسان  اتحادیه های  ادغام  موضوع 
کمیسیون های نظارت بر اصناف محول شده 
در  ادغام سازی  این    : گفت  ایسنا  به  است، 
اتحادیه های  چابک سازی  و  تقویت  جهت 
است  ممکن  افزود:  است.فاضلی  صنفی 
مخالفت هایی توسط برخی اتحادیه ها در این 
برای  را  فضا  آنها  که  چرا  شود،  انجام  زمینه 
که  بدانیم  باید  اما  می بینند،  محدود  خود 
نباید شاخه  شاخه فعالیت کنیم و در همین 
اتحادیه ها  راستا به منظور تقویت و مدیریت 

به منظور چابک سازی گام برداریم.

نسخه جدید بسته حمایت 
از تولید و صادرات گمرک تهیه شد

طي سه ماه آینده؛
اتحادیه های همسان ادغام مي شوند

دبیر انجمن صنایع ریخته گری با انتقاد از عدم 
وزارت  تومانی  میلیارد  هزار   ۴ بدهی  پرداخت 
نیرو به صنعت ریخته گری، گفت: خودروسازان 
به جای خرید قطعات از داخل به سراغ واردات 
صنعت  رکود  امر  این  که  رفته اند  چین  از 

ریخته گری را تشدید کرده است.
باالی  آمار  به  اشاره  با  قدیمی  عبدالحمید 
در شهرک های  ریخته گری  واحدهای  تعطیلی 
بدهی  پرداخت  عدم  داشت:  اظهار  صنعتی، 
دولت به پیمانکاران یکی از دالیل مهم تعطیلی 
است.وی  بخش  این  در  رکود  و  واحدها  این 
ادامه داد: وزارت نیرو در بخش آب بزرگترین 
از  که  طوری  به  است  پیمانکاران  به  بدهکار 
به  نیرو  وزارت  بدهی  تومان  میلیارد  هزار   13
پیمانکاران، حدود 3 تا ۴ هزار میلیارد تومان به 

بدهی در بخش آب مربوط می شود.

خودروسازان واردكننده قطعات شدند
وی همچنین با اشاره به رکود موجود در فروش 
خودرو،  صادرات  میزان  شدن  نصف  و  خودرو 
در وضعیت شرکت های  نیز  مسئله  این  گفت: 

ریخته گری  شرکت های  همچنین  و  قطعه ساز 
قطعه سازان  اولیه  مواد  کننده  تأمین  که 

هستند، موثر بوده است.
قدیمی با بیان اینکه بیش از نصف وزن خودرو 
به  دارد،  اختصاص  ریخته گری  قطعات  به 

خودروسازی  در  موجود  بحران  گفت:  فارس 
واحدهای  تعطیلی  باعث  قطعه سازی  و 
خودروسازان  هم اکنون  و  شده  ریخته گری 
دارند.وی  تمایل  قطعات  واردات  به  بیشتر 
تصریح کرد: خودروسازان به جای بستن قرارداد 

با قطعه سازان داخلی به سراغ واردات قطعه از 
چین رفته اند و حاضر نیستند بدهی های قبلی 

خود را به قطعه سازان بپردازند.
واحدهای  از  نیمی  از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
در  تعطیل شده اند، گفت:  ریخته گری  کوچک 
واحدهای  تعداد  آباد  عباس  صنعتی  شهرک  
طی  مورد   ۲۰۰ به  شده  تعطیل  ریخته گری 
یک سال اخیر می رسد.دبیر انجمن ریخته گری 
و  اشتهارد  صنعتی  شهرک های  در  داد:  ادامه 
زیادی  ریخته گری  واحدهای  نیز  شمس آباد 
تعطیل شده اند و در چنین شرایطی، واحدهای 
کار  پایین  بسیار  با ظرفیت  ریخته گری  بزرگ 

می کنند.
بزرگ  واحدهای  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
ریخته گری سال گذشته با 13 درصد ظرفیت 
مشکل صنعت  کرد:  تأکید  بود.وی  فعال  خود 
بلکه  تأمین نقدینگی نیست،  ریخته گری فقط 
سرعت گردش نقدینگی مهم است که در حال 
حاضر این گردش متوقف شده و تا زمانی که 
نیاید، تزریق نقدینگی نمی تواند  به جریان در 

مشکل گشا باشد. 

واردات قطعات توسط خودروسازان

نصف واحدهای کوچک ریخته گری تعطیل شده اند



 مـناقصه 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر در نظر دارد 

نسبت به واگذاری امور نقلیه خودروهای استیجاری خود  
را در سال 1395 به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
کسب  برای  روز   3 بمدت  آگهی  نشر  تاریخ  از  توانند  می  متقاضیان  لذا 
اطالعات بیشتر و اخذ فرم شرکت در مناقصه به پایگاه ملی مناقصات و یا 

به نشانی زیر مراجعه فرمایند.
امام  امداد  کمیته  کل  اداره  دلواری  علی  رئیس  شهید  خیابان   ، بوشهر 

خمینی )ره( استان بوشهر- اداره تدارکات 
تلفن: 2- 33330100 و 33320312-0٧٧ 

روابط عمومی اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر
تاریخ انتشارنوبت اول:95/٤/12  تاریخ انتشار نوبت دوم:13/٤/95

 آگهي تجدید مناقصه عمومي
 شهرداري ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 95 ، پروژه ذیل را از طریق تجدید مناقصه 

عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نماید .

 نوبت دوم

امور قراردادهاي  به واحد  اداری  نوبت دوم در روزنامه درساعات  انتشار آگهی  از  توانند حداکثر ظرف مدت 15روز  - داوطلبان مي 
شهرداري و یا به سایت اینترنتی  www.e-varamin.ir شهرداري ورامین مراجعه و اسناد تجدید مناقصه را دریافت و پیشنهادات 

خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. )تلفن تماس :  ٧- 362٤2525 داخلی -366-36٤(
- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

- هزینه درج آگهي و کارشناسي به عهده برنده یا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود .
- سایراطالعات و جزئیات درفرم شرایط تجدید مناقصه موجود مي باشد . 

حیدریان - شهردار ورامین
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/6   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/13

پروژه

اجاره پنج دستگاه خودروي خاور جهت جمع آوري 
زباله و نخاله هاي سطح شهر

ردیف بودجه مصوب سال 1395

ردیف 18

اعتبار )ریال(

3/1٧5/٧20/000

 نوبت دوم

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
Web: zamandai ly. i r

Emai l :  Info@zamandai ly. i r
تلفن: 88101873  /   88481890-91 

نمابر: 88101874
نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  

خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

اذان صبح 4/08   طلوع آفتاب 5/53 
اذان ظهر 13/09  اذان مغرب 20/45

یادها و خاطره ها در زمان ...

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند از فیلم قصه ها له 
کارگردانی رخشان بنی اعتماد و نویسندگی رخشان بنی اعتماد و 

فرید مصطفوی محصول سال 1390 
خالصه داستان:گذر به هفت زندگی و آدم هایی است که درشرایطی 
نه استثنایی، در موقعیت هایی شبیه به بسیاری از آدم های جامعه، 

زندگی را سر می کنند.
کنی؟  نمی  خودت  رشته  تو  کاری  یه  کوثری(:چرا  )باران  سارا 

تاکسی آخه؟!
حامد )پیمان معادی(: خیلی پیشنهاد خوبی بود! من تعجب می 
کنم چرا یه همچین چیزی به فکر خودم نرسیده بود هیچوقت. 
قشنگ یه جوری حرف می زنی انگار تو این مملکت زندگی نمی 

کنیا! خانوم کو کار…؟!

رویم بگشا  بر  را  امروز درهای بهشت  »خدایا! 
و درهای آتش دوزخ را بر رویم ببند و توفیق 
آرام بخش  ای  کن.  روزی ام  را  قرآن  تالوت 

دل های مؤمنان.«

دعای روز روز بیستم هفتم  ماه مبارک رمضان

یادها و خاطره ها در زمان .....

من و باد صبا مسکین دو سرگردان بي حاصل   
 من از افسون چشمت مست و او از بوي گیسویت

زهي همت که حافظ راست از دنیي و از عقبي      
 نیاید هیچ در چشمش بجز خاک سر کویت

امروز با حافظ

روایت دردهای یک ملت 
در »زخم داوود«

رمان »زخم داوود« اثری است داستانی تاریخی 
اشغال سرزمین فلسطین و تالش  از چگونگی 
فلسطینیان برای حفظ و بازپسگیری سرزمین 

های خود.
به گزارش مهر، یکی از  آثار ادبی منتشر شده 
در ایران درباره فلسطین و مظلومیت مردم آن، 
ابوالهوا است  رمان »زخم داوود« نوشته سوران 
که با ترجمه فاطمه هاشم نژاد از سوی نشر آرما 

منتشر شده است.
این رمان در سال 2009 عنوان پرفرو ش ترین 
کتاب فرانسه را از آن خود کرد و تاکنون به 26 
زبان دنیا ترجمه شده است و نسخۀ اصلی این 
رمان نخستین بار در سال 2006 در ایاالت متحده 

منتشر شده است.
سوزان ابوالهوی نویسنده ای فلسطینی است که 
جنگ را تجربه کرده و در رمان »زخم داوود« 
نیز موضوعات انسانی و اجتماعی را در البه الی 
حوادث جنگ روایت می کند. نویسنده در این 
کتاب زندگی چهار نسل از یک خانواده را برای 
مخاطب توصیف و تشریح می کند و در عین این 
را موضوع  فلسطین  مردم  مقاومت  که موضوع 
اصلی رمانش قرارداده از عشق، ایمان و غرور می 

نویسد.
زاویۀ  از  فلسطین  به  کتاب  این  در  نویسنده 
جدیدی نگریسته است و به نظر می رسد ابوالهوی 
با نگارش این رمان درصدد است به مخاطب نشان 
دهد که فلسطین فقط مکانی برای جنگ نیست و 
انسانهایی که در آن به زندگی خود ادامه میدهند 

دغدغه های انسانی متفاوتی دارند.
فاطمه هاشم نژاد مترجم این کتاب پیش از این 
به مهر گفته بود: در این رمان زندگی در سایه 
جنگ جدی روایت می شود و مرگی که هر لحظه 
و هر روز در یک قدمی انسان قرار دارد، عشق، 
تر  پررنگ  را  امید  حتی  و  خانواده  دلبستگی، 
می کند. روایت صادقانه و گرم نویسنده از مردمی 
که برای زندگی کردن می جنگند و احساسی که 
کتمان نمی شود، داستان کتاب را برای همه، حتی 
کسانی که قدر آرامش روزهای معمولیشان را نمی 
دانند، دل پذیر و خواندنی می کند.این کتاب قبل 
نام زخم دیوید که در  با  از آن در سال 2006 
ترجمه فارسی با نام زخم داوود ترجمه شده است 
در روزنامه به صورت پاورقی در امریکا منتشر شده 

است.
نشر آرما این کتاب را با دو طرح جلد متفاوت و با 

قیمت 15 هزار تومان به فروش می رساند.

در بازار کتاب

به شخصه فیلم »دراکوال« را بسیار دوست 
دارم و امیدوارم مردم نیز از دیدن آن لذت 

ببرند.
و  سینما  کارگردان  و  بازیگر  عطاران،  رضا 
خبرنگاران  باشگاه  با  گفتگو  در  تلویزیون 
این سوال که چرا قبل  به  جوان؛ در پاسخ 
سینماها  پرده  روی  »دراکوال«  آمدن  از 
آن  فروش  و  مخاطب  استقبال  بینی  پیش 
موضوع  این  از  بخشی  یک  گفت:  بود،  باال 
دلیل  و  است  همکاران  و  مخاطبان  لطف 
با  من  قبلی  های  فیلم  چون  اینکه  بعدی 
کردند  فکر  شده،  روبرو  مخاطب  استقبال 
و  می افتد  اتفاق  این  هم  »دراکوال«  برای 

پیش بینی خوبی داشتند.
بسیار  را  فیلم  این  شخصه  به  افزود:  وی 

از دیدن  نیز  امیدوارم مردم  و  دارم  دوست 
آن لذت ببرند و همان پیش بینی مثبت از 

استقبال درست از آب در بیاید.
به  اشاره  با  نیستم«  سالوادور  »من  بازیگر 
هنری اش  زندگی  در  »دراکوال«  جایگاه 
اظهار داشت: این فیلم آخر من است، البته 
نه اینکه دیگر فیلم نسازم؛ بلکه سعی کردم 
در نوع خود بهترین عملکرد را داشته باشم 
را  مخاطب  سینمایی  فعالیت  آخرین  در  تا 
نظر  داد:  ادامه  بازیگر  دارم.این  نگه  راضی 
شخصی من و پیشرفت مهم نیست،  اهمیت 
اصلی اینجا است که مردم ببینند و در مورد 
خیر  یا  رفته ام  جلو  به  گامی  من  آیا  اینکه 
»دراکوال«  کارگردان  و  بازیگر  بدهند.  نظر 
با اشاره به علت موفقیت و ماندگاری خود 

طی چند دهه فعالیت اظهار داشت: به نظرم 
با همه تفاسیر باید هنوز تجربه کسب کنم 
و این موردی که شما به آن اشاره کردید، 

مداوم باشد تا در این جایگاه بمانم.
علت  خصوص  در  عنبر«  »نهنگ  بازیگر 

تمایل همکاری تهیه کننده ها و کارگردان ها 
گفت:  سینمایی  مختلف  ژانرهای  در  او  با 
بعد  و  می گیرم  پایین  دستمزد  اینکه  اول 
سعی می کنم در انجام کار بیشترین تالش 

و بهترین خروجی را داشته باشم.

رضا عطاران :

»دراکوال« آخرین فیلم من است

40رسانه مراسم روز جهانی قدس 
در تهران را پوشش دادند

100 خبرنگار و عکاس از 40 رسانه خارجی از 17 کشور 
پوشش  را  تهران  در  قدس  جهانی  روز  راهپیمایی  مراسم 

رسانه ای دادند.
کل  اداره  اعالم  بنابر  زمان،  پیام  فرهنگی  گروه  گزارش  به 
رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، خبرنگاران 
و عوامل خبری وابسته به 30 شبکه تلویزیونی، 2 روزنامه، 7 
خبرگزاری و یک مؤسسه عکس از 17 کشور جهان مراسم روز 

جهانی قدس در تهران را پوشش رسانه ای دادند.
این رسانه ها از کشورهای جمهوری آذربایجان، آلمان، امریکا، 
چین،  خلق  جمهوری  ترکیه،  استرالیا،  اسپانیا،  انگلستان، 
روسیه، ژاپن، سوریه، فلسطین، فرانسه، عراق، کویت، لبنان 

و لوگزامبورگ بودند.
 ARD، ZDF، ،یورونیوز، آسیا ،ANS شبکه های تلویزیونی
 ،TRT، CCTV نیوزهاوند،  تیما،   ،APTN، NBC
فونیکس، راشاتودی، NHK، االخباریه، آفاق، االتجاه، الغدیر، 
الفرات، بالدی، العراقیه، فرانسه 24 )فرانسوی(، فلسطین الیوم، 
المیادین، ENEX، روسیاالیوم، فرانس 24  المنار،  الکوت، 
 ،AFP ،آناتولی، شین هوا ،EFE عربی(، خبرگزاری های(
العهد، العربی الجدید، آسوشیتدپرس و مؤسسه عکس فرانت 
الین استرالیا، نام برخی از رسانه هایی هستند که برای پوشش 

خبری راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران حاضر شدند.

گزارش رسانه آمریکایی درباره 
کپی رایت در ایران 

پایگاه تحلیلی خبری »المانیتور« واشنگتن که اختصاصا به اخبار 
و رویدادهای خاورمیانه می پردازد، گزارشی از وضعیت کپی رایت 
در ایران و دیدگاه سه نویسنده، ناشر و مترجم در این  زمینه 
منتشر کرده است که ترجمه آن را می خوانید:سال هاست ناشران 
و مترجمان ایرانی بدون هیچ دغدغه ای کتاب های خارجی را 
بدون اجازه مولف منتشر می کنند. قانون حق تکثیر یا همان 
کپی رایت عمال در ایران مفهومی ندارد و به جز عده ای محدود، 
آن هم به الزام پایبندی به اخالقیات، آن را رعایت نمی کنند. حاال 
با برداشته شدن تحریم های هسته ای علیه ایران، بحث پیوستن 
ایران به کنوانسیون بین المللی »برن« که رعایت حق کپی را 

برای متعهدین خود الزامی می کند، داغ شده.
اعتراض نویسندگان خارجی به ترجمه و چاپ کتاب هایشان 
بدون اجازه رسمی از آن ها در ایران مسأله جدیدی نیست. 
نویسندگانی چون »جان  از »عتیق رحیمی«،  حتی پیش 
بارت«، »جی. ام. کوئتزی«، »گابریل گارسیا مارکز« و حتی 
»الکس فرگوسن« در این مورد لب به اعتراض گشوده اند. پس 
از این اعتراضات می شود امیدوار بود ایران برای محافظت از 
آثار هنری و ادبی به کنوانسیون بین المللی »برن« بپیوندد. 
این کنوانسیون که در سال 1886 راه اندازی شده، رعایت حق 
کپی  را برای هنرمندان و نویسندگان تضمین می کند. امروز 
ایران یکی از 25 کشوری است که هنوز این تعهدنامه را امضا 

نکرده است.

»پریا« یک ملودرام اجتماعی با صدای 
احسان خواجه امیری

شبکه سه سیما پس از مجموعه ی »در حاشیه2 « سریالی 
مجموعه ی  پخش  از  خبر  تازگی  به  اما  نکرد  پخش  را 
کارگرذانی حسین سهیلی زاده  به  عنوان »پریا«  با  جدید 
مبارک  ماه  ایام  از  پس  عفیفه  اسماعیل  تهیه کنندکی  و 

رمضان می دهد. 
تیزر مجموعه ی تلویزیونی »پریا« که یک ملودرام اجتماعی 
است این روزها از شبکه سه سیما  پخش می شود و طبق 
اعالم این شبکه، قرار است پس از ایام ماه مبارک رمضان 

به روی آنتن برود.                                           
تیتراژ مجموعه »پریا« توسط احسان خواجه امیری خوانده 
شده است و پیش تر هم در برنامه »سه ستاره« کلیپی از این 
مجموعه با صدای احسان خواجه امیری رونمایی شد.»پریا« 
بر اساس فیلم نامه ای از »سعید فرهادی« به تهیه کنندگی 
»اسماعیل عفیفه« روایتگر قصه دختری به نام پریا است. 
قصه از زمان حال و از جایی آغاز می شود که این شخصیت 
پس از چند سال دوری از ایران به کشور بازمی گردد. در 
از رابطه قدیمی اش سرخورده  شرایطی که پریا همچنان 
است، وارد رابطه ای عاطفی با مردی جوان به نام »کیوان« 
می شود. زوج تازه به امید آغاز زندگی تازه مشکالت را یک  
به  یک از سر راه برمی دارند اما برخی اتفاق ها، ادامه رابطه 

عاشقانه این زوج را به خطر می اندازد.

نارضایتی موسیقیدانان از یوتیوب

کمیسیون  رییس  به  ای  نامه  در  شهیر  موسیقیدانان  از  گروهی 
اروپایی، از تضییع حقوق خود توسط بعضی وبگاه ها مانند یوتیوب 
این  در  دنیا  مطرح  موسیقیدان  یکصد  از  بیش  اند  کرده  شکایت 
نامه به ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپایی، اظهار کرده اند 
که یوتیوب و دیگر سایت های اینترنتی با انتشار رایگان ویدئوها 
و قطعات موسیقی هنرمندان، آنها را از حقوق قطعی شان محروم 
می کنند.این موسیقیدانان از یونکر خواسته اند »اکنون اقدامی را 
در این زمینه صورت داده« و زمینه را برای توجه به حقوق منصفانه 

هنرمندان و موسیقیدانان فراهم سازد. 
موسیقی  انتشار  بابت  از  را  خود  نگرانی  نامه  این  امضاکنندگان 
توسط یوتیوب با حدود یک میلیارد استفاده کننده بیان داشته و 
نوشته اند »این وضعیت آینده صنعت موسیقی را با خطر روبرو می 
سازد.«در بخش دیگری از این نامه آمده است: خال قانونی موجود 
موجود  گذاران  سرمایه  و  پدیدآورندگان  حقوق  رعایت  زمینه  در 

آشفتگی فراوان در بازار موسیقی می شود.

»رویاهای دم صبح« 
در پرتغال دو جایزه گرفت

دو  توانست  اسکویی  مهرداد  کارگردانی  به  صبح«  دم  »رویاهای 
جایزه بهترین فیلم مستند از نگاه تماشاگران و جایزه ویژه هیات 
داوران را در جشنواره »کارگردانان جدید، فیلم های جدید« پرتغال 
از آن خود کند.به گزارش مهر، فیلم مستند سینمایی »رویاهای 
به دریافت جایزه  به کارگردانی مهرداد اسکویی موفق  دم صبح« 
ویژه  جایزه  همچنین  و  تماشاگران  نگاه  از  مستند  فیلم  بهترین 
جدید«  فیلم های  جدید،  »کارگردانان  جشنواره  داوران  هیات 
فیلم های جدید« کشور  پرتغال شد.جشنواره »کارگردانان جدید، 
برگزار می شود  این کشور  در  اسپینیو  پرتغال همه ساله در شهر 
داستانی،  کوتاه  و  مستند  سینمایی،  فیلم های  نمایش  بر  عالوه  و 

برنامه آموزشی با حضور اساتید بین المللی برگزار می کند.

آن سوی آب ها

لئوناردو  بازی  از  جلوگیری  کمپین 
موالنا  فیلم  اصلی  نقش  در  دی کاپریو 

هزاران امضاء جمع کرد.
 ”RumiWasntWhite“ کمپین 
احتمالی  انتخاب  به  اعتراض  در  که 
موالنا  نقش  برای  دی کاپریو«  »لئوناردو 
گرفته  شکل  زبان  پارسی  نامدار   شاعر 
امضای  هزار   11 از  بیش  تاکنون  است، 

آنالین جمع کرده است.
انتخاب  به  معترضان  نوشت:  بی بی سی 
موالنا  نقش  ایفای  برای  »دی کاپریو« 
اسکار  برنده  بازیگر  این  معتقدند 
هالیوودی قومیت یکسانی با موالنا ندارد 
هالیوود  عالقه  بارز  مصداق  او  انتخاب  و 
سفیدپوست  بازیگران  از  استفاده  به 

است.

فرانزونی«  »دیوید  پیش  چندی 
آثاری  که  اسکاری  برنده  فیلمنامه نویس 
چون »گالدیاتور« را در کارنامه اش دارد 
را  فیلمی  متن  است  قرار  که  کرد  اعالم 
شاعر،  »موالنا«  زندگی  داستان  براساس 
به  را  ایرانی  مسلمان  عارف  و  فیلسوف 
»لئوناردو  دارد  و دوست  درآورد  نگارش 
این  در  را  »موالنا«  نقش  دی کاپریو« 
داونی جونیور«  »رابرت  و  ایفا کند  فیلم 
ظاهر  تبریزی«  »شمس  نقش  در  نیز 

شود.
مصاحبه ای  در  این  از  پیش  »فرانزونی« 
با ساخت  که  بود  کرده  اعالم  گاردین  با 
که  کلیشه ای  پرتره  می خواهد  فیلم  این 
شخصیت   مورد  در  غرب  سینمای  در 

مسلمان وجود دارد را به چالش بکشد.

موالنا کجا، دی کاپریو کجا!؟

فیلم »پشت در خبری نیست« ساخته شبنم 
عرفی نژاد، اکران خود را در سینماهای گروه 

هنر وتجربه آغاز کرد.
کیانوش  تهیه کنندگی  به  که  فیلم  این 
عیاری ساخته شده است، اولین نمایش آن 
در سینما   19 ماه ساعت  تیر   9 چهارشنبه 

»فرهنگ« بود.
است:  آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  در 
با جواهرات سرقتی  و  می کند  دزدی  »نادر 
آنجا  در  پروین  خواهرش  که  خانه ای  به 
نامزد  هادی  می رود.  است،  خانگی  پرستار 
به  می شود  مامور  او  است  سرباز  پروین 
همراه لیال که دادگاه حق حضانت فرزندش 
را به او داده به خانه ی شوهر سابقش بهروز 
آپارتمان  همان  در  بهروز  خانه ی  برود. 

پروین است.

کننده:  تهیه  از:  عبارتند  فیلم  این  عوامل 
عرفی  شبنم  عیاری،کارگردان:  کیانوش 
خالق  ارش  فیلمبرداری:  نژاد،مدیر 
سجادی  فرید  برنامه ریزی:  دوست،مدیر 

حسینی
مهراوه  دوست،  حقیقت  شهرام  بازیگران: 
سپاه  منصوره  موذنی،  حسن   ، شریفی نیا 
رویگری،  رضا  اقایی،  میرزا  صالح  منصور، 
حضور:  با  و  فریمان  مهدی  پرور،  سوسن 

رویا نونهالی
است:»عجیب  آمده  کارگردان  یادداشت  در 
گونه ایم  این  ما  چرا  هست.  هنوز  و  بود 
جوانی  زن  اگر  مخصوصا  و  جوانی  اگر  که 
سریع  می دهد  انجام  کاملی  و  خوب  کار 
و  می کنیم  پیدا  ضعف  نقطه  و  می گردیم 
از همان نقطه به سازنده حمله می کنیم؟«

آغاز اکران »پشت در خبری نیست«

مدیر عامل موسسه بهمن سبز، از اجرای موفق طرح 
امسال خبر  قدس  روز  در  مقاومت  فیلم های  اکران 

داد.
به گزارش پیام زمان ،محمود کاظمی گفت: امسال 
طبق طرحی که مدیر عامل باشگاه فیلم سوره مطرح 
کرد، همزمان با روز قدس، تعدادی از تولیدات این 

مرکز با موضوع مقاومت و پایداری در سینما سپیده 
که یکی از سینماهای حوزه هنری است، روی پرده 

رفت. 
فیلم ها،  این  افزود:  سبز  بهمن  موسسه  عامل  مدیر 
مقاومت،  فیلمسازان جوان است که فرهنگ  تجربه 
جذاب  فرم های  و  تازه  نگاه  با  را   شهادت  و  ایثار 
می کنند.  مطرح  گسترده  مخاطب  با  ارتباط  برای 
این  بود  بار  نخستین  که  وجودی  با  خوشبختانه 
طرح اجرا می شد، از آن استقبال شد و امیدواریم در 
سال های بعد هم این طرح ادامه داشته باشد. حوزه 

هنری و موسسه بهمن سبز، مصر هستند این طرح 
را ادامه دهند و قطعا در سال های بعد تعداد فیلم ها 

و سینماها افزایش می یابد.
او ادامه داد: در کنار برگزاری راهپیمایی روز قدس 
که حرکت اصلی و نمادین در جهت تاکید بر همدلی 
ملت ایران با مردم فلسطین است، می شود به طرح 
های  قالب  در  را  آن ها  و  اندیشید  فرهنگی  هایی 
این  با  مرتبط  فیلم های  نمایش  کرد.  اجرا  مختلف 
روز هم یکی از این طرح هاست که می تواند به ویژه 

برای نسل جوان جذاب باشد.

اکران فیلم هایی با موضوع 
مقاومت در سینما سپیده


