
مسیر برای اقتصاد 
مقاومتی باز شده است

رهبر معظم انقالب:

افراد را به غیرانقالبی بودن متهم نکنید
بیش از هزار دانشجو از جمله نمایندگان تشکل های مختلف 
آیت ا...  حضرت  با  صریح  و  صمیمانه  دیداری  در  دانشجویی، 
خامنه ای، حدود پنج ساعت از دغدغه های دانشجویی، فرهنگی، 
و  گفتند  سخن  جوان  نسل  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 
و  دانشجویی  »مسائل  درباره   را  انقالب  رهبری  دیدگاه های 
و  ملت  مقاومت  روند  در  دانشجویان  مهم  وظایف  دانشگاهی، 

موضوعات و مسائل مختلف روز«، از زبان ایشان شنیدند.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اینکه 
دیدارهای رمضانی با دانشجویان حقیقتاً شیرین و مطلوب است، 
گفتند: مطالب متنوع و دیدگاه های متفاوتی که در این دیدار 

مطرح شد، خوب و لذت بخش بود و نشانگر رشد سطح فکری و مطالبات قشر دانشجو است و نشان می دهد که با گذشت 
زمان، انگیزه های انقالبی و فکر روشن و استدالل متین در میان دانشجویان گسترش چشمگیر و روزافزونی داشته است.

ایشان دانشجویان را به انس بیشتر با قرآن و ادعیه توصیه کردند و گفتند: سخن اصلی من به دانشجویان تقویت ایمان است 
زیرا تنها با ایمان قوی می توان در مقابله با مشکالت و فشارها، مبارزه و مجاهدت کرد.
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آغاز جنگ ستاره های 
بسکتبال برای سه بلیت ریو

ایران چهارمین 
تأمین کننده نفت ژاپن شد

معاون وزير صنعت از ظرفيت ها تا پايان سال خبر داد:

 بازگشت 10 هزار واحد صنعتي به مدار تولید
ماه مبارک رمضان؛

ماه مهمانی خدا بر همگان مبارک باد .

10

برجام کم هزینه ترین راه 
برای تامین منافع ایران بود

رییــس جمهــور بــا قدردانــی از دســت انــدرکاران برجــام 
ــم  ــام (، ک ــترک )برج ــدام مش ــع اق ــه جام ــت برنام گف
ــع  ــداف و مناف ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــن راه ب ــه تری هزین

ــود. ایــران اســالمی ب

هماهنگی نرخ سود اوراق با 
واقعیت های اقتصادی

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه انتشــار اوراق رهنــی 
ــازار ســرمایه می گویــد ضامــن موفقیــت  بانــک مســکن در ب
ایــن ابــزار ایــن اســت کــه بتوانیــم نــرخ ســود را بــا واقعیــت 

اقتصــاد هماهنــگ کنیــم.

اقتصادخبر

4

2

رانت وضعف در نظام اقتصاد
é  سیدناصر موسوی الرگانی

عضو کميسيون  اقتصادی  مجلس

پرواز را به خاطر 
بسپار

é حجت پیری

فضاِي َمجازي 
آدمي را ُمجاز

 به انتخاب مي کند
é فرزانه یوسفیان

گزارش

سرمقاله

یادداشت

11

تشکیل 4 صندوق جدید 
سرمایه گذاری در بخش مسکن

3 37 11

11

»آگهی مناقصه  عمومی«
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول 

ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

1

شرح عملیات

خرید و نصب تابلوهای هدایت 
مسیر سطح شهر کرج

مبلغ اعتبار به ریال

 4/800/000/000

مبلغ سپرده به ریال

240/000/000

رتبه 

داشتن حداقل رتبه 5 راه و ترابری 
و ارائه سوابق کاری مرتبط طی 5 

سال گذشته به همراه مستندات

میزان غیر نقدی

50 درصد

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد؛ ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته 
و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه 
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب ٧00٧85313٧95 نزد بانک شهر شهرداری واریز و 
رسید آنرا ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانهای 
شهرداری کرج واقع در میدان توحید، بلوار بالل، شهرداری کرج، طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارک مندرج در 
اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. ٧-توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و 
مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه در نزد شهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه 
مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir، ارائه سوابق کاری مرتبط مذکور به همراه 
مستندات، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت و کد اقتصادی الزامی می 
باشد. 9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد 
مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 11- بدیهی است پیشنهادات مناقصه 
گران می بایست در پاک الک و ممهور به مهر شرکت شده تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 95/4/27 به آدرس کرج- میدان 

توحید – بلوار بالل- دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود. در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
سایت به  یا  و  تماس   026-35892443-35892430 تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   *

WWW.KARAJ.IR مراجعه نمایید.
اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج

غیر  حقوق های  به  اشاره  با  قضا  دستگاه  سخنگوی 
متعارف بیان کرد: هر سه قوه مصصم هستند با این 
موضوع برخورد مناسب داشته باشند، مجلس به دنبال 
قانونی  نیاز،  قوانین است و در صورت  شفاف سازی 

تدوین کند تا این مسأله ادامه پیدا نکند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: قابل قبول نیست که تفاوت 
حقوق بین مدیران در دستگاه ها وجود داشته باشد و این 

خالف انصاف و عدالت است و باید اصالح شود.
دولت مصمم است مقررات جدیدی را تصویب کند تا 
این موضوع ادامه نداشته باشد و قوه قضاییه مصمم 
است، این حقوق نامتعارف باید برگردد و اگر چنانچه 

در این اثنا جرمی مرتکب شده باشد، بعد از گزارش 
دولت، دستگاه قضا مصمم است با اختصاص شعبات 

ویژه به جرم این افراد، رسیدگی کند.
در  که  افرادی  در خصوص  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
صندوق توسعه بودند ابراز داشت: هیأت امنایی تشکیل 
شد و تصمیم گرفتند هر5عضوی که حقوق غیرمتعارف 
گرفته بودند از ِسمت کنار بروند. 4نفر از این اعضاء 
حدود 1میلیارد به حساب واریز کردند و یک نفر هم در 
مسافرت است و شماره حساب خواسته تا مبلغ دریافتی 

غیرقانونی خود را بازگرداند.
به گزارش خبرنگار زمان، سخنگوی قوه قضاییه دیروز 

در نود و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه 
ضمن تجلیل از حضور پرشور مردم در روز قدس گفت:  از 
مقام معظم رهبری تشکر می کنم که مثل سال های قبل 
اجازه دادند در خدمتشان باشیم و ضمن تقدیم گزارشی از 
سال های پیش قوه قضاییه، از نکات ایشان بهره مند شویم.
اد      امه د      ر صفحه 2

معاون اول قوه قضاييه:

تفاوت حقوق میان مدیران خالف عدالت است 

براساس تصمیمات اتخاذ شده در وزارت صنعت، تا پایان امسال 10 هزار واحد صنعتی به ظرفیت و بهره 
برداری خواهند رسید.علی یزدانی معاون وزیر صنعت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای 
اقتصاد مقاومتی  آنچه که ستاد  امسال در خصوص بررسی مشکالت صنایع کوچک و متوسط، گفت: 
برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرده، به ظرفیت رساندن 7500 واحد صنعتی است. معاون 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بیش از 25 هزار واحد برای دریافت وام در سامانه ثبت نام کرده اند 
که از این تعداد، بیش از 5 هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته و پرونده 227 واحد به بانک ها ارسال 
شده است.وی تصریح کرد: به بانک ها تاکید شده که ظرف مدت یک ماهه درخواست واحد ها مورد 

بررسی قرار گیرد. 
11
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کالم  نور

کمالوندی خبر داد:

 ارایه پیش نویس اجرایی قرارداد 
بازطراحی اراک به چین

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: پیش نویسی 
از همه مباحث مذاکره شده در موضوع بازطراحی 
راکتور اراک میان ایران و طرف چینی با همراهی 
1+5، آماده و به چینی ها داده شده است که در 

حال بررسی آن هستند.
بهروز کمالوندی در گفت وگو با ایسنا درباره سفر 
هفته گذشته هیات ایرانی به فرانسه گفت:  سفر 
هیات سازمان انرژی اتمی به فرانسه چند منظوره 
بود، ما ضمن شرکت و بازدید در یک نمایشگاه 
اتمی، با طرف های فرانسوی نیز مذاکراتی داشتیم. 
و  اولیه  مراحل  در  فرانسوی ها  با  ما  مذاکرات 
شناخت توانایی ها و نیازهایمان است و در آینده 
ارتباطات ما با یکدیگر افزایش خواهد یافت. در 
دو سند »نقشه راه« و »همکاری های استراتژیک« 
میان ایران و فرانسه به انرژی هسته ای اشاره شده 
است که البته برای ورود به جزییات این همکاری 
و تفاهم نیازمند کار کارشناسی و مذاکرات مستمر 
پروژه  از  بازدیدی  هم چنین  افزود:  وی  هستیم. 
نام  به  هسته ای  گداخت  زمینه  در  فرانسه  ملی 
مشابه  که  داشتیم  فرانسه  جنوب  در  »سوپرا« 
پروژه بین المللی »ایتر« در ابعادی کوچکتر است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به ابعاد دیگر 
سفر هیات سازمان انرژی اتمی به فرانسه اظهار 
کرد: بعد از اجرایی شدن برجام و تفاهم هایی که 
به طور دو جانبه میان ایران و فرانسه به وجود آمد 
دو کشور در زمینه همکاری های صلح آمیز هسته ای 
اعالم آمادگی کردند. هم چنین بر اساس ضمیمه 
شماره 3 برجام لیستی از همکاری های بین المللی 
میان ایران و 1+5 وجود دارد از جمله با کشورهای 
اروپایی که یکی از این همکاری ها در زمینه گداخت 

هسته ای در سطح ملی و بین المللی است.
کمالوندی با اشاره به بازدید هیات فنی ایران از 
پروژه بین المللی »ایتر« گفت: از سال 2003 کار 
عملی پروژه ایتر آغاز شده است و قرار است بر 
اساس برنامه ریزی انجام شده در سال 2030 به 
»جوش«  طریق  از  انرژی  تولید  آزمایشی  طور 
هسته ای انجام شود. هم چنین قرار است از سال 
مگاواتی   500 راکتور  اولین   2040 تا   2030
لحاظ  به  پروژه  این  ابعاد  شود.  ساخته  گداخت 
بسیار وسیع  اقتصادی  نیز  و  صنعتی، مهندسی 
است از این رو هفت کشور موسس این پروژه در 
همکاری بین المللی ساخت اولین راکتور گداخت 
و تولید انرژی به طریق همجوشی هسته ای را آغاز 
دارای  که  دیگر  کشورهای  تدریج  به  و  کرده اند 
تجربه در این حوزه هستند به این پروژه پیوستند.
انرژی  سازمان  هیات  که  کرد  خاطرنشان  وی 
اتمی هفته گذشته بازدید علمی خوب و سطح 
باالیی از این پروژه داشتند و مدیرکل و رئیس این 
پروژه مرحله به مرحله هیات ایرانی را همراهی و 

بخش های مختلف آن را معرفی کردند.

دریادار سیاری:

بدون وجود امنیت، پیشرفت 
محقق نمی شود

دریایی  نیروی  فرمانده 
با  مردم  گفت:  ارتش 
امنیت می توانند در رفاه 
و آسایش باشند و شرایط 
داشته  پیشرفت  به  رو 
باشند و اگر امنیت نباشد 
مقدور  اینها  از  هیچ کدام 

نیست.
به گزارش مهر، امیر دریادار حبیب ا... سیاری در 
آموزش  فرماندهی  نیروهای  و  فرماندهان  جمع 
باید  داشت:  اظهار  منجیل  دریایی  تفنگداران 
در  پا  کارآمد،  نظامی،  آمادگی های  بردن  باال  با 
رکاب، مؤمن، معتقد، متخصص، متفکر، والیتمدار، 
شهادت طلب و ایثارگر توانمندی خود را روزبه روز 

بیشتر کنیم.
فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران گفت: باید تجهیزات و تمرین مناسب 
داشته باشیم که داریم و می بایست با برنامه حرکت 
کنیم که می کنیم و باید مرتب و منظم درحال 

تمرین باشیم که هستیم.
دریادار سیاری با بیان اینکه تمام سعی و تالش 
ما این است تا نسبت به قبل پیشرفت و آمادگی 
کاملی داشته باشیم تصریح کرد: برای باال بردن 
ارتقاء سطح معنویت باید خودباوری، تقوا، ایمان، 

ایثارگری و از خودگذشتگی باال داشته باشیم.
وی تأکید کرد: نیروهای مسلح مسئول برقراری 
هستند  کشور  سراسر  در  ملت  و  دولت  امنیت 
و مردم با این امنیت می توانند در رفاه و آسایش 
باشند، زندگی، تحصیل، تجارت، تولید و روال عادی 
زندگی و شرایط رو به پیشرفت داشته باشند لذا اگر 

امنیت نباشد هیچ کدام از اینها مقدور نیست.
به  اشاره  با  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
امنیت  مقوله  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایش 
که اگر آن را نداشته باشیم هرچه که در طول 
سالیان متمادی ساخته ایم یک صبح تا ظهر از 
بین می رود تصریح کرد: در کشورهای اطراف ما 
به خاطر وجود ناامنی، حجم اتفاقات، تخریب ها 
کشورها  بعضی  است  شده  باعث  ترورها  و 
و  باشند  دور  به  آبادانی  از  سال  سال های 
هیچ گونه رفاه و پیشرفتی در آن صورت نگیرد.

خبر

پرواز را به خاطر بسپار
é  حجت پیری

آمریکا  با  مذاکره  از  وقتی سخن  هم  هنوز 
از  باالیی  بلند  فهرست  می آید،  میان  به 
خصومت های استکبار، دیوار بی اعتمادی را 
مقابل چشمان ایرانیان باال می برد و به نظر 
در  کماکان  آن  که خوی سرکش  می رسد 

پی ضربه زدن به کشورمان است.
 آب های نیلگون خلیج فارس هم  نمی تواند آتش برافروخته شده 
از مورد هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری  ایران توسط ناو 
جنگی وینسنت آمریکا را فرونشاند، زیرا داغ این آتش همواره بر 
دل ایرانیان بوده و خون 290 مسافر بی دفاع در تن یکایک مردم 

می جوشد.
 تو گویی دشمنی آمریکا با ملت های آزاده جهان بی پایان بوده 
نمایان  آنها  با  را  و هر لحظه که فرصتی می یابد خصومت خود 
می سازد. مورد هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری حامل 290 
پیام  تنها یک  پیر و جوان  و  از زن وکودک  اعم  بی دفاع  انسان 
منافع  به  برای حصول  آمریکا  اینکه  و آن  باشد  می تواند داشته 
خود حاضر به فدا کردن انسان های بی شماری است و حقوق بشر 

و دموکراسی فقط  ژستی برای استیالی دراز مدتش است.
12 تیرماه 13۶۷ یاد آور روز تلخ ایرانیان است که آمریکا برای 
تضمین شاهراه دریافت نفت خام  با ناوهای جنگی وارد منطقه 
در  و  پرداخت  ایران  با  مستقیم  جنگ  به  و  شده  فارس  خلیج 
ملعون  صدام  یعنی  جنایتکارش  شریک  رسم  به  گام  نخستین 
بی دفاع  مسافر  نفر   290 و  کرده  حمله  بی دفاع  انسان های  به 

هواپیمای مسافربری را شهید کرد.
البتـه آمریـکا در همان سـالها و در جریان جنـگ تحمیلی نیز از 
هیـچ تالشـی بـرای مقابله بـا  رزمندگان اسـالم فرو گـذار نکرده 
بـود ولـی اراده خداونـد متعـال باالتـر از همه مکرهای دشـمنان 
بـوده و رزمنـدگان توانسـته بودنـد عالوه بـر باز پس گیـری تمام 
مناطـق اشـغالی ، فـاو و عمـاره دو شـهر سـاحلی مهـم و تنها راه 
دسترسـی عـراق به خلیـج فارس را تصـرف و شـاهرگ ارتباطی 

دشـمن را قطـع کنند.
 نمایش این حماسه شرایط را برای دشمنان انقالب عوض کرده و 
دیدند که رویای فتح یک هفته ای ایران به کابوس از دست دادن 
بی دریغ  حمایت های  رو  همین  از  و  شده  تبدیل  خود  تمامیت 
مادی دیگر کفایت امر نمی کرد و برایشان الزم آمد که خود وارد 

کار و زار شوند.
هدف قرار دادن هواپیمای مسافری نشان داد که خوی ددمنشانه 
صدام به واقع بر گرفته از اربابش بوده و در حقیقت مجوز استفاده 
مناطق  به  هوایی  و  موشکی  حمله  و  شیمیایی  سالح های  از 
مسکونی هم از سوی متنفذ ترین عضو سازمان ملل متحد صادر 

شده است.
هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، در 
پرواز معمولی و برنامه ریزی شده از بندرعباس به مقصد دبی پرواز 
کرد ولی هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود که بر 
فراز آب های سرزمینی ایران و در آب های اطراف جزیره هنگام، 
به دلیل شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنت سقوط کرد 
و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 
نفر از این مسافران بی گناه، زن و کودک بودند. همچنین بیست 
هندی، یک ایتالیایی، شش پاکستانی، سیزده نفر تبعه امارات و 

شش یوگسالو نیز در میان مسافران هواپیما دیده می شد.
نکته در اینجاست که انهدام هواپیمای مسافربری ایران اتفاقی یا 
صرفاً ناشی از ضعف فناوری و خطای بشری نبود، بلکه یکی از تیر 
های خصومت دولت آمریکا مقابل ایران به شمار می آمد. پس از 
سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران، سران کاخ سفید با رفتار دوگانه 

خود، به تمسخر افکار جهانی پرداختند.
اظهار  با  اعالمیه ای،  در  آمریکا،  وقت  رئیس جمهور  سویی،  از   
تأسف از این رویداد تلخ، به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری 
ـ  وینسنت  ناو  فرمانده  به  دیگر،  سوی  از  و  کرد  اعتراف  ایران 
نشان  ـ  بود  ایران شده  که موجب سقوط هواپیمای مسافربری 
افتخار داد و بر جنایت او مهر تأیید زد. حال آنکه یک هواپیمای 
مسافربری در شرایط غیرجنگی مورد اصابت موشک جنگی قرار 
گیرد، نقض آشکار قوانین و امنیت بین المللی است و به تبع این 
غرامت  شده  جنگی  جنایت  مرتکب  کشور  که  است  الزم  اقدام 
پرداخته ، از جامعه بین المللی عذر خواهی کرده و در عمل ندامت 

خود را به اثبات برساند .
به هر تقدیر آنانکه لیست بلند باالی دشمنی های امریکا را از 
می  که  امروز  به  تا  گرفته  مرداد   28 کودتای  در  آفرینی  نقش 
خواهند دارایی های بلوکه شده در بانکهای این کشور را به بهانه 
های واهی بازپس ندهند، فراموش کرده اند باید یاد آور شد که به 
این سادگی ها دل ایرانیان با آمریکا صاف نمی شود و الزم است، 

این روزها به آنان بگوئیم که » پرواز را به خاطر بسپار«

سرمقاله

اد      امه از صفحه1
رهبر انقالب اسالمی اوضاع خاص و حساس کنونی 
کشور را بسیار شبیه جنگ احزاب در زمان پیامبر 
)ص( دانستند و افزودند: امروز نیز همه دنیاپرستان 
و زورگویان عالم در مقابل جمهوری اسالمی ایران 
صف آرایی کرده و از همه جوانب آن را مورد حمله 

قرار داده اند.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: در چنین 
دارای  شاید  و  سست ایمان  که  کسانی  شرایطی، 
گرایش های درونی به دشمن هستند، اظهار یأس و 
ناامیدی و خودکم بینی می کنند اما افراد دارای ایمان 
مستحکم، هر قدر هم شرایط سخت تر شود، با عزم و 

اراده قوی تر ایستادگی می کنند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: اگر می خواهیم 
در مقابل جبهه استکبار ایستادگی کنیم و به عزت 
برسیم،  اسالمی  نظام جمهوری  و شرف شایسته 
نیازمند حفظ و تقویت تقوا در رفتارهای شخصی و 

عمومی خود هستیم.
حضرت آیت ا... خامنه ای با استناد به برخی آیات 
قرآن در خصوص انحطاط نسل های بعدی ملت هایی 
که دارای ایمان بودند، گفتند: »ضایع کردن نماز« 
و  انحطاط  اصلی  از شهوات« دو عامل  و »پیروی 

تضعیف ایستادگی و مبارزه است.
ایشان خاطرنشان کردند: علت تأکید مکرر من به 
مسئوالن مبنی بر جلوگیری از برگزاری اردوهای 
مختلط دانشجویی بر همین اساس است، زیرا رعایت 
نکردن حد و مرزهای دینی موجب تضعیف ایمان 

درونی می شود.
رهبر انقالب اسالمی بعد از تبیین نقش ایمان در 
ایستادگی به »مبارزه سرنوشت ساز و اجتناب ناپذیر 
ملت ایران با جبهه استکبار« اشاره کردند و گفتند: 
سرآغاز این مبارزه از آنجا بود که ملت ایران تصمیم 
گرفت مستقل و پیشرفته شود که این موضوع با 

منافع قدرت های مسلط جهانی ناسازگار است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، سخن برخی افراد را مبنی 
بر اینکه نظام جمهوری اسالمی به دنبال بهانه جویی 
برای ناسازگاری با قدرت هاست، سخنی سطحی و 
نااندیشیده خواندند و افزودند: این مبارزه نیازمند بهانه 
نیست زیرا تا زمانی که ملت ایران براساس غیرت 
و سابقه انقالبی و اسالم، ایستاده است، این مبارزه 
وجود دارد و برای پایان آن نیز فقط دو راه متصور 
است، یا جمهوری اسالمی به آنچنان قدرت و توانایی 
دست یابد که طرف مقابل جرأت تعرض نداشته 
باشد یا اینکه جمهوری اسالمی هویت اصلی خود را 
از دست بدهد و یک ظاهر بی جانی از آن باقی بماند.

ایشان با تأکید بر اینکه برای پایان این مبارزه، راه اول 
یعنی »دستیابی به اقتدار کامل« مورد نظر ملت ایران 
است، گفتند: البته شاید امروز سیاست های آمریکا 
اینگونه اقتضا کند که بخواهد میان مسئوالن نظام 
اسالمی تفکیک قائل شود و آنها را به مسئوالن خوب 
و بد تقسیم کند اما آمریکایی ها اگر توانایی پیدا کنند، 
همان مسئوالن به اصطالح خوب نیز از نظر آنها بد 

خواهند شد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، اصل و هویت نظام اسالمی 
را هدف اصلی مقابله دشمنان با ملت ایران دانستند 
و افزودند: منظور از نظام اسالمی، مجموعه ساختار 
نظام و ارزش ها و اهداف آن همچون عدالت، پیشرفت 
علم، اخالق، مردم ساالری، قانونگرایی و آرمانگرایی 

است.
ایشان با تأکید بر اینکه در این مبارزه، مشکالت 
بزرگی وجود دارد که می توان با ایستادگی و تدبیر 
از آنها عبور کرد، گفتند: در این مبارزه و همچنین 
در مسیر حل مشکالت، دانشجویان به عنوان عصاره 

توانایی های ملت، جایگاه و نقش ویژه ای دارند.
دانشجویان«  »مطالبه گری  اسالمی  انقالب  رهبر 
را بسیار با اهمیت خواندند و تأکید کردند: برطرف 
مسئوالن  عهده  بر  کشور  کالن  مشکالت  کردن 
با  اگر  دانشجویان  اما مطالبه گری  است  عالی رتبه 
مطالعه و اطالعات دقیق و درست همراه باشد، قطعاً 
زمینه ساز تالش بیشتر مسئوالن برای حل مشکالت 

خواهد بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای به برخی مطالب دانشجویان 
در این دیدار، از جمله موضوع قراردادهای جدید 
نفتی اشاره کردند و افزودند: تا زمانی که در چارچوب 
منافع کشور، اصالحات الزم در این قراردادها انجام 

نشود، قطعاً این قراردادها منعقد نخواهد شد.
از  دیگر  برخی  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
انتقادات دانشجویان در خصوص تصمیم گیریهای 
جاری دستگاه ها در کشور گفتند: براساس قانون 
تصمیم گیری های  در  نمی تواند  رهبری  منطق،  و 
جزئی و اجرایی دستگاه ها وارد شود و اگر مسئولین 
اجرایی دچار اشتباه شوند، باید مجلس از ابزارهای 
نظارتی همچون استیضاح استفاده کند و یا اینکه 

رئیس جمهور مانع از اجرای آن تصمیم اشتباه شود.
البته  آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند:  حضرت 
رهبری در مواردی که احساس کند برخی اقدامات 
حتی اقدامات جزئی، موجب انحراف نظام از مسیر 
اصلی می شود، باید ورود پیدا کند و مانع از آن کار 

شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مشکالت ناشی از 
مبارزه و ایستادگی در روند حرکت کشور افزودند: 
در این زمینه برخی مسائل از جمله تقویت اقتصاد و 
افزایش توان دفاعی جزو موضوعات کالن کشور است 
که تحقق آنها و برطرف کردن مشکالتشان، وظیفه 

مسئوالن است.
رهبر انقالب تأکید کردند: برخی مشکالت نیز به درون 
کشور مربوط می شود که تشکل های دانشجویی باید 

در ارائه راه حل آنها به کمک مسئوالن بشتابند.
ایشان پرهیز کامل از ناامیدی و خستگی را از رموز 
حل مشکالت خواندند و به تشکل های دانشجویی 
گفتند: اگر ایستادگی کردید و با بسیج ذهنی مردم، 
کردید،  تبدیل  عمومی  گفتمان  به  را  خواسته ها 
مسئوالن هم مجبور می شوند به مطالبات شما عمل 

کنند.
به  اشاره  با  همچنین  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
سخن یکی از دانشجویان درباره تبعات منفی بیان 
حرف های مخالف حرف رهبری خاطرنشان کردند: 
بارها گفته ایم حرف مخالف رهبری، نه جرم است و 

نه معارضه ای با آن می شود.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنانشان، دانشجویان 
کشور را فرصتی بزرگ، ثروتی عظیم و از نقاط قوت 
نظام دانستند و با تأکید بر لزوم توجه خاص مسئوالن 
دانشجویان  گفتند:  برنامه ریزی ها  در  قشر  این  به 
کنونی در مقایسه با دانشجویان اول انقالب از لحاظ 
کّمی و کیفی باالتر و دارای تفکرات عمیق تر انقالبی 

و اسالمی هستند.
از  بسیاری  افزودند:  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
دانشجویان انقالبی و با انگیزه  اول انقالب، اکنون در 
زمره محققین و دانشمندان کشور هستند، بنابراین 
هیچ منافاتی میان انقالبی بودن و درس خواندن 

وجود ندارد.
ایشان، دانشجویان را به خوب درس خواندن در کنار 
تقویت ایمان و معنویت سفارش کردند و گفتند: 
دانشجو همچنین باید دارای بصیرت باشد و به محیط 
دانشجویی و مسائل و تحوالت کشور، منطقه و جهان 

با چشم باز نگاه کند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: اگر چشم باز و 
بصیرت وجود نداشته باشد، ممکن است دانشجو 
در تشخیص دوست و دشمن و یا در تحلیل مسائل 
منطقه ای و بین المللی دچار اشتباه و خطای محاسبه 

شود.
ایشان عموم دانشجویان را به »سوءظن به جریان 
رسانه ای دشمن« توصیه کردند و گفتند: دشمنان 
و  پیچیده  رسانه ای  جریان  گزاف،  هزینه های  با 
گسترده ای را بر ضد نظام اسالمی به راه انداخته اند 
که هدف اصلی آن، پوشاندن نقاط قوت جمهوری 
نقاط منفی برای  اسالمی و برجسته سازی برخی 

ایجاد یأس و ناامیدی در مردم و جوانان است.
یا  و  برجسته نشدن  اسالمی  انقالب  رهبر 
در  مردم  پرشور  و  انعکاس نیافتن حضور گسترده 
راهپیمایی روز قدس در رسانه های بیگانه را نمونه ای 
از عملکرد جریان رسانه ای دشمن برشمردند و تأکید 
کردند: راهپیمایی روز قدس در روز جمعه در هوای 
بسیار گرم و با زبان روزه، حقیقتاً یک پدیده است اما 
این پدیده کم نظیر در رسانه های بیگانه انعکاس الزم 
را پیدا نمی کند، در حالی که اگر نقطه ای منفی وجود 

داشته باشد، آن را صدها برابر بزرگنمایی می کنند.
مسئولیت  سخنانشان  ادامه  در  انقالب  رهبر 
دانشجویان عضو تشکل ها را فراتر از وظایف دیگر 
و  پیچیدگی  به  اشاره  با  و  برشمردند  دانشجویان 

چندالیگی اوضاع سیاسی کنونی افزودند: در دهه 
اول انقالب و دوران دفاع مقدس، مقابله با دشمن 
وظیفه ای روشن و برای عموم قابل درک بود اما امروز 
درهم تنیدگی مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اوضاع کامال پیچیده ای 
را ایجاد کرده و وظایف بسیار سنگین تری به همراه 
آورده است که الزمه مواجهه با این شرایط نیز داشتن 

چشمانی باز و »دقت، عقل و تدبیر است«.
حضرت آیت ا... خامنه ای پس از تبیین پیچیدگی 
و چند بُعدی بودن فضای کنونی، 12 توصیه را در 

تشریح وظایف تشکل های دانشجویی بیان کردند.
توصیه اول ایشان به دانشجویان فعال، »حضور فکری 
در مسائل اصلی کشور و حضور فیزیکی در مواقع 

الزم« بود.
رهبر انقالب، اعالم مواضع تشکل های دانشجویی 
در مسائل اصلی را مهم دانستند و افزودند: اگر این 
مواضع قوی و اصیل، به خوبی و روشنی اعالم شود، 
دشمنان  و  می شوند  مستحکم تر  انقالب  دوستان 
کشور از جمله آمریکایی ها می فهمند که نباید به 
گزارش های تحریف شده و غیرواقعی درباره جوانان 

ایرانی دل خوش کنند.
با  »ارتباط  »برجام«،  خامنه ای،  آیت ا...  حضرت 
را  کشور«  »آینده  و  مقاومتی«  »اقتصاد  آمریکا«، 
تشکل های  که  خواندند  مهمی  مسائل  جمله  از 
دانشجویی در جایگاه افسران جنگ نرم، باید مواضع 
انقالبی، مستدل و محکم خود را درباره آنها بیان 
ایشان »اطالعات دقیق و صحیح، مستدل  کنند. 
الزامات موضع گیری  از  بودن و به هنگام بودن« را 
این  افزودند:  و  برشمردند  دانشجویی  تشکل های 
مواضع باید به خوبی در نشریات دانشجویی انعکاس 
یابد، ضمن اینکه می توان با روش های دیگر از جمله 
سخنرانی نمایندگان تشکل ها پیش از خطبه های 
نماز جمعه شهرهای بزرگ، این مواضع را به گوش 

جامعه نیز رساند.
رهبر انقالب، اجتماع و حضور فیزیکی دانشجویان را 
نیز گاه الزم دانستند اما با شیوه های درست و قانونی.
برهم  با  همیشگی  مخالفت  بر  تأکید  با  ایشان 
زدن هر اجتماع و مجلسی افزودند: این کار مضر 
و یا حداقل بی فایده است و در مواقع الزم باید با 
تشکیل اجتماعات و جلسات، حرف خود را در قبال 
اجتماعات مخالف به گوش دانشجویان رساند چون 

دانشجو به دنبال فهمیدن حقیقت است.
رهبر انقالب در همین بحث، مسئوالن وزارتخانه های 
علوم و بهداشت و مسئوالن دانشگاه ها را به کمک 
خاطرنشان  و  فراخواندند  انقالبی  تشکل های  به 
کردند: البته همه تشکل ها در برخورداری از حقوق 
عمومی یکسان هستند اما طبیعی و منطقی است که 
مسئوالن دانشگاهی از تشکل های انقالبی و متدین، 
دفاع و حمایت کنند و زمینه حضور فعال تر آنها را 
به وجود آورند. »تبیین و قانع کردن دل ها« دومین 

توصیه رهبر انقالب به تشکل های دانشجویی بود.
ایشان تأکید کردند: در تفکر اسالمی، اقناع و جذب 
دل ها یک اصل مهم است و تشکل های دانشجویی 
باید با استدالل های محکم و روشن، مواضع خود را 

برای دانشجویان و مردم تبیین کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، موضوعاتی نظیر »اقتصاد 
مقاومتی، پیشرفت علمی، سبک زندگی و ارتباط با 
آمریکا« را از جمله زمینه هایی خواندند که نیاز به 

تبیین مواضع گروه های فعال دانشجویی دارد.
رهبر انقالب درباره روابط با آمریکا خاطرنشان کردند: 
تشکل های دانشجویی در خصوص بعضی مواضع 
رهبری از قبیل »رّد رابطه با آمریکا و نفی مذاکره با 
این کشور به جز در موارد خاص و معین«، تأمل کنند 
و با درکی روشن از استدالل های مستحکم موجود، 
آنها را به شیوه های متقن و مستدل برای مخاطبان 

دانشجو و غیردانشجو تبیین نمایند.
ایشان، »استمرار و بیان صحیح، روشن و مستدل 

در  را  دانشجویی«  انقالبی  تشکل های  مواضع 
شکل دهی مطالبات عمومی و حرکت کشور در مسیر 

صحیح، مؤثر و ضروری خواندند.
»افزایش سطح آگاهی سیاسی و دینی« سومین 

توصیه رهبری به تشکل های دانشجویی بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای، همچنین »توسعه مخاطبان 
دانشجو« را از دیگر وظایف مجموعه های دانشجویی 
برشمردند و افزودند: اخالق، حوصله، تحمل شنیدن 
از  ارائه شده،  مطالب  بر  تسلط  و  مخالف  حرف 

پیش نیازهای عمل به این وظیفه است.
پنجمین توصیه رهبری به دانشجویان، »دفاع صریح 

و بدون تقّیه از نظام اسالمی« بود.
ایشان خاطرنشان کردند: دشمن با تکیه بر کمبودها، 
نقص ها و قصورها، انقالب را کم ارزش جلوه می دهد 
و پیشرفت ها و موفقیت ها را نادیده می گیرد که الزم 

است تشکل های انقالبی این نامعادله را برهم بزنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: پایداری در مقابل 
3۷ سال دشمنی تمام عیار جبهه عظیم قدرت های 
مادی، مهم ترین موفقیت نظام شرافتمند و پرافتخار 
اسالمی است، آن  هم در اوضاعی که یک اخِم این 
قدرت های مادی، فالن حکومت پرمدعای پادشاهی 

را به تعظیم و تسلیم می کشاند.
دانشجویان  انگیز  نشاط  و کیفیت  ایشان، کمیت 
و ظرفیت  استعداد  و  بودن  زنده  نشانه  را  انقالبی 
ذاتی انقالب دانستند و افزودند: البته منظور از دفاع 
از نظام، دفاع از رهبری نیست بلکه دفاع از مجموعه 
ارزش های در هم تنیده ای است که انقالب با تکیه بر 

آنها به رشد و بالندگی خود ادامه می دهد.
و  روستاها  در  جهادی  اردوهای  توسعه  و  »تداوم 
مناطق محروم« ششمین توصیه ای بود که رهبر 

انقالب در این دیدار بیان کردند.
خودسازی  هم  جهادی،  اردوهای  افزودند:  ایشان 
است، هم خدمت و هم آشنایی با فضای واقعی کشور.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به تذکر مستمر 
خود به دولت کنونی و همه دولت های قبلی درباره 
مسئله  این  تحقق  افزودند:  روستاها  به  رسیدگی 
و  کوچک  صنایع  ایجاد  که  دارد  روشنی  راه های 
تبدیلی از جمله آنهاست، البته عمل به این توصیه 

مستمر، همت می خواهد.
»توجه به سبک زندگی ایرانی اسالمی در اندیشه و 
عمل« و »تقویت گفتمان های اصلی انقالب از جمله 
پیشرفت  مقاومتی،  و  دانش بنیان  اقتصاد  عدالت، 
اسالمی ایرانی و شتاب علمی« توصیه های هفتم و 

هشتم رهبر انقالب به مجموعه های دانشجویی بود.
ایشان در همین زمینه تأکید کردند: بنده توسعه 
غربی را به هیچ وجه قبول ندارم چرا که پایه ها و 
مبانی آن غلط است و به همین علت، »گفتمان 

پیشرفت اسالمی ایرانی« را مطرح کرده ایم.
رهبر انقالب درباره اقتصاد مقاومتی نیز گفتند: بر 
اساس گزارش هایی که رسیده، کارهای خوبی در 

دست اقدام است به شرط اینکه تداوم یابد.
توصیه،  نهمین  در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
مجموعه های دانشجویی را به »تشکیل یک جبهه 
واحد ضد آمریکایی - ضد صهیونیستی در سطح 

دانشجویان جهان اسالم« فراخواندند.
ایشان افزودند: می توان با وسایل پیشرفته ارتباطاتی 
و در فضای مجازی، کمپین های عمومی دانشجویان 
مسلمان را بر اساس مخالفت با سیاست های آمریکا 
مواقع الزم،  تا در  داد  رژیم صهیونیستی شکل  و 
میلیون ها جوان دانشجوی مسلمان با موضع گیری 
خود، حرکتی عظیم را در جهان اسالم به وجود 
افراد«  به  غیرانقالبی  اتهام  زدن  از  »پرهیز  آورند. 
دهمین توصیه رهبری به تشکل های دانشجویی بود.

ایشان به دانشجویان خاطرنشان کردند: انقالبی بودن، 
مراتب و معیارهای مشخصی دارد و نباید کسانی را 
که دیدگاه هایشان با شما انطباق کامل ندارد اما دارای 
این معیارها هستند، به غیرانقالبی بودن متهم کنید.

»هم افزایی تشکل های انقالبی دانشگاه ها از طریق 
تکیه بر نقاط مشترک« یازدهمین توصیه رهبری به 

دانشجویان بود.
ایشان تأکید کردند: اختالفات نباید به کشمکش 
تبدیل شود و تشکل های انقالبی به گونه ای عمل 
کنند که رواداری و تحمل مخالف در محیط های 

دانشگاهی جا بیفتد.
»نگاه راهبردی به انقالب و تفکر درباره آینده« آخرین 
مجموعه های  به  خامنه ای  آیت ا...  توصیه حضرت 

دانشگاهی بود.
ایشان به دانشجویان گفتند: رؤسای جمهور دهه های 
آینده، نمایندگان مجلس و مسئوالن آینده کشور از 
میان شما عزیزان انتخاب خواهند شد، بنابراین با 
نگاهی کامالً امیدوار و پرنشاط، تصویر آرمانی 20، 
30 سال آینده کشور را ترسیم کنید و حرکت امروز 

خود را براساس آن افق روشن، سامان دهید.

اد      امه از صفحه1
وی افزود: مقام معظم رهبری در این مالقات، به چند 
نکته اشاره کردند که وظیفه دستگاه است که تالش 

کند این منویات محقق شود.
معاون اول قوه قضاییه، نکته اول را کسب رضایت و 
اعتماد مردم عنوان کرد و افزود: نکته دوم این بود که 
زحمات و فعالیت های حجیمی که قوه قضاییه انجام 
می دهد با زبان رسا و سخن مناسب به اطالع مردم 
برسانید و اکتفا نکنید به فردی که یک ساعت بیاید در 
صدا و سیما صحبتی کند، باید اقدامات قوه قضاییه به 

شکل مناسب به سمع و نظر مردم برسد.
تأکید  برآن  رهبری  که  سوم  نکته  اژه ای،  محسنی 
و  دانست  اسالمی  بشر  وجود حقوق  لزوم  را  داشتند 
اذعان داشت: پیش نویس حقوق بشر اسالمی در دست 

تدوین است که ان شاء ا... نه تنها قوه قضاییه بلکه دولت 
و دیگر دستگاه ها باید در این امر کمک کنند تا به نقطه 

مطلوبی برسیم.
وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند: 
حقوق  از  دفاع  پوشش  با  استکبار  دنیای  که  امروز 
بشر، اینهمه جنایت می کند، الزم است حقوق بشری 
اسالمی تأسیس شود و با جدیت در دین مطرح شود 
که اسالم چه ارزشی برای انسان و حقوق او قائل است، 
تا این مدعیان دروغین متوجه شوند چه کسی مدافع 

حقوق انسان، حقوق زنان و کودکان است.
داد:  فعال ستاد حقوق  ادامه  قوه قضاییه  اول  معاون 
قوا  تمام  که  است  نویس  پیش  تدوین  مقام  در  بشر 
و دستگاه ها باید در این امر کمک کنند تا به نقطه 

مطلوبی برسیم.

مقام معظم  نکاتی که  از دیگر  افزود:  اژه ای  محسنی 
رهبری فرمودند در مورد هجمه های سنگینی بود که از 
طرف معاندین انقالب و دشمنان از داخل و خارج به قوه 
قضاییه رواداشته می شود. بر یکی از مسائلی که سال 
پیش و امسال تاکید کردند و به فضل پروردگار کوشش 
کردیم که در سال 95 برآن تاکید داشته باشیم بحث 
سالمت قوه است و درباره صیانت نیروها از جمله قاضی 
وکارکنان قوه قضاییه می باشد. امیدواریم این رهنمودها 
سرلوحه کارمان باشد و تمام نیروی خود را برای عملی 

کردن این رهنمودها بکار گیریم.
که  فرصتی  از  کرد  توصیه  زندانیان  به  ادامه  در  وی 
سازمان زندان ها برای مسائل فرهنگی و حرفه آموزی 
ایجاد کرده استفاده کنند، وقتشان را در زندان به بطالت 
نگذارند و حرفه و زبانی بیاموزند که در جهِت مرخصی 

ها و تخفیف ها و آزادی های مشروط موثر است.
محسنی اژه ای افزود:  در چند روز گذشته در تلویزیون 
دیده شد که زندانی چنان با قرآن انس گرفته بود که 
خداوند در لحظه آخر و پای چوبه دار او را نجات داد 
و اکنون در زندان های استان خود به دیگران قرآن می 

آموزد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: طبق آمار سال 
گذشته 159 هزار و ۷00 نفر در کالس های آموزش 
مدرک  نفر   2۷9 و  هزار   20 و  کرده  شرکت  قرآن 

حرفه ای در حوزه های مختلف دریافت کرده اند.
شاکی  شکایت  دلیل  به  زیادی  افراد  کرد:  بیان  وی 
خصوصی در زندان هستند. آنهایی که شاکی خصوصی 
دارند نمی توانند مشمول عفو شوند. از مردم می خواهم 
از این رحمت واسعه الهی در ماه رمضان استفاده کرده 
و اهل گذشت شوند و از شکایت خود صرفه نظر کنند 
و در عین حال باید بگویم که در سال 94 حدود 4هزار 

نفر با رضایت شاکی خصوصی آزاد شده اند.
محسنی اژه ای در ادامه سخنانش با اشاره به واژگونی 
باختن  جان  به  منجر  که  عمومی  وسیله  چند 
هموطنانمان و 13 سرباز شد، بیان کرد: در کارشناسی 
اولیه ای که در این رابطه بدست آمد مشخص شد 50 
 25 و  مسافربری  شرکت  درصد   25 و  راننده  درصد 
درصد وزارت راه مقصر بوده اند که این موضوع به وزرات 
راه و شرکت مسافربری ابالغ شده، ولی راننده هنوز در 
کماست؛ البته آنها می توانند ظرف یک هفته اعتراض 

خودشان را اعالم کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با بیان این مطلب که از 
ابتدای تیرماه تاکنون یک هزار و 410کیلو مواد مخدر 
در طول 12روز گذشته کشف شده است، اذعان داشت: 
خواهشمندم مردم به این موضوع توجه کنند که عالوه 
دیگری  نقشه های  مخدر،  مواد  مافیای  بر سودجویی 
برای جوانان کشیده اند و بدانید که اگر این میزان مواد 

مخدر توزیع شود چه اتفاقی برای آنها می افتد.
تعاونی  شرکت  درخصوِص  همچنی  اژه ای  محسنی 
ثامن الحجج تشریح کرد: بر اساس گزارش بدست آمده 
9۶ هزار حساب دیگر باقی مانده که هنوز پولشان را 
دریافت نکرده اندکه برای این افراد، برنامه ریزی شده 
است که از 20 تیر ماه کسانی که تا سقف 100 میلیون 
سپرده گذاری داشته اند، وجوهشان را بگیرند لذا این 

9۶ هزار حساب تکلیف شان روشن شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اعالم این خبر که، سازمان 
رفاه  بانک  سابق  مدیرعامل  انتصاب  درباره  بازرسی  
هشدار داده بود، افزود: سازمان بازرسی کل کشور در 
سال های گذشته و حتی در فروردین و اردیبهشت 
به  زیادی  های  نامه  و  ها  پیگیری  جاری  سال 
دستگاه ها و نهادهای مختلف داشته که گزارش آن 
در اختیار من است، البته این سازمان این امکانات 
و نیرو را ندارد که از همه دستگاه ها گزارش تهیه 
کند و با توجه به تجربه و توانشان تاکنون حدود 50 

مورد را بررسی کرده اند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل بانک رفاه 
، توضیح داد: مدیرعامل بانک رفاه پرونده شان هنوز در 
دادسرا است و لزومی ندارد هنگامی که پرونده فردی 
بازداشت فرد  در دادسرا در حال پیگیری است، قرار 

صادر شود.

رهبر معظم انقالب:

افراد را به غیرانقالبی بودن متهم نکنید

معاون اول قوه قضاییه:

تفاوت حقوق میان مدیران خالف عدالت است 
صندوق توسعه ای ها یک میلیارد برگرداندند
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سخنگوی وزارت خارجه حادثه تروریستی داکا 
را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی در 
داکا و ابراز همدردی با خانواده قربانیان این حادثه و دولت و ملت بنگالدش 
گفت: جا دارد جهان به ندای صلح جویانه جمهوری اسالمی ایران برای 

مبارزه ای بی امان و جدی با تروریسم و افراطی گری گوش فرا دهد.
بهرام قاسمی پس از روشن شدن ابعاد حادثه تروریستی در پایتخت 
بنگالدش ضمن محکوم کردن آن تاکید کرد: این اقدام شوم بار دیگر 

چهره کریه تروریسم و کشتار مردم بی گناه را نشان داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: این حادثه تروریستی ثابت می 
کند تروریسم حد و مرز،ملیت ،مذهب و جغرافیا نمی شناسد و مبارزه با 

آن هم در گرو همکاری جمعی تمام کشورها است.
قاسمی تصریح کرد:اکنون جا دارد جهان به ندای صلح جویانه جمهوری 
اسالمی ایران برای مبارزه ای بی امان و جدی با تروریسم و افراطی گری 
گوش فرا دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این کشتار فجیع در 
هر کجا به همان اندازه زشت و دردناک است و جا دارد به یک میزان به 

این فجایع پرداخته و برای آن چاره جویی شود.
قاسمی همچنین گفت:داشتن استانداردهای دو گانه و متفاوت نسبت به 
اقدامات هولناک تروریستی و تکفیری در این منطقه بی شک عالوه بر 
ایجاد بی ثباتی و ایجاد عدم امنیت و افزایش خشونت، صلح و امنیت بین 

المللی را به خطر می اندازد.
وی تاکید کرد:تمامی کشورهای صلح دوست جهان باید با فشار بر حامیان 

این گروه های افراط گرا در کاهش این جنایات ضد بشری تالش کنند.
به گزارش ایرنا، گروهی متشکل از 9 فرد مسلح جمعه شب به رستوران 
هولی آرتیسان بیکری در خیابان 79 منطقه گلشن در پایتخت بنگالدش 
حمله کردند. دراین حمله پس از تبادل آتش با نیروهای امنیتی ،حمله 
کنندگان بیش از 40 نفر از حاضران در رستوران که بیشتر آنها خارجی 
بودند را به گروگان گرفتند. در اثر این حمله بیش از 20 نفر که همگی از 

اتباع خارجی بودند جان خود را از دست دادند.

توضیح اسماعیلی درباره پرونده آزار و اذیت 
توریست فرانسوی

رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر صحت 
خبر صدور حکم اعدام برای عامالن آزار و اذیت توریست فرانسوی گفت: 
حکم صادره قطعی نیست و اعالم نتیجه نهایی بعد از قطعیت حکم از 

طریق دیوان عالی کشور صورت می  گیرد.
غالمحسین اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره پرونده آزار و اذیت 
توریست فرانسوی گفت: دادگاه این متهمان برگزار و حکم آن ها صادر 
شد، البته حکم صادره قطعی نیست و تا زمانی که حکم دادگاه قطعی 

نشود نمی توانیم رسما آن را اعالم کنیم.
اسماعیلی یادآور شد: اعالم نتیجه نهایی بعد از قطعیت حکم از طریق 
دیوان عالی کشور انجام  می شود. بر اساس این گزارش، شهریور سال 94، 
یک توریست فرانسوی توسط چند تبعه افغانستانی مورد آزار و اذیت قرار 
گرفت. با دستگیری دو نفر از متهمان، قاضی اصغرزاده رییس شعبه هشتم 
دادگاه کیفری یک استان تهران مسئول رسیدگی به این پرونده شد. 

جلسات دادگاه این متهمان به صورت غیرعلنی برگزار شد.

تاکید نمایندگان بر لزوم نظارت بر فضای مجازی
برخی از نمایندگان مجلس بعد از اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
بر لزوم نظارت بر فضای مجازی به عنوان یک اولویت کاری این وزارت خانه 

تاکید کردند.
به گزارش ایسنا، هادی قوامی نماینده اسفراین بعد از گزارش وزیر ارتباطات 
در جلسه علنی دیروز ضمن قدردانی از تحوالت بزرگ در این وزارت خانه 
بر لزوم نگاه جدی مسئوالن برای رفع مشکالت جدی در این حوزه تاکید 
کرد و گفت: در حال حاضر سرعت اینترنت به رغم اقدامات انجام شده بسیار 
پایین است به طوری که در بسیاری از موارد امکان استفاده از آن وجود ندارد 

و باید سرمایه گذاری بیشتری در این حوزه انجام شود.
وی اجرای دولت الکترونیکی را یکی از اولویت های مهم دولت در طول پنج 
سال آینده دانست و گفت: با اجرای دولت الکترونیک تولید ملی افزایش 
پیدا می کند بلکه ۵0 درصد درآمدها به همان استان اجرا کننده دولت 

الکترونیک بر می گردد.
نظر افضلی نماینده نهبندان نیز با انتقاد از عدم آنتن دهی مناسب در برخی 
روستاها برای تماشای تلویزیون گفت: مردم در بسیاری از روستاهای حوزه 
انتخابیه بنده از تماشای تلویزیون محروم هستند به همین دلیل مجبور به 
دیدن شبکه های ماهواره ای می شوند و ماهواره ها نیز جمع آوری شده و 

امکان دیدن این شبکه ها نیز وجود ندارد.
وی گفت : از طرف دیگر آنتن دهی نامناسب تلفن همراه در بسیاری از 
روستاها باعث شده که در مواقع اضطراری مردم نتوانند از تلفن همراه 

استفاده کنند که الزم است به این موضوع رسیدگی شود.
محمد حسن نژاد نماینده مرند و جلفا نیز در سخنانی با انتقاد از پایین 
بودن سرعت اینترنت حتی نسبت به افغانستان و عراق نیز گفت: در چنین 
شرایطی هزینه استفاده از اینترنت در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا 

بسیار باال است که باید این موضوع پیگیری قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم ارائه برنامه های وزارت ارتباطات درباره انحصاری شدن 
واردات پهنای باند گفت: در حال حاضر آنتن دهی در مرزها باعث بروز 

اختالالتی در شبکه های داخلی شده که باعث بدبینی مردم شده است.
وی هم چنین تاکید کرد: باید دولت تدابیری در مورد جلوگیری از برخی 

تخلفات در فضای مجازی به خصوص در مورد اخالقی بیندیشد.
همایون هاشمی نماینده شاهین دژ و تکاب نیز در سخنانی با تاکید بر لزوم 
داشتن نگاه فرهنگی در وزارت ارتباطات گفت:  آسیب های ناشی از توسعه 
اینترنت و شبکه های مجازی ویران کننده است و باید این وزارت خانه در 
موضوع توسعه فرهنگی و اخالقی نیز هزینه کند. برای رسیدن به این مهم 

الزم است وزیر ارتباطات معاون فرهنگی داشته باشد.
وی بر لزوم نظارت بر فضای مجازی به عنوان یک اولویت کاری وزارت 

ارتباطات تاکید کرد.

روسیه آمریکا را حامی تروریسم خواند
روسیه اقدام آمریکا در تحریم سه شرکت طراحی و ساخت تسلیحات این 
کشور و تامین کننده سالح و جنگ افزار برای مبارزه علیه تروریسم در 

سوریه را نشانه حمایت غیر مستقیم واشنگتن از تروریسم اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، آمریکا شرکت های طراحی تسلیحاتی کونتسوو، کالومینا 
و مرکز تعمیرات هوایی 1۵0 کالینینیگراد را به فهرست تحریم های ضد 
روسی خود افزود و تحریم شرکت طراحی تسلیحاتی توال و مرکز علمی 

ماشین سازی را نیز تمدید کرد.
شبکه تلویزیونی ار ب کا به نقل از سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه 
با  را که  روسیه گزارش داد: کاخ سفید شرکت های تسلیحاتی روسیه 
تولیدات خود به مبارزه علیه تروریسم کمک می کنند، تحت تحریم و 
مجازات اقتصادی قرار داده است.  معاون وزیر خارجه روسیه افزود: آمریکا با 
اعمال تحریم های جدید علیه سه شرکت روسی، ماهیت سیاست های خود 
را آشکار کرد که به بهانه همکاری این مراکز با کشورهای دیگر بویژه سوریه 
آنها را تحت فشار قرار می دهد. ریابکوف گفت: چگونه می توان تالش کاخ 
سفید برای مجازات شرکت های روسی کمک کننده به مبارزه با داعش و 
دیگر گروه های تروریستی را ارزیابی کرد و آیا این اقدام می تواند چیزی جز 

حمایت غیر مستقیم آمریکا از تروریسم باشد؟ 
وی در پایان تاکید کرد که پس از اقدام سازمان سیا در تاسیس القاعده 
افغانستان، پایبند نبودن آمریکا به اصول سیاسی و اخالقی کامال آشکار شد 
و بیش از این نیازی برای آشکارتر شدن مواضع واشنگتن در این زمینه ها 

و جود ندارد.

الریجانی: دیپلماسی محیط زیست 
باید فعال تر شود 

بکارگیری  ضرورت  به  اشاره  با  مجلس  رئیس 
محیط  سازمان  گفت:  زیستی  محیط  دیپلماسی 
زیست با کمک ظریف دیپلماسی محیط زیست را 

فعال تر پیگیری کند.
به گزارش مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 
توضیحات  از  پس  الریجانی  علی  اسالمی  شورای 
رئیس سازمان محیط زیست درباره اقدامات انجام 
شده از سوی این سازمان گفت: درباره مسئله محیط 
بانان الزم است کمیسیون کشاورزی یک کمیسیون 
مشترک با دولت داشته باشد و اگر نیاز  به قانونگذاری 
در این باره هست، قوانینی در حمایت از محیط بانان 
تدوین شود. وی افزود: سازمان محیط زیست الیحه 
قانون هوای پاک را به مجلس داده است که الزم است 

کمیسیون کشاورزی این مسئله را نیز پیگیری کند.
مسئله  درباره  انقالب  رهبر  داد:  ادامه  الریجانی 
دیپلماسی محیط زیست صحبت کردند که خوب 
است در این زمینه سازمان محیط زیست با کمک 
آقای ظریف فعالتر پیگیری کنند. البته می دانم درباره 
کشور عراق پیگیری هایی صورت گرفته است اما باید 

این پیگیری ها جدی تر باشد.
رئیس مجلس عنوان کرد: در سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساسی رهبر انقالب درباره استقرار نظام 
حسابرسی زیست محیطی صحبت کردند که خوب 
است در آستانه تدوین برنامه ششم پایه این موضوع 
را در برنامه پنج ساله تقویت کنید. الریجانی با اشاره 
به اینکه مسئله زباله در کشور مسئله عمومی است، 
خاطرنشان کرد: در دنیا زباله به عنوان طالی کثیف 
استفاده می شود. باید در فضای به وجود آمده این 
امکان در کشور ما نیز فراهم شود. چون هم برای 
محیط زیست مفید است و هم یک سرمایه ملی 
محسوب می شود. وی گفت: اگر پهنه گستردگی 
محیط زیست را تبیین کنیم، برای سرمایه گذاری 
مناسب تر است، اگر این جغرافیا را تنظیم کنید ساده 
تر می توان سرمایه گذاری را به بخش های مختلف 
آن سوق داد. رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: احیاء 
تاالب ها امر مهمی است و مجلس در موضوع محیط 

زیست پشتیبان سازمان محیط زیست است.

کری: سعودی ها از توافق 
هسته ای حمایت می کنند

وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد: سعودی ها بارها 
به ما گفته اند از توافق هسته ای با ایران و آن چه انجام 

داده ایم حمایت می کنند.
به گزارش ایسنا، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا 
در گفت وگو با شبکه خبری الجزیره در پاسخ به 
سوالی درباره توافق هسته ای ایران و گروه 1+۵ و 
این که واضح است عربستان از این توافق خرسند 
نیست، چراکه فکر می کند واشنگتن ممکن است 
روابط با عربستان را فدای روابط با ایران کند؟ گفت: 
از نظر من این حرف بسیار اغراق آمیز و سوء برداشت 
است. سعودی ها بارها و بارها به ما گفته اند که از 
توافق هسته ای حمایت می کنند. آنها از آن چه انجام 
می کنند؛  پشتیبانی  می دهیم  انجام  امروز  و  داده  
یابیم هیچ کشوری نمی تواند در  این که اطمینان 
برای  ما  کند.  دخالت  دیگری  کشور  داخلی  امور 
این که ببینیم می توانیم این اختالفات را به صورت 

مسالمت آمیز حل کنیم، بسیار تالش کرده ایم.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که باتوجه به 
ریاست جمهوری  دوران  پایان  تا  باقی مانده  زمان 
مسائل  حل  برای  کافی  فرصت  آیا  اوباما،  باراک 
و  ایرانی ها  اختالف  و  سوریه  جمله  از  منطقه، 
سعودی ها وجود دارد، گفت: بله، زمان زیادی باقی 
مانده تا در این مسیر پیشرفت کنیم و امیدواریم که 

به پیشرفت های مورد نظر دست پیدا کنیم.

حالت آماده باش سفارت 
عربستان در واشنگتن درپی 
افشای اسناد 11 سپتامبر 

پایگاه خبری شئون خلیجیه دیروز نوشت: سفارت 
اسناد  افشای  با  همزمان  واشنگتن  در  عربستان 
دولت  سوی  از  سپتامبر   11 تروریستی  عملیات 
آمریکا ٬ برای پیشگیری از تبعات آن٬ آماده باش 

اعالم کرد.
دولت آمریکا سند موسوم به › فایل 17‹ را  روز  
شنبه  منتشر کرد که در آن اسامی بیش از 30 فرد 
مرتبط با عوامل حوادث 11 سپتامبر ذکر شده است.

دولت آمریکا بدون پوشش گسترده رسانه ای این 
اسناد را منتشر کرد .این اسناد گوشه ای از ارتباطات 
خاندان سعودی با حمالت 11 سپتامبر 2001 به 

برج های تجارت جهانی نیویورک را فاش می کند.
براساس این ٬منتشر شد بخشی از صفحات گزارش 
28 صفحه ای است که به ارتباط سعودی ها با این 
عملیات تروریستی اشاره دارد و افراد آگاه از صفحات 
حذف شده می گویند که طبق این اسناد، دولت 
به  الضمیری که  فهد  نام  به  با شخصی  عربستان 
عنوان امام جماعت مسجدی در لس آنجلس فعالیت 
داشت٬ در ارتباط بوده استو این امام جماعت نیز با 
دو تن از ربایندگان هواپیماهایی که از آنها در عملیات 
تروریستی 11 سپتامبر استفاده شده و در سان دیگو 

ساکن بودند٬ رفت و آمد داشته است.
شئون خلیجیه به نقل از نشریه بلومبرگ نوشت: 
از  پیش  آمریکا  در  عربستان  سفارت  باش  آماده 
انتشار احتمالی صفحات حذف شده از گزارش 28 
صفحه ای صورت می گیرد که ممکن است تبعاتی را 
علیه سفارت عربستان در آمریکا در پی داشته باشد.

ریاست  که  دموکرات  سابق  سناتور  گراهام،  باب 
مشترک تحقیقات کنگره درباره حادثه 11 سپتامبر را 
بر عهده داشته، می گوید: بخش اعظم اطالعاتی که در 

فایل 17 آمده ٬بر اساس محتویات 28 صفحه است.
در حالی که بخش اعظم گزارش کمیته مشترک 
کنگره درباره این حادثه منتشر شده، 28 صفحه 
از گزارش که گفته می شود درباره نقش عربستان 
در حمالت یازده سپتامبر است، همچنان محرمانه 
 28‹ سند  به  گزارش  از  بخش  این  است.  مانده 

صفحه‹ معروف شده است.

خبرخبر

رییس جمهور با قدردانی از دست اندرکاران 
مشترک  اقدام  جامع  برنامه  گفت  برجام 
)برجام (، کم هزینه ترین راه برای رسیدن 

به اهداف و منافع ایران اسالمی بود.
 حجت االسالم حسن روحانی در ضیافت 
افطار با دست اندرکاران برنامه جامع اقدام 
تردیدی  اظهارداشت:  )برجام(  مشترک 
نیست که اگر ارشادات ، حمایت ها و دفاع 
قاطع مقام معظم رهبری نبود ، در پیشبرد 

برجام با مشکل مواجه می شدیم.
روحانی با اشاره به بررسی برجام در شورای 
عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسالمی 
گفت: این کار بزرگ با کمک هم انجام شد 
بیایند.  و مصحلت هم همین بود که همه 
مورد  داشت  وجود  ای  شبهه  که  جا  هر 
توجه قرار گرفت و این بسیار با اهمیت بود.

بهره  ضرورت  بر  تاکید  با  جمهور  رییس 
دوره  اظهارداشت:  برجام  فضای  از  گیری 
اکنون  و  برجام سپری شده است  از  پیش 
و  مجلس  و  دولت   ، همگانی  های  رسانه 
که  بیاندیشند  این  به  باید  دلسوزان  همه 
در  پسابرجام  فضای  از  توان  می  چگونه 
بهره  پیش  از  بیش  ملی  منافع  راستای 

گرفت.
جز  »راهی  اینکه  بر  تاکید  با   ، روحانی 
برجام  گفت:  نداریم«،  اتحاد  و  وحدت 
مخالف داشت و هنوز هم نه تنها در آمریکا 
برخی  میان  در  حتی  که  منطقه  و  اروپا   ،
کشورهای نزدیک هم که متاسفانه به غلط 
نگران قدرت ایران هستند ، مخالف دارد و 
به شدت در حال تالش علیه برجام هستند 
دستاورد،  این  از  باید  ما  ارتباط  این  در  و 
دست  به  و  کنیم  حفاظت  و  مراقبت 

دشمنان منافع ایران، بهانه ندهیم.
برخی  سردادن  از  پرهیز  جمهور  رییس 
را  نتیجه  بی  و  ضروری  غیر  شعارهای 
زدن،  داد  بلند  گفت:  و  دانست  ضروری 
امنیت و منافع ملی ما را تقویت نمی کند. 
آن چیزی که قدرت ملی ما را افزایش می 
دهد تقویت واقعی قدرت دفاعی ، پیشبرد 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اهداف سند 
و  دفاعی  تحقیقات   ، ساله  انداز 20  چشم 
جذب سرمایه است اما طرح برخی شعارها، 
ایران  دنبال  به  که  آنهایی  دست  به  صرفا 
موضع  و  دهد  می  بهانه   ، هستند  هراسی 

آنها را تقویت می کند.
از  ای  هسته  بحث  کردن  مطرح  روحانی 
ایران  محصول  را  ها  قدرت  برخی  سوی 
مقابل  در  ما   : گفت  و  برشمرد  هراسی 
تالش کردیم به همگان بگوییم که تعامل با 
ایران به نفع همه است، ایران یک تهدید و 
خواهان دستیابی به تسلیحات اتمی نیست.

اشتغال  ایجاد  اظهارداشت:  جمهور  رییس 
برای جوانان ، رشد اقتصادی و بهره برداری 
از منابع مشترک نفت و گاز از جمله اهداف 
بویژه  امروز همگان  بوده و هست و  برجام 

رسانه های همگانی،  اساتید دانشگاه ها و  
به دست هم دهند  باید دست  کارآفرینان 
بهتر  استفاده  راههای  جستجوی  در  و 

ازفرصت های پسابرجام باشند.
برخی  از  نباید  که  کرد  تاکید  روحانی  
حمالت بهراسید و این حرکت ها نباید در 
روحیه و عزم شما ذره ای خلل ایجاد کند.

رییس جمهور در ابتدای سخنان خود نیز 
این  در  افطاری  مراسم  اینکه  به  اشاره  با 
شب به پاس قدردانی از همه کسانی است 
ملی  بزرگ  معضل  یک  زمینه حل  در  که 
بود،  گرفته  خود  به  المللی  بین  شکل  که 
قدم های موثر و کارسازی برداشتند، ادامه 
داد: رسانه های کشور خدمت بزرگی برای 
انجام دادند  اطالع رسانی در زمینه برجام 
که باید کماکان به این خدمت ادامه دهند.

مذاکرات  طوالنی  روند  مرور  با  روحانی 
ظاهری  معنای  یک  افزود:  ای  هسته 
کردن  صادر  بیانیه  و  نصیحت   ، مذاکرات 
و همچنین اعالم شهر و زمان جلسه بعدی 
مذاکرات  نوع  این  است  ممکن  که  بود 
صدسال طول بکشد و این حل و فصل نبود 
بلکه ادامه دعوا است. اما مذاکره به معنای 
مذاکره  های  طرف  که  است  این  واقعی 
مقاصد  و  اهداف  به  رسیدن  در   ، کننده 
تعیین شده ،  قدم های مشخص و متقابلی 

بردارند.
رییس جمهور با اشاره به برنامه بدخواهان 
کشور و ملت برای به صفر رساندن فروش 
نفت ایران در بازارهای جهانی، گفت: البته 
نباید اقتصاد کشور تک محصولی و متکی 
به نفت باشد اما باید در نظر داشت که برای 
نجات از اقتصاد نفتی یک برنامه بلند مدت 

نیاز است.
کاهش  برای  دشمنان  تالش   ، روحانی 
درآمدهای نفتی ، مسدود کردن فعالیت های 
بانکی و افزایش تا 20 درصدی هزینه های 
نقل و انتقاالت مالی را از اقداماتی برشمرد 
که دشمنان پیش از برجام مرحله به مرحله 
کشاندن  :با  اظهارداشت  و  کردند   اجرا 
پرونده ایران به شورای امنیت  و قراردادن 
ما  تحت مواد 40 و 41 فصل هفتم منشور 

سازمان ملل و در مرز ماده 42 قرار دادن 
بود  ممکن  زمانی  هر  که  بود  معنا  آن  به 
سوی  از  نظامی  توطئه  یک  درگیر  کشور، 

بدخواهان شود.
رییس جمهور ، یک راه حل این معضل را 
مذاکره ذکر کرد و گفت:  آغاز مذاکره ای 
جدی با طرف مقابل و با راهبرد برد- برد، 
یکی از راههای پایان دادن به این وضعیت 
بود و معتقدم اگر در این مسیر حرکت نمی 
و  مسیر  این  و  شدیم  نمی  موفق  کردیم، 
راه را در انتخابات 92  به عنوان یک وعده 
به مردم مطرح کردم  و مردم نیز درهمان 
انتخابات ، به این مسیر و راهبرد رای دادند.

این  چارچوب  در  اظهارداشت:  روحانی 
توافقی  به   ، برجام  نهایت  در  و  مذاکرات 
پیچیده  بسیار  مساله  که  یافتیم  دست 
کشور   ، گردید  فصل  و  حل   ، دی  ام  پی 
بتدریج  ها  تحریم  و  خارج  هفتم  فصل  از 
برداشته و مسیر تقویت برنامه دفاعی کشور 
نیز گشوده شد و اینها موفقیت بزرگی در 

راستای منافع ملی بود.
رییس جمهور افزود: امروز حقوق هسته ای 
ایران اسالمی که خواست ملت بود، تثبیت 
اف  یو  اکنون   ،به گونه ای که  شده است 
و  فروشیم  می  سنگین  آب  و  سیکس 
همزمان  و  کنیم  می  خریداری  زرد  کیک 
مسیر  و  کاهش  واردات،  هزینه های 
ارتباطات بانکی هموار و زمینه برای سرمایه 
قدردان  باید  ما  و  است  شده  مهیا  گذاری 

این کار بزرگ ملی باشیم.
در ابتدای این مراسم نیز مسعود پزشکیان 
با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نائب 
اشاره به بحث ها و تبادل نظرات گوناگون 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  میان 
خارجی  سیاست  و  ای  هسته  مسوالن  و 
پیرامون برنامه هسته ای کشور و مسیری 
که باید در این راستا طی شود، گفت: پیش 
در  ایران  علیه  ای  قطعنامه  هر  برجام  از 
تصویب  به  باال  رای  با  متحد  ملل  سازمان 
علیه  جهانی  وحدت  امروز  اما  رسید،  می 
دستاورد  این  و  شده  شکسته  ما  کشور 

بزرگ برجام است.

با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نائب 
تاکید بر اینکه باید واقعیت ها را به درستی 
حرکت  مسیر  و  کرده  بازگو  مردم  برای 
کرد:  نشان  خاطر  بدانیم،  را  هدفمان  و 
و  کشور  برای  بزرگی  دستاوردهای  برجام 
آمریکا  های  شیطنت  و  است  داشته  ملت 
و اسراییل هم در این مسیر به خاطر ذات 

دشمنی آنان با ملت ایران است.
پزشکیان با بیان اینکه دشمنان ملت ایران 
روی  مردم  و  کشور  این  تا  خواهند  نمی 
روی  ایران  ملت  بایستند، گفت:  پای خود 
پای خود خواهد ایستاد و از مسیر تعامل و 
گفتگو برای رسیدن به اهداف خود استفاده 

خواهد کرد.
دانشگاه  الملل  بین  حقوق  استاد  شافع 
بیان  در  مراسم  این  در  نیز  بهشتی  شهید 
به  اشاره  با  برجام  دستاورد  حقوقی  ابعاد 
به  آژانس  از  ایران  برنامه  ارجاع  پروسه 
علیه  ها  قطعنامه  صدور  و  امنیت  شورای 
ایران، افزود: برجام نشان داد که حقوق بین 
استفاده  با  و  داشته  اجرایی  الملل ضمانت 
یک  شود  می  الملل  بین  حقوق  قواعد  از 

چالش بزرگ را پشت سر گذاشت.
داد  نشان  موفقیت  این  اینکه  بیان  با  وی 
توانستند  هسته  کننده  مذاکره  تیم  که 
ایران  ملت  نصیب  را  بزرگی  دستاوردهای 
دستاورد  مهمترین  داشت:  اظهار  کنند، 
یک  به  دادن  پایان  برجام  توافق  حقوقی 
چالش بزرگ در فصل هفتم منشور سازمان 

ملل  علیه ایران بود.
این استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید 
بهشتی با اشاره به اینکه موضوع هسته ای 
ایران و رفتن پرونده به فصل 7 می توانست 
برای  را  ها  بهانه  ای  گسترده  تفاسیر  در 
حمله نظامی به ایران فراهم بیاورد، گفت: 
برجام توانست پرونده ایران را از چارچوب 
فصل 7 بیرون بیاورد و این در تاریخ حقوق 

بین الملل بی نظیر است.
به  برجام شجاعتی  کرد:  خاطرنشان  شافع 
و مسائل  ها  دیگر چالش  به  که  داد  ایران 
منظری  از  الملل  بین  عرصه  در  نیز  خود 

حقوقی بنگرد.
یک  امروز  خوشبختانه  اینکه  اشاره  با  وی 
نگاه جدید مبتنی بر حقوق بین الملل در 
دارد،  عرصه سیاست خارجی کشور وجود 
مذاکره  تیم  امروز  که  دستاوردی  گفت: 
کننده هسته ای در توافق برجام به دست 
آورده نشان از قدرت تعامل، درایت، بصیرت 

و توانایی این تیم است.
بر  نیز  خاورمیانه  بانک  عامل  مدیر  عقیلی 
ضرورت اصالح سیستم بانکی داخلی برای 
ارتباط با بانک های بین المللی تاکید کرد 
و گفت: اگر بانک های داخلی با احتیاجات 
بانک های  یابند، قطعا  المللی تطبیق  بین 
بزرگ دنیا عالقمند به همکاری با بانک های 

کشور خواهند بود.

روحانی در دیدار با دست اندرکاران برجام:

برجام کم هزینه ترین راه برای تامین منافع ایران بود

وزیر کشور گفت: بروکراسی حاکم بر کشور زیاد 
است اما مسیر برای اقتصاد مقاومتی باز شده و 
باید موانع را تک تک از جلوی خود برداریم تا 

مسیر هموار و تسهیل شود.
در  یکشنبه  روز  فضلی  رحمانی  عبدالرضا    
استان  اقتصادی  فعاالن  از  با جمعی  نشست 
کرمان افزود: این نخستین سفر در حوزه اقتصاد 
مقاومتی به استان کرمان است و باید تداوم 

داشته باشد.
با  عمومی  مباحث  سفر  این  در  گفت:  وی 
مدیران دستگاه ها مطرح و با مردم صحبت 
کردیم تا درک مشترک عینی از مسئله پیدا 

کنیم که بعدا بتوانیم پیگیری انجام دهیم.
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رئیس  جانشین 
مقاومتی ادامه داد: سفر بعد که حدود یک ماه 
بعد خواهد بود با تشخیص استاندار کرمان یک 
یا دو موضوع به صورت تخصصی مورد بررسی 

قرار می گیرد.
را  اختیاراتشان  وزیران  برخی  کرد:  بیان  وی 
واگذار کردند و بعضی به زودی با تصویب دولت 
واگذار می کنند و معاون تام االختیار معرفی 
کرده اند و مباحث روزمره را با آنها در میان 

می گذاریم.
در  که  کرد  امیدواری  ابراز  فضلی  رحمانی 
داشته  را  تخصصی  مباحث  بعدی  سفرهای 
باشیم و بنا را بر حل موضوعات و استفاده از 

مشورت ها بگذاریم.
استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: تالش 
ما برای توسعه متوازن استان کرمان در شمال 

و جنوب است.
علیرضا رزم حسینی با اشاره به وجود برخی 
اقتصاد  های  طرح  اجرای  در  مزاحم  قوانین 
و  آب  تخصیص  گونه  هیچ  افزود:  مقاومتی 

جابجایی چاه در استان کرمان نمی توانیم انجام 
بدهیم و مشکالتی که در این زمینه بیان می 

شود، در حوزه اختیارات وزارت نیروست.
وی با بیان اینکه در کهنوج معدن تیتانیوم با 
ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد تصریح کرد: 
کهنوج  تیتانیوم  معدن  از  برداری  بهره  برای 
تکنولوژی باالیی باید استفاده کنیم و مشکالت 
بیان شده در زیرساخت ها و مسائل دیگر است 
که این کار در حوزه اختیار وزارت نیرو و جهاد 

کشاورزی است.
دولت  در  نفت  وزیر  گفت:  کرمان  استاندار 
پیشنهاد  و  کردند  مهمی  بسیار  کار  یازدهم 
تاسیس پتروشیمی فجر کرمان را دادند که 
مطالعات آن انجام شده و سرمایه گذاری خوبی 

در حال انجام است. 
وی با اشاره به مشکالت و بروکراسی پیش آمده 
برای دو طرح گردشگری هنزاء و خبر بافت 
محیط  حفاظت  سازمان  ریاست  کرد:  تاکید 
درصد  طور 100  به  طرح  دو  این  با  زیست 
موافقت خود را اعالم کردند اما در زیر مجموعه 

ها این طرح ها با مشکالتی روبرو شده است.
رزم حسینی گفت: مجموعه طرح های بخش 
خصوصی که امروز مطرح می شود 33 هزار 
گرفتار  که  اجراست  دست  در  ریال  میلیارد 

بروکراسی شده اند. 
وی بیان کرد: شرکت تعاونی پسته رفسنجان 
یکی از شرکت های بزرگی است که در دولت 
قبل با مشکالتی مواجه شد و باید مشکالت این 
واحد و واحدهای دیگر در جلسات آینده بررسی 

و پیگیری شود.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  نایب 
نشست  این  در  نیز  کرمان  استان  کشاورزی 
دارد که  قانونی وجود  ماده  هزار  گفت: 160 
بخش زیادی از آنها منسوخ، تکراری و متناقض 

هستند.
سید مهدی طبیب زاده افزود: توسعه ابتدا باید 
در ذهن ها اتفاق بیفتد و به قوانین تعلق خاطر 
داشته باشیم و اگر تعلق خاطر و توسعه یافتگی 

در ذهن ها رخ دهد، موفق خواهیم بود.
وی بیان کرد: یکی از سرمایه گذاران موفق در 
خارج از کشور برای اجرای چهار طرح از جمله 
پاالیشگاه پالسمای خون، طرح گردشگری در 
منطقه هنزاء با سه هزار نفر اشتغالزایی و نیروگاه 
۵00 مگاواتی در استان کرمان اعالم آمادگی 

کرده است.

جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه هیچ گاه ملت 
آمریکا  خصوص  به  دشمنان  یوغ  زیر  ایران 
نخواهد رفت، گفت: اجازه نمی دهیم دشمنان 

خطوط قرمز اسالمی را نادیده بگیرند.
امیر حاتمی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی 
مرکز  افتتاح  مراسم  در  مسلح  نیروهای 
بصیرت افزایی شهید آیت ا... مدنی وزارت دفاع 
وزارت  قرآنی  مرکز  چهاردهمین  تبریز  و  در 
دفاع، رمز پیروزی و پیشرفت های نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در اوج تحریم های دشمنان و 
در مقاطع مختلف را ایستادگی و بردباری امت 
حزب ا... در حراست از آرمان های نظام و پیروی 
از رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی عنوان کرد 
و اظهار داشت:  بصیرت و دشمن شناسی مردم 
خامنه ای  امام  داهیانه  سایه  رهبری های  در 
)مدظله(   از مهم ترین علل پیشرفت و پیروزی 
این ملت بزرگ و عبور از بحران ها و تحریم ها 

بوده است.
وی با بیان اینکه دشمنان در طول 36 سال 
امت  به  را  دشمنی  و  تحریم  گذشته  انواع 
 اسالمی ایران تحمیل کرده اند، افزود: به رغم 
اسالمی  ایران  ها،  تحریم  و  تهدیدها  تمام 
در  تاکنون  و  بوده  حرکت  حال  در  پرقدرت 
حوزه های مختلف به موفقیت های چشمگیری 

دست یافته است.
امیر حاتمی با بیان اینکه استکبار جهانی به 
ایران  ملت  اصلی  دشمن  آمریکا  سرکردگی 
است، تصریح کرد: ملت ایران پس از پیروزی 
انقالب اسالمی با رهبری های بنیانگذار کبیر 
خامنه ای  آن  امام  از  پس  و  اسالمی  انقالب 
)مدظله( به هویت واقعی خود دست یافت و 
هیچ گاه زیر یوغ دشمنان به خصوص آمریکا این 
شیطان بزرگ  نرفته و نخواهد رفت و استوارتر 
از همیشه پای شجره والیت فقیه ایستاده و 
خطوط  دشمنان  داد  نخواهد  اجازه  هیچگاه 

قرمز اسالمی را نادیده بگیرند.  
جانشین وزیر دفاع با اشاره به توانمندی های 
ایران  اسامی  جمهوری  نظام  دفاعی   صنایع 
پیشرفت های  کنار  در  کرد:  دشمنان  تصریح 
خیره کننده صنعت دفاعی، تاب دیدن قدرت 
معنوی نظام جمهوری اسالمی ایران را ندارند 
لذا هیچگاه از دشمنی با ایران دست برنخواهد 

داشت.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر فرمانده معظم 
پاسداران  دانش آموختگی  جشن  در  قوا  کل 

کرد:  خاطرنشان  )ع(  حسین  امام  دانشگاه 
فرمایشات معظم له به ویژه در حوزه فرهنگ 
برای همه مسئوالن هشدار و اخطار بود برای 
اینکه هیچگاه تصور نکنیم که دشمنی ها تمام 

شده یا روبه اتمام است.
امیر حاتمی با بیان اینکه شکل دشمنی ها در 
حال تغییر است، ادامه داد: دشمنان از ابتدای 
انقالب تاکنون به دنبال توطئه علیه ایران بوده و 
همچنان اهداف خود را با تغییر ماهیت از جنگ 
نظامی به تحریم، جنگ نرم و اقتصادی دنبال 
می کنند و در این راه از هیچ اقدامی ابایی ندارند 
ایران  توانمندی های  و  شرایط  با  متناسب  و 

شکل دشمنی را تغییر می دهند.
مسلح جمهوری  نیروهای  اینکه  بیان  با  وی 
با  و  عمیق تر  دفاع،  حوزه  در  ایران  اسالمی 
بررسی  کلیه ابعاد  دشمنی های استکبار را درک 
کرده  است، گفت: دشمنان نابودی و اضمحالل 
ملت ایران را از ابتدای انقالب تاکنون دنبال 
ترور، تحریم و  از کشتار، تخریب،  و   کرده اند 
...  در این مسیر ابایی ندارند و اگر حس کنند 
می توانند به شکل دیگری به ملت آسیب بزنند 

 از آن مسیر وارد می شوند.
جانشین وزیر دفاع  با بیان اینکه جبهه و جنگ 
دشمنان از  جنگ سخت به جنگ نرم تبدیل 
شده و  وحدت ملی، ایمان، صبر و استقامت 
ما را هدف قرار داده اند، تصریح کرد:  دشمنان 
به  اقدام  ایران  ملت  بر  تاثیرگذاری  هدف  با 
راه اندازی هزاران شبکه ماهواره ای جهت ترویج 
فساد و فحشا و اباحه گری  کرده اند و از همه 
مسیرها به دنبال برقراری ارتباط و نفوذ در بین 
مردم است لذا در این حوزه بیش از پیش باید 

هوشیار باشیم.

جانشین وزیر دفاع:

اجازه نمی دهیم دشمنان خطوط قرمز اسالمی را نادیده بگیرند
وزیر کشور: 

مسیر برای اقتصاد مقاومتی باز شده است
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آغاز و بسترساز هر فعالیت یا اقدام به هر کاري با تصمیم 
و  اصلي  پایه ي  تصمیم گیري  مي شود.  شروع  گیري 
زیربناي اساسي تمامي  فعالیت هاست، اما به جهت تعدد 
فراموشي سپرده  به ورطه ي  باالي آن  اهمیت  امر  این 
معلول  ما  کنوني  وضعیت  که  شود  توجه  است.  شده 
تصمیم گیري هایمان بوده است. به این ضرب المثل دقت 
کنید: »سنگ اول گر نهد معمار کج تا ثریا مي رود دیوار 
کج« این ضرب المثل را کرارا شنیده ایم، اما در آن کمتر 
دقت و تمرکز کرده ایم؛ سنگ اول همان تصمیم گیري 
است.  تصمیم که منتج به انجام کار یا فعالیتي مي شود 
محصور  کار  آن  نتایج  از  چنبره اي  در  را  فرد  تنها  نه 
مي کند، بلکه اثرات آن گاهي دامن گیر افراد دیگر نیز 
مي شود که ایشان نیز مي بایستي عواقب آن را تحمل 

کنند.
پرتو و دامنه تصمیم گیري یک فرد عادي در اکثر اوقات 
خود و یا خانواده ي ایشان را در بر مي گیرد اما منشور 
خرد  محیط  بر  عالوه  مجري  یک  تصمیم  ي  دامنه 
پیرامون  )محیط  کالن  محیط  داخلي(،  ي  )مجموعه 
در  اشتباه  صورت  در  و  برگرفته  در  نیز  را  سیستم( 
وارد  را  ناپذیري  جبران  لطمات  گاهي  گیري،  تصمیم 
گفت:  غرب  بزرگ  متفکر  آگوستین  سن  کرد.  خواهد 
»زمان سه چهره دارد«. حال؛ یعني آن چه رویاروي با 
ما در نبرد است و تجربه ها را از آن مي آموزیم. گذشته؛ 
خاطره ها و حادثه هایي است که واقع شده و در ذهن 
ما یا تاریخ به جاي مانده است. آینده؛ انتظاراتي که در 

حال حاضر داریم.
از تجربه هاي تلخ و شیرین، شکست ها  با بهره جستن 
واقعیت هاي  به  تدقیق  و  غور  گذشته،  پیروزي هاي  و 
و  کننده  دانستني هاي کمک  تحلیل  و  تجزیه  موجود، 
تصمیم  آتیه  براي  مي توانیم  آینده نگري  و  پیش بیني 
به  که  متعدد  کنش هاي  و  چالش ها  برابر  در  و  گرفته 
صورت مختلف با آن روبرو مي شویم، با ژرف اندیشي آن 
عکس العمل هاي بهینه و مناسبي نشان دهیم.  چرچیل 

نخست وزیر انگلیس در یکي از سخنراني هاي خود در 
پي  را  بناها  که  ماییم  این  گفت:  دوم  جهاني  جنگ 
مي افکنیم و آن گاه که کار پایان یافت این دیگر بناها 
هستند که ما را مي سازند. نتایج تصمیم گیري پس از 
عمل نمایان مي گردد و آن گاه مي بایستي واقعیت هاي 

پس از عمل را نیز پذیرا باشیم.
 هنگامي  مي توان تصمیم گیري صحیح و عقالني داشت 
و در مورد یک موضوع صحبت کرد که اطالعات دقیق 
موضوع مشخص  و  مناسب  مکان  و  زمان  در  کاملي  و 
موجود باشد، پس زیربناي اول تصمیم گیري و صحبت 
از  قبل  است،  کافي  و  دقیق  اطالعات  داشتن  کردن 
و  کامل  نمي تواند  تصمیمي   هیچ  اطالعات  جمع آوري 
دقیق باشد و همه ي جوانب را بپوشاند، اما شک نکنید 
که اطالعات جمع آوري شده یا تجربي نه وحي منزل اند 
بایستي در صحت و  و نه همیشه دقیق و بي عیب که 
درستي آن ها تا حصول یقین به دیده تردید نگریست 
و با آگاهي از چگونگي جمع آوري اطالعات و شناخت 

منابع به صحت و سقم آن ها پي برد.
و  تجزیه  قدرت  داشتن  اطالعات،  جمع آوري  از  پس 
تحلیل اطالعات الزم است که در این راستا مي بایستي 
نقاط قوت، ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدات هر 
کدام از روش ها را سنجید و با توجه به رابطه ي علیت 
نیازها  برآوردن  براي  نامحدود  و  محدود  منابع  بین 
مي توان تصمیم هاي عاقالنه اي بر اساس خرد و منطق 
گرفت. پرفسور شاگل در کتاب »نبود اطمینان و تصمیم 
گیري در بازرگاني« مي گوید: هر فرد عاقلي با پیروي از 
عقل سلیم از تصمیم هایي که درصد اطمینانش کمتر 
است پرهیز مي کند چون مشکل پیش بیني نتایج، خود 

مولود نداشتن اطمینان است.
از صحبت کردن در مورد موضوعي  قبل  پس عزیزانم 
اطالعات جمع  یاد شده  موضوع  مورد  در  حتما خوب 
کنید و پس از نتیجه گیري و تصمیم گیري درست و 

دقیق شروع به صحبت کنید.

تکنولوژي  پیشرفت  و  مجازي  فضاي  که  درست  این 
راِه حل بسیاري از دل  مشغولي هاي روزانه  ي ما شده 
و دنیاي دیگري را مقابل دیدگاِن افراد گشوده است، 
آشفته  را  ما  دروِن  آن  بیرونِي  زیبایي  هاي  گاهي  اما 
و  مي  کنیم  مقابله  چیز  همه  با  ابتدا  در  مي  سازد. 
به زندگي  مان نمي   اجازه وارد شدن وسیله اي جدید 
دهیم. طوري استفاده از آن را چه براي خود و دیگري 
نهي مي  کنیم که گویي با دشمن خود روبرو هستیم. 
علِت این مخالف در ابتدا عدِم آگاهِي کافي نسبت به 
در  آن  وروِد  که  تبعاتي  و  وسیله  از  درست  استفاده 
اي  نکته   تنها  این  اما  است،  ما خواهد داشت،  زندگي 
است که به آن فکر مي  کنیم، چون از بیرون به درون 

مي  نگریم.
این برخورد گونه  اي از ترس

 را به دنبال دارد
چه  آمدنش  با  که  نو  نرم  افزاري  یا  و  وسیله  از  ترس 
مشکالتي را به وجود خواهد آورد. متاسفانه تمامِي این 
اتفاقات هنگامي رخ مي  دهد که قبل از تهیه  ي آن، 
فرهنِگ استفاده از آن را فرا نگرفته باشیم. نرم  افزاري 
بین  در  آن خصوصاً  از  استفاده  و  مي  شود  بازار  وارد 

جوانان نقِل مجلس مي  شود.
 دانلود مي  کنند و فقط براي بودن در میاِن دوستان و 
بسیاري اهداِف دیگر به قوِل معروف به روز مي  شوند 

و فضاي مجازي خود را گسترده  تر مي  کنند.
و  فیلترینگ  خصوص  در  اخباري  چندگاهي  از  هر 
مجازي  فضاي  دوستدار  جوانان  قضایي،  برخوردهاي 
را ترغیب به استفاده هم  زمان از نرم  افزارهاي بسیار 
دنیاي  نرم افزار،  یک  فیلتر شدن  با  مبادا  که  مي  کند 
در  مي  اندازد،  راه  کمپین  شود.  تلخ  مجازي  شیریِن 
برخي  در  و  درست  اخبارهاي  دقیقه  چند  از  کمتر 
با  گذارند،  مي   اشتراک  به  دیگران  با  را  شایعه  مواقع 

مراسم  برگزاري  براي  اوقات  بعضي  و  خندند  مي   هم 
هماهنگ  را  آن  ساعت  و  تاریخ  وطن  سربازان  یادبود 

مي  کنند.
مجازي  بدل هاي  و  رد  این  گونه  میاِن  در  که  اتفاقي 
آدمي  دل  بر  عمیق  بسیار  تلخي  گاه  آید،  مي   پیش 
و  اینستاگرام  واتس اَپ،  تلگرام،  گذارد.  مي   باقي 
بسیاري برنامه  هاي دیگر دیوار محکم دوري و فراق را 
شکسته ، اما صبر و بردباري را کم کرده است. ما دیگر 
آن مردم صبور قدیم نیستیم. دنیاِي مجازي آدمي را 
عجول کرده است. براي پرداخت  صورت  حساب  هاي 
هزاراِن  براي  و  عکس  و  فایل  فرستادن  براي  مالي، 

هدِف دیگر عجله مي  کنیم.
خرج  به  سخاوت  خود  براي  حتي  زمان  بخشیدن  در 
این عجول بودن به همین جا  نمي  دهیم و اي کاش 
قضاوت  را  دیگري  لحظه،  نخستین  در  مي  شد.  ختم 
مي   متوجه  اندک  زماني  گذشت  از  پس  و  مي  کنیم 
با  مجازي  فضاِي  در  چون  و  کرده  ایم  اشتباه  شویم 
نیز  اشتباه  این  ارتباط هستیم، گمان مي  کنیم  او در 
تصور مي  کنیم،  َمجازي  را  مان  اشتباه  نیست.  واقعي 
چون خود را ُمجاز به قضاوت کرده  ایم. حد و مرزهاي 
مي   تغییر  مجازي  دنیاي  با  مقایسه  در  واقعي  دنیاي 
مبادي  چنان  رودررو  ارتباط  در  فردي  با  شاید  کند. 
آداب رفتار کنیم که آن برخورد را هرگز در گروه  هاي 

مجازي نداشته باشیم.
عجول شده ایم که هر متني برایمان ارسال مي کنند 
بدون کوچکترین تحقیقي در خصوص صحت آن، اقدام 
به ارسال براي دیگران مي  کنیم. حتي براي شخصیت 
و...  کارمند  مهندس،  معلم،  دانشجو،  عنوان  به  خود 
ارزش قائل نیستیم که ابتدا از صحت و سقم آن باخبر 
شویم و سپس به اشتراک آن دست زنیم. چندبار که 
به اشتباه مطلبي را منتشر کنیم، دیگر مطالِب درستي 

که ارسال مي کنیم براي هیچ کس باورپذیر نیست. در 
نازیبا  اگر سخني هرچند  به چهره حتي  دنیاي چهره 
بر زبان بیاوري، در جایي ثبت نمي شود و ممکن است 
اما ذخیره حتي کوچک  فراموش شود،  زمان  به مرور 
ترین اشتباه در ارسال متن و یا عکس در گوشِي صدها 

و یا هزاران نفر ثبت و ضبط مي شود.
در میاِن تمامي نامالیمتي هاي موجود، فضاي مجازي 
زیبایي هاي نهان و آشکار بسیاري دارد. زیبایي هایي 
طي  در  شود.  مي  عظیم  کوالکي  به  منجر  گاهي  که 
ایران  در  شیریني  و  تلخ  اتفاقات  گذشته  روزهاي 
شدن  کشته  ناخوشایند،  اتفاقات  از  یکي  آمد.  پیش 
بس  موجي  که  بود  توسط شکارچیان  بان  محیط  سه 
از  یکي  تلگرام  انداخت.  راه  به  جامعه  در  را  شگرف 
موثرترین راه هاي ارتباطي بود که توانست مقاِم واالي 
این بزرگ مردان را واالتر نشان دهد و براي برگزاري 
مراسم هاي بزرگداشت این عزیزان هزاران نفر را با هم 
همسو کند. تا قبل از این صد و شانزده محیط بان به 
همین صورت جاِن خود را از دست داده بودند، چرا نام 

و یاِد آن ها همانند این سه تَن، جاودانه نشد؟
افراد خیر بسیاري هستند که گروهي را تشکیل داده 
اند و نه تنها در ماه مبارک رمضان و ایاِم خاص، بلکه 
هر روز و هر ساعت براي جمع آوري کمک هاي مالي 
بتوانند  تا  دارند  برمي  قدم  عالقمند  و  دوستدار  مردم 
باز  نیازمند  افراد  زندگي  از  کوچک  چند  هر  اي  گره 

کنند.
به  را  رنگ  هفت  دنیایي  مجازي  فضاي  افزارهاي  نرم 
مي توانیم  ماست.  خود  با  انتخاب  دهند.  مي  نشان  ما 
بهترین رنگ ها و خاطرات را در ذهن تداعي کنیم و 
براي خود و دیگران اتفاقات خوش رقم بزنیم و یا مي 
دنیاي  از  دور  به  ساعاتي  گذراندن  براي  تنها  توانیم 

واقعي، روزگار سپري کنیم.

اگهی مفقودی
برگ سبز وانت سایپا 1۵1 مدل 1393 به شماره انتظامی ایران 82- 162ق17 و 
به شماره موتور ۵036032 و به شماره شاسی NAS4۵1100D4904729 به 

نام مسعود کمالی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید مدل 1387 به شماره انتظامی ایران 82- 11۵ص64 و به 
شماره موتور 2727326 و به شماره شاسی S1412287۵78۵94 به نام نوربخش 

محمد علی نیا اطاقسرا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز وانت نیسان مدل 1384 به شماره انتظامی ایران 82- 
374ج39 و به شماره موتور 286041 و به شماره شاسی D81646 به نام حبیب 

اله صمدی زاده آقا ملکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی موضوع ماده3قانون
 و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
نظربه اینکه مساحت دررای شماره 139460317001016384-1394/9/2برابررای 
اصالحی شماره 139۵60317001000721-139۵/2/21 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی  مستقر در واحد 
ثبتی ناحیه یک اهواز تغییرواصالح گردید)افزایش مساحت بمیزان97/11متر مربع( ولذا 
بدینوسیله تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین سواری فرزندگحیت 
به شماره شناسنامه43 صادره ازاهوازبه شماره ملی 1989327۵32 دریکباب ساختمان 
به مساحت 219/19متر مربع در قسمتی ازپالک 13۵7/1بخش 3اهوازخریداری شده 
موضوع سهام شماره 9764کوی باغات شاه سهمی آقای خریبط فریسات )مالک رسمی( 
که قبال طی ارائه قولنامه های عادی به متقاضی انتقال یافته محرز گردیده است .لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله پانزده روزآگهی می شود درصورتیکه 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ 
انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادرخواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.شماره م الف:)۵/1367(
تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه139۵/3/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه139۵/4/14
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز –اسفندیاری نیا

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بهشهر  

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

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

فاقد سند رسمی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  9۵/42432هیات  شماره  رای  برابر 
ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی 
بهشهر    تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره سنجرانی فرزند سعید 
محمد        بشماره شناسنامه 24004صادره از بهشهر کد ملی 3670238808در 
یک قطعه زمین با بنای احداثی   به مساحت 260/00متر  مربع به آدرس بهشهر 
روستای علی ثپه زمین های موسی اشرفی     به کالسه 94/2۵0پالک فرعی از  
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۵۵فرعی از 44- اصلی قطعه 2 واقع در اراضی 
از مالک رسمی آقای موسی اشرفی    علی تپه   بخش 17 ثبت بهشهر خریداری 
محرز گریده است   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراضی خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر 

خواهد شد م. الف9۵03637
تاریخ انتشار نوبت اول 9۵/3/30 تاریخ انتشار دوم 9۵/4/14

 نبی اله خواجه وندی کیاسری رییس ثبت اسناد و امالک بهشهر 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بهشهر  

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 9۵/3432هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
بهشهر     ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیرا یخکشی فرزند الیاس       بشماره 
شناسنامه 19۵صادره از بهشهر کد ملی 2181833771  در یک قطعه زمین با 
بنای احداثی   به مساحت 100متر  مربع به آدرس بهشهر گلشهر افتخاری 6 زمین 
های فرنودی    به کالسه 93/372پالک فرعی از  اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 20فرعی از 18- اصلی قطعه 2 واقع در اراضی نقاش محله  بخش 17 ثبت 
بهشهر خریداری از مالک رسمی ساره خاتون ملتی     محرز گریده است   لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 اعتراضی خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد م. الف9۵03639

تاریخ انتشار نوبت اول 9۵/3/30 تاریخ انتشار دوم 9۵/4/14
 نبی اله خواجه وندی کیاسری رییس ثبت اسناد و امالک بهشهر 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بهشهر  

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

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

سند رسمی 
برابر رای شماره 9۵/4768هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر    تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد مهدی پور حبیب فرزند عباس        بشماره 
شناسنامه ۵38صادره از بهشهر کد ملی 21811116۵0 در یک قطعه زمین با بنای 
احداثی   به مساحت 107/28متر  مربع به آدرس بهشهر کشتارگاه قدیم کوچه شهید 
براتی     به کالسه 94/1121پالک فرعی از  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
20باقیمانده 2 فرعی از 18- اصلی قطعه 2 واقع در اراضی نقاش محله  بخش 17 ثبت 
بهشهر خریداری از مالک رسمی آقای محمد یعغوب زاده   محرز گریده است   لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 اعتراضی خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد م. الف9۵03641
تاریخ انتشار نوبت اول 9۵/3/30 تاریخ انتشار دوم 9۵/4/14

 نبی اله خواجه وندی کیاسری رییس ثبت اسناد و امالک بهشهر

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه   19 شعبه   9409984411900277 کالسه  پرونده 

شهرستان ارومیه تصمیم نهایی شماره 9۵09974411900267
خواهان: بانک رفاه کارگران با نمایندگی آقای رحیم عربباغی مسکن رضائیه فرزند 
شریف به نشانی استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – ارومیه – خیابان 

شهید امینی- سرپرستی بانک رفاه
آذربایجان  استان  نشانی  به  کندی  حسینعلی  امیرزاده  رحمان  خواندگان:1.آقای 

شرقی – شهرستان تبریز – پدافند هوایی شمالغرب
 – شرقی  آذربایجان  استان  نشانی  به  قربانعلی  فرزند  اصل  باقری  عاطفه  2.آقای 

شهرستان تبریز پدافند هوایی شمالغرب 
خواسته: مطالبه وجه بابت...

رای دادگاه
مسکن  عربباغی  رحیم  آقای  نمایندگی  با  کارگران  رفاه  بانک  دعوی  درخصوص 
رضائیه بطرفیت خواندگان 1-عاطفه باقری اصل فرزند قربانعلی 2- رحمان امیرزاده 
خسارات  عالوه  به  ریال   82/۵00/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  کندی  حسینعلی 
تأخیر تأدیه تا یوم الوصول با استناد تبصره 2 ماده 13 قرارداد منعقده فیمابین با 
نرخ 36 درصدی و کلیه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست ، دادگاه نظر به 
مفاد دادخواست تقدیمی، مالحظه اسناد و مدارک مورد استناد ، قرارداد و الحاقیه 
شماره 439920010 منعقده فیمابین خواهان و خواندگان و از سوی دیگر نظر 
به اینکه خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در 
روزنامه کثیراالنتشار حاضر نشده و دفاعی مطرح نکرده است و خوانده دیگر)ردیف 
دوم( با حضور در جلسه دادرسی دفاع موثری در قبال دعوی و مستندات ابزاری 
احراز  با  و  تلقی  بر صحت  محمول  را  خواهان  دعوی  علیهذا  است  نیاورده  بعمل 
دادرسی  آئین  قانون  از   ۵19،198 مادتین  به  استناد  با  خواندگان  ذمه  اشتغال 
قانون  به  تبصره  دو  الحاق  قانون  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
عملیات بانک بدون ربا و ماده 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت 
مبلغ 82/۵00/000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 2/73۵/000 ریال از بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر قرارداد منعقده فی مابین با 
نرخ 36 درصدی از تاریخ تمدید تا تاریخ یوم الوصول در حق خواهان محکوم می 
اینکه  الوکاله وکیل دادگاه نظر به  نماید و در خصوص مطالبه پنجاه درصد حق 
بانک خواهان از بانکهای خصوصی است فلذا خارج از شمول قانون اجازه پرداخت 
به  فلذا حکم  بوده  موثر در دعاوی دولتی  کارمندان  به  الوکاله  پنجاه درصد حق 
بیحقی خواهان در این خصوص صادر می نماید. آراء صادره راجع به خوانده ردیف 
اول غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
خواهان  بانک  هکذا  و  دوم  ردیف  خوانده  به  نسبت  و  باشد  می  غربی  آذربایجان 
درخصوص حکم به بیحقی حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غری می باشد./ج
حمیدی- رئیس شعبه 19 داگاه عمومی حقوقی ارومیه

ابالغ
کالسه پرونده:  2۵7/2/9۵ 

وقت رسیدگی: 9۵/۵/10 ساعت:9:30 
خواهان: فرشاد احمدی  خوانده: حمید سلیمانی 

خواسته:  مطالبه خسارت 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به حوزه 
رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  کریم   رباط  مرکزی  اختالف  حل  شورای  سوم 
تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
دادگاه ودستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود . ناخوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت   نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند. م/الف 63۵ 
دبیر خانه حوزه سوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان: بانک رفاه کارگان 

خوانده:1-آقای ادریس قربانی فرزند قربانعلی مجهول المکان
خواسته: مطالبه خسارت 

خواهان مذکور دادخواستی بطرفیت خوانده بخواسته فوق به دادگاههای عمومی 
تحت کالسه  ارجاع،  ارومیه  دادگاه حقوقی  به شعبه چهاردهم  که  تقدیم  ارومیه 
9۵0072/ 14 ح ثبت گردیده و از سوی دادگاه به تاریخ 9۵/0۵/18 ساعت 10 ؛ 
وقت رسیدگی تعیین شده است لذا مراتب به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی چاپ و آگهی می شود ، خوانده می تواند قبل از حلول موعد دادرسی در دفتر 
دادگاه حاضر، از محتویات پرونده مطلع ، ضمائم را دریافت و در جلسه دادرسی 
به  دادگاه  اینصورت  درغیر  کند  انتخاب  قانونی  وکیل  اینکه  یا  و  نمایند  شرکت 

صورت غیابی رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.
امام یارمددی-مدیر دفتر شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی ارومیه

فضاِي َمجازي آدمي را ُمجاز به انتخاب مي کند
فرزانه یوسفیان

تصمیم گیري، رکن اصلي صحبت کردن
علی کرمیان 
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ترجیح زیرگذر به پل های رو گذر

یک پژوهشگر حمل و نقل شهري با اعالم این که بر خالف توسعه 
براي  و شهرها  بود  با خودروها  تردد  اولویت  آن  در  که  مدرنیستي 
توسعه  در  شدند،  مي  طراحي  خودروها  تر  سریع  و  تر  آسان  تردد 
پُست مدرن اولویت تردد با عابران پیاده است، گفت: امروز شهرها 

براي تردد آسان  تر و ایمن تر عابران پیاده طراحي مي  شوند.
به گزارش پیام زمان، إدکتر الهام فالح منشادي اظهار کرد: هدف از 
توسعه بزرگراهي، عبور ساده و سریع خودروهاست و عابران پیاده 
فراهم مي  براي خودروسواران  را  امکان  این  با عبور غیر همسطح، 
و  دوچرخه  پیاده،  تردد  بر  مبتني  توسعه  در  که  صورتي  در   کنند 
عابران  تردد  در  تسریع  و  تسهیل  با  اولویت  عمومي،  نقل  و  حمل 

پیاده است.
تقاطع  هاي  از  استفاده  بزرگراهي،   توسعه  که  این  به  اشاره  با  وي 
غیر همسطح را ضروري ساخته و در چنین مواردي، تعیین اولویت 
انجام مي  شود،  بین زیرگذر و روگذر بر اساس معیارهاي مختلفي 
اظهار کرد: نتیجه مطالعه ای تحت عنوان »ارزیابی معایب و مزایاي 
تهران«،  در  روگذر  هاي  پل  جاي  به  پیاده  عابر  زیرگذر  احداث 
زیرگذر عابر پیاده، گزینه مناسب تري در مقایسه با پل هاي روگذر 

براي تردد عابران پیاده است. 
این دکتراي شهرسازي در پایان با تأکید بر این که در مواردي که 
عبور  با  اصلي  اولویت  دارد،  وجود  پیاده  عابر  عبور همسطح  امکان 
مانند  مواردي  در  تنها  زیرگذرها  کرد:  خاطرنشان  است،  همسطح 
عابران  برای  همسطح  عبور  امکان  که  شوند  مي  توصیه  بزرگراه ها 

پیاده وجود نداشته باشد.

توزیع کاالهای جمع آوری شده
 در طرح »حلقه مهربانی«

از  طرح اهدای لوازم خانگی تحت عنوان »حلقه های مهربانی««که 
اوایل ماه مبارک رمضان آغاز شده است، پس از ماه مبارک رمضان 

با توزیع کاال در میان نیازمندان به پایان می رسد.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی  رفاه  معاون  میدری،  احمد 
امر  این  در  مشارکت  نحوه  درباره  توضیحاتی  ارائه  به   ، اجتماعی  
خیر پرداخت و گفت: افرادی که کاالهای قابل استفاده و سالم در 

منزل دارند می توانند آن را به نیازمندان اهدا کنند.
وی افزود:داوطلبان می توانند واژه »سالم« را به شماره 20006449 
تماس  فرد  با  همکار  خیریه  موسسات  آن  از  پس  کنند.  پیامک 
را  کاالها  این  پست  اداره  الزم،  هماهنگی های  از  پس  و  می گیرند 
لوازم  شامل  تواند  می  کاالها  این  می گیرد.  تحویل  منازل  درب  از 

برقی، فرش و ... باشد.
بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اجتماعی  رفاه  معاون 
اینکه قرار است پس از ماه مبارک کاالهای جمع آوری شده در میان 
های  تماس  درصد   90 کنون  تا  البته  گفت:  توزیع شود  نیازمندان 
دریافتی ما  از سوی اشخاصی بوده که به وسایل و لوازمی احتیاج 
داشته اند و 10 درصد اشخاصی بودند که لوازم خانگی اهداء کردند؛ 
آستانه   در  را  طرح  این  احتماال  باشد  مثبت  نتایج  اگر  حال  این  با 

سال نو و اسفندماه تکرار می کنیم.

طرح ویژه مبارزه با کاالهای سالمت 
غیراصیل 

مدیر کل بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا 
و دارو، در خصوص طرح ویژه مبارزه با قاچاق که در راستای مبارزه 

با فراورده های سالمت غیر اصیل انجام شده، توضیح داد.
مبارزه  ویژه  طرح  در  گفت:  باره  این  در  اسالمی فر  شهریار  دکتر 
در  غیراصیل  سالمت  کاالی  با  مبارزه  راستای  در  که  قاچاق  با 
حوزه های دارو، مکمل، فراورده های  آرایشی و بهداشتی و فراورده 
نیروی  گمرک،  سازمانهای  و  ارگان  همکاری  با  و   غذایی  های 
آغاز  بهداشت  وزارت  و  تجارت  و  معدن  و  صنعت  وزارت  انتظامی، 
بر  تاکید  ضمن  بیشتر  گذاری  تاثیر  برای  رسد  می  نظر  به  شد، 
منسجم بودن نرم افزاری و سخت افزاری فعالیت ها، باید  طرح های 
متخلفی  هیچ  تا  داد  ادامه  مداوم  و  پیوسته  بصورت  را   اینچنینی 
روی  و  ببیند  هموار  بر خود  را  عرضه چنین محصوالتی  راه  نتواند 

آرامش از وی سلب شود.  
در  که  بیاندیشند  تدبیری  بتوانند  قضایی  مراجع  اگر  افزود:  وی 
رسیدگی  به پرونده های متشکله پس از کشف کاالی قاچاق تسریع  
بعمل آید  و متخلفان  در حداقل زمان ممکن با برخوردهای قانونی 
مواجه شوند، قطعا طرح های  مقابله با محصوالت سالمت غیر اصیل 

از نقش بازدارندگی بیشتری برخوردار خواهد شد.
وی همچنین ادامه داد: همانطور  که آشنایان با قوانین حوزه قاچاق 
می دانند مطابق صریح قانون خرید و فروش و حمل و عرضه کاالی 
کارهایی  چنین  انجام  به  مبادرت  که  افرادی  و  بوده  جرم  قاچاق 

می کنند،   فعل شان مجرمانه تلقی می شود.

جلوی تولید لباسهای زیرزمینی گرفته شود
مواقع  برخی  در  گفت:  کشور  زنان  جامعه  بسیج  سازمان  رییس 
باید  که  شود  می  تولید  زیرزمینی  لباسهای  که  شود  می  مشاهده 

جلوی آن را گرفت.
عفاف  جهانی  هفته  بزرگداشت  خبری  نشست  در  اصالنی  مینو 
لباسهای  افزود:  هفته  این  های  برنامه  تشریح  ضمن  حجاب  و 
باید  و  است  قاچاق  به صورت  اغلب  شود  می  عرضه  که  زیرزمینی 

مسووالن اجرایی کشور جلوی قاچاق این لباس ها را بگیرند.
وی ادامه داد: ما تالش می کنیم که لباسهای مناسبی تهیه شود، 
اما زیبنده یک جامعه اسالمی نیست که برخی از لباسهای نامناسب 

با نوشته ها و عکس های نامتعارف در کشور تولید شود.
این  واردات  در  هنجارشکنان  از  بعضی  کرد:  نشان  خاطر  اصالنی 
واردات  جلوی  مسووالن  باید  و  دارند  نقش  غیرمتعارف  لباسهای 

قاچاق را بگیرند.
برای  مناسبی  فرصت  حجاب  و  عفاف  هفته  که  این  بیان  با  وی 
است،  غیرمتعارف  لباسهای  تولید  از  مردم جهت جلوگیری  مطالبه 
ادامه داد: متاسفانه ما با تولید لباسهای نامناسب در حوزه کودکان 
نیز مواجه هستیم و امروز والدین به موضوع پوشش کودکان خود 

بی توجه هستند.
می  کودکان  از  را  بچگی  فرصت  اقدام  این  که  این  بیان  با  اصالنی 
گیرد، خاطر نشان کرد: حتی بلوغ جنسی آنان نیز جلوتر می افتد، 
اگرچه در سطح نوجوانان و جوانان نیز آسیب های خاص در پوشش 

های آنها داریم.
وظیفه  لباس  و  مد  المللی  بین  بنیاد  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
این  که  اند  داده  دستور  نیز  جمهوری  رئیس  افزود:  دارد،  خاصی 
بنیاد به طراحی لباس های ارزشمند و متعارف در کشور اقدام کند. 
را اعالم  برنامه های هفته جهانی عفاف و حجاب  ادامه  اصالنی در 
کرد و ادامه داد: اهدا هزاران شاخه گل، نشست ادیان رسمی کشور 
با موضوع عفاف و حجاب، آغاز عضویت در پویش مردمی »حجاب 
من، نگاه تو و پاکی و آرامش ما« در فضای مجازی، برپایی نمایشگاه 
عفاف و حجاب، پخش برنامه عصر شعر و مشاعره با عنوان نجابت، 
معرفی کتاب آسمانی با موضوع عفاف و حجاب در چهار هزار اداره 
 400 در  خانواده  مدافعان حریم  مردمی  اجتماعی  برگزاری  کشور، 
ایران  نقاط مختلف  در  این هفته  برنامه های  از جمله  نقطه کشور 

اسالمی است. 

اتوبوس و مترو
 در عید فطر رایگان است

 
تهران  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  معاون حمل 
از رایگان بودن اتوبوس و مترو در روز عید فطر 

خبر داد.
سیدجعفر تشکری هاشمی با اشاره به تمهیدات 
فطر  عید  روز  در  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان 
سرویس های  مختلف  بخش های  تمامی  گفت: 
حمل و نقل عمومی در روز عید به صورت کافی 
در محل های تعیین شده از سوی ستاد برگزاری 

نماز عید فطر مستقر خواهند شد.
کلیه  خطوط  در  تهران  مترو  اینکه  بیان  با  وی 
از ساعت ۵ و 30 دقیقه صبح به صورت رایگان 
برپایی  محل  به  تا  است  شهروندان  خدمت  در 
ناوگان  همچنین  گفت:  بروند،  فطر  عید  نماز 
در  درگیر،  خطوط  بر  عالوه  شهر  اتوبوسرانی 
میادین اصلی شهر نیز مستقر خواهند شد. هر 
ستاد  سوی  از  اعالمی  مسیرهای  باید  که  چند 
پرتردد  اما در مسیرهای  اعالم شود؛  نماز  اقامه 

اتوبوس ها فعال خواهند بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با 
بیان این که با توجه به محدودیت های ترافیکی 
تاکسیرانی  روز عید فطر شبکه  اعمال شده در 
در  رایگان  صورت  به  ون  سرویس های  با  نیز 
خصوص  به  افراد  تا  است  نمازگزاران  اختیار 
سالمندان، معلوالن و کودکان را به محل اقامه 
تاکسیرانان  نیاز  صورت  در  گفت:  برساند،  نماز 
کرد  خواهند  راه اندازی  نیز  را  گمشدگان  ستاد 
به  مراسم  پایان  در  را  احتمالی  گمشدگان  و 

منازل شان می رسانند.
ترافیک  به  توجه  با  شهروندان  از  پایان  در  وی 
احتمالی در روز عید فطر درخواست کرد که از 
وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کرده تا بار 
ترافیکی اطراف محل برگزاری نماز کاهش یابد.

ابتالء 18هزار ایرانی
 به تب مالت

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین 
حیوان و انسان وزارت بهدشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: سال گذشته 18 هزار و ۵00 نفر 
در کشور به تب مالت مبتال و حدود 163هزار 

نفر دچار حیوان گزیدگی شدند.
های  بیماری  شایع ترین    محمدرضا شیرزادی 
گزیدگی  حیوان  حیوان  و  انسان  بین  مشترک 
سال  افزود:  و  کرد  اعالم  سالک  و  مالت  تب  را 
تب  مورد   ۵18 و  هزار   18 کشور  در  گذشته 
مالت، 162 هزار و 871 مورد حیوان گزیدگی، 9 
مورد هاری، 19 هزار و 693 مورد سالک، 219 
مورد سیاه زخم و ۵3 تب کریمه کنگو ثبت شد.

بیماری های  از  درصد  درصد  اظهارکرد:60  وی 
عفونی و 70 درصد از بیماری های نوپدید، بین 

انسان و حیوان مشترک هستند.
شیرزادی گفت: به دلیل نزدیکی زندگی انسان با 
حیوانات در مناطق شهری و روستایی و استفاده 
درمعرض  ها  انسان  تمام  دامی،  فرآورده های  از 
و  انسان  بین  بیماریهای مشترک  به  ابتال  خطر 

حیوان هستند.
روزجهانی  تیر،   1۵ فرارسیدن  به  اشاره  با  وی 
بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان، افزود: 
به  حیوان  و  انسان  بین  مشترک  های  بیماری 
صورت ضایعات پوستی بهبود شونده تا ضایعاتی 
که مانند هاری و سیاه زخم ریوی در بالین ظاهر 

می شود.
انجام  ها  در کشتارگاه  باید  دام  ذبح  وی گفت: 
نهایت  در  تا  شود  پرهیز  درمعابر  آن  ذبح  از  و 
شاهد کاهش بیماری های مشترک بین انسان 

و حیوان باشیم.

نرخ خودکشی در چه مشاغلی 
باالتر است؟ 

و  کنترل  مرکز  جدید  مطالعه  اساس  بر 
برخی  در  فعالیت  آمریکا،  امراض  پیشگیری 
افزایش  را  به خودکشی  اقدام  احتمال  مشاغل 

می دهد.
مشاهده  بررسی  این  در  آمریکایی  کارشناسان 
 2012 تا   2000 سال های  بین  که  کردند 
مجموع نرخ خودکشی در افراد 16 سال به باال 
افزایش 21 درصدی داشته است به گونه ای که 
نفر  تا 16  نفر در آمریکا 13  از هر 100 هزار 

دست به خودکشی می زنند.
در  خودکشی  نرخ  است  آمده  گزارش  این  در 
به  جنگلبان ها  و  ماهیگیران  کشاورزان،  بین 
هر  ازای  به  و  است  باالتر  چشمگیری  میزان 
100 هزار نفر 8۵ مورد خودکشی در میان آنها 
مشاغل  این  در  مردان  همچنین  می دهد.  رخ 
بیشتر احتمال دارد دست به خودکشی بزنند.

مطالعه  این  ارشد  نویسنده  لیکاموا«  »وندی 
میزان  درآمد،  سطح  بودن  پایین  گفت: 
تحصیالت و عدم دسترسی به خدمات مراقبت 

سالمت در این زمینه تاثیرگذار است.
همچنین در این گزارش تاکید شده از آنجایی 
که کشاورزان در معرض انواع آفت کش ها قرار 
دارند که می تواند بر سیستم عصبی شان تاثیر 
بگذارد و به بروز افسردگی در آنان کمک کند 

احتمال اقدام به خودکشی باالتر است.
این  بر  عالوه  نیوز،  دی  هلث  گزارش  به 
و  ساخت  همچون  مشاغلی  در  که  افرادی 
تجهیزات  از  نگهداری  و  نصب  ساختمان،  ساز 
تماس  دلیل  به  دارند  فعالیت  تعمیرات  و 
به  که  حالل  شیمیایی  مواد  با  طوالنی مدت 
بیشتر  می رسانند،  آسیب  اعصاب  سیستم 

احتمال دارد دست به خودکشی بزنند.
نیز  جنسیتی  لحاظ  به  مطالعه  این  اساس  بر 
و  جنگلبانی  ماهیگیری،  مشاغل  در  مردان 
کشاورزی و زنان در مشاغل خدمات حفاظتی 
بیشترین  آتش نشانی  و  پلیس  ماموران  نظیر 

آمار اقدام به خودکشی را دارند.

خبر خبر

بیان  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
اینکه از 7 مورد مرگ و میر در دنیا یک مورد 
مربوط به آلودگی هوا است و 2.6 هزار میلیارد 
در  گفت:  می زند،  اقتصاد جهان ضربه  به  دالر 
ایران 23 درصد تولید ناخالص داخلی به دلیل 

آلودگی در بخش بهداشت از بین می رود. 
معصومه ابتکار در نشست علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی به ارائه گزارش عملکرد سازمان 
را  امر  این  و  پرداخت  زیست  محیط  حفاظت 
گفت:  و  دانست  ها  دستگاه  تمام  به  مربوط 
را  ایرانیان  و  بشر  زندگی  ابعاد محیط زیستی، 
قرار  تاثیر  تحت  و سالمتی  اقتصادی  لحاظ  به 

داده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه 
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در 17 
اسفند سال گذشته بیان کرد: فرمایشات ایشان 
دلگرمی را برای ما فراهم کرد و بعد از آن شاهد 
ابالغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط 
زیست از سوی ایشان بودیم که پشتوانه قوای 

سه گانه در این زمینه است.
خوب  زمین  حال  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
 1.7 زمین  زیستی  ظرفیت  داد:  ادامه  نیست، 
هکتار جهانی است، در حالی که سرانه مصرف 
بشر 2.6 هکتار برآورد شده است. همچنین در 
کشور ما ظرفیت زیستی از دهه هفتاد به بعد 
از حد مطلوب گذشته و اگر این ظرفیت را 0.9 
بگیریم حدود  نظر  در  استاندارد  مطابق  هکتار 

آن  ظرفیت  برابر   3 یعنی  جهانی  هکتار   2.8
را  ناپایداری  قضیه  این  که  کنیم  می  استفاده 

به دنبال دارد و آثاری که جبران ناپذیر است.
ابتکار در ادامه سازمان حفاظت محیط زیست 
و  دانست  کشور  دستگاه های  کوچکترین  از  را 
هزار  زیر 6  این سازمان  نیروهای  تعداد  گفت: 
نفر در کل کشور است، همچنین حقوق مدیران 

آن پایین ترین اصل مربوطه را دارد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: از 7 مورد مرگ 
آلودگی  به  مربوط  مورد  یک  دنیا  در  میر  و 
اقتصاد  به  دالر  میلیارد  هزار   2.6 و  است  هوا 
 23 ایران  در  همچنین  می زند.  ضربه  جهان 
آلودگی  دلیل  به  داخلی  ناخالص  تولید  درصد 

با این حال  از بین می رود،  در بخش بهداشت 
بوده  این خصوص چشمگیر  عملکرد دولت در 
و کارگروه های ملی که در گذشته درخصوص 
آلودگی هوا تعطیل شده بود، در این دولت فعال 
شد تا جایی که نتایج خوبی دریافت کردیم و 
منجر به بهبود کیفیت هوا شد، چنانچه ۵۵ روز 

است در تهران هوای بهتری داریم.
را حذف  یازدهم  اقدامات دولت  از  یکی  ابتکار 
بنزین پتروشیمی و عرضه بنزین یورو 4 دانست 
نفت  وزارت  که  بود  بزرگی  گام  این  گفت:  و 
انجام داد و کل جایگاه های شهرهای بزرگ ما 

به عرضه بنزین یورو 4 اقدام می کنند.
عامل سرطان زاست  بنزن یک  یادآور شد:  وی 

که این بنزن به شدت اکنون کاهش یافته و این 
روند کاهنده ادامه دارد و ما هم نظارت کافی 
مستمر  پایش  اکنون  داریم؛  آن  بر  دقیقی  و 
کیفیت سوخت عرضه شده در پایگاه ها و پایش 
دستگاه های  با  هوا  آلودگی  وضعیت  مستمر 
طور  به  زیست  محیط  در  خط  بر  سنجش 
مستمر انجام می شود و ما در هر لحظه وضعیت 

هوای شهرهای بزرگ را تحت نظر داریم.
تاکید  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
روزهای  تعداد  به  روز   ۵0 شدن  اضافه  کرد: 
این  در  که  است  اقداماتی  از  سالم  هوای 
اصفهان  در  گرفته،  قرار  توجه  مورد  سازمان 
بین سال های 92  پاک  و  روزهای سالم  تعداد 
تا 9۵ سه برابر شده که رسیدن به این هدف در 

راستای حذف مازوت بوده است.
ابتکار گفت: طی یک سال گذشته با هماهنگی 
دستگاه ها در کشور تالش کردیم تا دستگاه ها 
انتشار  از کاهش 12 درصدی  بتوانند گزارشی 
ایران جز  ارائه کنند زیرا  را  گازهای گلخانه ای 
بدان  است  گلخانه ای  گازهای  اول  10کشور 
معنا که هم از آثار تغییرات اقلیمی رنج می بریم 
گلخانه ای  گازهای  تولید  کشورهای  جزو  هم 
تاکیدات  به  با توجه  باید  هستیم در حالی که 
مقام معظم رهبری نسبت به اقتصاد مقاومتی 
بتوان  تا  کنیم  توجه  انرژی  سازی  بهینه  به 
انرژی مورد نیازی که اکنون از دست می دهیم 

را مهار کنیم.

ابتکار در صحن مجلس: 

از 7 مورد مرگ و میر در دنیا یکی به علت آلودگی هوا است

جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی 

مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودروی شهر تهران از تایید 
طرح LEZ توسط شورای عالی ترافیک خبرداد.

سید نواب حسینی منش با بیان اینکه طرح lez یا همان 
و  شده  تائید  ترافیک  عالی  شورای  توسط  کاهش  طرح 
سال  شهریورماه  از  گفت:  دارد،  اجرا  آمادگی  هم  پلیس 
وارد  اجرایی می شود و خودروهای پاک  این طرح  جاری 

محدوده می شوند.
که  بود  این  تهران  شهرداری  پیشنهاد  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  اجرا شود،  فرد  و  زوج  محدوده  در  ابتدا  این طرح 
این پیشنهاد به تائید رسید و از مردم درخواست می کنیم 
را  خودروها  فنی  معاینه  کاهش،  طرح  اجرای  از  قبل  تا 

دریافت کنند.
حسینی منش با تاکید بر این موضوع که مرحله دوم طرح 
از آبان ماه آغاز می شود و شامل تمامی خودروها می شود، 
گفت: باید تمامی خودروها معاینه فنی داشته باشند و اگر 
معاینه فنی نداشته باشند توسط دوربین های مکانیزه رصد 

و جریمه می شوند.
در  تهران  شهر  خودروی  فنی  معاینه  مرکز  مدیرعامل 
در  طرح  این  گفت:  طرح  اجرای  سوم  مرحله  خصوص 
انژکتوری  خودروهای  برای  و  است  فرد  و  زوج  محدوده 

است.
حسینی منش تاکید کرد: از این پس داشتن معاینه فنی 
الزامی  تهران  تردد در سطح شهر  برای  برای خودروهای 
است و باید تمامی رانندگان برای خودروهای خود معاینه 

فنی دریافت کنند.

آموزش مجازی کارمندان 
در حوزه اعتیاد 

مواد مخدر  با  مبارزه  پیشگیری ستاد  و   معاون فرهنگی 
های  دستگاه  کارمند   3۵6 و  هزار   2 مجازی  آموزش  از 

اجرایی دولتی در حوزه اعتیاد طی سالجاری خبر داد.
های  موفقیت  به  توجه  با  کرد:  اظهار  زاده  وهاب  عارف 
ایم  آورده  بدست  متخصص  کادر  تربیت  در  که  خوبی 
با اعتیاد به صورت  آموزش های مجازی در حوزه مقابله 
آموزش اجباری در دستگاه های دولتی ادامه می یابد و 

توسعه خواهد یافت. 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  ستاد  وپیشگیری  فرهنگی  معاون 
این دوره آموزشی را 6 ساعت عنوان کرد و گفت:  زمان 
آموزش  اجباری  بصورت  مکلفند  دولت  کارمندان  همه 

ببینند.
خاطرنشان کرد: پس از پایان این دوره 6 ساعته، آزمونی 
آنان  به  ای  گواهینامه  و  شود  می  گرفته  آموزشیاران  از 
آنان  خدمت  ضمن  های  دوره  برای  تا  شد  خواهد  داده 

محاسبه شود.
ارزیابی  با مواد مخدر،  این مسئول فرهنگی ستاد مبارزه 
علمی آموزش های مجازی را خوب ارزیابی کرد و افزود:  
مواد  به  نسبت  افراد  نگرش  تغییر  باعث  ها  آموزش  این 

مخدر وآگاه سازی آنان از عوارض آن مواد شده است.
وهاب زاده با ابراز رضایت از برگزاری دوره های آموزشی 
مجازی خاطرنشان کرد که این دوره های آموزشی تا زمان 

حاضر موفق عمل کرده است.

لباس سوختگی بیمه شود

به  نامه ای  بیماران سوخته طی  از  انجمن حمایت  رئیس 
سوختگی  لباس  تا  کرد  پیشنهاد  بهداشت  و  رفاه  وزرای 
بیمه شود زیرا وضعیت بیماران سوختگی از نظر بیمه ای 
مطلوب نیست و روند کاغذ بازی در وزارتخانه های دولتی، 

کمک به بیماران را ُکند کرده است.
 محمد جواد فاطمی طی نامه ای از طرف انجمن حمایت 
رفاه  و  کار  و  بهداشت  وزرای  به  سوخته  بیماران  از 
اجتماعی گفت: وضعیت بیماران سوختگی از نظر پوشش 
و  بازی  کاغذ  روند  و  نیست  مطلوب  ای  بیمه  خدمات 
هم  دولتی  وزارتخانه های  و  ادارات  بر  حاکم  بوروکراسی 
باعث می شود با وجود تمایل مسئولین کمک به بیماران 

ُکند شود.
است:  آورده  سوخته  بیماران  از  حمایت  انجمن  رئیس 
عملکرد  چسبندگی  از  جلوگیری  برای  سوختگی  لباس 
از  پس  ترمیمی  جراحی  اعمال  به  نیاز  کاهش  و  بهتر 
سوختگی از نیازهای اساسی و واجب بیماران سوختگی 
لباس  هنوز  انجمن  این  تالش  وجود  با  متاسفانه  است. 
لباس  این  است.  نگرفته  قرار  بیمه  پوشش  تحت  مزبور 
مانند انسولین در دیابت یا استنت در بیماری قلبی است. 
کاهش  با  آن  برای  داده شده  تخصیص  اعتبار  در ضمن 
ترمیمی جبران و حتی سوددهی  اعمال جراحی  به  نیاز 
خواهد داشت. خواهشمند است تدابیری لحاظ شود تا این 
دوسال  برای  سال  در  یکبار  درصد،   70 میزان  به  لباس 
متوالی فقط برای بیماران با سوختگی بیش از 10 درصد 

درجه 2 و 3 تحت پوشش بیمه های پایه قرار گیرد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه 
در سال 94 و 3 ماهه اول امسال، 134 هزار نفر 
به حساب  پاداش  واریز  باسواد شدند، جزئیات 

این سوادآموزان را تشریح کرد.
نهضت  سازمان  رئیس  باقرزاده  علی  به 
نخستین  واریز  حاشیه  در  دیروز  سوادآموزی 
به حساب سوادآموزان  تشویقی  پاداش  مرحله 
در پاسخ مبنی بر اینکه چه تعدادی در سال 94 
سوادآموزی  دوره های  کردن  سپری  به  موفق 
 ،9۵ تیرماه  دوازدهم  تا  داشت:  اظهار  شدند، 
پایان دوره های  نفر در  تعداد 134 هزار و 24 

آموزش قبول شدند.
و 110  هزار  در سال گذشته 286  افزود:  وی 
نفر به عنوان بیسواد در فعالیت های سوادآموزی 
ثبت نام کردند که تاکنون 134 هزار و 24 نفر 

در این دوره ها قبول شدند.
باقرزاده با بیان اینکه آنهایی که شماره حساب 
هزار   134 مبلغ  بود،  خودشان  نام  به  بانکی 
خاطرنشان  شد،  واریز  آنها  حساب  به  تومان 
قبول شدگان  از  نفر   39۵ و  هزار   10 کرد: 
شماره حساب به نام خودشان را معرفی کردند 

آنها  حساب  به  را  مذکور  مبالغ  توانستیم  که 
اعالم  حساب  شماره  یا  مابقی  و  کنیم  واریز 
نکرده و یا شماره حساب فرد دیگری را معرفی 

کردند.
به  اشاره  با  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
و  میلیون   929 و  میلیارد   13 مجموعاً  واریز 
300 هزار ریال به حساب سوادآموزانی که در 

سال 94 قبول شدند، تصریح کرد: این نخستین 
است  سوادآموزی  آموزش  پاداش  واریز  مرحله 
با  نیز  مابقی  و  واریز  تعداد  این  به حساب  که 
به  مبالغ  این  بانکی  حساب  شماره  تصحیح 

حساب شان واریز خواهد شد.
وی تصریح کرد: در بهمن 1393 هیأت وزیران 
مصوب کرد که از ابتدای سال 94 مبلغ 134 

باسواد  که  افرادی  حساب  به  تومان  هزار 
می شوند، واریز شود که پیش بینی می کنیم در 
برنامه های  در  نفر  هزار   300 حدود   9۵ سال 
آنها  درصد   60 که  کنند  ثبت نام  سوادآموزی 

قبول می شوند.
به  سوادآموزی  پاداش  اینکه  بیان  با  باقرزاده 
شد،  خواهند  باسواد   9۵ سال  در  که  افرادی 
می شود،   واریز  آنها  حساب  به   96 سال  اوایل 
اظهار کرد: براساس آنچه که مصوب شده است، 
مبلغ 139 هزار و 600 تومان برای آنهایی که 
در سال 9۵ باسواد می شوند در نظر گرفته شده 

است.
حساب  به  فقط  شده  واریز  مبالغ  گفت:  وی 
افرادی که بیسواد مطلق و ایرانی باشند، واریز 

خواهد شد.
بر اساس آنچه که سازمان نهضت سوادآموزی 
افراد بیسواد مطلق چه  پیش بینی کرده است، 
و  می کنند  شرکت  سوادآموزی  دوره های  در 
عنوان  به  را  مبالغی  می شوند،  قبول  درنهایت 
این عدد  از دولت دریافت می کنند که  پاداش 

در هر سال متفاوت خواهد بود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خبرداد:

واریز پاداش به حساب سوادآموزان

قضاییه  قوه  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
سیاستگذاری  تخصصی  نشست  دومین 
در  گفت:  طالق  کاهش  و  کنترل  حوزه  در 
در  توافقی  و 1394 طالق  سال های 1393 
در  البته  و  داشت  قرار  صدر دعاوی خانواده 
اثر تالش نهادهای مرتبط کاهش یافته است. 

محمدباقر الفت با اشاره به بیانات رهبر معظم 
انقالب درباره اولویت کاهش طالق به عنوان 
راهکار مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی 
نهادهای  کار  دستور  در  موضوع  این  گفت: 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  جمله  از  مختلفی 
قضاییه  قوه  اجتماعی  معاونت  و  اجتماعی 

قرار گرفته است.وی با اشاره به وجود 160 
در  گذشته  سال های  در  طالق  پرونده  هزار 
دادگستری بیان داشت: متاسفانه طالق های 
عاطفی نیز وجود دارد که زوجین جدا از هم 

زندگی می کنند.
الفت با بیان اینکه مهمترین دستاورد مراکز 
توافقی  کاهش طالق های  کشور  در  مشاوره 
و  امروز  معتقدیم  داشت:  اظهار  است،  بوده 
می تواند  که  ابزار  مهمترین  فعلی  شرایط  با 
مشاوره  مراکز  ایجاد  دهد  کاهش  را  طالق 
افزود: در استان هایی که همکاران  است.وی 
ما با همکاری سازمان بهزیستی مراکز مشاوره 

تاسیس کرده اند نتیجه خوبی گرفته اند.
گفت:  تهران  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
ازدواج و طالق را باید در بستر جمعیتی مورد 
افزایش می  بررسی قرار داد. وقتی جمعیت 
باال  هم  طالق  و  ازدواج  میزان  بالطبع  یابد 
می رود.شهال کاظمی پور افزود: متاسفانه با 
اینکه نهادهای گوناگونی درباره آسیب های 
اجتماعی طالق وجود دارد، اما هنوز نتوانسته 
از  برخی  در  کنند.  مهار  را  معضل  این  اند 
خانواده  وزارت  بنام  نهادی  حتی  کشورها 
وجود دارد.کاظمی پور بیان داشت: متاسفانه 

زوج  یک  جدایی  درباره  زمانی  ها  مشاوره 
طالق  آستانه  در  زوج  که  گیرد  می  صورت 
 ، است  ازدواج  از  پیش  یا حداقل  و  هستند 
برای حل مشکل طالق  باید  در صورتی که 
صد قدم عقب تربرویم ،زیرا زمانی که دو نفر 
برای مشاوره برای ازدواج مراجعه می کنند 

یکدیگر را انتخاب کرده اند.
ادامه داد: آموزش  این استاد دانشگاه تهران 
زمینه  در  موثری  نقش  تواند  می  پرورش  و 
کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد و 

بستر نوع رفتار در آینده جوانان را بسازد.
وی با اشاره به مطالعات تطبیقی که در سال 
های 1384 تا 139۵ انجام داده است، گفت: 
بالطبع  یابد  می  افزایش  جمعیت  که  وقتی 
فزونی  اجتماعی هم  پدیده های  از  بسیاری 
می گیرد اما آنچه که مهم است نباید تعداد 

پدیده ها را فقط مورد بررسی قرار داد.
وی هنجار جهانی در خصوص میزان ازدواج 
و طالق را به ازای هر 10 در هزار ازدواج یک 

در هزار طالق عنوان کرد.
کاظمی پور در ادامه گفت: ازدواج را باید در 
میان  در  را  طالق  و  ازدواج  سنین  در  افراد 

افراد در معرض طالق بررسی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه عنوان کرد:

طالق توافقی در صدر دعاوی خانوادگی
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آگهی مفقودی
مدل201۵به  توسان  تیپ  هیوندای  استیشن  سواری  خودروی  سبز  برگ 
شاسی شماره  G4KEEU369۵92به  موتور  شماره  به  سفید  رنگ 

KMHJT81C8FU937890به شماره پالک24132-اروند مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط است.

 آبادان

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

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

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  13946033101000۵6۵2  مورخ 1394/12/18هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  خانم سریه سرلک  فرزند علی بشماره شناسنامه ۵  نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 148.22  متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروزو 
مجزی شده از پالک 933۵ فرعی از163 اصلی واقع در استان البرزناحیه دو کرج 
خریداری از مالک رسمی حسین حسینی شهر طرقی محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۵460
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/04/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/04/29

 منصور هدایت کار کفیل  ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فردیس
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

هیات   139۵/03/0۵ مورخ     139۵603310100000293 شماره   برابررای 
فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
تصرفات  دو  –ناحیه  کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای /خانم فریبرز حالل خور فرزند سیف اله بشماره 
به مساحت 70/۵2 متر  باب ساختمان   از تهران در یک  شناسنامه 631 صادره 
مربع پالک فرعی از اصلی مفروزو مجزی شده از پالک 463 فرعی از22 اصلی واقع 
در کالک خریداری از مالک رسمی آقای /خانم قنبر زارع محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۵348
تاریخ انتشار نوبت اول:139۵/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:139۵/04/14

 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس منصور هدایت کار 

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای   ۵ شعبه   ۵/230/9۵ کالسه  پرونده  حکایت  به 
است  نموده  را  وراثت  جوانرود خانم گالِویژ چراغ درخواست صدور گواهی حصر 
و بیان داشته شادروان رابعه حسینی در تاریخ 139۵/4/2 در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1- مراد چراغ  فرزند متوفی 

2-میرزا مراد چراغ  فرزند متوفی 
3-انور چراغ  فرزند متوفی 

4-ساالرچراغ  فرزند متوفی 
۵-پیمان چراغ  فرزند متوفی 
6-گلباغ چراغ  فرزند متوفی 

7-حسین چراغ  فرزند متوفی 
8-سرگل چراغ  فرزند متوفی 

9-پرشنگ چراغ  فرزند متوفی 
10 -منیره چراغ  فرزند متوفی 
11 - مریم چراغ  فرزند متوفی 

12 - فخری چراغ  فرزند متوفی 
13 - گالِویژ چراغ  فرزند متوفی 

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

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

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه   9109988404301310 کالسه  پرونده 

جوانرود )101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵0997846130014۵ 
شاکی: آقای ابوبکر اردالن به نشانی روانسر شهرک ویس پشت خدمان کشاورزی

مصطفی  آقای   -2 خان  محمود  فرزند  نژاد  عبدالهی  محمد   -1 اقای  متهمین: 
خسروی 3- آقای حمزه عبداللهی نژاد فرزند محمد همگی به نشانی جوانرود جنب 
بیمارستان فرهنگیان فاز 2 بلوک ۵  3- آقای محمد خیری فرزند فتاح به نشانی 

جوانرود روستای سفی آباد
اتهام: مشارکت در ایراد جرح عمدی

رای دادگاه- در خصوص اتهام آقایان 1- محمد عبدالهی نژاد فرزند محمود خان 
محمد  آقای   -3 ساله  محمد 17  فرزند  نژاد  عبداللهی  آقای حمزه   -2 ساله   ۵1
بر مشارکت  آقای مصطفی خسروی همگی دائر  فتاح 30 ساله 3-  خیری فرزند 
به  عنایت  با  دادگاه  اردالن  ابوبکر  آقای  به  نسبت  عمدی  بدنی  صدمه  ایراد  در 
پزشکی  گواهی  انتظامی،  مرجع  گزارش   ، شاکی  شکایت  خصوصا  پرونده  اوراق 
قانونی، اظهارات مطلعین مضبوط در پرونده، متن کیفر خواست صادره از دادسرای 
به  بر متهمین موصوف محرز است و مستند  انقالب شهرستان روانسر  عمومی و 
اسالمی مصوب سال 1392  قانون مجازات  از  مواد 714-710-709-449-442 
متهمین موصوف را به پرداخت یک درصد دیه کامله بعوان دیه و بابت یک مورد 
جرح حارصه در ناحیه گونه راست و پرداخت نیم درصد دیه کامله بعنوان دیه و 
بابت یک مورد جرح حارصه در ناحیه قدام گردن و پرداخت شش دینار بعنوان دیه 
و بابت سه مورد کبودی در نواحی سمت گرده ، مچ پای چپ و گونه راست در حق 
آقای ابوبکر اردالن محکوم می نماید رای صادره نسبت به متهمین ردیف اول الی 
سوم حضوری محسوب و با توجه به مقادیر دیه قطعی است و نسبت به متهمیم 
ردیف چهارم غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این دادگاه می باشد.
رئیس دادگستری و دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه کیفری دو جوانرود 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود طبق ماده 3 قانون آیین نامه اجرایی 
قانون تعیین تکلیف متقاضی هایی که با استفاده از قانون مذکور تقاضای صدور 
سند مالکیت مستحدثات متصرفی و مفروزه خود را نموده اند و هیات حل اختالف 
رای به صحت وقوع بیع و تصرفات آنان صادر نموده اند، لذا جهت اطالع عموم در 
دو نوبت به شرح ذیل آگهی می شود، چنانچه اشخاصی به مورد تقاضا اعتراض 
اداره  به  این آگهی اعتراض خود را  انتشار مدت اول  از  دارند ظرف مدت دو ماه 
ثبت جوانرود تحویل تا موضوع جهت رسیدگی به دادگستری محل احاله گردد و 
در صورت عدم وصول اعتراض سند مالکیت در مهلت مقرر قانونی صادر می شود، 

صدور سند مالکیت مانع متضرر به مراجع قضایی نخواهد شد.
امالک واقع در بخش 13 کرمانشاه

1- خانم زینب نوروزی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 128/37 متر مربع 
احداثی  در پالک 1 اصلی انتقالی از امین رستمی و غیره

مربع  متر   176/10 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  احمدی  علی  آقای   -2
احداثی در پالک 106 فرعی انتقالی از محمد محمد نیاء

3- خانم بهیه اسماعیلی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 12۵/7۵ متر مربع 
احداثی  در پالک 106 فرعی انتقالی از کاکا حسن محمدی

مربع  متر   86/10 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  احمدی  ثوبیه  خانم   -4
احداثی  در پالک 108 فرعی انتقالی از وراث حسین وکیلی

۵- محمد امین سعیدی تبار ششدانگ یک باب خانه به مساحت 129/94 متر مربع 
احداثی  در پالک 109 فرعی واگذاری از فتح اله عزیزی

6- آقای اسماعیل احمدی 4/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۵1/39 متر مربع احداثی  در پالک 110 فرعی واگذاری از سعیدامینی و غیره

7- آقای سالم حسینی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۵0 متر مربع احداثی  
در پالک 119 و 120 فرعی واگذاری از اخوان صادری و صدیقی

8- آقای طاهر محمدی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 14۵/12 متر مربع 
احداثی  در پالک 128 فرعی واگذاری از عبداله شاهوردی

مربع  متر   134/4۵ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  کرد  سعداله  آقای   -9
احداثی  در پالک 129 فرعی واگذاری از اخوان محمدزاده

10- آقای عبدالرحمن شبرنگ ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/66 متر 
مربع احداثی  در پالک 14۵ فرعی واگذاری از شهرداری جوانرود

به مساحت 12۵/60 متر مربع  باب خانه  آقای فرهاد عبدی ششدانگ یک   -11
احداثی  در پالک 148 فرعی واگذاری از احمد میر احمدی

12- آقای عزیز مریدی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 73متر مربع احداثی  
در پالک 1۵6 و1۵8و3179 فرعی واگذاری از برزو سلیمی

13- خانم معصومه میرکی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 96/91 متر مربع 
احداثی  در پالک 1۵9و160 فرعی واگذاری از احمد غفوری و غیره

14- آقای جوهر عبدی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/70 متر مربع 
احداثی  در پالک 1۵9 و160 فرعی واگذاری از سعید امینی و غیره

1۵- خانم کوکب ویسی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/83 متر مربع 
احداثی  در پالک 1۵9 و 160 فرعی از احمد غفوری و غیره

16- آقای سردار ویسی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 132/39 متر مربع 
احداثی  در پالک 1۵9و160 فرعی واگذاری از احمد غفوری و غیره 

17- آقای محسن خدادادی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 40/88 متر مربع 
احداثی  در پالک 1629 فرعی از ۵4 اصلی سرخیدر واگذاری از اقبال محمدی

 انتشار نوبت اول: 9۵/4/14  انتشار نوبت دوم: 9۵/4/29
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود – عزیزی

آگهی احضار متهم 
دادیاری  نهم  شعبه   9۵09986697800084 شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای مهران شعبان فرزند عباسعلی 
به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور .

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه   9۵0998661090014۵ کالسه  پرونده 
 9۵09976610900337 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خواهان : آقای حسن کمالوند فرزند روح اله با وکالت آقای سعید رحیمی فرزند 
امام روبروی دادگاه  آباد خ  به نشانی استان لرستان شهرستان خرم  عبدالحسین 
بیگی فرزند  تا اسمعیل  انقالب پالک 10۵6 همراه 09166611634 و خانم بی 
ذبیح ا... به نشانی استان لرستان –خرم آباد خ امام روبروی دادگاه انقالب پالک 
دفتر وکالت 10۵6 همراه 09163619723 – خوانده :زهره دانشور عفیف فرزند 
2-مطالبه  مجدد  ازدواج  :1-تجویز  خواسته   – المکان  مجهول  نشانی  به  الیاس 

خسارت دادرسی 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست آقای حسن کمالوند فرزند روح اله با وکالت 
دانشور  زهره  خانم  به طرفیت  بیگی  اسمعیل  تا  بی  خانم  و  رحیمی  آقای سعید 
عفیف فرزند الیاس به خواسته تقاضای صدور حکم به تجویز مجدد دادگاه با عنایت 
به جامع اوراق و محتویات پرونده و رونوشت سند ازدواج شماره 46۵ که در دفتر 
رسمی ثبت ازدواج شماره 19۵ شهرستان تهران ثبت گردیده وجود علقه زوجیت 
دائم بین آنها محرز و مسلم است دادگاه با استدالل به اینکه اوال: وکیل خواهان به 
شرح دادخواست آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم نموده و از طرفی به شرح 
صورت جلسه رسیدگی محل اقامت خوانده را کشور کانادا اعالم داشته است که با 
این توصیف اگر محل اقامت خوانده کانادا است اعالم ادرس مجهول المکان خالف 
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و از طرفی محل اقامت خوانده مشخص 
است ثانیا: حسب مفاد گواهی گواهان وی خواهان از خوانده دارای سه فرزند می 
باشد و خوانده به کانادا نزد فرزندانش رفته است که با این توصیف البد خواهان 
از طریق تلفن و غیره با فرزندان و همسرش در تماس می باشد و آدرس دقیق 
آنها هم می داند و از طرفی هیچ دلیلی اعم از ضبط مکالمات وی با همسرش در 
اعالم آدرس  ننموده است و  ارائه  به دادگاه  به زندگی  بازگشت  تقاضای  خصوص 
مجهول المکان بودن خوانده فیه تامل ثالثا: خواهان مدعی است هفت سال است 
خوانده به کشور کاندا رفته است و اگر در عسر و حرج قرار داد چطور در این مدت 
طرح دعوای الزام به تمکین وی تقاضا ننموده و از طرفی تقاضای اذن ازدواج مجدد 
بدون اعالم تقاضای تمکین یکنوع عقاب بال بیان است رابعا : حسب مفاد شرط 
ضمن عقد نکاح بین طرفین ازدواج مجدد خواهان منوط به اذن زوجه اولی است 
که خواهان دلیلی بر تحقق این به دادگاه ارائه ننموده است علی ایحال بنا به مراتب 
فوق خواسته خواهان مطابق قانون طرح نگردیده است به استناد ماده 2 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی.

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه   9409986610700662 کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره خواهان : آقای فتح اله مرادی 
پور فرزند علی قدم به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد خیابان 60 متری 
خیابان سپاهان ساختمان آرامش طبقه سوم واحد ششم منزل امین غالمی چگنی 
اباد  – شهرستان خرم  لرستان  نشانی  به  لطفی  : 1-آقای غالمرضا  – خواندگان 
خاتم االنبیاء خیابان دهخدا کوچه اول شهید خسروی سمت راست بن بست اول 
2-آقای فرزین یعقوبی همگنی فرزند فریدون به نشانی مجهول المکان – خواسته 

: 1-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2-مطالبه وجه چک 
رای دادگاه : در رابطه با دعوای آقای فتح اله مرادی پور فرزند علی قدم به طرفیت 
1-آقای فرزین یعقوبی همگنی فرزند فریدون 2-غالم رضا لطفی به خواسته اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی موضوع پرونده حاضر به این شرح که خواهان اظهار داشته 
توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته و جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه 
اتفاق  به  محلی و نیز گواهی گواهان استناد جسته که گواهان در محضر دادگاه 
به عدم تمکن مالی خواهان گواهی داده اند و خوانده نیز حاضر نشده و الیحه ای 
نیز ارسال ننموده است دادگاه با توجه به مراتب پیش گفته دعوی خواهان را وارد 
دانسته و در اجرای مواد ۵04 و ۵06 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی حکم به پذیرش اعسار )موقتی ( خواهان از پرداخت هزینه 
دادرسی صادر و اعالم می نماید رای دادگاه حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل رسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان خرم آباد – اکبر امرایی. 

متن آگهی 
در پرونده کالسه فوق الذکر این شعبه آقای ساسان بازگیر فرزند عبداله به اتهام ایجاد 
مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت آقای علیرضا مقدم تحت تعقیب قرار گرفته با 
عنایت به عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی و در اجرای مقررات ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یکماه از تاریخ 
صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. 
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – هاشم هاشمی فرد. 

روزه داران مکمل مصرف کنند؟

مکمل مولتی ویتامین برای افرادی که مشکل یا 
کمبودی ندارند ضرورت ندارد. در واقع اگر برنامه 
غذایی روزهداران به گونه ای تنظیم شود که مواد 
غذایی مورد نیاز به مقدار کافی به بدن شان برسد 
و همه گروه های غذایی شامل گروه شیر و لبنیات 
تازه، گروه نان و غالت سبوس دار، گروه سبزی ها، 
میوه و صیفی ها، گروه گوشت های کمچرب و پنیر و 
تخم مرغ و مغزدانه ها  حتما در برنامه روزانه گنجانده 
شود این افراد هم به مکمل ویتامین نیاز ندارند چون 
شرایط ایده آل تغذیه این است که همه افراد بتوانند 
تمام مواد مغذی مورد نیاز خودشان را از خوراک ها 
تامین کنند. کسانی که در معرض خطر هستند و به 
دالیلی این احتمال وجود دارد که دچار کمبود های 
خاص شوند، باید با نظر متخصص مربوطه مکمل ها 
را برای مدتی خاص مصرف کنند و نباید خودسرانه 

سراغ این قبیل مکمل های مولتی ویتامین بروند.

خوشمزه های مضر
بامیه  و  زولبیا  رمضان  ماه  معروف  شیرینی 
است که البته در گروه مواد غذایی ناسالم جای 
می گیرد. در مجموع هر گرم از شیرینی جات 4 
کیلو کالری انرژی دارند اما زمانی که بعد از چند 
ساعت گرسنگی به مقدار زیاد مصرف می شوند، 
می گذارند  تاثیر  قند خون  ناگهانی  باالرفتن  در 
و بدین ترتیب افراد سالم نسبت به این افزایش 
پیامد آن  قند خون واکنش نشان می دهند که 
در  ترتیب  بدین  است.  انسولین  ترشح  افزایش 
کرده  افت  شدت  به  خون  قند  کوتاهی  فاصله 
این  می آید.  به وجود  خون  قند  در  نوساناتی  و 
موضوع با گرسنگی شدید همراه است. در نتیجه 
فرد مجبور می شود در فواصل کوتاه غذا بخورد 
و سیری مطلوبی به دست نمی آورد که همه این 
اثر  بدن  دریافتی  کالری  روی  در مجموع  موارد 
منفی بر جای می گذارد. همچنین زولبیا و بامیه 
مضر  چربی های  از  توجهی  قابل  مقادیر  حاوی 
به دلیل فرآیند سرخ کردن در روغن و در دمای 
باالست که کالری دریافتی را باالتر می برد و جزء 

چربی های بسیار مضر است.

شیرینی های مفید
زمان مصرف قندهای ساده )مانند خرما، عسل 
که  است  افطار  شروع  داری  روزه  ایام  در  و...(  
مصرف آنها به مقدار کم توصیه می شود. به طور 
یا  خرما  عدد   3 یا   2 حداکثر  می توانید  مثال 
حل  شیر  داخل  را  عسل  غذاخوری  قاشق  یک 
کنید تا قند بدن تان تامین شود. بدین ترتیب 
هنگام  کرده اند  افت  بدن  در  که  ساده  قندهای 
افطار دوباره به بدن می رسد. نکته دیگر این است 
هیچ  به  هنگام سحر  ساده  قندهای  مصرف  که 
عنوان توصیه نمی شود چون به طور ناگهانی قند 
خون را باال می برند، ترشح انسولین زیاد می شود 
و در ساعت های اولیه روز فرد به شدت احساس 
گرسنگی می کند. بنابراین مقادیر زیاد قند ساده 

در وعده سحر توصیه نمی شود.

پریز هوشمندی
 که همه مشکالت وای فای 

را حل می کند

اینترنت  کاربران  اکثر  که  از مشکالتی  یکی 
با روترهای وای فای دارند، نیاز به ریست یا 
مواقعی  در  آن ها  کردن  روشن  و  خاموش 
مشاهده  اینترنت  در  اختالالتی  که  است 
می شود. اغلب اوقات این کار موجب می شود 
اما  برگردد.  عادی  حالت  به  چیز  همه  تا 
روترها  این گونه  دارندگان  همه  تقریبا 
یا  روترها  معترض اند.  مسئله  یک  به  نسبت 
دکمه  این که  یا  ندارند  ریست  دکمه  اصال 
نامناسب  جاهای  در  و  ریز  به قدری  آن ها 
عصبانیت  باعث  که  شده  تعبیه  دستگاه 

می شود. کاربر 
حل  مشکل  این   Reset Plug با  اما 
پریز  یک  حقیقت  در  وسیله  این  می شود. 
که  است  وای فای  روتر  برای  هوشمند  برق 
فقط با یک هدف ساخته شده: مانیتور کردن 
آن  کردن  ریست  و  خانگی  اینترنت  ارتباط 
شاید  اما  اختالل.  گونه  هر  بروز  صورت  در 
 Reset Plug برای کاربران بهترین نکته
کاربر  این که  یعنی  است.  آن  بودن  خودکار 
این  و  ندارد  انجام ریست دستی  به  احتیاج 
را  دستگاه  خودکار  کامال  به صورت  وسیله 
داده  هشداری  نه  کاربر  به  می کند.  ریست 
و الگین  اپلیکیشن  به یک  نیاز  نه  می شود؛ 
کردن به آن دارد و نه این که نیاز دارد تا از 

برخیزد. صندلی خود 
تحت  اپ  یک  طریق  از  وسیله  این  تنظیم 
انتظار  زمان  می توان  می شود.  انجام  وب 
مشکل  دچار  اینترنت  که  مواقعی  برای 
پریز  به صورت دستی ست کرد.  را  می شود 
استاندارد  از   Reset Plug هوشمند 
کانال  و  می کند  استفاده   802.11n
می کند.  مانیتور  را   2.4GHz وای فای 
با  می توانند  هم   ۵GHz روترهای  یعنی 
نمی توان  ولی  کنند  کار  هوشمند  پریز  این 
استفاده   ۵GHz کانال  برای  فقط  آن را 
با  که  است  به ذکر  الزم  هم چنین  کرد. 
از   60MB ماه  هر  فوق  هوشمند  پریز 
صفحه  در  می شود.  مصرف  اینترنت  حجم 
است  بهتر  آن گفته شده  متداول  سئواالت 
وصل  پریز  این  به  را  روتر  هم  و  مودم  هم 

. کنید
این پریز قیمت 60 دالری  تنها نکته منفی 
می رسد.  به نظر  باال  کمی  که  است  آن 
و  اینترنت  اختالالت  از  که  کاربرانی  اما 
ناراضی  وای فای  روتر  به  مربوط  مشکالت 
پول  این  که  دارد  ارزش  هستند  کالفه  و 
هر  حال  به هر  کنند.  پرداخت  آن  برای  را 
خانه  داخل  هوشمند  وسایل  تعداد  چقدر 
بیشتر شود نیاز به ارتباطات وای فای بیشتر 

می شود.

رمضانه گوناگون
کامال  زندگی  که  بگوید  تواند  می  کسی  ندرت  به 
بدون استرسی دارد. فرقی نمی کند شرایط زندگی 
شما چیست، اما به احتمال زیاد استرس به شکلی 
در زندگی روزمره تان نقش دارد. به ندرت کسی می 

تواند بگوید که زندگی کامال بدون استرسی دارد.
و  است  الزم  افراد  همه  برای  آرامش  داشتن   
اینکار  برای  نیست.  به آن کار دشواری  دست یافتن 
نیازی به حمام آبگرم و یا رفتن به خلوتگاه ندارید. 
با استفاده از روش های زیر می توانید استرس خود را 

کاهش دهید و آسوده خاطر باشید.

ذهن خود را متمرکز کنید
به  می تواند  روز  هر  در  ذهنی  تمرین   دقیقه  چند 
نشان  تحقیقات  کند.  کمک  شما  استرس  کاهش 
می دهد که مدیتیشن روزانه ممکن است مسیرهای 
عصبی مغز را تغییر دهد و از اضطراب شما کم کند.
این کار ساده ای است. صاف بنشینید و هر دو پای 
خود را روی زمین بگذارید. چشمان تان را ببندید. با 
صدای آهنگین و آرام جمالت مثبتی مانند »من در 
آرامش هستم.” یا »من خودم را دوست می دارم.” را 
را روی شکم  زمزمه کنید. یک دست خود  با خود 
قرار دهید تا زمزمه شما با تنفس تان هماهنگ باشد. 
ابری  مانند  منحرف  افکار  هرگونه  تا  دهید  اجازه 

شناور از ذهن شما بیرون رود.

در زمان حال قرار گیرید
۵ دقیقه به خود فرصت دهید و تنها روی یک رفتار 
مشخص با دقت تمرکز نمایید. به این موضوع توجه 
با  چگونه  هوا  جریان  رفتن  راه  زمان  در  که  کنید 
چگونه  پاهایتان  و  می کند  پیدا  تماس  شما  صورت 
لحظات خود  از  می کنند.  را حس  زمین  با  برخورد 
و طعم هر تکه غذایی که میل می کنید لذت ببرید.
تمرکز می کنید،  احساسات خود  روی  بر  که  زمانی 

توجه کمتری به گذر زمان خواهید داشت.
 

نفس عمیق بکشید
۵ دقیقه استراحت کنید و روی تنفس خود تمرکز 
چشمان  که  حالی  در  بنشینید،  صاف  داشته باشید. 
خود را بسته اید، یکی از دست ها را روی شکم خود 
قرار دهید. به آرامی و از طریق بینی تنفس کنید. 
از طریق شکم  تنفس شده  احساس کنید که هوای 
جریان پیدا می کند و تا رسیدن به باالی سر ادامه 
می یابد. این روند را به شکل معکوس از طریق بازدم 
دهان خود تکرار کنید.تنفس عمیق با کاهش ضربان 

قلب و فشار خون از تاثیرات استرس می کاهد.
 

با بدن خود هماهنگ باشید
به طور ذهنی بدن خود را بررسی کنید تا دریابید که 
چگونه استرس در هر روز روی شما تاثیر می گذارد. 
به پشت دراز بکشید یا پاهای خود را روی زمین قرار 
دهید و بنشینید. با شروع از نوک انگشتان تا رسیدن 
به پوست سر، به احساسات خود فکر کنید.به آرامی 
بدون اینکه احساس سفت و سختی داشته باشید یا 
بخواهید چیزی را تغییر دهید، تمرکز کنید. به مدت 
1 تا 2 دقیقه، با هر تنفس عمیقی که انجام می دهید 
به جریان هوایی که به هر بخش از بدن شما منتقل 
می شود فکر کنید. این فرآیند را با تمرکز روی بدن 
خود تکرار کنید و روی احساساتی که در هر قسمت 
از بدن شما اتفاق می افتد دقت ویژه ای داشته باشید.

به محیط بیرون بروید
ابزارهایی  بهترین  از  یکی  اجتماعی  شبکه های 
است که از طریق آن می توانید روی اضطراب خود 
صورت  به  )ترجیحا  دیگران  با  داشته باشید.  کنترل 
رو در رو( گفت وگو کنید، یا حداقل با آن ها تماس 
تلفنی داشته باشید. از احواالت یکدیگر باخبر شوید. 
با داشتن ارتباط قوی با مردم می توانید به چشم انداز 

روشن و تازه ای دست پیدا کنید.
 

با صدای بلند بخندید
و  تلویزیونی  طنزهای  تماشای  با  کنید  سعی 
با  گفت وگو  یا  مصور،  کتاب های  خواندن  ویدیویی، 
کسی که شما را شاد می کند، وضعیت روحی خود 

را بهبود دهید.
 یک کلیپ خنده دار تماشا کنید. تحقیقات نشان 

داده است دیدن یک چیز جالب و خنده دار، بخشی 
از مغز را که واکنش روانی آرامبخش بروز می دهد 
فعال می نماید و سبب آرامش می شود. این اتفاق 
منجر به کاهش استرس و افزایش شادی می گردد.

از خمودگی بیرون بیایید
و  گردن  اطراف  را  آبگرمی  کیسه  دقیقه   10 تا 
و  ببندید  را  چشم ها  دهید.  قرار  خود  شانه های 
ماهیچه های  و  سینه  قفسه  باالی  گردن،  صورت، 
استفاده  با  و  بردارید  را  کیسه  کنید.  شل  را  پشت 
ماساژ  را  نرم عضله ها  یا غلطک  تنیس  توپ  از یک 
توپ  به  قرار دهید.  دیوار  و  بین کمر  را  دهید.توپ 
تکیه دهید و به مدت 1۵ ثانیه فشار مالیمی را ایجاد 
کنید. پس از آن توپ را به نقطه دیگری حرکت داده 

و فشار دهید.

موسیقی گوش کنید
تحقیقات نشان می دهد که گوش دادن به موسیقی 
آرام بخش می تواند موجب کاهش فشار خون، ضربان 
قلب و اضطراب شود. لیستی از این نوع آهنگ ها یا 
متالطم،  جویبار  اقیانوس،  )مانند  طبیعت  صداهای 
به ذهن خود  و  را جمع آوری کنید  پرندگان(  آوای 
یا  موسیقی،  آالت  ملودی ،  روی  تا  دهید  اجازه 

تمرکز کند. همچنین می توانید  قطعه  این  خواننده 
موسیقی های شاد را با خود زمزمه کنید یا با خروج 

صدا از ریه های خود شروع به آواز خواندن کنید! 

سپاس گذار باشید
لیستی از یک یا چند مورد از چیزهایی را که باید 
قدردانشان باشید در کنار خود )نزدیک تخت خواب، 
به  تا  دارید  نگه  میزکار(  روی  یا  کیف پول  داخل 
در  که  خوبی  نعمت های  همه  یادآوری  برای  شما 
نعمت ها،  کند.شکرگذاری  کمک  هست  کنارتان 
می کند.از  دور  شما  از  را  منفی  نگرانی های  و  افکار 
دوست داشتنی  تجربه های  نوشتن  برای  لیست  این 
آفتابی و دلپذیر  لبخند یک کودک، یک روز  مانند 
نکنید  فراموش  کنید.  استفاده  سالمتی  داشتن  و 
مانند  زندگی  شاد  و  مهم  اتفاق های  برای  که 

که  بگیرید.زمانی  جشن  جدید  شغل  به  دست یابی 
دقیقه  چند  می کنید،  تشویش  و  اضطراب  احساس 
به نوشته های خود فکر کنید تا موضوعاتی که واقعا 

برای شما اهمیت دارند یادآوری شوند.

تحرک داشته باشید
ایجاد  دونده  یک  در  که  آرامشی  به  رسیدن  برای 
ورزش های  تمامی  نیست.  دویدن  به  نیاز  می شود، 
می تواند  پیاده روی،  و  یوگا  جمله  از  مختلف، 
مواد  انتشار  به  کمک  با  را  اضطراب  و  افسردگی 
شیمیایی مفید مغز کاهش دهد. می توانید این کار را 

با یک پیاده روی سریع آغاز کنید،
بیشماری  فواید  روی  پیاده  که  دانید  می  حتما   
پیاده  دیگر،  هوازی  فعالیت  هر  مانند  درست  دارد. 
بدن می شود، که  اندورفین در  افزایش  باعث  روی 
افسردگی خفیف را فرو نشانده و حس و حال خوبی 
می دهد. در نتیجه استرس کمتری خواهید داشت 
داشتید،  فرصت  وقت  هر  بود.  خواهید  هوشیارتر  و 

بیرون بروید و قدم بزنید.
داده که وقت سپری کردن  نشان  زیادی  مطالعات 
در بیرون خانه، یکی از بهترین راه ها برای تسکین 
استرس است و می تواند میزان انرژی و حافظه را تا 
20 درصد افزایش دهد. بازهم تحقیقات نشان داده 

حالت  در  را  مغز  سبز،  فضای  در  روی  پیاده  است 
مدیتیشن قرار می دهد.

تغذیه سالم تری داشته باشید
روان  به  وابسته  استرس،  از  بزرگی  بخش  چند  هر 
است، اما عوامل جسمی زیادی هم وجود دارند که 
منجر به این واکنش طبیعی انسان در برابر خطر می 
شوند. برای تسکین و تخفیف استرس، ابتدا مطمئن 
بخش  دارید.  درستی  رفتار  تان  بدن  با  که  شوید 
زیادی از این مراقبت و توجه ، مربوط به تغذیه است.
هیچ غذای جادویی » ضداسترس » ی وجود ندارد. 
اما تغذیه قلیایی به جای تغذیه اسیدی برای کاهش 
استرس توصیه می شود. غذاهایی که خواص قلیایی 
شیرین،  لیمو  شیرین،  جوش  مانند:  دارند  زیادی 
عدس، پیاز، آناناس، تخمه کدو، تمشک سیاه، سیب 

زمینی شیرین، آب سبزیجات و هندوانه است.

صبح ها زودتر بیدار شوید
از  زودتر  دارد که هرچه  قطعا حقیقت  این موضوع 
خواب بیدار شوید، کمتر در معرض استرس هستید. 
1۵ تا 20 دقیقه زودتر بیدار شدن، بیشتر به نفع تان 

است تا 1۵ تا 20 دقیقه بیشتر خوابیدن.
داشته  خودتان  برای  بیشتر  وقت  کمی  اگر 
نخواهید  گیجی  و  عجله  احساس  ها  باشید، صبح 
از خانه خارج شوید  بدون عجله  توانید  کرد، می 

بیشتر. اعتمادبنفس  و  آمادگی  یعنی  این  و 
خیلی از افراد مثل موشک از خانه خارج می شوند 
این  از  بهتر  اوضاعی  و  حال  روز  در طول  دیگر  و 

داشت! نخواهند 

اجازه دهید استرس به شما انگیزه دهد
صد  طور  به  را  استرس  توانید  نمی  که  آنجایی  از 
از بهترین  از زندگی تان حذف کنید، یکی  درصد 
که  است  این  دهید  انجام  توانید  می  که  کارهایی 
اصال  بدهد.  انگیزه  شما  به  استرس  دهید  اجازه 
و  روانی  های  واکنش  است!  همین  برای  استرس 
است  این  برای  دارد،  بر  در  استرس  که  جسمی 
کند  تشدید  و  برساند  اوج  به  را  ما  های  که حس 
آن  از  یا  بجنگیم  خطر  با  تا  بدهد  قدرت  ما  به  و 

کنیم. فرار 
به  دست  آمد،  تان  سراغ  به  استرس  اگر  بار  این 
تان  هفتگی  کارهای  حجم  درمورد  شوید.  کار 
بیشتر  ساعت  سه  امشب  همین  دارید؟  استرس 
در  بیفتید.  جلو  کارتان  در  فردا  تا  بمانید  بیدار 
شغل  یک  دارید؟  استرس  درآمدتان  کمبود  مورد 
به  بیشتری  پول  کمی  تا  کنید  انتخاب  جانبی 
دست  و  استرس  از  مثبت  استفاده  بیاورید.  دست 
به کار شدن، یکی از موثرترین شیوه های تسکین 

استرس است.

یاد بگیرید که استرس تان را مدیریت کنید
نمی  شما  است.  غیرممکن  بودن  استرس  بدون 
را  برانگیز  استرس  عوامل  تمام  راحتی  به  توانید 
این  محض  به  چون  کنید،  حذف  تان  زندگی  از 
ظاهر  فورا  دیگر  یکی  زنید،  می  کنار  را  یکی  که 
را  استرس  مدیریت  که  است  الزم  اما  شود!  می 
شده  آن  تاز  و  تاخت  مانع  بتوانید  تا  بگیرید  یاد 
و مهارش کنید. نکات گفته شده را به یاد داشته 
کم  دست  را  بودن  آرام  فواید  هرگز  و  باشید 

نگیرید.

روشهایی برای کاهش سریع استرس
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تاکید پرسپولیس بر پیگیری پرونده جدایی رضاییان

باشگاه پرسپولیس پیگیری حقوق خود در ارتباط با قرارداد مدافع 
فدراسیون  و  لیگ  از طریق سازمان  را  فصل گذشته سرخپوشان 

فوتبال ایران دنبال می کند.
مربوط  مسائل  طاهری،  اکبر  علی  اعالم  بنابر  و  ایسنا،  گزارش  به 
به قرارداد رامین رضائیان و احقاق حقوق مادی و معنوی باشگاه 
برابر اقدام یک سویه از طرف بازیکن در قطع همکاری با مدارک و 
مستندات محکمی که ارائه شده است از طریق سازمان لیگ برتر و 

فدراسیون فوتبال ایران دنبال می شود.
باشگاه پرسپولیس با توجه به اینکه تعهدات خود را با طبق مدارک 
قرارداد  شمردن  محترم  خواهان  است،  رسانده  انجام  به  موجود 
فی مابین و اجرای آن است. بدیهی است با توجه به همین مساله و با 
عنایت به خواسته بر حق میلیون ها هوادار پرسپولیس، کلیه اقدامات 
الزم برای تحقق این امر از طریق فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
در حال انجام است. باشگاه پرسپولیس همچنین بار دیگر بر پیگیری 
حقوق خود و خواسته هواداران در فضایی حقوقی و به دور از تنش ها 

و حاشیه های غیر ضروری تاکید می کند.

هفت بازیکن استقالل ثبت کردند

هفت بازیکن تیم فوتبال استقالل قرارداد خود را با این باشگاه به 
ثبت رساندند.

به  گزارش  ایسنا، محمد حسین کنعانی زادگان، علی قربانی، هرائر 
مگویان، میثم مجیدی، بهنام برزای، آرش افشین و فرشید اسماعیلی 
هفت بازیکن تیم فوتبال استقالل بودند که روز یکشنبه با حضور 
در هیات فوتبال استان تهران قراردادشان را با این باشگاه به ثبت 
رساندند. کنعانی زادگان و قربانی زودتر از بازیکنان دیگر در هیات 

فوتبال استان تهران حاضر شدند.

دونده ماراتن المپیکی به کنیا رفت

محمد جعفر مرادی برای آغاز دور جدید تمریناتش به کنیا سفر کرد.
المپیکی  ماراتن  دونده  مرادی،  محمدجعفر  ایسنا،  گزارش  به 
کشورمان، با هدف برپایی اروی آماده سازی پیش از رقابت های 

المپیک ریو، تهران را به مقصد کنیا ترک کرد.
مرادی دور جدید تمریناتش را به مدت 37 روز در یکی از کمپ های 

ورزشی دو و میدانی کاران کنیا، در شهر الدورت سپری می کند.
وی سهیمه حضور در بازی های المپیک ریو را با ثبت زمان 2 ساعت 

و 17 دقیقه و 41 ثانیه در ماراتن 201۵ دوبی کسب کرد.

آغاز تمرینات بانوی المپیکی ایران در رشت

اعضای تیم ملی تکواندوی زنان برای برپایی تمرینات مشترک با تیم 
منتخب استان گیالن، راهی رشت شدند.

ایسنا، در راستای آمادگی بیشتر کیمیا علیزاده، تنها  به گزارش 
اعضای  ریو 2016،  بازی های  در  ایران  تکواندوی  المپیکی  بانوی 
تیم ملی زنان با ترکیب کیمیا علیزاده و دو حریف تمرینی او حنانه 
همتی و هانیه اخالقی، برای برپایی اردویی مشترک با تیم منتخب 
استان گیالن، راهی رشت شدند و اولین تمرین خود را روز شنبه 

برگزار کردند.
»مهرو  عهده  بر   2016 ریو  المپیک  بازیهای  در  علیزاده  هدایت 
»ندا  تکواندوی کشورمان  ملی  تیم   اردوهای  در  و  است  کمرانی« 

رستاد« به عنوان Trainer در کنار کمرانی فعالیت می کند.

بازیکن عراقی خشم سعودی ها را برانگیخت

بازیکن تیم ملی فوتبال عراق با منتشر کردن ویدئویی از خود به 
سعودی ها تاخت و بیزاری خود را نسبت به آنها نشان داد.

عباس،  باسم  عربی،  اسپورت  یورو  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
بازیکن تیم ملی فوتبال عراق با منتشر کردن ویدئویی از خود خشم 
سعودی ها را برانگیخت و باعث شد تا در فضای مجازی واکنش های 

بسیار تندی به این بازیکن صورت گیرد.
این بازیکن عراقی در این ویدئو لباس نظامی گروه حشد شعبی را 
بر تن می کند و علیه داعش در شهر فلوجه سنگر گرفته است. یکی 
از همرزمان این بازیکن عراقی از او می خواهد که یک عکس با هم 
بگیرند و او این گونه پاسخ می دهد:«من االن در حال بازی کردن 

علیه سعودی ها هستم«.
این جمله ای که باسم عباس بر زبان آورده، حسابی سعودی ها را 
خشمگین کرده و بازتاب بسیار زیادی در رسانه های عربستانی و دیگر 

کشورهای عربی داشته است.

زنان کبدی باز ایران بر سکوی سوم آسیا ایستادند

تیم ملی کبدی زنان ایران در چهارمین دوره رقابت های کبدی آسیا 
با شکست برابر تایلند به مدال برنز و سوم آسیا دست یافت.

این رقابت ها از هفتم تیرماه در شهر پوسان کره جنوبی آغاز شد 
و تیم زنان ایران که در گروه نخست این رقابت ها با تیم های کره 
جنوبی، تایوان و ترکمنستان همگروه بود،  با غلبه بر آنها، به عنوان 

صدرنشین به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.
نمایندگان ایران در فینال رقابت ها با نتیجه 29 بر 31 مغلوب تایلند 

شدند و به مقام سوم آسیا رسیدند.
زهرا عباسی، مرضیه جعفری، مرضیه عشقی، نفیسه حسینی نسب، 
رویا داودیان، رویا لک علی آبادی، فاطمه کرمی، زهرا کریمی، زهرا 
آستارکی و زهرا احسانی ملی پوشان ایران در این دوره از رقابت های 
کبدی بانوان آسیا هستند. تیم ملی کبدی ایران، پیش از این مدال 
دومی  هندوستان،  و  تهران  در  آسیایی  رقابت های  سومی  و  دوم 
رقابت های جهانی هندوستان و عنوان سوم و دوم بازی های آسیایی 

چین و کره جنوبی را در کارنامه خود دارد.

تیراندازان المپیکی در آلمان اردو می زنند

پنج تیرانداز المپیکی ایران پس از 18روز اردو در آلمان و فرانسه، آخرین 
تمرینات پیش از اعزام به ریودوژانیرو را در هانوفر آلمان برگزار می کنند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی فدراسیون تیراندازی، نجمه خدمتی، 
الهه احمدی، مه لقا جام بزرگ، گلنوش سبقت الهی و پوریا نوروزیان 

پنج تیرانداز المپیکی ایران برای تمرین عازم آلمان می شوند.
الزلو سوچک  همراه  به  نوروزیان  و  بزرگ  جام  احمدی، خدمتی، 
سرمربی تیم بامداد دوشنبه راهی هانوفر می شوند و سبقت الهی 
به همراه سکینه خدابنده لو مربی تپانچه با چند روز تاخیر به تیم 

ملحق می شوند.
تیراندازان پس از بازگشت از آخرین تمرینات خود در آلمان، هفتم 
مرداد به عنوان نخستین کاروان المپیکی ایران به ریو پرواز می کنند.
همچنین همزمان با حضور ملی  پوشان در هانوفر، تیراندازان المپیکی 
کشورهای ایتالیا، آمریکا و قزاقستان نیز در محل کمپ تمرینی تیم 
ملی حضور خواهند داشت. ایران تاکنون 61 سهمیه سی و یکمین 

دوره بازی های المپیک 2016 ریو را کسب کرده است.

امیدواری وزنه بردار دسته 
105 کیلوگرم به کسب مدال در ریو

بردار دسته 10۵ کیلوگرم تیم ملی گفت:  وزنه 
افزایش رکوردهایم در تمرینات تیم  به  با توجه 
ملی، امیدوارم بتوانم در المپیک 2016 ریو، مدال 

کسب کنم.
»محمدرضا براری« روز یکشنبه در گفت و گو با 
ایرنا افزود: چهارشنبه این هفته رکوردگیری ملی 
استان  در  کالچای  شهر  در  برداری  وزنه  پوشان 
به  اعزامی  تیم  ترکیب  و  برگزار می شود  گیالن 

بازی های المپیک تقریبا مشخص خواهد شد. 
وی اظهار داشت: بعد از رقابت های قهرمانی آسیا در 
تاشکند و حضور در اردوی گیالن، تمرینات بسیار 
خوبی را پشت سر گذاشتم و وزنه هایی را باالی 
سر بردم که پیش از این موفق به انجام آن نشده 
بودم و امیدوارم که روز چهارشنبه و در مسابقات 
رکوردگیری نیز بتوانم با عملکرد خوب و با مجموع 

420 کیلوگرم اعتماد مربیان را جلب کنم.
دارنده مدال طالی رقابت های قهرمانی سال 2016 
آسیا در پاسخ به این سئوال که با توجه به مثبت 
ایلیا وزنه بردار نامدار  اعالم شدن دوپینگ ایلین 
قزاقستانی آیا در المپیک کار راحتی خواهد داشت، 
گفت: به غیر از ایلیا وزنه برداران خوبی از کشورهای 
روسیه و ازبکستان نیز هستند و نمایندگان سایر 
المپیک حضور  در  کامل  آمادگی  با  نیز  کشورها 

خواهند یافت.
وی بیان داشت: »دیوید بجانیان« وزنه بردار روسی 
به دلیل مصدومیت در المپیک حضور نخواهد یافت 
و به جای او »نانیف« که در یک ضرب 18۵ و دو 
ضرب 222 کیلوگرم را باالی سر برده در المپیک 

حضور خواهد یافت.
براری بیان داشت: شرایط من امسال با سال های 
از دوری سه  متفاوت است چرا که پس  گذشته 
ساله از میادین، پس از کسب مدال طالی آسیا 
در اردیبهشت ماه در تاشکند اکنون انگیزه بسیار 
زیادی دارم تا با موفقیت در المپیک، ناکامی گذشته 

را جبران کنم.
وی در خصوص اردوی تیم ملی وزنه برداری در 
شهر ساحلی کالچای نیز گفت: از نظر هتل و تغذیه 
اما سالن  اردوی کالچای شرایط خوبی را داشت 
برگزاری تمرینات از تهویه مناسبی برخوردار نبود 
که این امر به دلیل شرجی هوا، کار را برای ملی 

پوشان سخت می کرد.
این وزنه بردار ساروی تیم ملی ادامه داد: البته هوای 
شرجی سبب می شود که بدن ها قوی تر شود و 
بعد از حضور در تهران به دلیل کم شدن رطوبت 
هوا، سرعت بدن باالتر می رود و این امر در عملکرد 

وزنه برداران تاثیر خواهد گذاشت.
هوایی،  پدافند  قرارگاه  در  تازگی  به  گفت:  وی 
خدمت مقدس سربازی خود را آغاز کرده ام و با 
هماهنگی سردار مهرعلی باران چشمه رئیس تربیت 
بدنی نیروی های مسلح، هماهنگی الزم برای حضور 

تمام وقت در اردوی تیم ملی انجام شده است.
وی بیان داشت: امیدوارم که بتوانم، هم در عرصه 
دفاع از کشور و هم موفقیت در میادین بین المللی، 

سرباز خوبی برای ایران و مردم عزیزم باشم.
براری یادآور شد: البته در صورتی که در المپیک 
بتوانم یکی از مدال های برنز، نقره و طال را کسب 
کنم طبق قانون از خدمت سربازی معاف خواهم 

شد.
براری در رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا که 
اردیبهشت ماه امسال در تاشکند ازبکستان برگزار 
شد در حرکت یک ضرب با 180، دو ضرب 221 و 

مجموع 401 کیلوگرم مدال طال گرفت.

اعالم آمادگی داعش برای حمله 
به المپیک ریو با یک پیغام

شبکه  یک  اندازی  راه  با  داعش  تروریستی  گروه 
اعمال  به  تهدید  را  برزیل  المپیک 2016  جدید 

خرابکارانه خود کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از eremnews، گروه 
و  خراب کارانه  اعمال  دنبال  به  داعش  تروریستی 

عملی کردن نقش های پلید خود در برزیل است.
بازی های  شروع  از  قبل  تروریسیتی  گروه  این 
المپیک 2016 ریودوژانیرو یک شبکه جدید به زبان 
پرتغالی راه انداخت و در آن برزیل را هدف بعدی 

حمالت تروریستی خود معرفی کرد.
رئیس سازمان مبارزه با ترور برزیل در گفت وگویی 
که با دیلی میل داشت تاکید کرد داعش به دنبال 
اعمال خرابکارانه در برزیل است و باید خودمان را 

برای مقابله با این گروه تروریستی آماده کنیم.
در پیام جدید داعش که توسط یک عضو فرانسوی 
این گروه منتشر شده است، عبارت »شما برزیلی ها 
هدف بعدی ما در المپیک هستید« دیده می شود. 
بدین ترتیب داعشی ها مسئوالن برگزاری المپیک 

را هم نگران کردند. 

صمد مرفاوی سرمربی صبای قم شد

 »صمد مرفاوی« هدایت تیم فوتبال صبای قم برای 
حضور در شانزدهمین دوره لیگ برتر باشگاه های 

ایران را برعهده گرفت.
باشگاه صبای قم، »محمدرضا  از  ایرنا  به گزارش 
کشوری فرد« مدیرعامل این باشگاه،اظهار کرد: در 
کادر فنی تیم فوتبال صبای قم، ساکت الهامی به 
عنوان مربی فعالیت خواهد کرد و به زودی برنامه 
تمرینات و برنامه های آماده سازی تیم برای حضور 
موفق و پرقدرت در فصل جدید بازی های لیگ برتر 

برای هواداران و رسانه ها اطالع رسانی خواهد شد.
کشوری فرد بیان داشت: مرفاوی مربی با تجربه ای 
است و پیش از این نیز تجربه همکاری با وی را 
در مسوولیت سرمربیگری صبای قم در لیگ های 
دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم فوتبال باشگاه های 
برتر کشور داشته ایم و امیدوارم که صبا با هدایت و 
تدابیر این مربی در لیگ شانزدهم بهترین عملکرد 
را داشته باشد. پیش از این علی دایی هدایت صبای 
با  نظر  اختالف  از  پس  که  داشت  برعهده  را  قم 

مسووالن باشگاه، مرفاوی جانشین وی شد.

خبرخبر

رقابت های بسکتبال انتخابی المپیک ریو از 
امروز آغاز می شود و تیم ملی ایران نیز در 
منطقه تورین در اولین دیدار برابر یونان به 

میدان خواهد رفت.
ریو  المپیک  انتخابی  بسکتبال  رقابت های 
صربستان  و  ایتالیا  فیلیپین،  در  امروز  از 
در  باید  نیز  ایران  ملی  تیم  و  آغاز می شود 
را  نامدار  حریفان  با  رقابتش  ایتالیا  تورین 
کند؛  آغاز  المپیک 2016  به  رسیدن  برای 
رقابتی که البته بسیار دشوار است. ایران در 
گروه اول منطقه تورین با یونان و مکزیک 
با این دو حریف قدرتمند  باید  قرار دارد و 

پیکار کند.
و  کرواسی  ایتالیا،   مسابقات  دیگر  گروه  در 
تونس هستند که در نهایت دو تیم اول هر 
گروه به نیمه نهایی می رسند و با هم مسابقه 
خواهند داد و در نهایت تیم قهرمان بلیت 

سفر به ریو را به جیب خواهد زد.  
رده  کسب  با  که  ایران  بسکتبالیست های 
حضور  جواز   201۵ سال  در  آسیا  سوم 
دادند  از دست  را  ریو  المپیک  در  مستقیم 
مسابقات  در  جوان  و  جدید  ترکیبی  با 
شانس مجدد حضور پیدا کرده اند و اکنون 
روی کاغذ شانس کمی برای رسیدن به ریو 
دارند چرا که اکثر تیم های حاضر در منطقه 
تورین از قدرت های قاره های خود محسوب 
می شوند و مدعی حضور در المپیک هستند.  

é راه رسیدن به المپیک
باوئرمان،  دیرک  شاگردان  حریف  اولین 
تیم در مسابقات قهرمانی  این  یونان است. 
نتوانست  و  رسید  پنجم  مقام  به  سبز  قاره 
از  اکنون  و  المپیکی شود  به طور مستقیم 
حساب  به  تورین  منطقه  اصلی  مدعیان 
می آید. دومین حریف ایران تیم ملی مکزیک 
است که در مسابقات قاره آمریکا چهارم شد. 
خود  قاره های  مدعیان  از  یونان  و  مکزیک 
محسوب می شوند و با اینکه در این تورنمنت 
تغییراتی در ترکیب هایشان داشته و هر دو 
تیم یک ستاره شان را در اختیار ندارند اما باز 
هم مدعی کسب سهمیه محسوب می شوند.

منطق  دوم  گروه  در  کرواسی  اینکه  با 
تک  برای  بزرگ  مدعی  یک  نیز  تورین 
سهمیه ریو به حساب می آید اما فدراسیون 
مدعی  را  یونان  خود  پیش بینی  در  جهانی 
اگر در در  ایران  نخست معرفی کرده است. 
مرحله نخست به یک پیروزی برسد راهی 
نیمه نهایی می شود که رسیدن به این مرحله 

نیز کار بزرگی است.
در صورت صعود به مرحله بعدی آن هم به 
عنوان تیم دوم، ملی پوشان ایران باید با تیم 
اول گروه دیگر که به احتمال زیاد کرواسی 
خود  که  کرواسی  کند؛  رقابت  بود  خواهد 
مدعی کسب سهمیه المپیک است که اگر 

در این دیدار هم برنده باشد باید در آخرین 
المپیک  سهمیه  به  رسیدن  برای  نبردش 
رقابت کند که به احتمال زیاد حریفش در 

دیدار نهایی یونان خواهد بود.
é مدعیان اصلی

گفت  می توان  کشورها  شرایط  به  توجه  با 
دیگر  از  بیشتر  بسیار  اروپایی ها  شانس  که 
کشورهاست. از فیلیپین شروع کنیم که در 
از حریفانش  و گردن  فرانسه یک سر  آنجا 

باالتر است و مدعی اول محسوب می شود.
در صربستان می توان به قدرت میزبان اشاره 
حساب  به  مدعی  تیم های  جزو  که  کرد 
پیش بینی  تورین  منطقه  در  اما  می آید 
یونان  و  کرواسی  بین  رقابت  است.  سخت 
که در رقابت های قهرمانی اروپا هم حریف 
دشوار  را  کردن  پیش بینی  بودند  یکدیگر 
می کند. یونان در مسابقات داخل قاره ای 72 
این شرایط  با  برده است.  را  بر 70 کرواسی 
می توان شانس کشورهای صربستان، فرانسه 

و یونان را بیشتر از بقیه دانست.
é برنامه روز نخست

ایران - یونان - ساعت 20:30
ایتالیا - تونس - ساعت 23:30

در روز نخست مکزیک و کرواسی استراحت 
می کنند.

فاصله زمانی ایران با شهر مسابقات 2 ساعت 
و 30 دقیقه است. 

آغاز جنگ ستاره های بسکتبال برای سه بلیت ریو

نجمه خدمتی می گوید با نتایج خوبی که 
نمایندگان ایران در تورنمنت فرانسه گرفتند، 
رقبا باور نمی کردند ما کمبود فشنگ داریم 
و نسبت به آنها خیلی کمتر تمرین می کنیم.
ملی پوش تفنگ ایران در گفت وگو با ایسنا، 
تیراندازی  ملی  تیم  تمرینات  خصوص  در 
برای حضور در المپیک ، اظهار کرد : اردوی 
خوبی را در هانوفر پشت سر گذاشتیم. در 
قبولی  قابل  عملکرد  نیز  فرانسه  تورنمنت 
به  تاخیر  با  اینکه  دلیل  به  البته  داشتیم. 
فرانسه اعزام شدیم کار برای ما سخت شد 
نداشتیم.  رقبا  همچون  رسمی  تمرین  و 
حریفان زودتر از ما به کمپ مسابقه رسیدند 
و با فضای مسابقات آشنا شدند اما ما قبل 
از سفر استرس اعزام داشتیم و حتی اعالم 

کردند که سفر کنسل شده است.
وی ادامه داد: در بخش سه وضعیت نتیجه 
المپیکی  تیراندازان  گرفتیم.  خوبی  خیلی 
دیگر کشورها باور نمی کنند که ما با کمبود 

روز  دو  هر  در  زیرا  هستیم  مواجه  فشنگ 
مسابقات سه وضعیت فینالیست داشتیم و 

من در روز اول به مدال طال رسیدم.
خدمتی با بیان این که بیشتر تمرکز خود را 
در بخش خفیف گذاشته است، خاطر نشان 
در  نفر  یک  احمدی  الهه  و  من  بین  کرد: 
تفنگ سه وضعیت المپیک شلیک می کند. 
ماده  را می کنم که در هر دو  تمام تالشم 

بادی و خفیف نماینده ایران باشم.
شرایط  امیدوارم  افزود:  جهان  برنز  دارنده 
فراهم شود و ما باز به هانوفر اعزام شویم و 
تمرینات را در آنجا پیگیری کنیم. شرایط 
متفاوت  کامال  تمرین  برای  آلمان  کشور 
است. آنجا به راحتی فشنگ تهیه می کنیم 
و حتی می توانیم فشنگ ها را پیش از خرید 
تست کنیم. آلمان یکی از بهترین های دنیا 
هانوفر  در  است.  ورزشی  ساخت سالح  در 

مشکل تجهیز سالح نیز نداریم.
روزی  چند  این  گفت:  پایان  در  خدمتی 
کردیم  استراحت  و  برگشتیم  ایران  به  که 
خوب بود و به این استراحت نیاز داشتیم. 
از روزهای آینده تمرینات سخت خودمان را 
در هانوفر آغاز می کنیم و تا المپیک فشرده 
تمرین خواهیم کرد. امیدوارم المپیک روز 
اولین  بتوانیم  و  باشد  ایران  های  نماینده 
تیراندازی  کنیم.  را کسب  تیراندازی  مدال 
تفنگ بادی اولین مسابقه المپیک است و 
می توانیم شروع خوبی در المپیک داشته 
باشیم. رقبای قدرتمندی داریم و کار سخت 

است اما موفقیت دور از انتظار نیست.

چین  آزاد  تورنمنت  در  روزبهانی  احسان 
به دلیل خونریزی بینی با نظر پزشکان از 
ادامه مسابقات انصراف داد و بر سکوی سوم 
ایستاد. البته او می گوید که آسیب دیدگی اش 
در  حضور  برای  مشکلی  و  نیست  جدی 

المپیک ندارد.
بوکسور المپیکی ایران در  وزن 81 کیلوگرم 
در گفت و گو با خبرنگار ورزشی ایسنا ، درباره 
حضورش در تورنمنت چین اظهار کرد: در 
این تورنمنت 10 نفر برتر هر وزن از چندین 
قاره حضور داشتند که من در جای سوم قرار 
گرفتم. در دور اول با قرعه استراحت روبه رو 
شدم، در دور دوم حریف مغول را از پیش رو 
برداشتم که مبارزه خوبی بود و در مبارزه سوم 
مقابل حریف کره ای در حالی که از حریف 
ادامه  از  بینی  به دلیل خونریزی  بودم  جلو 

مبارزه انصراف دادم.
مبارزه  ای  مقابل حریف کره  در  افزود:  وی 
خوبی از خودم نشان دادم و تا راند سوم هم 
از او جلو بودم، اما ناگهان در یک درگیری 
با سرش ضربه ای به بینی ام زد که باعث 
دیگر  آن  از  بعد  و  شد  شدیدی  خونریزی 
نتوانستم مبارزه کنم. پزشکان مسابقات هم 
بعد از دیدن این شرایط اجازه مبارزه کردن را 
ندادند و من به ناچار در جای سوم قرار گرفتم.
احسان روزبهانی با تاکید بر این که آسیب 
دیدگی اش چندان جدی نیست، گفت: خدا 
را شکر خوبم و مشکلم جدی نیست. البته به 
خاطر پارگی روی بینی ، شش بخیه خورده ام 

و االن هم شرایطم خوب است.

وی ادامه داد: این آسیب دیدگی برای المپیک 
مهم نیست و بعد از بازگشت به ایران تمرینات 
ام آسیب دیده  بینی  را دنبال خواهم کرد. 
اما تاثیری برای حضور پرقدرتم در المپیک 

نخواهد داشت.
بوکسور المپیکی ایران در پاسخ به این سوال 
که چه زمانی به ایران باز می گردد و شرایط 
حریفان در تورنمنت چین چطور بود؟گفت: 
سه شنبه به ایران برمی گردیم و در چین 
خودم  از  و  دادم  انجام  خوبی  مبارزات  هم 
راضی هستم. هر 10 نفر حاضر در مسابقات از 

بهترین های این وزن بودند.
به گزارش ایسنا، بوکسور المپیکی ایران در 
وزن 81 کیلوگرم در تورنمنت آزاد چین در 
شهر »گویان« در دور سوم و در جمع چهار 
نفر پایانی در حالی که تا پایان راند سوم از 
حریف کره ای جلو بود با نظر پزشکان و به 
دلیل خونریزی بینی از ادامه مسابقه انصراف 

داد و به ناچار در جای سوم ایستاد.

احسان روزبهانی: آسیب دیدگی ام برای 
المپیک مشکل ساز نیست

حضـور 12 لژیونـر ایرانـی در فوتبـال اروپا نوید 
آینـده درخشـان و خوبـی را برای فوتبـال ایران 
می دهـد و بـدون شـک تا جـام جهانـی 2018 
روسـیه می توان شـاهد حضور ایـن بازیکنان در 

لیگ هـای معتبرتـر اروپا هـم بود.
اولیه  سال های  و  بیستم  قرن  اواخر  عده ای 
ایران  فوتبال  سال های  بهترین  را   21 قرن 
حضور  با  ایران  ملی  تیم  که  زمانی  می دانند. 
عزیزی،  خداداد  دایی،  علی  مانند  بازیکنانی 
علی  هاشمیان،  وحید  کیا،  مهدوی  مهدی 
کریمی، جواد نکونام و ... توانسته بودند قدرت 
خود را به رخ فوتبال آسیا بکشند. آن نسل از 
ملی  تیم  در  بر درخشش  ایران عالوه  فوتبال 
ایران  فوتبال  نماینده های  عنوان  به  توانستند 

در لیگ های معتبر اروپا هم به میدان بروند.
علی کریمی، وحید هاشمیان و علی دایی سه 
بازیکنی بودند که در بایرن مونیخ به میدان رفتند 
و مهدی مهدوی کیا با حضور متمادی و تاثیرگذار 
خود در هامبورگ موجب رشد تیم ملی و معرفی 
فوتبال ایران به جهان شده بودند. البته در این 
سال ها بازیکنان زیادی بودند که به تیم های درجه 

دو اروپا هم منتقل شدند  اما نتوانستند بیش از 
این پیشرفت کنند. پس از جام جهانی2006 و 
بازنشستگی و افول ستاره های تیم ملی، فوتبال 
ایران هم با افت محسوسی مواجه شد و کمتر 
اروپا می شد. جواد  راهی  ایران  از  فوتبالیستی 
نکونام، مسعود شجاعی و آندرانیک تیموریان در 
چنین وضعیتی تنها لژیونرهای ایرانی شاغل در 
اروپا به شمار می رفتند که موفق شدند در فوتبال 

سطح اول اسپانیا و انگلیس بازی کنند.
جام جهانی  از  دهه  یک  از گذشت حدود  بعد 
2006 که یکی از پر ستاره  ترین تیم های ملی 
فوتبال در اختیار برانکو ایوانکوویچ بود، تیم ملی 
بهترین  از  یکی  تجربه  آستانه  در  اکنون  ایران 
دوران های خود است. فوتبال ایران در حال حاضر 
فقط حدود 12 لژیونر در فوتبال اروپا دارد که 
اکثریت این بازیکنان سال های اولیه فوتبال شان 
را تجربه می کنند و شانس پیشرفت و رسیدن به 

لیگ های معتبر را هم دارند.
سطح باالی فوتبال اروپا و استفاده از امکانت 
پیشرفته و مدرن  در کنار پایین بودن سطح 
بازیکنان  ایران،  در  افزار  سخت  و  امکانات 

مستعد ایرانی را ترغیب به حضور در اروپا کرده 
است؛ جایی که سردار آزمون، علی جهانبخش، 
بیست سالگی  از  قبل   ... و  اللهی  سعید عزت 
آینده خود را در گرو حضور در اروپا می بینند 
و صد البته که کار درستی را هم انجام داده اند. 
فوتبال  لژیونرهای  برای   24.1 سنی  میانگین 
ایران یک رقم عالی است و نشان می دهد که 
آنها تا سال های سال می توانند در اروپا بازی 
کنند. از 12 لژیونر اروپایی ایران، شش نفر هم 

زیر 23 سال هستند.
فوتبالیست های  که  لیگ هایی  به  برخی  شاید 
ایرانی مشغول به بازی هستند خرده بگیرند اما 
کسی را نمی توان پیدا کرد که با قاطعیت بگوید 
سطح لیگ برتر ایران باالتر از این کشورهاست. 
و  ژاپن  که  می خوردیم  را  این  افسوس  سال ها 
اروپا  فوتالل  در  زیادی  نمایندگان  کره جنوبی 
بازیکنان آسیایی شرقی هم  از  اما خیلی  دارند 
... کارشان  از لیگ های پرتغال، روسیه، هلند و 
را آغاز کردند و به اللیگا، بوندس لیگا، لیگ برتر 
و سری آ رسیدند. حضور کوتاه مدت بازیکنانی 
مانند جهانبخش، آزمون، عزت اللهی و ... توانسته 

آنها را سریعتر به پیراهن تیم ملی برساند و سطح 
فنی تیم ملی را هم باالتر ببرد.

شاید یکی از دالیلی که بعد از جام جهانی 2006 
کمتر شاهد حضور ایرانی ها در اوپا بودیم افزایش 
حاشیه  عربی  کشورهای  در  قراردادها  نجومی 
خلیج فارس و حتی لیگ برتر ایران بود؛ زمانی 
که بازیکنان ایرانی در سال های اولیه فوتبال شان 
چند  از  پس  و  شدند  می  قطر  و  امارات  راهی 
سال با جیب پر و فوتبالی رو به پایان به ایران 

باز می گشتند.
لژیونرهای ایرانی اکنون در لیگ های روسیه، نروژ، 
ترکیه، هلند، یونان، پرتغال، آلمان و کرواسی به 
میدان می روند و زمزمه هایی از حضور آن ها در 
کشورهای صاحب سبک هم شنیده می شود. هر 
چند در همین فصل بازیکنان جوان دیگری هم 
می توانستند به اروپا بروند و احتماال در آینده این 

اتفاق رخ خواهد داد.
در همین فصل نقل و انتقاالت اخیر ایران چهار 
مسیر  تا  شدند  اروپا  راهی  هم  دیگر  بازیکن 
موفقیت و شاید رسیدن به ۵ لیگ معتبر اروپا 

را سریع تر طی کنند.

میانگین سنی عالی فوتبالیست های ایرانی در قاره سبز

حضور لژیونرهای ایرانی؛ از اروپای شرقی تا قلب اروپا

نجمه خدمتی: رقبای المپیکی ام باور 
نمی کنند کمبود فشنگ دارم
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 الیروبی حوضچه های
 تصفیه خانه آب خرمشهر

حوضچه های پیش ته نشنیی تصفیه خانه آب 
این  آبفا   اداره  شهداء خرمشهر توسط کارکنان 

شهرستان الیروبی و شست و شو شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
اعالم  با  خرمشهر  آبفا  امور  مدیر  خوزستان، 
آب  خانه  تصفیه  تاسیسات  در  افزود:  خبر  این 
شهرستان خرمشهر 4 حوضچه پیش ته نشینی 
برای پیش تصفیه آب تصفیه خانه وجود دارد که 
در این حوضچه ها امالح و کدورت آب گرفته می 
شود تا آب خام برای تصفیه نهایی به تصفیه خانه 

منتقل شود.
عبدالرحیم هاللی خاطر نشان کرد: افزایش دما 
در تابستان سبب تیرگی آب رودخانه و درنتیجه 

ایجاد رسوب در
حوضچه های پیش ته نشینی در ورودی آب خام 

به تصفیه خانه ها می شود.
وی اظهار کرد: با توجه به ضرورت انجام الیروبی 
تصفیه خانه  نشینی  ته  پیش  های  حوضچه 
کیفیت خدمات،  افزایش  راستای  در  و  فاضالب 
افزایش برداشت آب از رودخانه و بهبود کیفیت 
آب، عملیات الیروبی در 4 روز کاری و با تالش 

شبانه روزی همکاران به اتمام رسید.
هاللی اذعان داشت: عالوه برالیروبی ماسه و لجن، 
شست و شو و پاکسازی داخل حوضچه ها نیز 

بطور کامل انجام شد.

وجود درخت گردوی 400 ساله 
در اسدآباد

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  مدیر 
صنایع دستی شهرستان اسدآباد از وجود درخت 

گردوی 400 ساله در این شهرستان خبر داد.
درخت  این  کرد:  اظهار  اکبری شایگان  کامران 
ترخین آباد  روستای  در  واقع  گردوی 400 ساله 
شهرستان اسدآباد بوده که به علت قدمت باال ثبت 

فهرست آثار طبیعی کشور شده است.
وی تصریح کرد: با مراجعه مالک درخت گردو به 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان و با پیگیری های انجام شده این درخت 
گردوی 400ساله، به شماره 67 در مردادماه سال 

88 ثبت فهرست آثار طبیعی کشور شد.
اکبری شایگان افزود: برای حفظ و نگهداری این 
درخت کهنسال قدیمی سرکشی و نظارت هایی 
توسط این اداره انجام گرفته و در راستای سرپا 
نگه داشتن آن گفتگوهای الزم نیز با اهالی روستا، 
درخت  مالک  ورثه  و  روستا  شورای  و  دهیار 
پایان خاطرنشان کرد:  انجام شده است. وی در 
و  تاریخی  اثر   1۵0 دارای  اسدآباد  شهرستان 
فرهنگی است که تا کنون 89 اثر ثبت فهرست 

آثار ملی کشور شده است.

تامین آب اراضی حوضه رودخانه جراحی
 خواسته کشاورزان شادگانی

مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان گفت: عملیات کشت شلتوک 
این شهرستان از 1۵ خرداد آغاز و تا پایان تیرماه نیز ادامه خواهد 
داشت و پیش بینی می کنیم حدود 10 هزار تن محصول شلتوک 

از این مزارع برداشت شود.
 3 شلتوک حدود  زیر کشت  کرد: سطح  اظهار   ، مطرودی  حمید 
جمله  از  شفق  و  نجفی  محلی،  عنبربو  ارقام  و  است  هکتار  هزار 

ارقامی هستند که در تابستان کشت می شوند.
 وی با اشاره به اختصاص 100 هکتار از اراضی شادگان به کشت 
محصوالت  کشت  توسعه  هدف  با  کنجد  کشت  افزود:  کنجد 
تامین دانه های روغنی کشور و صرفه جویی در مصرف  اقتصادی 
ممنوعیت  دلیل  به  کرد:  تصریح  مطرودی  می گیرد.  انجام  آب 
از مناطق شهرستان در سال جاری 100 هکتار  برخی  کشت در 
از اراضی دهستان های جفال، آبشار، حسینی، بوزی و دارخوین به 

کشت کنجد اختصاص داده شد.
و  کود  تامین  نظر  از  شهرستان  که  نکته  این  به  اشاره  با  وی   
نهاده های کشاورزی مشکلی ندارد، عنوان کرد: به منظور افزایش 
بهره وری و کاهش مصرف آب در کشت برنج، روش مرسوم آبیاری 
کمتر  تا  داده ایم  تغییر  تناوبی  آبیاری  روش  به  را  دائمی  غرقآبی 

شاهد هدررفت مصرف آب در کشت شلتوک باشیم.
می خواهیم  برق  و  آب  سازمان  از  کرد:  خاطرنشان  مطرودی   
این  مرکزی  مناطق  به  آب  تخصیص  جهت  را  الزم  همکاری 
شهرستان در حوضه رودخانه جراحی انجام دهد تا کشاورزان این 
مناطق نیز بتوانند در تابستان محصوالت مورد نظر خود را کشت 

کنند.

ساخت جاده در پارک ملی نایبند 
تکذیب شد  

نام کنار  به  احداث جاده جدیدی  بر  انتشار خبری مبنی  در پی 
دفتر  مدیرکل  بوشهر،  استان  در  نایبند  ملی  پارک  در  خیمه 
ضمن  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مناطق  امور  و  زیستگاه ها 
در  جاده  این  تخریب  دنبال  به  کرد:  تاکید  خبر  این  تکذیب 
گونه  هیچ  بدون  نقطه  چند  در  آن  ترمیم  سیل،  و  بارندگی  اثر 

زیرسازی و تغییر در سیمای طبیعی محل اصالح شده است.
یک  کنارخیمه  جاده  اینکه  به  اشاره  با  میگونی  گشتاسب  حمید 
تشکیل  از  قبل  و  االیام  قدیم  از  که  است  دریا  به  دسترسی  راه 
منطقه حفاظت شده جهت امرار معاش مردم منطقه که به صید 
مشغول بودند، وجود داشته است، گفت: طی سال های اخیر هیچ 
گونه جاده یا راه دسترسی جدیدی در منطقه ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه جاده کنار خیمه طی سالیان گذشته به عنوان 
مأمورین  و  منطقه  مردم  برداری  بهره  مورد  رو  جیپ  جاده  یک 
اظهار  است،  گرفته  قرار  بوشهر  استان  زیست  محیط  کل  اداره 
نقاط  برخی  سیل  و  بارندگی  اثر  در  اخیر  زمستان  طی  کرد: 
دریا  به  دسترسی  برای  محلی  مردم  تردد  و  شده  تخریب  مسیر 
و  استاندار  اخیر  سفر  در  بنابراین  است،  شده  مواجه  مشکل  با 
فرماندار شهرستان عسلویه، شورا و مردم منطقه خواستار بهبود 

وضعیت موجود شدند.

شهر   4 فاز  زیرگذر  خاکبرداری  عملیات 
بیش  شهریار  شهرستان  بخش  در  اندیشه 
ادامه  و  رسیده  اتمام  به  است  ماه  یک  از 
و  تخریب  مجوز  صدور  به  منوط  عملیات 
مالکان  و  معارضین  مستحدثات  بازسازی، 
معدن شن و ماسه  واقع در طرح ، از سوی 

فرمانداری شهرستان قدس است.
به گزارش خبرنگار زمان و به نقل از روابط 
شهرجدیداندیشه  عمران  شرکت  عمومی 
از  گذشته  روز  که  بازدیدی  به  توجه  با  و 
پروژه فوق انجام گرفت، خاکبرداری رمپ 
C ، ضلع شرقی محور شهریار به کرج در 
اختیار شرکت  در  فاقد معارض که  اراضی 
هزارمترمکعب   2۵ میزان  به  بوده  عمران 
ادامه  متأسفانه  و  است  گرفته  انجام 
عملیات اجرائی منوط به صدور مجوزهای 
و  موجود  ومستحدثات  دیوار  تخریب 

همچنین صدور مجوز جابجائی سوله ها و 
باسکول معدن ضلع شرقی محور یاد شده 

در اراضی شهرستان قدس می-باشد.
عدم  دلیل  به  معادن  صاحبان  همچنین 

فرمانداری  توسط  الزم  مجوزهای  صدور 
پروژه  پیمانکار  ورود  از  قدس  شهرستان 
به  ممانعت  خود  اراضی  به   ،4 فاز  زیرگذر 
عمل آورده و این موضوع باعث طوالنی تر 
شدن و به تعویق افتادن زمان بهره برداری 

پروژه زیرگذر فاز 4 می گردد.
گفتنی است اعتبار این پروژه طبق آخرین 
 ۵/1 تأخیرات  محاسبه  بدون  و  طرح 
میلیون   7۵0 تملک،   بودجه  و  میلیارد 
را  تومان آن  بوده که 1۵0 میلیون  تومان 

شهرداری اندیشه تقبل نموده است.
آسفالت  مترمربع   3000 تاکنون  ضمناً 
شهریار(  به  اندیشه  گرد  )راست   B رمپ 
 A رمپ  آسفالت  نیز  مترمربع  هزار   3 و 
محور خروجی اندیشه به کرج تا مجاورت 
شهریار  شهرستان  بخش  در  زیرگذر  پل 

اجرا شده است.

با صدور مجوز فرمانداری شهرستان قدس؛

عملیات زیرگذر ورودی فاز 4 شهر اندیشه اجرایی می شود

خبر خبر

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای پروژه مجتمع مسکونی تجاری شهید 
اسرافیلی ارومیه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت می شود نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی و تکمیل و ارسال اسناد فراخوان در ارزیابی کیفی 

به شرح زیر اقدام نمایند.
1. موضوع مناقصه: اجرای پروژه مجتمع مسکونی تجاری شهید اسرافیلی ارومیه با برآورد اولیه براساس 

فهارس بهای سال 139۵ در حدود ۵60/000/000/000 ریال
2. گواهینامه صالحیت پیمانکاری الزم: گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه یک رشته ساختمان و ابنیه 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3. نحوه انعقاد پیمان: به صورت سرجمع) بخشنامه شماره 100/640۵ مورخ 1389/02/04 (

4. مدت اجرا: 24 ماه
۵. محل اجرا: ارومیه ، نبش خیابان شهید صائب تبریزی و بزرگراه شهید رجائی

6. مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم که حداکثر سه روز 
پس از انتشار آگهی نوبت اول خواهد بود به مدت ۵ روز

7. محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران :
ارومیه ، بزرگراه والفجر 2، نرسیده به فلکه میثم ، ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان 
ارائه نامه رسمی اعالم آمادگی  با  غربی ، اداره پیمان و رسیدگی ، تلفن 28-33379423-044 همراه 
متقاضی و دریافت اسناد شناسایی و ارزیابی توان اجرای کار توسط نماینده متقاضی با ارائه معرفی نامه 

8. مهلت تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم که حداکثر سه روز پس از انتشار 
آگهی نوبت اول خواهد بود به مدت 14 روز

9. اسناد تکمیل شده ارزیابی توان اجرای کار میبایست در مهلت قانونی تعیین شده در ازای دریافت رسید 
به نشانی ارومیه، بزرگراه والفجر 2، نرسیده به فلکه میثم ، ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی 
آذربایجان غربی، اداره پیمان و رسیدگی بصورت رسمی و در پاکت دربسته و مهر و امضا شده توسط 

صاحبان امضای مجاز ارائه گردد.
10. کلیه مکاتبات و مراودات  به آدرس ارومیه، بزرگراه والفجر 2 ، نرسیده به فلکه میثم ، ساختمان شماره 

2 اداره کل راه و شهر سازی آذربایجان غربی، اداره پیمان و رسیدگی می بایست صورت پذیرد.
اینترنتی پایگاه  طریق  از  اسناد  بررسی  از  پس  نتایج  کیفی:  ارزیابی  نتایج  اعالم  نحوه   .11 

 orum.mrud.ir به اطالع متقاضیان خواهد رسید.
12. حداقل امتیاز کیفی قابل قبول جهت تحویل اسناد مناقصه 60 می باشد.

13. بدیهی است ابتدا اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت 
تایید آن نسبت به دعوت از متقاضیان منتخب به مناقصه اقدام خواهد شد . شناسایی و ارزیابی توان اجرای 
کار متقاضیان مطابق با اسناد انجام خواهد گرفت و ارائه سوابق و مدارک واصله هیچگونه حقی را برای 

متقاضیان و دعوت به مناقصه ایجاد نخواهد نمود.
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

نوبت اول: 1395/4/14     نوبت دوم : 1395/4/19
اگهی مفقودی

برگ سبز پراید مدل 82 به شماره انتظامی ایران 66- 144ل66 و به شماره موتور 
00۵۵2296 و به شماره شاسی S141228210929۵ به نام مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی موضوع ماده3 قانون 
وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی  
موضوع  اول  هیات   139۵/2/28-139۵603170010009۵9 شماره  برابررای 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقردرواحد ثبتی ناحیه یک اهوازتصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای 
به شماره  ازسوسنگرد  بشماره شناسنامه 2392 صادره  فرزند جبار  سعیدغرباوی 
ملی 1988۵28062دریکباب ساختمان به مساحت 472/30 متر مربع درقسمتی 
از پالک ۵8/2۵باقیمانده بخش 9اهواز خریداری شده موضوع سهام شماره 4106 
اصل سهام  ارائه  دلیرکعبی)مالک رسمی( که طی  آقای  باغات شاه سهمی  کوی 
منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  یافته  انتقال  متقاضی  به  عادی  های  قولنامه  و 
در صورتیکه  روزآگهی می شود  پانزده  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
رابه  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید،ظرف  اخذ  از 
مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شدضمنا صدورسند مالکیت مانع 

ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. شماره م الف :)۵/1342( 
:دوشنبه  دوم  نوبت  انتشار  تاریخ  :یکشنبه139۵/3/30   اول  نوبت  انتشار  تاریخ 

139۵/4/14
اسفندیاری نیا-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز 

آگهی حصر وراثت
بشرح   2740460481 شماره  شناسنامه  دارای  قشالق  سلطانی  مالک  آقای 
حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  700372/ش پ/67  کالسه  به  دادخواست 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرعلی سلطانی قشالقی بشناسنامه 
مرحوم/ آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   91/2/1 تاریخ  در   2

مرحومه منحصراست به 
1-شکوفه دل مرد قلی ش.ش 148 صادره ارومیه متولد 1314/2/10 مادرمتوفی

2-قیمت اسماعیلی بوراجالو ش.ش ۵80 صادره تبریز متولد 1339/12/1 همسر 
متوفی 

3-علی سلطانی قشالقی ش.ش 2741760721 صادره ارومیه متولد 1379/11/20 
فرزند متوفی 

متولد  ارومیه  صادره   2740460481 ش.ش  قشالقی  سلطانی  مالک   -4
1369/10/23 فرزند متوفی 

فرزند   1361/11/۵ متولد  ارومیه  صادره   34 قشالقی ش.ش  سلطانی  رسول   -۵
متوفی

6- لیال سلطانی قشالقی ش.ش 8087 صادره ارومیه متولد 1366/10/30 فرزند 
متوفی 

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

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

آگهی
تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 95 نوبت اول تعاونی مسکن فرهنگیان 

جوانرود
به استناد ماده 33 قانون تعاون در اقتصاد جمهوری اسالمی ایران جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه نوبت اول تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود در روز پنجشنبه 
9۵/4/31 راس ساعت 9 صبح در محل سالن امام خمینی )ره( برگزار می شود نظر 
به اهمیت موضوعات مطرحی در پیشبرد مسائل جاری تعاونی بدینوسیله از کلیه 

ی اعضا دعوت بعمل میاید در جلسه حضور یابند.
دستور کار مجمع: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین در مورد امور تعاونی 
و عملیات انجام شده در پروژه 2- بررسی و تصویب صورت های مالی و گزارش 
حسابرسی سال 94 3- تصویب پرداخت پاداش پایان سال هیئت مدیره مربوط به 
سال 94 بر اساس آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره تعاونی ها مصوب 

شده توسط مجمع عمومی 4- نحوه واگذاری واحدها به اعضا
هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکموم لهم

1-نام :رضا  نام خانوادگی: فرجی  نام پدر: علیمراد، نشانی: هشتگرد.چهارباغ خ 
بهشتی ک الله 8پ11ط 2

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
1-نام :منصور نام خانوادگی: پور مرادی  نام پدر :اکبر  نشانی: هشتگرد خ امام خ 

راه آهن روبروی کانون زبان پ 23
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه

نام :مهدی   نام خانوادگی:حسن پور شجاع    نام پدر:علی   نشانی :البرز-هشتگرد-
رابطه:وکیل    نوع  نور     الماس  ملی ساختمان  بانک  روی  به  رو  امام  هشتگرد خ 

محکوم له/محکوم لهم :رضا فرجی
البرز - هشتگرد- نشانی:  :زهراب   پدر  نام  زاده   احمد  نام خانوادگی:  :جلیل  نام 
:وکیل    رابطه  نوع  نور    الماس  ملی ساختمان  بانک  روی  به  رو  امام  هشتگرد خ 

محکوم له/محکوم لهم :رضا فرجی
محکوم به:

بسمه تعالی
مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به 
9409972620300722 محکوم علیه محکوم است به پرداخت اصل خواسته به 
مبلغ یکصدو بیست وشش میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی.حق الوکاله وکیل 
تاریخ چک ها93/11/27و93/12/28  از  قانونی و خسارت دیر کرد  مطابق تعرفه 
لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر 

دولتی در حق دولت./ 
ریس شعبه سوم حقوقی /عبدی پور

مدیر شعبه سوم حقوقی ./البرزی
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم  و 
استیفای محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور  و کلیه اموالی که اول به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت میشود) مائد 
8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خوداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق. م. ا و ماده16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
نباشد  پرداخت دیون کافی  برای  اموال  باقیمانده  به نحوی که  ادای دین  از  فرار 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. چنانجه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.

) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(

متن آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمود دانش 
حیدری فرزند داود که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9۵099766106000۵1 صادره از شعبه ششم حقوقی خرم آباد در پرونده 
شماره 940811 محکوم به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت وجه چک و 
مبلغ ششصد هزار تومان بابت هزینه دادرسی بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور چک لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم در حق محکوم له آقای 
هادی جافری و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 
اجرای  دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  دارید 
احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید بازوند. 

 نوبت اول

گروه استان ها - البرز:  فرمانده انتظامي استان 
از دستگیري فردي که با سوء استفاده از عالقه 
دوستداران اشیاء عتیقه، اقدام به فروش آن ها 
و از این طریق میلیاردها کالهبرداري کرده بود، 

خبر داد. 
سردار »کامراني صالح« با اعالم این خبر گفت: 
در پي کسب پرونده اي از کالنتري 30 اسالم 
آباد به پلیس آگاهي استان البرز مبني بر فروش 
اشیاء عتیقه تقلبي و کالهبرداري میلیاردي از 
این طریق، بررسي موضوع به صورت ویژه در 
و  جعل  با  مبارزه  اداره  کارآگاهان  کار  دستور 

کالهبرداري پلیس آگاهي استان قرار گرفت. 
را  خود  که  فردي  پرونده  این  در  افزود:  وي 
تعدادي  کرده،  معرفي  عتیقه  اشیاء  فروشنده 
ظروف گلي را به عنوان عتیقه به شاکي فروخته 
به  مسکوني  زمین  قطعه  یک  آن  قبال  در  و 
مساحت هزار متر مربع  به ارزش دو میلیارد و 

100 میلیون ریال را  معامله کرده بود. 
پرونده  شاکي  کرد:  بیان  انتظامي،  مقام  این 
پس از دعوت به پلیس آگاهي در شرح ماجرا 
گفت با توجه به این که به جنس هاي آنتیک و 
قدیمي عالقه دارد، از طریق یکي از آشنایان به 
این فرد متقلب، معرفي شده و در ابتدا با نشان 
دادن کتابي که حاوي تصاویر ظروف، کوزه هاي 
سفالي ، تابلو و سایر اشیاء عتیقه بود، وي را 

ترغیب به خرید آن اشیاء کرد. 
سردار کامراني صالح، تصریح کرد: پس از توافق 
دو طرف براي معامله اشیاء عتیقه، فروشنده، 
تعدادي اجناس گلي تقلبي را به وي مي فروشد 
و در قبال آن یک قطعه زمین هزار متري به 
ارزش دو میلیارد و 100میلیون ریال را معامله 
مي کند، اما پس از نشان دادن اجناس به چند 
نفر کارشناس اشیاء عتیقه، متوجه تقلبي بودن 

جنس ها مي شود. 
از  شاکي  اظهارات  به  باتوجه  داد:  ادامه  وي، 
کارشناسان میراث فرهنگي خواسته شد تا در 
کارشناسي خود  نظر  مذکور  اجناس  خصوص 
میراث  سازمان  نظر  طبق  که  کنند  اعالم  را 
هرگونه  فاقد  شده  فروخته  اجناس  فرهنگي، 

ارزش تاریخي بود. 
فرمانده انتظامي استان البرز، اظهار کرد: با توجه 
استان  فرهنگي  میراث  سازمان  نهایي  نظر  به 
البرز، ماموران وارد عمل شدند و با انجام اقدامات 
اطالعاتي و تحقیقات پلیسي، متهم شناسایي 
عملیات  یک  در  قضائي  مقام  هماهنگي  با  و 
غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهي منتقل 
شد.  سردار کامراني صالح، گفت: متهم که داراي 
دو فقره سابقه محکومیت کیفري است به جرم 
خود مبني بر کالهبرداري در قالب فروش اشیاء 

عتیقه تقلبي اعتراف کرد. 

دستگیري کالهبردار میلیاردي اشیاء عتیقه تقلبي در کرج  

مهاباد  نماینده  زمان:  پیام  ارومیه-خبرنگار 
در مجلس شورای اسالمی گفت: بسته بندي 
کیفیت محصوالت کشاورزی  و  بدون درجه 
استان  محصوالت  صادرات  کاهش  به  منجر 

می شود.
فعاالن  با  جلسه  در  محمودزاده  جالل 
غربی  آذربایجان  کشاورزی  بخش 
بخش  در  که  باالیی  گفت:پتانسیل های 
بندي  بسته  دارداما  وجود  کشور  کشاورزی 
کیفیت محصوالت کشاورزی  و  بدون درجه 
کشورهای  مشتریان  استقبال  عدم  به  منجر 
جمله  از  استان  محصوالت  صادراتی  هدف 

سیب می شود.
کیفیت  تاحدودی  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است  مطلوب  کشاورزی  محصوالت 
رعایت  هدف  بازارهای  در  حضور  برای 
توجه  و  تولید  در  المللی  بین  استانداردهای 
که  است  ضروری  صادرات  در  کیفیت  به 
نیاز  مسئوالن  توجه  به  شرایط  این  بهبود 

دارد.
بخش  در  سرمایه  برگشت  افزود:  وی 
به همین  و  زمانبر است  و  کشاورزی سخت 
علت سرمایه گذاران رغبتی برای حضور در 
این عرصه ندارند و دولت باید مساعدت کند 

تر  فعال  استان  کشاورزی  بخش  دوباره  تا 
شود.

از مشکالت  یکی  را  قانون  تعدد  محمودزاده 
اعمال سیاست  زمینه  در  به خصوص  کشور 
تعدد  با  گفت:  و  کرد  اعالم  حمایتی  های 
بخش  های  سیاست  مجریان  قانون، 
باید  لذا  شوند  می  سردرگم  نیز  کشاورزی 

قوانین زائد اصالح و یا لغو شود.
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  نایب 
شورای اسالمی تصریح کرد: قوانین حمایتی 
از  حمایت  برای  هشتم  مجلس  در  خوبی 
تصویب  به  عرصه  این  فعاالن  و  کشاورزان 
رسیده است اما متاسفانه به درستی و کامل 

اجرایی نشده است.
دامپروری،  نظام جامع  قانون  داد:  ادامه  وی 
بخش  در  تولید  عوامل  تکمیلی  بیمه  قانون 
اجرا  قوانینی هستند که  از جمله  کشاورزی 
اگر  قوانین  همین  که  صورتی  در  نشده اند 
از  بسیاری  می شد  اجرا  کشور  در  خوبی  به 

مشکالت کشاورزان حل می شد.
تولید  افزایش  کرد:  تصریح  محمودزاده 
به  خسارت  بدون  باید  کشاورزی  بخش  در 
بخش  مدیران  کار  دستور  در  زیست  محیط 

کشاورزی و کشاورزان باشد.

کاهش صادرات با بسته بندي بی کیفیت محصوالت 
کشاورزی
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ارائه خدمات در پایگاه سالمت جامعه کیش مطلوب است
به مناسبت هفته قوه قضائیه رئیس و مسئولین مرکز توسعه سالمت 
کیش با  حضور در دادگستری کیش ضمن تبریک این هفته رئیس 

دادگستری کیش دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار دکتر رضانیا رئیس مرکز توسعه سالمت کیش ضمن 
تبریک هفته قوه قضائیه  با اشاره به آثار و برکات ماه مبارک رمضان، 
این ماه را فرصت بسیار مناسبی برای تزکیه نفس، خودسازی و کسب 

ره توشه آخرت دانست.
وی خدمت در دستگاه قضایی را به عنوان یکی دیگر از فرصتهای طالیی 

زندگی برای خدمت به خلق و تقرب به خدا برشمرد .
دکتر رضانیا در خصوص اقدامات مرکز توسعه سالمت در خصوص طرح 
تشدید از کارگاهها وجمع آوری قلیانها در اماکن عمومی نیز سخن گفت 
وتاکید کرد با کسانی که قوانین را رعایت نکنند با همکاری دادگستری 

کیش برخورد میشود.
رئیس دادگستری کیش نیزضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در مرکز 
توسعه سالمت کیش افزود :باهر آنچه که بهداشت و سالمت جامعه را 
خدشه دار کند برخورد می کنیم .سالمت جسمی و روحی مردم در 

اولویت است .و سالمت جسمی سالمت روحی را نیز به همراه دارد.
توسعه سالمت کیش  مرکز  در  انجام شده  اقدامات  مجموعه  از  وی 
ابراز خشنودی کرد و خدمت به مردم در هر زمینه ای را باعث افتخار 

دانست    
گفتنی است : همفکری در خصوص مسائل و مشکالت برون بخشی 
درزمینه بهداشت محیط و اصناف و حوزه های مرتبط مرکز توسعه 
سالمت کیش و دادگستری و همچنین برخورد و اقداماتی که تهدید  
علیه بهداشت به حساب   می آید از دیگر موارد گفتگو در این دیدار 

صمیمانه بود .

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز تاکید کرد:
ساخت واحد تولیدی و صنعتی خارج از محدوده 

شهرک های صنعتی ممنوع 
مدیر کل محیط زیست البرز گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی با 

کمبود انبار مواجه هستند.
توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  جلسه  دردومین  محمدی  حسین 
استان اظهار کرد: هرهفته شاهد برگزاری کارگروه تبصره در استان 
هستیم. وی ادامه داد: واقعیت این است بیش از ۵0 درصد پرونده 
به  مربوط  می شود،  داده  ارجاع  کارگروه  این  به  که  تقاضاهایی  و 

ساخت انبار است.
وی اضافه کرد: با توجه به این که ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی 
از محدوده شهرک های صنعتی ممنوع است، تقاضاهای  در خرج 
کارگروه  دراین  استان  مختلف  مناطق  در  انبار  ساخت  با  مرتبط 

بررسی می شود.
این مسئول توضیح داد: با توجه به این به ارزش ملک و همچنین 
با توجه به محدود بودن وسعت جغرافیایی البرز، توصیه می شود در 
هریک از شهرستان های استان فضایی برای انبارداری و بسته بندی 

مواد غذایی و خشکبار ایجاد شود.
مدیرکل محیط زیست استان گفت: بدون شک با این اقدام از تغییر 
جلوگیری  استان  کشاورزی  زمین های  از  ای  عمده  بخش  کاربری 
می شود. درادامه این جلسه معاون  هماهنگی امورعمرانی استانداری 
البرز بااشاره به بررسی 43 پرونده در شورای برنامه ریزی و توسعه 
رفع  برای  و  بررسی  شورا  درای  پرونده   43 کنون  تا  گفت:  استان 

معضالت آنها تصمیم گیری شده است.

صادرات 14 هزار تن کاال از مرز سردشت
ارومیه-خبرنگار پیام زمان: رئیس اداره صنعت، 
معدن و تجارت سردشت گفت: خرداد امسال بیش از 
14 هزار تن انواع کاال از مرز کیله سردشت صادر شد. 
محمدصالح زندش، با اشاره به اقدامات اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان سردشت در خرداد امسال 
و در بخش بازرگانی خارجی اظهار داشت: در این بازه 
زمانی، صادرات از مرز کیله سردشت به بیش از 14 
هزار تن و به ارزش 22 میلیون دالر رسید. رئیس اداره 
صنعت، معدن و تجارت سردشت تصریح کرد: عمده 
محصوالت صادراتی شامل کلم، کاهو،گوجه، خرما و 
محصوالت پالستیکی و مایع سفید کننده بوده است. 
زندش از صدور پروانه بهره برداری یک واحد صنعتی 
بیان کرد:  و  در شهرک صنعتی سردشت خبر داد 
با توان تولید 914 تن در سال،  این واحد صنعتی 

محصوالت و ظروف پالستیکی تولید می کند.
وی افزود: تمدید یک مورد جواز تاسیس با پیشرفت 
فیزیکی97.۵ درصد و شناسایی و پیگیری مشکالت 
11 واحد صنعتی به منظور حمایت و رفع موانع تولید 

نیز از سایر اقدامات این اداره بوده است.
وی با اشاره به عملکرد حوزه نظارت و بازرسی این 
اداره گفت: در این رابطه ضمن بازرسی مستمر از کلیه 
واحدهای عرضه مرغ در سطح شهر در قالب گشت 
اتاق  و  بهداشت  شبکه  بازرسان  با  همراه  مشترک 
اصناف، بازرسی از واحدهای  صنفی مواد غذایی نیز 
که در ماه مبارک رمضان در سبد غذایی خانوارها در 
اولویت قرار دارد، انجام شد. به گفته زندش، تعداد 323 
،نالس  ربط  سردشت،  نانوایی  واحدهای  از  بازرسی 
میرآباد در خرداد ماه انجام و منجر به تشکیل پنج 
پرونده به ارزش 4۵ میلیون و 3۵1 هزار و 642 ریال و 

ارسال آن به تعزیرات حکومتی شد.

 چهار هکتار از اراضی نوبران خاکستر شد
 شهردار نوبران گفت: 4 هکتار از باغات و اراضی 
کشت گندم روستای یاتان از توابع بخش نوبران 

طعمه حریق شد.
محمدرضا برومند،  با اشاره به مهار این آتش سوزی 
توسط واحد آتش نشانی نوبران و ایستگاه مستقر 
در روستای یاتان افزود: در این حادثه که به علت 
بی احتیاطی به وقوع پیوست، دو هکتار باغ و دو 

هکتار اراضی کشت گندم طعمه حریق شد.
وی بیان کرد: همه ساله با توجه به شروع فصل 
به  را  خساراتی  وسیع  آتش سوزی های  گرما، 

کشاورزان بخش نوبران تحمیل می کند.
به گفته برومند، عده ای نیز در فصل گرما به باغات 
پناه می برند و  با روشن کردن آتش در باغات و 
آتش سوزی  موجب  بی توجهی  و  سهل انگاری 

می شوند و این خسارت ها را به بار می آورند.
وی به باغداران توصیه کرد: با جمع آوری درختانی 
و  آتش سوزی  احتمال  از  شده اند،  خشک  که 
باغات  به درختان سبز، همچنین سایر  خسارت 

جلوگیری کنند.

خبرخبر

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاوني مصرف کارکنان موسسه اصالح بذر چغندرقند کرج

عمومي  رساند جلسه مجمع  مي  الذكر  فوق  تعاوني  محترم شركت  اعضا  كلیه  اطالع  به   بدینوسیله 
فوق العاده )نوبت دوم( شركت تعاوني یاد شده راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/4/28 در 

محل انجمن اسالمي واقع در موسسه اصالح بذر چغندرقند تشکیل مي گردد.
لذا از اعضا محترم تعاوني دعوت مي شود تا در راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.

ضمنا یادآوري مي گردد: 1- در صورتي كه حضور عضوي در مجمع میسر نباشد مي تواند حق حضور و 
اعمال راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ كس نمي تواند 
نمایندگي بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیرعضو تنها یک راي خواهد داشت. اضافه مي شود 
برگه هاي نمایندگي مزبور با امضا اكثریت هیات مدیره و بازرس تعاوني معتبر خواهد بود. بدین منظور 
عضو متقاضي اعطاي نمایندگي باید حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهي به همراه نماینده 
خود با در دست داشتن مدارك موید عضویت در تعاوني و كارت شناسایي معتبر در محل دفتر تعاوني 
حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضي و اهلیت نماینده برگه نمایندگي مربوطه توسط مقام 

مذكور تایید و برگه ورود به مجمع عمومي براي نماینده صادر گردد.
2- تصمیماتي كه در مجمع با رعایت ضوابط و مقررات اتخاذ مي گردد، براي كلیه اعضا اعم از حاضر و 

غایب و مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.
3- این مجمع در صورت حصول حد نصاب نصف + یک نفر ازكل اعضا رسمیت خواهد یافت.

دستور جلسه: 1- طرح، تصویب و تطبیق اساسنامه جدید شركت تعاوني با آخرین اصالحات انجام شده 
رئیس هیات مدیره شرکت تعاوني- محمدرضا سلطانيمورخه 1393/2/17 در قانون بخش تعاون

آگهی تحدید حدود اختصاصی        
چون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه باغ پالک فرعی۵13  از 117 اصلی واقع 
در قریه کر کبود شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در 
پرونده باید به عمل آید. اینک بر حسب تقاضای کتبی آقای شمسی بیگی ذیل 
وارده 9۵/۵/42007  مورخ 9۵/3/29 و با رعایت مواد 14و 1۵ قانون ثبت عملیات 
تعیین حدود آن در ساعت و روز پنج شنبه مورخه 9۵/۵/14 در محل به عمل 
خواهد آمد.لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می 
شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات 
تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 74 
تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف  از  نامه اصالحی قانون ثبت  و 86 آیین 
مدت سی روز اعتراض خودرا کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طا لقان ارائه نموده 
ورسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض 
به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند و در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینع 

به عمل خواهد آمد.//
تاریخ انتشار روز : دو شنبه مورخه 139۵/4/14

رسول مالمیرـ رئیس ثبت اسناد وامالک طالقان

آگهی ابالغ 
خواهان/ شاکی ابراهیم گوهری نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم محمد 
علی ضرابی و محمد علی دانشور و محمد علی سلیمانی به خواسته تجویز انتقال 
که  نموده  بابل  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  غیر  به  منافع 
واقع  بابل  شهرستان  )حقوقی(  عمومی  دادگاههای   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت 
در استان مازندران- شهرستان بابل- میدان والیت- دادگستری شهرستان بابل- 
ثبت   9۵09981110300248 کالسه  به  و  ارجاع   47136۵8739 پستی:  کد 
گردیده و وقت رسیدگی آن 139۵/06/17 و ساعت 08:30 تعیین شده است به 
ماده  تجویز  به  و  و درخواست خواهان  بودن خوانده/متهم  المکان  علت مجهول 
و دستور  امور مدنی  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون   73
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.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

آگهی ابالغ

 دادخواست و وقت دادرسی
خواهان بانک سرمایه بوشهر، دادخواستی بطرفیت حمزه صیادی به خواسته مطالبه 
به  ارجاع و  بوشهر  به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی  تسلیم دادگاه نموده که 
کالسه 940781 ش 2 ثبت و وقت رسیدگی جهت روز یکشنبه مورخ 9۵/8/2۵ 
ساعت 08:00 تعیین وقت گردیده است. علیهذا با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی خوانده 
می تواند جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و 
یا آدرس دقیق خود را جهت ابالغ اوراق اعالم نماید در غیر اینصورت دادگاه غیابا 

رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.
تاریخ انتشار:9۵/4/14  

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر – قنبری 

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

آگهی موضوع ماده3 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
قانون  موضوع  اول  139۵603310۵۵001003هیات  شماره  رای  برابر  رسمی 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  شناسنامه3  بشماره  جعفر  فرزند  اژدری  بهرام 
به مساحت 200 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 36اصلی واقع در صالح 
شماره  سند  موضوع  بر  بر  کوه  وردی  شاه  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  آباد 
گردیده  محرز  دفتر76  صفحه۵39  تهران  ۵1631مورخ9/8/1349دفترخانه17 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

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

آگهی ابالغ اجرائیه 
قزوینی  کنگری  )داود  احکوته  عذرا  1-مرحوم  وراث 
صغری  ،هادی،اعظم  ،سمیه  منیر  (ماه  متوفی  همسر 
عباس مرضیه همگی کنگری قزوینی 2-هادی کنگری 
دعوی  خصوص  در  قبلی  های  آگهی  پیرو  قزوینی 
به  سلطانی  مصطفی  وکالت  با  موسوی  فریبا  خانم 
طرفیت شما بدینوسیله ابالغ میشود که پرونده کالسه 
علیه شما  بر  اجرائیه  به صدور  منجر  12/94ش/۵32 
احکوته  عذرا  مرحوم  ورثه  ها  علیه  محکوم  بر  مبنی 
و  تنظیم  و  خانه  دفتر  در  حضور  به  هستند  محکوم 
انتقال سند رسمی یک قطعه زمین به مساحت 172/۵ 
واقع   24/2۵29 ثبتی  پالک  به  تفکیکی   1۵1 قطعه 
نیم عشر دولتی در  و  له  پوئینک در حق محکوم  در 
 119-118-9 مواد  وفق  مراتب  .لذا  دولت  صندوق 
قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی 
اجرا  به  انتشار  از  روز  ده  اجرائیه  این  میگردد  درج 
اجرائی  عملیات  برای  این  از  گذارده خواهد شد پس 
ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه 

محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمایید
رییس حوزه 12 شورای حل اختالف دادگاه بخش قرچک 

رای هیات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139۵60301060001312
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای آزاد ایمانی فر فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1034 صادره از در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/37 
متر مربع پالک 26و27 فرعی که به پالک 10۵4 استاندارد سازی شده است  از 
پالک 110 اصلی واقع در قریه باغ نصرت  بخش بهنام وسط خریداری از مالک 
رسمی اقای محمد حسین بیلچی کنگرلو محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 291
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/4/14
تاریخ انتشار نوبت دوم9۵/4/29

محمد رحیم پور راینی - رییس ثبت اسناد و امالک ورامین 

دادنامه
پرونده کالسه 94099866129011۵3 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
نهایی شماره 9۵09976614000164 شاکی  ( تصمیم  آباد )106 جزایی سابق 
انتهای  آباد  بازداری فرزند محمدرضا به نشانی لرستان – خرم  : آقای علی مراد 
خیابان رازی کوی پاسداران جنب پارک – متهم : آقای خدامراد سپهوند به نشانی 

لرستان – خرم آباد – اتهام : سرقت مستوجب تعزیر 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای مراد)خدامراد( سپهوند فرزند ابراهیم متواری 
اهل و مقیم خرم آباد دائر بر سرقت اموال آقای علی مراد بازداری فرزند محمد رضا 
به شرح صفحات 16 و 111 پرونده با توجه به مفاد اوراق پرونده و گزارش مامورین 
نیروی انتظامی و کیفر خواست صادره و کشف و استرداد مقادیری از اموال مسروقه 
و اظهارات همسر متهم مبنی بر اینکه شوهرش اموال شاکی را سرقت کرده و سایر 
قرائن و امارات قانونی و قضائی منعکس و مضبوط در پرونده اتهامش محرز و مسلم 
تشخیص فلذا مستندا به ماده 160 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و مواد 
6۵6 و 667 قانون بخش تعزیرات مصوب 137۵ با اصالحات بعدی متهم موصوف 
به یک سال حبس و بیست ضربه شالق در اجرای احکام کیفری و به رد عین و 
در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در حق شاکی محکوم 
میگردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید 

نظر لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – خیر علی کرمی عالی. 

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/دوم موضوع  راي شماره 139۵603310090004۵8- 9۵/3/10 هیات  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
متقاضي آقاي/ خانم هاشم تقي خاني فرزند یداله بشماره شناسنامه 16۵9 کدملي 
۵38874398۵ در یک باب خانه که تمامي ششدانگ پالک 9264 فرعي از 162- 
اصلي واقع در کرج  به مساحت 98/80 مترمربع خریداري از مالک رسمي آقاي 
حسین مکي نیري که سند مالکیت وي ذیل ثبت صفحه 141 دفتر 1117 به نام 
وي صادر و تسلیم شده و نیز انتقال ششدانگ ملک از نامبرده به متقاضي به صورت 
سند عادي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 444۵1 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/4/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/4/29

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک 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
موضوع  اول/دوم  هیات   9۵/3/10-139۵60331009000448 شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
متقاضي آقاي/ خانم محمود واحدي فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 6 کدملي 
6189728987 در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 140/3۵ مترمربع 
کرج  در  واقع  اصلي   -162 از  فرعي   182 پالک  اعیان  از  شده  مجزي  و  مفروز 
خریداري از مالک رسمي آقاي سید مرتضي حسیني شورغین که پالک فوق در 
به صورت  متقاضي  به  نامبرده  از  اعیان ملک  انتقال  نیز  و  باشد  ثبت مي  جریان 
سند عادي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 42428 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/4/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/4/29

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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
موضوع  اول/دوم  هیات   9۵/3/10-139۵603310090004۵3 شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
متقاضي آقاي/ خانم ربابه عاشري فرزند رزاق علي بشماره شناسنامه 1821 کدملي 
 133/30 مساحت  به  خانه  باب  یک  اعیان  ششدانگ  تمامي  در   ۵899۵69980
مالکین  از  واقع در کرج خریداري  اصلي  از 162-  به پالک 388 فرعي  مترمربع 
رسمي آقاي بهرام رهبر دهقان و زینب رهبر زارع که چهار دانگ پالک فوق در 
جریان ثبت مي باشد و دو دانگ آن مجهول مي باشد و نیز انتقال اعیان ملک از 
نامبردگان به متقاضي به صورت سند عادي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول  بدیهي است در صورت  قضایي تسلیم کنند. 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 42410 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/4/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/4/29

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده3 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
قانون  موضوع  اول  139۵603310۵۵001031هیات  شماره  رای  برابر  رسمی 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
قطعه  یک  ششدانگ  در  شناسنامه۵204۵  بشماره  محمد  فرزند  دردایی  محسن 
باغ به مساحت 40/4396 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 97اصلی واقع 
در انبارتپه خریداری از مالک رسمی آقای احمد نخبه دهقان موضوع سند شماره 
گردیده  محرز  دفتر76  تهران صفحه۵39  42394مورخ 26/9/1346دفترخانه17 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

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

بهادری-اصفهان: انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان اصفهان در آخرین روزهای ماه مبارک 
روز  به  شدن  نزدیک  به  توجه  با  و  رمضان 
تعدادی  حضور  با  را  افطاری  ضیافت  قلم 
مدیران استانی از جمله معاون فرهنگی اداره 
اعضای شورای  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
فرهنگی  امور  اصفهان، مدیرکل  اسالمی شهر 
عمومی،  روابط  مدیران  استان،  استانداری 

کل  اداره  تبلیغات  و  مطبوعات  واحد  رئیس 
مدیرعامل  استان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
نذر  خیریه  مدیرعامل  مطبوعاتی،  مجتمع 
بیماران  از  حمایت  کانون  مدیرعامل  اشتغال، 
صعب العالج، پیشکسوتان رسانه ای، خبرنگاران، 
روزنامه نگاران، نویسندگان و عکاسان در سالن 
تخصصی  و  فنی  آموزشی  مرکز  همایش های 

نفت اصفهان برگزار گردید.
مدیرکل  ابراهیمی  مهندس  جلسه  ابتدای  در 
امور فرهنگی استانداری استان اصفهان ضمن 
نسبت  قلم  صاحب  اصحاب  رسالت  به  اشاره 
استان  رسانه های  گفت:  مردم  و  جامعه  به 
می بایست درخصوص دغدغه های مردم بیشتر 
کنکاش کنند مشکالتی از جمله نبود امکانات 
آموزشی، بهداشتی درمانی و غیره. پرداختن به 
موضوعاتی این چنین باعث می شود که جلوی 

بسیاری از آسیب های اجتماعی گرفته شود و 
تحلیل های  با  می توانند  تحلیل گر  رسانه های 
مسئولین  به  کمک  ضمن  موقع  به  و  درست 
در  را  ارزنده ای  و  مثبت  بسیار  نقش  مربوطه 

جامعه ایفا نمایند.
استان  استانداری  فرهنگی  امور  مدیرکل 
مسائل  به  اگر  مثال  برای  افزود:  اصفهان 
دنیا  تمام  در  می بینید  کنید  نگاه  اقتصادی 

تصمیم گیری های  در  بازرگانی  اتاق های  نقش 
و  کلیدی  بسیار  چشم اندازها  و  بلندمدت 
احزاب  سیاسی  زمینه های  در  یا  است  موفق 
داشته  جامعه  در  را  مثبتی  نقش  توانسته اند 
باشند انتظار می رود خبرنگاران بیش از این که 
هستند پویا شوند و با قلم پرسشگر خود بتوانند 
حتی رئیس جمهور، استاندار و شهردار را تحت 

تأثیر قرار دهند.
وی در ادامه گفت: ما در استانمان کمبود روزنامه 
خبرنگار،  کمبود  بلکه  نداریم  تیراژ  کمبود  یا 
تحلیل گر و گزارشگر و آشنا به مسائل اجتماعی 
داریم، و این مسئولیت برعهده انجمن هایی چون 
انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران است 
تا با آموزش و باال بردن سطح علمی خبرنگاران 
که  نماید هر چند  مهیا  را  رقابت سالم  زمینه 
مسئولین مسئول با امور رسانه نباید از مسائل 

و مشکالت اصحاب قلم غفلت نمایند و ما کما 
بیش مشکالت آنان می دانیم.

امور  دفتر  کرد  اضافه  پایان  در  ابراهیمی 
کمر  تا  است  دوستان  خدمت  در  اجتماعی 
است  نیاز  که  فضاهایی  در  و  بسته  همت 
رسانه ها وارد عمل شوند همکاری الزم صورت 
پذیرد و با قلم خبرنگاران تحلیل گر و قوی و 
حضور جدی مسئولین در بین مردم و محالت 
بتوانیم بسیاری از مشکالت و مسائل اجتماعی 

را شناسایی و رفع نمائیم.
مهندس اخوان مقدم مدیرعامل مؤسسه خیریه 
ابراز  ضمن  نیز  حسین)ع(  امام  اشتغال  نذر 
خرسندی از حضور در بین اصحاب رسانه به 
اهداف  در خصوص  را  مقدمه ای  خالصه  طور 
این خیریه اعالم نمود. وی مهم ترین هدف را 
اصالح قوانین به نفع بیکاران خواند و گفت: تا به 
حال رایزنی های با مجلس و دولت جهت اصالح 
قانون با حداقل دستمزد به نفع 6 گروه نیازمند 
و  آموزش  مثل  کشوری  نهادهای  با  رایزنی  و 
شهرداری  بازرگانی،  اتاق  بهزیستی  پرورش، 
جهت  روزنامه  از  تعدادی  و  زندان ها  سازمان 
اصالح قانون و ترویج فرهنگ کار توسط این 
اخوان  مهندس  است.  پذیرفته  صورت  خیریه 
بازنگری  رویکرد  با  بیکاری  معضل  رفع  مقدم 
قوانین، ترویج فرهنگ کار داوطلبانه در میان 
عامه مردم بازیابی و اهمیت اشتغال و فرهنگ 

اصالحی و ترویج مفهوم سودمند اجتماعی را 
در  برشمرد.  خیریه  این  اهداف  مهم ترین  از 
به  بیکاری که  برنامه کتاب نقش من در  این 
همت همین خیریه تهیه شده بود خبرنگاران 
حاضر در جلسه اهدا شد تا ضمن مطالعه در 
مسابقه ای که به همین منظور در نظر گرفته 

شده شرکت نمایند.
انجمن  مدیره  هیأت  طرف  از  مراسم  این  در 
استان  نویسندگان  و  روزنامه نگاران  صنفی 
اصفهان  به رسم یادبود لوح تقدیری به جناب 
نذر  خیریه  مدیرعامل  مقدم  اخوان  مهندس 
شرکت  رئیس  مقدم  حسین  آقای  و  اشتغال 
اهدا  اصفهان  نفت  تخصصی  و  فنی  آموزش 
انجمن توسط معاونت  پایان نشان  گردید. در 
اسالمی  فرهنگ  و  ارشاد  کل  اداره  فرهنگی 
و  استانداری  فرهنگی  امور  مدیرکل  استان، 
رییس  و  استان  مطبوعاتی  مجتمع  مدیرکل 
جدید  اعضای  به  تبلیغات  و  مطبوعات  واحد 

اهدا گردید.
حجت  امامت  به  جماعت  نماز  است،  گفتنی 
نمازخانه  در  ریاحی  المسلمین  و  االسالم 
جناب  افطار  ضیافت  از  بعد  و  گردید  برگزار 
استاد هادوی پیشکسوت روزنامه نگار، معروف 
با  عارف(  استاد  همراه  )به  اصفهانی  شهیر  به 
خواندن قطعاتی از شعرهای موالنا به فضا روح 

و عطر عرفانی بخشیدند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران اصفهان میزبان صاحبان قلم

افزایش  از  هرمزگان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
فروش گاز به بیش از 21 میلیون متر مکعب  

در روزخبرداد.
پارسا پروین مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان 
با اعالم این خبر گفت: از این حجم فروش گاز 
طبیعی 7۵ درصد مصرف نیروگاهی و مابقی 
مصارف صنایع، خانگی و تجاری را شامل می 

شود.
مصرف  میانگین  کرد:  عنوان  پروین  پارسا 
روزانه استان در سال 94 میزان 14/6 میلیون 
اکنون  هم  که  است  بوده  درروز  مکعب  متر 
مصرف روزانه گاز طبیعی بیش از 21 میلیون 

متر مکعب در روز افزایش یافته است که پیش 
بینی می شود این آمار همچنان سیر صعودی 

داشته باشد. 
اصلی  منبع  اینکه  به  اشاره  با  »پروین« 
 22 خط  بندرعباس  غرب  صنایع  گاز  تامین 
اظهار داشت:  باشد  توانیر می  اینچ سرخون- 
نیروگاه  مایع  کاهش مصرف سوخت  بمنظور 
زیست  مشکالت  کاهش  همچنین  و  حرارتی 
گاز  مایع،  های  سوخت  از  ناشی  محیطی 

تحویلی به نیروگاه حرارتی با توجه نیاز تولید 
مکعب  متر  میلیون   2 از  گرما  فصل  در  برق 
در روز، با افزایش فشار ابتدای خط و کاهش 
رعایت  ضمن  اینچ،   22 خط  انتهای  فشار 
استانداردها و دستورالعمل های شرکت ملی 
متر  میلیون   ۵ از  بیش  میزان  به  ایران،  گاز 

مکعب در روز رسیده است.
ی  ها  تالش  به  توجه  با  نمود:  ابراز  وی 
مجموعه شرکت گاز، مصرف نیروگاه حرارتی 

حدود  در  گذشته  هفته  سه  طی  بندرعباس 
روز  در  گاز  مکعب  متر  میلیون   ۵/2 تا   ۵
برق  تولید  پاسخگوی  تاکنون  که  باشد  می 
استان  کل  گاز  مصارف  و  بوده  نیروگاه  این 
روز  در  مکعب  متر  میلیون   21 از  بیش  به 

افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان تصریح کرد: 
آلودگی  کاهش  بر  عالوه  مهم،  این  تحقق  با 
های زیست محیطی و خطرات ناشی از حمل 
به قیمت جهانی نفت  با توجه  سوخت مایع، 
صرفه  روز  در  ریال  میلیارد   41 معادل  کوره 

جویی اقتصادی بهمراه داشته است.

افزایش فروش روزانه گاز در هرمزگان
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ضرورت توسعه پاالیشگاه های زیستی برای 
تولید همزمان سوخت های زیستی 

معاونت  زیست فناوری  توسعه  ستاد  زیست  محیط  کارگروه  رییس 
سوخت های  تولید  برای  گفت:  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 

زیستی در کشور نیازمند توسعه پاالیشگاهای زیستی هستیم.
علی محمد لطیفی اظهار کرد: برای تولید سوخت های زیستی مانند 
بیودیزل، بیواتانل، بیوبوتانل و مواد با ارزش افزوده باال نیازمند توسعه 
زیست  توسعه  زیستی در کشور هستیم که در ستاد  پاالیشگاه های 

فناوری این موضوع را پیگیری می کنیم.
وی افزود: تولید سوخت زیستی از قبیل بیودیزل، بیواتانل، بیوبوتانل 
به کاهش آالینده های محیطی کمک شایانی می کند؛ به همین دلیل 
تولید و استفاده از سوخت های زیستی جزء اولویت های اصلی ستاد 

است.
به گفته لطیفی، بهینه سازی سیستم ها و سامانه های تولید و مصرف 
سوختهای زیستی نیز از دیگر مسائلی است که در حوزه سوخت های 

زیستی پیگیری می کنیم.
وی تصریح کرد: جایگزینی سوخت های زیستی به جای سوخت های 
و  است  گرفته  قرار  ستاد  توجه  مورد  بسیار  فعلی  استفاده  مورد 

طرح های مختلفی در این زمینه داریم.

رکورد مصرف برق ایران شکسته شد

تابستانی در کشور، برای نخستین  افزایش گرمای هوای  با  همزمان 
بار در طول یکصد سال گذشته تاکنون پیک مصرف برق از ۵1 هزار 
مگاوات عبور کرد تا یک رکورد جدید مصرف برق در ایران به ثبت 

برسد. 
به گزارش مهر، با افزایش گرمای تابستانی در شهرهای جنوب کشور 
به بیش از ۵0 درجه سانتیگراد و رسیدن دمای هوا به بیش از 40 
تاریخی در  البته  درجه سانتیگراد در تهران و کرج، رکورد جدید و 

مصرف برق ایران به ثبت رسید.
بر اساس گزارش مدیریت شبکه برق ایران، روز شنبه 12 تیر ماه پیک 
مصرف برق در ساعت 14:10 بعد از ظهر به ۵1 هزار و 2۵ مگاوات 
افزایش یافته ضمن آنکه در ساعت 21:41 شب هم پیک مصرف به 

حدود 48 هزار و 803 مگاوات رسیده است.
از این رو برای نخستین بار در طول سابقه بیش از یکصد ساله ورود 
هزار   ۵1 از  بیش  مصرف  رکورد  کشور،  به  الکتریکی  انرژی  و  برق 
تداوم  صورت  در  می شود  بینی  پیش  که  رسیده  ثبت  به  مگاوات 
مصرف، اعمال خاموشی های سراسری در دستور کار وزارت نیرو قرار 

بگیرد.
از سوی دیگر درحالی روز شنبه پیک مصرف برق کشور به بیش از 
تابستان  در  برق  میران مصرف  باالترین  که  مگاوات رسید  هزار   ۵1
سال گذشته حدود ۵0 هزار و 177 مگاوات بوده و وزارت نیرو خط 
قرمز پیک مصرف برق برای تابستان امسال را ۵4 هزار مگاوات تعیین 

کرده است.
نخستین  در  ایران  برق  مصرف  پیک  مگاواتی  هزار  چند  جهش  با 
روزهای فصل تابستان، ذخیره برق نیروگاه های کشور هم به کمترین 
میزان کاشه یافت به طوری که در ساعات پیک مصرف رو. زانه ذخیره 
برق نیروگاه ها حدود یکهزار مگاوات و در ساعات پیک مصرف شبانه 

این ذخیره حدود دو هزار و 98 مگاوات گزارش شده است.
در همین حال با وجود اولین جهش تابستانی مصرف برق در کشور 
اما تراز تجارت برق و انرژی ایران مثبت بوده و از مجموع یکهزار و 
با کشورهای همسایه سهم صادرات  مبادله شده  برق  مگاوات   803
حدود یکهزار و 44۵ مگاوات و واردات سهمی حدود 3۵8 مگاواتی را 

به خود اختصاص داده اند.
در این بین متوسط مصرف برق صنایع کشور با سقوطی آزاد همراه 
سه  حدود  کارخانه ها  و  صنایع  گذشته  روز  طوری که  به  است  شده 
مقایسه  در  که  کرده اند  مصرف  انرژی  و  برق  مگاوات   ۵28 و  هزار 

با اردیبهشت ماه کاهشی بیش از 800 مگاواتی را تجربه می کند.

دو میلیون بشکه نفت خام ایران
 راهی لهستان شد

میلیون   2 صادرات  از  ایران  نفت  ملی  شرکت  الملل  بین  مدیرامور 
بشکه نفت خام ایران به مقصد لهستان خبر داد و گفت: این محموله 

هفته گذشته در خارک بارگیری شده است.
به  ایران  خام  نفت  صادرات  جزئیات  درباره  قمصری  محسن  سید   
لهستان اظهار کرد: این کشور اروپای شرقی یک محموله 2 میلیون 
بشکه ای از ایران به صورت تک محموله دریافت کرده است که هفته 

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

هستیم که امکان به ثمر نشستن این مذاکرات وجود دارد.
لهستان هم اکنون 90 درصد نفت خام )400 هزار بشکه در روز( و 
60 درصد گاز طبیعی مورد نیاز خود را از روسیه تامین می کند و 

سیاست این کشور متنوع سازی منابع تامین انرژی است.
معاون  پیخوچنسکی،  ریانوش  حضو  نفت،  وزارت  گزارش  براساس 
وزیر  معاون  کاتزپزچک،  خانم  لهستان،  اقتصاد  وزیر  و  وزیر  نخست 
خارجه لهستان، رادوسالو دوماگالسکی 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.

تولید نفت اوپک رکورد زد

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

تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
نفت  افزایش  دلیل  به  میالدی  گذشته  ماه  در 
منطقه  در  تولیدکننده  کشورهای  و  نیجریه 
سال  سه  در  رقم  بیشترین  به  فارس  خلیج 
اخیر رسید و یک رکورد جدید از خود به جای 

گذاشت.
در همین حال، مجموع تولید نفت اوپک در ماه 
ژوئن به 32.82 میلیون بشکه در روز رسید که 
این رقم برای ماه قبل از آن یعنی می، 32.۵7 

میلیون بشکه در روز ثبت شده بود.
این افزایش تولید نفت از سوی اعضای اوپک به 
دلیل تمرکز آنها بر روی سهم بازار گزارش شده 
است. البته مسئوالن سازمان اوپک بر این باور 
هستند که تقاضا برای نفت آنها در سه ماه سوم 
سال جاری میالدی با افزایش روبرو خواهد شد.
همچنین تولید نفت نیجریه در ماه ژوئن 1۵0 
بیشترین  که  یافت  افزایش  روز  در  بشکه  هزار 
اوپک  عضو  کشورهای  سایر  میان  در  افزایش 
عربستان  اینکه  ضمن  شود،  می  محسوب 
با  کدام  هر  عربی  متحده  امارات  سعودی،  
لیبی  و  روز  در  بشکه  هزار   ۵0 تولید  افزایش 
به  روز  بشکه در  روند صعودی 40 هزار  با  هم 
کار خود در ماه گذشته میالدی ادامه داد، این 
در حالی است که با برداشته شدن تحریم های 
ایران، تولید نفت این کشور نیز با افزایش روبرو 

شده است.
به ژوئن  ماه  در  عربستان  نفت  تولید   البته 

 10.30 میلیون بشکه در روز رسیده است.

اندونزی تولید نفت ایران
 را افزایش می دهد 

شرکت دولتی پرتامینای اندونزی ماه آینده یادداشت 
تفاهمی را با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه 

بلوک های نفت و گاز در ایران امضا خواهند کرد. 
پایگاه خبری پالتز،  از  به نقل  به گزارش تسنیم 
شرکت دولتی پرتامینای اندونزی ماه آینده یادداشت 
تفاهمی را با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه 

بلوک های نفت و گاز در ایران امضا خواهد کرد.
به گفته یک مقام ارشد اندونزیایی، بر اساس توافق 
اطالعات  به  داشت  خواهد  اجازه  پرتامینا  اولیه، 
موجود درباره 4 بلوک نفتی ایران دسترسی پیدا 

کند.
سیامسو آالم، مدیر بخش باالدستی شرکت پرتامینا 
گفت: »2 بلوک از این 4 بلوک بر اساس مطالعه اولیه 
ارزیابی خواهند شد. از این 4 بلوک، دو بلوک هست 

که اولویت ما خواهد بود.«
آالم گفت، پرتامینا انتظار دارد در صورت دسترسی 
به این بلوک ها، تولید هر بلوک را به میزان 30 هزار 

بشکه در روز افزایش دهد.
ایران و اندونزی اخیرا تالش ها برای همکاری های 
پرتامینا  شرکت  دو  اند.  داده  افزایش  را  دوجانبه 
از  ای  مجموعه  اخیرا  ایران  نفت  ملی  شرکت  و 
توافقنامه ها را برای عرضه ال پی جی از ایران به 
اندونزی امضا کرده اند. پرتامینا همچنین در حال 
برنامه ریزی برای واردات یک محموله یک میلیون 
بشکه ای نفت خام سبک از ایران در سه ماهه سوم 
امسال است تا کیفیت نفت ایران را در پاالیشگاه 

سیلکاپ در جاوه مرکزی مورد آزمایش قرار دهد.
پرتامینا امسال ۵.31 میلیارد دالر در بخش های 
از  درصد   72 که  کرده  گذاری  سرمایه  مختلف 
شرکت  این  است.  بوده  باالدستی  بخش  در  آن 
زمینه در  دالر  میلیارد   2 امسال  دارد   قصد 

 ادغام ها و خرید های باالدستی هزینه کند.

دالیل بی رغبتی مردم به 
استفاده از سی ان جی

درحالی که وزیر نفت اخیرا صراحتا اعالم کرده است 
که دولت با بنزین دونرخی مخالف است و همچنین 
تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین ندارد، یک مقام 
ارشد شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی از 
لزوم افزایش فاصله قیمتی میان بنزین و سی ان جی 

سخن می گوید.
طبیعی  گاز  جایگاه های  احداث  طرح  مدیر 
فشرده )سی ان جی( شرکت پخش فرآورده های 
به  جی  ان  سی  جایگزینی  گفت:  ایران  نفتی 
جای بنزین مستلزم اختالف قیمت معنادار این 

دو فرآورده است.
علی مهرابی با تاکید بر این که اختالف قیمت اندک 
میان بنزین و سی ان جی باعث شده رغبت چندانی 
با  کرد:  اظهار  نشود،  ایجاد  مصرف کنندگان  بین 
افزایش قیمت بنزین و گاز سی ان جی انگیزه برای 
استفاده از این سوخت در کشور بیشتر می شود ؛ 
ولی حاال  رغبت چندانی برای استفاده از این سوخت 
پاک در جامعه وجود ندارد.وی تاکید کرد: باید با 
ایجاد اختالف نرخ سی ان جی نسبت به بنزین، 
مزیت نسبی بهتری برای استفاده از این سوخت 
در کشور ایجاد کنیم.مدیر طرح احداث جایگاه های 
گاز طبیعی فشرده شرکت پخش فرآورده های نفتی 
ایران ادامه داد: به دلیل اختالف ناچیز قیمتی بین 
بنزین و سی ان جی مردم رغبت چندانی به استفاده 
مصرف  بنزین  ترجیحا  و  ندارند  سوخت  این  از 
می کنند . اصالح قیمت می تواند انگیزه و میزان 
مصرف سوخت سی ان جی را افزایش دهد.وی این 
اختالف قیمت را مشوق خوبی برای سرمایه گذاران 
این صنعت دانست و تصریح کرد: هر چه اختالف 
قیمت این دو فرآورده بیشتر باشد، صرفه اقتصادی 

بهتری برای سرمایه گذاران خواهد داشت.

کوتاه از انرژی 

نفت  بشکه  هزار  روزانه 308  با صادرات  ایران 
)اردیبهشت-   2016 مه  ماه  در  ژاپن  به  خام 
بزرگ  کننده  تامین  خرداد 139۵(، چهارمین 

نفت این کشور شد.
ژاپن که سومین مصرف کننده بزرگ نفت خام 
در جهان به شمار می رود، میزان واردات نفت 
افزایش داده  از منطقه خاورمیانه  را  خام خود 
دیگر  تولیدکننده  سه  همراه  به  ایران  و  است 
خاورمیانه، مهم ترین تامین کنندگان نفت این 

کشور هستند.
نفت  واردات  میزان  نفت،  وزارت  گزارش  به 
ژاپن از منطقه خاورمیانه در ماه مه 87 درصد 
شکل  را  کشور  این  نفتی  واردات  مجموع 
مدت  از  باالتر  2.6درصد  که  رقمی  می دهد؛ 

مشابه در سال گذشته است.
کننده  تامین  همچنان  سعودی  عربستان 
یک  روزانه  و  است  ژاپن  نفت خام  نخست 
این کشور  به  میلیون و 130 هزار بشکه نفت 

عربی  متحده  امارات  آن  از  پس  فروشد.  می 
نفت ، دومین  بشکه  روزانه 86۵ هزار  تامین  با 

صادرکننده نفت به ژاپن است.قطر با صادرات 
روزانه 318 هزار بشکه در رده سوم و ایران نیز 

با 308 هزار بشکه در رده چهارم صادرکنندگان 
نفت خام به ژاپن هستند.

به گزارش ایرنا، پیش از این برخی منابع خبری 
به  ایران  نفت  بودند میزان صادرات  ادعا کرده 
ژاپن به علت مشکالت مربوط به بیمه نفتکش 
ها کاهش یافته است.اما سید محسن قمصری 
درباره  نفت،  ملی  الملل شرکت  بین  مدیرامور 
بیان  با  ژاپن  به  ایران  نفت  صادرات  وضعیت 
اینکه قرارداد فروش نفت به ژاپن حدود 120 
این  با  کرد:  اضافه  است،  روز  در  بشکه  هزار 
وجود، میزان خرید نفت این کشور از ایران در 
پیدا کرده است.قمصری  افزایش  اخیر  ماه  سه 
افزود: با این شرایط، ایران می تواند بین 160 تا 
200 هزار بشکه از این بازار سهم داشته باشد. 
های  ماه  در  کشورها،  نفت  واردات  میزان 
میزان  مانند  به مسایلی  توجه  با  مختلف سال 
مصرف پاالیشگاه ها و یا انجام تعمیرات اساسی 

در پاالیشگاه ها متغیر است.

با صادرات روزانه 308 هزار بشکه؛

ایران چهارمین تأمین کننده نفت ژاپن شد

نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  مدیرعامل 
ایران پیش بینی کرد که مصرف روزانه بنزین در 
ایام تعطیالت عید فطر به بیش از 9۵ میلیون 

لیتر می رسد. 
ناصر سجادی با بیان این مطلب گفت: با توجه 
سفرهای  آغاز  و  رمضان  مبارک  ماه  پایان  به 
فرآورده های  پخش  شرکت  برآورد  تابستانی 
نفتی ایران این است که در تعطیالت پیش رو 
مصرف بنزین روزانه بیش از 30 درصد افزایش 
یابد.وی افزود: همه مناطق پخش فرآورده های 
تامین  برای  کامل  آمادگی  کشور  در  نفتی 
را  فطر  عید  از  پیش  روز  از  مسافران  سوخت 
فرآورده های  پخش  شرکت  دارند.مدیرعامل 
بنزین کشور  ایران، درباره میزان ذخایر  نفتی 
بنزین  انبارهای  موجودی  وضع  کرد:  اعالم 
کشور امسال بسیار بهتر از پارسال است و همه 

انبارها ذخایر بسیار مناسبی دارند.
وی ادامه داد: میانگین مصرف بنزین از ابتدای 
نزدیک  روز گذشته،  یعنی 104  تاکنون  سال 
به روزانه 72 میلیون لیتر بوده ؛ اما پیش بینی 
می کنیم پس از پایان ماه رمضان تا چند روز 
مصرف  کشور  در  لیتر  میلیون   9۵ از  بیش 
مصرف  درصدی   30 رشد  شاهد  یعنی  شود، 
در کشور باشیم.سجادی با بیان این که درباره 
وجود  کشور  در  مشکلی  هیچ  سوخت  تامین 
تامین  برای  مناطق  همه  کرد:  اظهار  ندارد، 
مبارک  ماه  از  پس  تعطیالت  ایام  در  سوخت 
رمضان در حالت آماده باش به سر می برند و 

در صورت نیاز در این ایام از جایگاه های سیار 
این که  به  اشاره  با  وی  کرد.  خواهیم  استفاده 
در طول سال به طور معمول در چند مقطع 
شرایط  باید  که  می شود  زیاد  مسافرتها  حجم 
را برای تامین سوخت فراهم کرد، گفت: تامین 
در  اما  است  پخش  شرکت  ذاتی  کار  سوخت 
به  کشور  کل  در  مناطق  همه  خاص  شرایط 
دنبال تامین به موقع سوخت هستند تا مشکلی 

در این باره وجود نداشته باشد.
نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  مدیرعامل 
عید،  ایام  را   کشور  بنزین  مصرف  اوج  ایران، 
فصل تابستان و بین تعطیلی اعالم کرد، افزود: 
تدابیر بسیار ویژه ای برای تامین سوخت در این 
ایام اندیشیده می شود. به گفته وی، در ایام عید 
از 2۵ اسفندماه تا 20 فروردین ماه پیک مصرف 
تابستان  ایام  اما در  ؛   را داریم  تقریبا یک ماه 
خصوصا این چندسالی که ماه مبارک رمضان 
با فصل تابستان تالقی کرده بعد از پایان ماه 
رمضان و شروع عید فطر مسافرتها آغاز می شود 
تا 1۵  هم  آن طرف  از  و  شهریورماه  پایان  تا 
شاهد  کشور  در  مدارس  بازگشایی  و  مهرماه 

افزایش مصرف بنزین هستیم.
سجادی در پایان یادآور شد: امسال تمهیدات 
بسیار خوبی از لحاظ تامین بنزین در همه نقاط 
سیاحتی و زیارتی اندیشیده شده و برای همه 
فراهم  بنزین  از  مناسبی  بسیار  انبارها ذخیره 
شرایط  پارسال  از  انبارها  موجودی  و  کردیم 

بسیار مطلوبتر است.

پیش بینی مصرف روزانه 95 میلیون لیتر بنزین 
در تعطیالت عید فطر

تاسیسات ذخیره سازی  احداث  پروژه  رئیس 
و اندازه گیری میعانات گازی در شرکت نفت 
وگاز پارس گفت: این مخازن با ظرفیت ذخیره 
سازی چهار میلیون بشکه میعانات گازی در 

یک سال آینده به بهره برداری می رسد.
امیرمنصور حق وردی افزود: تاسیسات ذخیره 
با  مخزن  هشت  شامل  گازی  میعانات  سازی 
ظرفیت ذخیره ۵00 هزار بشکه میعانات برای 

هر مخزن است.
پروژه  این  از  برداری  بهره  با  اظهارکرد:  وی 
مستقر  گازی  فازهای  میعانات  تمامی 
درمنطقه پارس یک، پس از ذخیره سازی و 
خطوط  طریق  از  صادرات  برای  گیری  اندازه 
گوی  و  داخلی  کنندگان  مصرف  برای  لوله 

شناور)SPM ( ارسال خواهد شد.
تاسیسات ذخیره سازی  احداث  پروژه  رئیس 
و اندازه گیری میعانات گازی در شرکت نفت 
از  بشکه  هزار   360 روزانه  گفت:  پارس  وگاز 
میعانات گازی این مخازن به پاالیشگاه ستاره 
پاالیشگاه  به  بشکه  هزار   120 فارس،  خلیج 
به  نیز  بشکه  هزار   120 و  شیراز  پارس 

پتروشیمی نوری ارسال خواهد شد. 
حق وردی افزود: با احداث پاالیشگاه سیراف 
فارس  فرزانگان  گازی  میعانات  پاالیشگاه  و 
ها  پاالیشگاه  این  نیاز  مورد  خوراک  نیکو، 
تامین  این شبکه ذخیره سازی  از طریق  نیز 

خواهد شد.
قالب  در  پروژه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 

به   EPC3 و   EPC2  ،EPC1 طرح  سه 
مرحله اجرا درآمده است عنوان کرد: در بخش 
EPC1 تاسیسات پشتیبانی، پایپینگ ) لوله 
 EPC2 کشی(، برق و ابزار دقیق و در بخش
و EPC3 نیز به تفکیک ساخت چهار مخزن 
ذخیره سازی میعانات گازی و یک مخزن آب 

آتش نشانی طراحی و تعریف شده است.
هشت  از  مخزن  چهار  تاکنون  گفت:  وی 
توسط   EPC3 قالب  در  پروژه  این  مخزن 
شرکت ماشین سازی اراک با ظرفیت ذخیره 

سازی دو میلیون بشکه تکمیل شده است.
رئیس پروژه احداث تاسیسات ذخیره سازی 
واندازه گیری میعانات گازی در شرکت نفت 
بینی می شود  اظهارکرد: پیش  پارس  و گاز 
اقالم پایپینگ) لوله کشی( این چهار مخزن 
نیز در قالب قرارداد EPC1 توسط شرکت 
سال  تیرماه  آن  کاری  قرارداد  که  ناردیس 
گذشته منعقد شد، تا مهرماه سال جاری به 
سایت می رسد و عملیات جوشکاری آن آغاز 

خواهد شد.
 EPC2 بخش  اجرای  روند  باره  در  وی 
میعانات  سازی  ذخیره  مخزن   4 )ساخت 
این  دار  عهده  شرکت  کرد:  بیان  نیز  گازی( 
تعهدات  به  التزام  نداشتن  دلیل  به  قرارداد 
مورد  در  بزودی  و  شده  ید  خلع  قراردادی 
واگذاری این بخش به پیمانکار اجرایی جدید، 
تصمیم گیری های الزم از سوی شرکت نفت 

و گاز پارس اتخاذ خواهد شد.

مخازن ذخیره میعانات گازی پارس جنوبی سال آینده
 بهره برداری می شود

شرکتهای  ارزیابی  از  پس  نفت  وزارت 
شرکتهای  قالب  در  فعالیت  برای  متقاضی 
را  )E&P(، هشت شرکت  تولید  و  اکتشاف 
ایرانی صاحب صالحیت  عنوان شرکتهای  به 

کرد. معرفی  و  تعیین  این حوزه  در 
  محمدرضا مقدم، معاون وزیر نفت در امور 
امور  معاونت  سرپرست  و  فناوری  و  پژوهش 
مهندسی وزارت نفت عنوان کرد: در اجرای 
از  به منظور حمایت  و  وزیران  مصوبه هیئت 
و  ایرانی  تولید  و  اکتشاف  شرکتهای  ایجاد 
جریان  در  فناوری  توسعه  و  انتقال  هدف  با 
شرکتهای  با  نامبرده  شرکتهای  مشارکت 
شرکتهای  نفت  وزارت  خارجی،  معتبر 
عهده  برای  حداقلی  توانمندی  حائز  ایرانی 
و  اکتشاف  شرکتهای  مقرر  وظایف  داری 

است. کرده  مشخص  را  تولید 
مهندسی  امور  معاونت  که  این  بیان  با  وی 
 37 صالحیت  فراخوان،  از  پس  نفت  وزارت 
صالحیت  سرانجام  و  بررسی  را  شرکت 
است،  کرده  تایید  را  شرکت  هشت  ابتدایی 
و  مهندسی  پتروپارس،  شرکتهای  افزود: 
انرژی   ،)OIEC( نفت  صنایع  ساختمان 
)شرکت  مپنا  گروه  پتروایران،  توسعه  دانا، 
سازندگی  قرارگاه  مپنا(،  گاز  و  نفت 
نوسازی  و  گسترش  سازمان  االنبیا،  خاتم 
طرحهای  مدیریت  )شرکت  ایران  صنایع 
فرمان  اجرایی  ستاد  و  ایران(  صنعتی 
گاز  و  نفت  توسعه  )شرکت  )ره(  امام 
اند  توانسته  که  هستند  شرکتهایی  پرشیا(، 
صورت  ارزیابیهای  در  را  الزم  حدنصابهای 

کنند. کسب  گرفته 
که  شرکت  هشت  این  کرد:  تصریح  مقدم 
در  ای  شده  شناخته  عمدتا  شرکتهای 
می  روند،  می  شمار  به  کشور  نفت  صنعت 
خارجی صاحب  با شرکتهای  توافق  با  توانند 
اجرای  در  فعالیت  متقاضی  صالحیت 
کشورمان،  نفت  صنعت  ای  توسعه  طرحهای 
مطابق ضوابط و شرایط عمومی حسب مورد 

کنند. مشارکت 

وی تاکید کرد: شرکت های اکتشاف و تولید 
E&P داشته باشند  ایرانی باید تنها فعالیت 
به فعالیت در حوزه های ساخت کاال  و مجاز 
نفتی  متعارف  خدمات  ارائه  و  تجهیزات  و 

نیستند.  )OSC یا  و   EPC(
متقاضی  9 شرکت  به  ماهه   2 فرصت  ارائه 

فرآیند  تشریح  به  ادامه  در  نفت  وزیر  معاون 
شرکتهای  صالحیت  تعیین  و  ارزیابی 

فراخوان  پیرو  گفت:  و  پرداخت  متقاضی 
 28 در  نفت  وزارت  مهندسی  امور  معاونت 
برای  شرکت   49 امسال،  ماه  اردیبهشت 
این فراخوان اعالم آمادگی کرده  شرکت در 

نام کردند. ثبت  37 شرکت  نهایت  و در 
مهندسی  امور  معاونت  کرد:  تصریح  وی 
را  شرکت   37 این  صالحیت  نفت،  وزارت 
دریافت  )برای  غربالگری  مرحله  سه  در 
)برای  ارزیابی  پیش  امتیاز(،   600 حداقل 
ارزیابی  و  امتیاز(   ۵00 حداقل  دریافت 
مورد  امتیاز(   300 حداقل  دریافت  )برای 
هشت  بین،  این  در  که  داد  قرار  بررسی 
کسب  را  الزم  حدنصابهای  توانستند  شرکت 

نخست  مرحله  همان  در  شرکت  کنند؛20 
 ۵00 از  کمتر  کسب  با  )غربالگری(  ارزیابی 
به  و  شدند  خارج  ارزیابی  چرخه  از  امتیاز، 
ای  ماهه   2 فرصت  نیز  باقیمانده  شرکت   9
داده شده است و این شرکتها در صورتی که 
امکان  بیندیشند،  را  الزم  تمهیدات  بتوانند 
به  آنان  ارزیابی مجدد و اضافه شدن اسامی 
در  فعالیت  برای  ایرانی  شرکتهای  فهرست 

دارد. وجود   E&P قالب شرکتهای 
فرصت  که  متقاضی  شرکت   9 درباره  مقدم 
آنان داده شده است، توضیح  به  2 ماهه ای 
شرکت   2 شرکت،   9 این  میان  از  داد: 
)غربالگری(  ارزیابی  نخست  مرحله  در 
کسب  را  امتیاز   600 حدنصاب  نتوانستند 
امتیاز   ۵00 از  بیش  که  آنجا  از  اما  کنند، 
در  ای  دوباره  فرصت  کردند،  کسب 
 2 همچنین  ایم؛  داده  قرار  اختیارشان 
شرکت به صورت مشارکتی در این فراخوان 
حضور یافتند در حالیکه ادغام آنها به شکل 
که  فرصتی  در  و  بود  نگرفته  صورت  رسمی 
شروط  توانند  می  است  شده  داده  آنان  به 

به  شرکت  قانونی  ثبت  بر  مشتمل  حقوقی 
حقوقی  شخصیت  اخذ  و  شده  ادغام  شکل 
امتیاز  شرکت  چهار  کنند؛  محقق  را  جدید 
اما  کرده  کسب  را  غربالگری  مرحله  از  الزم 
ارزیابی  پیش  مرحله  در  الزم  حدنصاب  به 
کسب  با  از  نیز  شرکت  یک  و  نیافتند  دست 
غربالگری  مرحله  دو  از  الزم  امتیازهای 
پایانی  مرحله  در  تنها  ارزیابی،  پیش  و 
به  که  نشد  مدنظر  امتیاز   حائز  )ارزیابی( 
داده  ای  ماهه   2 مهلت  نیز  شرکتها  این 

است. شده 
امور  معاونت  گفت:  مسئول  مقام  این 
انجام مطالعات  از  مهندسی وزارت نفت پس 
مستمر،  بررسیهای  و  فراوان  کارشناسی 
فرایندی اصولی و عدالت محور را به منظور 
ایرانی مستعد  ارزیابی شرکتهای  و  شناسایی 
از  و  تدوین   E&P شرکت  به شکل  فعالیت 
منظور  به  خود  کارشناسی  ظرفیتهای  تمام 

کرد. استفاده  مطلوب  نحو  به  کار  پیشبرد 
به گفته وی، در ماده 4 مدل جدید قراردادی 
صنعت نفت ایران بر انتقال و ارتقای فناوری 
اجرای  و  نفت  باالدستی  عملیات  حوزه  در 
شرکتهای  توانمندسازی  و  بزرگ  طرحهای 
ایرانی برای اجرای پروژه های بزرگ داخلی 
بین  و  ای  منطقه  بازارهای  در  حضور  نیز  و 
منظور،  این  به  که  است  شده  تاکید  المللی 
شرکتهای  شرایط،  حسب  بر  قرارداد  هر  در 
به  کارفرما،  تایید  با  ایرانی  صاحب صالحیت 
معتبر  شرکتهای  یا  شرکت  شریک  عنوان 
در  حضور  با  و  دارند  حضور  خارجی  نفتی 
و  انتقال  امکان  قرارداد،  اجرای  فرآیند 
و  مدیریتی  مهارتهای  و  فنی  دانش  توسعه 

شود.  می  میسر  آنها  به  مخزن  مهندسی 
ضرورت  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
ایجاد  مقاومتی،  اقتصاد  سیاستهای  اجرای 
گامی  را  ایرانی  تولید  و  اکتشاف  شرکتهای 
و  داخلی  توانمندیهای  تقویت  مسیر  در 
مطابق  کشور  نفت  صنعت  به  فناوری  انتقال 

کرد. عنوان  سیاستها  این  اهداف  با 

  برای همکاری با شرکتهای بین المللی در قراردادهای نفتی

  8 شرکت ایرانی صاحب صالحیت در حوزه اکتشاف و تولید مشخص شدند
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رانت و سود جويي در تمام محصوالت و كاالها 
به فور ديده مي شود تا جايي كه بازارهاي عرضه  
كاال ،جوالني براي فروش محصوالت و كاالهاي بي 

كيفيت خارجي شده است. سال هاست كه  واردات بی رويه  برای برخی 
افراد درآمدهای ميلياردی داشته است .رانت موجود در واردات نشان از 
ضعف بزرگ در اقتصاد كشور است . معضلي كه هر چه از زمان آن مي 
گذرد ،بزرگتر و وخيم تر شده است. حضور رانت خواران در نظام اقتصادي 
كشور زنگ خطر بزرگي براي از هم پاشيدگي بدنه اقتصاد كشور است .تا 
جايي كه به راحتي با پديده رانت مي توان خدشه هاي وارد شده به پيكره 
اقتصاد را عميق تر كرد .يكي از اين محصوالت كه توليد كننده را به زانو در 
آورده  ،محصوالت كشاورزي است .واردات محصوالت كشاورزي تا جايي 
رسيده كه ديگر نمي توان به راحتي از محصوالت توليد شده در كشور 
استفاده كرد.از سوي ديگر گران بودن محصوالت كشاورزي وارداتي است 
.به طوري كه اين نوع محصوالت با قيمت هاي گذاف جاي محصوالت 
سالم و آشنا با ذائقه ايراني را گرفته اند. مشكل ديگري كه واردات اين 
محصوالت به عرصه محصوالت كشاورزي دامن زده است ،كيفيت پايين 
برخي از اين محصوالت است كه در مقايسه با توليد داخل جاي تامل دارد.

يكي ازمحورهايي كه براي جلوگيري از شيوع چنين معضلي مي توان به 
عنوان ابزار درست استفاده كرد ،نظارت وشفاف بودن قوانين ضد وارداتي 
بي رويه  است.حال  اگر از موضوع رانت در واردات محصوالت كشاورزي 
بگذريم به رانت در خريد محصول سود جويان از كشاورزان مي توان اشاره 
داشت. اين پديد ه، كه كشاورزان رادر حصار خود قرارداده است و از همه 
مهمتر عدم كنترل ونظارت بر چرخه عرضه محصوالت كشاورزي را  به 
عنوان دغدغه اصلي در عرصه رقابت داخلي تحت شعاع قرارداده است.از 
اين رو  عدم نظارت و دالل بازی عاملی برای متفاوت بودن نرخ ميوه شده 
است.تفاوت  نرخ ميوه  عالوه بر اينكه كشاورزان را متضرر كرده ،مصرف 
كننده  نيز دچار ضررو زيان هاي فراوان شده است .خريد محصوالت 
كشاورزي با نازل ترين قيمت و فروش آن در بازار با باال ترين قيمت 
يعني فاجعه.وجود رانت در خريد تا فروش محصوالت كشاورزي مي تواند 
بزرگترين ضربه را به بدنه كشاورزي وارد كند كما اينكه اين اتفاق افتاده 
و به عنوان فاجعه  حضور رانت در بخش كشاورزي معرفي شده است.

مسئوالن بايد برای توليدكنندگان  ارزش قائل شوند،بنابراين تا مصرف 
كنندگان نيز  به سمت كاالهای  ايران سوق  پيدا كنند.عدم نظارت و 
دالل بازی های  اقتصادی مصيبت وارد شده بر اقتصاد را عميق تر كرده 
است .واردات بی رويه  برای  برخی افراد درآمدهای  ميلياردی  دارد.اين 
درآمده تنها باعث افزايش نگراني ها از يك سو واز طرف ديگر باعث قرار 

گرفتن توليد در مسير نادرست است .
 

بازار سرمايه
بازگشت شاخص بورس به ارتفاع ۷۴ هزار واحد

شاخص بورس در جريان معامالت روزگذشته بازار سرمايه ۹۸ واحد 
ديگر رشد كرد و به ارتفاع ۷۴ هزار واحد بازگشت .در پايان معامالت 
روزگذشته بازار سرمايه تعداد ۹36ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 
266ميليارد تومان در 6۴هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص 
قرار  و 6۴واحد  ارتفاع ۷۴هزار  در  افزايش ۹۸واحدی  ثبت  با  بورس 
گرفت.بر اساس اين گزارش؛ در بازارهای فرابورس ايران هم با معامله 
31۸ميليون ورقه به ارزش ۴۴۷ميليارد تومان در 26هزار نوبت، آيفكس 

2.1 واحد رشد كرد و در ارتفاع ۷۷۹واحد قرار گرفت.
 

  فن آوري وارتباطات
 افزایش ۷0 درصدی تولید تجهیزات حفاظت الکترونیک

اگر بخش خصوصی توسط دولت حمايت شود با توجه به سرمايه گذاری 
هايی كه برای توليد اين تجهيزات صورت گرفته به سرعت می توان درصد 
توليد محصوالت را از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد رساند.مسعود شنتيايی عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی در تهران و 
ايران  ورييس هيات مديره اتحاديه شركت های فنی و مهندسی حفاظت 
الكترونيك و شبكه های ايمنی در آستانه برگزاری اولين نمايشگاه و جشنواره 
بين المللی تخصصی حفاظت الكترونيك ايمنی اعالم و اطفا، كنترل مديريتی 
اتوماسيون و هوشمندسازی، گفت: 6 تا ۹ مرداد امسال در بوستان گفتگو 
شاهد برگزاری اين نمايشگاه خواهيم بود. كشور ما در سالهای اخير به لحاظ 
توليد محصوالت به خصوص محصوالت با تكنولوژی باال درگير مسائل 
داخلی مانند سياست ها ، زير ساخت ها و حمايت دولت و مسائل خارجی 
از قبيل تحريم ها و عدم  عالقمندی شركت های خارجی بغلت محدوديت 
های تحريمی عالقه ای به همكاری با شركت های ايرانی را نداشتند كه اين 

 مشكل بعد از برجام حل شده است.
 سكه و ارز

قیمت سکه و ارز
 نرخ فروش هر قطعه سكه تمام بهار طرح جديد يك شنبه در بازار يك 
ميليون و ۹۸ هزار و 3۰۰ تومان، طرح قديم يك ميليون و ۹۹ هزارتومان، 
نيم سكه ۵۵3 هزار تومان، ربع سكه 2۹۵ هزارتومان و سكه گرمی 1۹۰ 
هزارتومان اعالم شد. همچنين نرخ هر گرم طالی زرد 1۸ عيار در بازار 
داخلی 111 هزار و ۸3۴ تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 
)شنبه( 13۴2 دالر است.در همين حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر 
آزاد را برای فروش3۴۹3 تومان، هر يورو را 3۹3۴ تومان، هر پوند را 
۴۷63 تومان، لير تركيه 1236 و درهم امارات را ۹6۰ تومان اعالم كردند.

 
 حمل ونقل

  تاخیر بیش از ۴3 درصد از پروازها
سازمان هواپيمايی كشوری آمار پروازهای انجام شده از سوی ايرالين های 
داخلی در فرودگاه مهرآباد در ارديبهشت  امسال را ارائه كرده است كه 
براساس آن ۴3.۵ درصد از پروازها تاخير داشتند.به گزارش ايسنا، براين 
اساس از ۵۹36 پرواز انجام شده توسط 1۴ ايرالين داخلی در دومين 
ماه از بهار سال جاری 2۵۸6 پرواز تاخير داشتند.همچنين براساس اين 
گزارش، از 1۴ ايرالين فعال در اين فرودگاه، پنج ايرالين بيشترين تاخير 
را به نام خود ثبت كردند. شركت های هواپيمايی اترک، ايران اير، زاگرس، 
نفت و آسمان فهرست پنج گانه اين ايرالين ها را تشكيل می دهندبراساس 
اين گزارش شركت هواپيمايی اترک با ثبت ۷۸ درصد تاخير از كل 
پروازهای انجام شده در ارديبهشت  ماه ركوردار بوده است و پس از آن 
شركت های هواپيمايی جمهوری اسالمی ايران، زاگرس و نفت با ثبت ۵۷ 

درصد تاخير به طور مساوی در رتبه دوم بيشترين تاخير قرار گرفتند.
 

 اصناف
  تکلیف قاچاقچیان مرزی چه می شود؟

  آقاطاهر رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايی تهران گفت: متاسفانه در 
اجرای طرح مبارزه با قاچاق كاال انگشت اتهام تنها به سوی كسبه كوچه 
مروی نشانه گرفته شد و در اين ميان عامالن اصلی ورود كاالی قاچاق كه 
در مرزها فعاليت می كنند، بدون تكليف ماندند.محمد آقاطاهر به  پايگاه 
اطالع رسانی اتاق اصناف ايران افزود: اصناف مخالف اجرای طرح مبارزه 
با قاچاق كاال نيستند اما اين كار بايد به صورت زيربنايی صورت بگيرد و 
به جای متهم كردن پنج هزار كسبه خرده فروش يك بازار  با ۵۰۰ عامل 
اصلی ورود كاالی قاچاق در مرزها مقابله كنند. وی افزود: متاسفانه كاالی 
قاچاق به راحتی و بدون كنترل از مرزهای كشور وارد می شود و هزاران 
كيلومتر را طی می كند و به شهرهای مركزی كشور برای فروش می رسد 

و بعد ميخواهيم مغازه داران را متهم به فروش كاالی قاچاق كنيم.

تجلیل از همراه اول به عنوان حامی 
برتر ایتام 

و  ترويج  هدف  با  مهر  والی  ساالنه  همايش 
اكرام  و  نيكوكاری  و  احسان  فرهنگ  احياء 
ارتباط  اسالمی،  های حسنه  نشر سنت  ايتام، 
و هماهنگی با موسسات خيريه و تشكل های 
و  تعامل  منظور  به  كشور  مردمی  نيكوكاری 
تبادل تجربه و بهره گيری از ظرفيت های آنها 
معنوی  و  مادی  های  انجام حمايت  در جهت 
مشاركت  گسترش  و  تقويت  با  محرومان  از 

مردمی برگزار شد.
و  نيكوكاران  از  تجليل  ساالنه  همايش  در 
حاميان كميته امداد، از مديرعامل همراه اول 

به عنوان حامی برتر تقدير شد.
به گزارش زمان به نقل از اداره كل ارتباطات 
اين همايش  ايران، در  ارتباطات سيار  شركت 
 12 شنبه  روز  در  مهر«  »والی  عنوان  با  كه 
مبارک  ماه  ششم  و  بيست  با  همزمان  تيرماه 
رييس  فتاح،  پرويز  سيد  حضور  با  رمضان 
هيات  اعضای  و  خمينی  امام  امداد  كميته 
امنای اين نهاد در سالن همايش های سازمان 
خيرين  از  تعدادی  شد،  برگزار  زيارت  و  حج 
و نيكوكاران كشور مورد تجليل قرار گرفتند. 

مديرعامل  صدوقی  وحيد  همايش  اين  در 
اپراتوار اول بابت اين كه همراه اول از ابتدای 
مناطق  در  ايتام  از  نفر  هزار  حامی   ۹۴ سال 
برگزيده،  خير  عنوان  به  است،  كشور  محروم 

نشان والی دريافت كرد.
و  ترويج  هدف  با  مهر  والی  ساالنه  همايش 
اكرام  و  نيكوكاری  و  احسان  فرهنگ  احياء 
ارتباط  اسالمی،  های حسنه  نشر سنت  ايتام، 
و هماهنگی با موسسات خيريه و تشكل های 
و  تعامل  منظور  به  كشور  مردمی  نيكوكاری 
تبادل تجربه و بهره گيری از ظرفيت های آنها 
معنوی  و  مادی  های  انجام حمايت  در جهت 
مشاركت  گسترش  و  تقويت  با  محرومان  از 

مردمی برگزار شد.

 انتشار ۴0 هزار میلیارد تومان انواع 
اوراق در سال ۹۵

اينكه امسال ۴۰ هزار  به  با اشاره  اقتصاد  وزير 
ميليارد تومان انواع اوراق منتشر می شود، گفت: 
سهم بازار سرمايه از تامين مالی كشور به 1۰۰ 
هزار ميليارد تومان رسيده است.علی طيب نيا 
در مراسم راه اندازی بازار رهن ثانويه و رونمايی 
از اوراق رهنی مسكن اظهار داشت: امروز فاصله 
تورم و نرخ سود از 1۰ درصد بيشتر است كه 
اين يك مشكل جدی بوده و فعاالن اقتصادی 
قادر نيستند كه با اين نرخ باالی هزينه تجهيز 
منابع مالی را تامين كنند.وی با اشاره به اينكه 
افزود:  كنيم،  فصل  و  حل  را  مشكل  اين  بايد 
بايد  هم  تسهيالت  تامين  محدود  رهن  همين 
به سمت توليد كاالهای دارای مزيت برود كه 
قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد.
طيب نيا با بيان اينكه متاسفانه منابع به سمت 
فعاليت هايی می رود كه كارآمدی الزم را ندارد، 
ادامه داد: ما از ابتدای شروع به كار دولت اين 
تنگناهای  و  كرديم  شناسايی  را  مهم  مشكل 
عنوان  به  دولت  گسترده  بدهی  كنار  در  مالی 
سعی  و  شد  شناسايی  ما  مشكالت  مهمترين 
كنيم. تهيه  را  جامعی  برنامه  آن  برای  كرديم 
نظام  اصالح  برنامه  اينكه  اعالم  با  اقتصاد  وزير 
بانكی از ديگر برنامه هايی است كه شروع كرده 
بندی  زمان  برنامه جامع  ما  اظهار داشت:  ايم، 
روبه رو  بانكی  نظام  مشكالت  با  تا  داريم  شده 
اين مشكالت به توسعه  شويم، زيرا بدون حل 
دخالت  مالی،  سركوب  رسيم.وی،  نمی  مالی 
نابه جای دولت و نگاه به منابع سيستم بانكی به 
مثابه بودجه دولتی را از جمله مشكالت بانك ها 
بانك ها  نزديك،  گذشته  در  گفت:  و  دانست 
تحت فشار اين مشكالت قرار داشتند و از سوی 
گسترده  و  ظالمانه  تحريم های  فشارهای  ديگر 
در عرصه بين الملل، متوجه نظام بانكی كشور 
نظام  مديران  اينكه  به  اشاره  با  نيا  بود.طيب 
بانكی و كاركنان ما در اين نبرد سنگين كارنامه 
موفقی داشتند، افزود: خوشبختانه نظام تامين 
مالی توانست شرايط سخت دوران تحريم را با 
برنامه  اقتصاد،  بگذارد.وزير  سر  پشت  موفقيت 
ديگر  از  را  سرمايه  بازار  بخش  در  دولت  های 
سياست ها عنوان كرد و گفت: در برنامه ريزی 
های ما تامين مالی كوتاه مدت و صنايع كوچك 
مالی  تامين  و  بانكی  نظام  عهده  بر  متوسط  و 
بازار  عهده  بر  اقتصادی  های  بنگاه  بلندمدت 

سرمايه كشور قرار گرفته است.
 

کشاورزي  
کاهش شیوع تب برفکی در کشور

رئيس سازمان دامپزشكی بابيان اينكه از ابتدای 
دی ۹۴ تا ابتدای تير۹۵؛ ۵۸ميليون راس دام 
واكسينه  برفكی  تب  بيماری  عليه  سبك 
اين  شيوع  خرداد  ابتدای  شده اند،گفت:از 
بيماری كاهش بسيار چشمگيری داشته است.
مهدی خلج درباره آخرين وضعيت بيماری تب 
بيماری  شيوع  اظهارداشت:  كشور  در  برفكی 
تب برفكی از ابتدای خردادماه با روندی كامال 
مشهود كاهش پيدا كرده است و درحال حاضر 

 ما در شرايطی عادی قرار داريم.
  قیمت گندم در بازارهای جهانی 

کاهش یافت
مديركل هماهنگی خريد های خارجی شركت 
بازرگانی دولتی گفت: در هفته منتهی به 2۸ 
و  يافت  كاهش  گندم  جهانی  قيمت   ، ژوئن 
و  كانادا   ، سياه  دريای   ، استراليا  گندم  انواع 
آلمان بطور ميانگين با 11 دالر كاهش قيمت 
در هر تن معامله شده است.مسعود رحيم زاده 
جهانی  شورای  گزارش  اساس  بر  كرد:  اظهار 
 2۸ به  منتهی  هفته  در  آنالين  شكر  و  غالت 
 ، استراليا  گندم   انواع  قيمت   2۰16 ژوئن 
ميانگين  بطور  آلمان  و  كانادا   ، سياه  دريای 
معامله  تن  هر  در  قيمت  كاهش  دالر    11 با 

شده است.

یادداشتخبر

وزارت  در  شده  اتخاذ  تصميمات  براساس 
صنعت، تا پايان امسال 1۰ هزار واحد صنعتی 
رسيد.علی  خواهند  برداری  بهره  و  ظرفيت  به 
بيانات  به  اشاره  با  وزير صنعت  معاون  يزدانی 
در  امسال  ابتدای  در  رهبری  معظم  مقام 
و  كوچك  صنايع  مشكالت  بررسی  خصوص 
متوسط، گفت: آنچه كه ستاد اقتصاد مقاومتی 
تكليف  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برای 
كرده، به ظرفيت رساندن ۷۵۰۰ واحد صنعتی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون  است. 
افزود: بيش از 2۵ هزار واحد برای دريافت وام 
تعداد،  اين  از  كه  كرده اند  نام  ثبت  سامانه  در 
بيش از ۵ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته 
شده  ارسال  ها  بانك  به  واحد   22۷ پرونده  و 
تاكيد شده  بانك ها  به  است.وی تصريح كرد: 
واحد ها  ماهه درخواست  كه ظرف مدت يك 
مورد بررسی قرار گيرد. از سوی ديگر، به علت 
ارتباط صنايع بزرگ با صنايع كوچك و متوسط، 
ديگر صنايع  بزرگ سبب رشد  حركت صنايع 
نيز خواهد شد.يزدانی گفت: 16 هزار ميلياردی 
كه براورد كرده ايم 12 هزار واحد واحد صنعتی 
را به بهره برداری خواهد رساند؛ در اين راستا 
ستاد اقتصاد مقاومتی 11۰ طرح و برنامه برای 
وزارتخانه ها دارد كه تعدادی مربوط به وزارت 
صنعت است كه قرار است واحد های تعطيل 
می  جرات  به  شود.  اندازی  راه  ظرفيت  زير  و 
گويم در تمام كارگروه های استانی نمايندگان 

يحيی  دارند.همچنين  حضور  خصوصی  بخش 
آل اسحاق در خصوص مشكالت صنايع كوچك 
است  اين  واقعيت  كرد:  خاطرنشان  متوسط  و 
نشده  منابع  تخصيص  واحدها  اين  برای  كه 
است. كوچك ترين توجهی به صنايع كوچك و 
متوسط نشده است.وی اظهار داشت: آنچه هم 
است  اين  است  كوچك  صنايع  مشكل  اكنون 
كه ۹6 درصد واحدهای توليدی بدون محاسبه 
واحدهای صنفی توليد هستند و از نظر اشتغال 
توليدی  های  واحد  محاسبه  بدون  درصد   ۴۵
هستند.عضو اتاق بازرگانی ايران تصريح كرد: بر 
اساس گفته رئيس كل بانك مركزی ۵2 درصد 

نمی  ارائه  يعنی  است  شده  فريز  بانكها  منابع 
شود. همچنين از ۴۸ درصد باقی مانده حدود 
۸ تا 1۰ درصد به واحد های كوچك و متوسط 
كه ۹۰ در صد در كشور است، تعلق می گيرد.
وی افزود: عمده ترين مشكالت هم مربوط به 
اينكه دولت  واحد های كوچك توليدی است. 
اند كه بخش خصوصی  و نظام تصميم گرفته 
را مورد توجه قرار دهند بسيار خوب است اما 
بايد مورد توجه قررا گيرد كه اين امر چه ميزان 
محقق شده است. واحدهای خصوصی مشكل 
اين  بايد  ديگری به اسم فروش كاال دارند كه 
در  ايران  بازرگانی  اتاق  شود.عضو  حل  مسئله 

پاسخ به سوال يزدانی در خصوص راهكار برای 
حل مشكالت صنايع كوچك و متوسط تاكيد 
حاضر  ل  حا  در  توليد  بخش  كرد:مشكالت 
های  وبدهی  ماليات  بازرگانی،  صنايع  بحث 
قرار گيرد.  بايد مورد توجه  بيمه ای است كه 
بر اين اساس رويكرد اقتصادی دولت بايد بحث 
مشكالت  حل  و  متوسط  و  كوچك  واحدهای 
رئيس  روغنی،  ابوالفضل  ادامه  باشد.در  آنها 
پيش  علت  گفت:  ايران  اتاق  صنايع  كميسون 
بنگاه  به  تزريق  برای  ميليارد  هزار   16 بينی 
های كوچك ومتوسط ركود در صنعت است. بر 
اين اساس، دو قانون حمايت از توليد و بهبود 
مستمر فضای كسب و كار تصريح شده است 
و  كوچك  های  واحد  به  كمك  قصد  اگل  كه 
متوسط داريم بخش خصوصی بايد حتما نظر 
خود را اعمال كند و با بخش خصوصی مشورت 
شود كه هنوز به بخش خصوصی توجهی نشده 
زود  های  بنگاه  طرح  كرد:  تاكيد  است.روغنی 
خورده  شكست  طرحی  قبل  دولت  در  بازده 
در  متاسفانه  و  نشد  اجرا  خوبی  به  كه  بود 
اقدامات  كوچك  های  بنگاه  از  حمايت  زمينه 
جلساتی  در  و  است  نگرفته  صورت  مناسبی 
نمايندگان  از  گيرد  می  شكل  استانها  در  كه 
تاكيد  نمی شود.وی  دعوت  خصوصی  بخش 
كوچك  های  بنگاه  در  شده  تمام  قيمت  كرد: 
باال است و اين مانعی برای حضور آنها در بازار 

های جهانی است.

معاون وزير صنعت از ظرفیت ها تا پايان سال خبر داد :

 بازگشت 10 هزار واحد صنعتي به مدار تولید
 آل اسحاق :  برای واحدها ي صنايع کوچک و متوسط تخصیص منابع نشده است                     روغني : قیمت تمام شده در بنگاه های کوچک باال است

رئيس كل بانك مركزی با اشاره به انتشار اوراق رهنی 
بانك مسكن در بازار سرمايه می گويد ضامن موفقيت 
اين ابزار اين است كه بتوانيم نرخ سود را با واقعيت 

اقتصاد هماهنگ كنيم.
رئيس كل بانك مركزی  ديروز در مراسم راه اندازی 
گفت:  رهنی  اوراق  از  رونمايی  و  ثانويه  رهن  بازار 

ضامن موفقيت اين ابزار اين است كه بتوانيم نرخ 
سود را منطبق بر واقعيت های اقتصاد كنيم. يكی از 
نشانه های عدم تعادل در اقتصاد نرخ سود نامتعادل 
است.  البته شورای پول و اعتبار حمايت های خوبی 
را در اين زمينه انجام داده است.سيف افزود: توسعه 
ابزارهای مالی در كشورهای موفق ناشی از ارتباط  

بازار پول و سرمايه است. 
در  اوراق  اين  داد:  ادامه  مركزی  بانك  كل  رئيس 
انتشار به سرعت فروش رفت و نرخ  لحظات اوليه 
اين  و  است  مناسبی  نرخ  كه  بود   1۸.۵ آن  سود 
نرخ  با  بانك مسكن  مالی در  تامين  يعنی  موضوع 

1۸.۵ درصد صورت می گيرد.

هماهنگی نرخ سود 
اوراق با واقعیت های 

اقتصادی

وزير راه و شهرسازی خواستار تشكيل ۴ صندوق 
شد.عباس  مسكن  حوزه  در  سرمايه گذاری 
ثانويه  بازار رهن  آخوندی در مراسم راه اندازی 
و رونمايی از اوراق رهنی مسكن اظهار داشت: 
در حوزه اوراق رهنی ما حدود 1۰ هزار ميليارد 
تومان ظرفيت داريم كه بايد به تدريج از اين 
ظرفيت استفاده شود.وی با يان اينكه اين اوراق 
رهنی به مفهوم خريد دين توسط شخص ثالث 
است، افزود: البته اين ابزار پيچيدگی های زيادی 
دارد اما خوب است كه راه را برای اجرای آن باز 
كنيم.وزير راه و شهرسازی با بيان اينكه بحث 
مسكن بسيار پيچيده است، گفت: اين بخش 
مسكن  بخش  در  كه  دارد  نهادهايی  به  نياز 
فعال هستند و تاكنون هم حدود 1۸ نهاد را 
پيشنهاد كرديم كه تعدادی از آنها به تصويب 
هنوز  اينكه  بر  تاكيد  با  است.آخوندی  رسيده 
می توانيم نهادهای مالی جديدی را تعريف كنيم 
تا رشد باثباتی را در بازار مسكن داشته باشيم، 
گفت: مديريت دارايی عمومی يكی از بحث هايی 
است كه همواره مطرح كرده ام و همان طور كه 
مطالبات بانك مسكن از طريق اوراق بدهی را 
داريم، می توانيم آن را در بخش های ديگر هم 

در  زياد  دارايی های  افزود:  كنيم.وی  اجرايی 
شركت عمران و شهرهای جديد، شركت عمران 
و بهسازی شهری ايران، سازمان ملی زمين و 
مسكن و همه انواع شقوق حمل و نقل است 
با  است.آخوندی  نقدشوندگی  قابل  اينها  كه 
بايد  نفت  از حوزه  برای خروج  اينكه  به  اشاره 
اين نهادها را قانونگذاری كنيم، افزود: در حمل 
بسته های  كه  داريم  آمادگی  مسكن  و  نقل  و 
موضوع  كنيم.وی،  ارائه  را  جديد  برنامه ريزی 
تسهيالت  و  پس انداز  صندوق های  را  ديگر 
صندوق ها  اين  گفت:  و  كرد  عنوان  مسكن 
تعريف  پروژه مشخصی  يا  برای شهر  می تواند 
شود، ضمن اينكه ما در دهه ۵۰ اين صندوق ها 
را داشتيم اما مدت هاست كه اين صندوق ها را 
در كشور از دست داده ايم.وی با بيان اينكه برای 
سازماندهی طرف عرضه و تقاضا حتما نياز به 
اين  خوشبختانه  گفت:  داريم،  صندوق ها  اين 
صندوق مراحل كارشناسی را در بانك مركزی 
طی كرده است.وزير راه و شهرسازی به ضرورت 
تاسيس صندوق های تضمين اشاره كرد و گفت: 
اين ابزار می تواند ريسك سرمايه گذاری را برای 

پيش خريدار و توليدكننده كاهش دهد.

تشکیل ۴ صندوق جدید سرمایه گذاری 
در بخش مسکن

كاالها  قيمت  شاخص  ايران  آمار  مركز 
روستايی  خانوارهای  مصرفی  خدمات  و 
كرد  منتشر  را  در خرداد سال 13۹۵  كشور 
و  درصد   ۸.۸ خرداد  تورم  آن  اساس  بر  كه 
است.شاخص  بوده  درصد   ۵.۷ نقطه ای  تورم 
خانوارهای  مصرفی  خدمات  و  كاالها  قيمت 
روستايی كشور در خرداد سال 13۹۵ منتشر 
شد.شاخص كل )بر مبنای 1۰۰=13۹۰( در 
نشان  را   23۵.1 عدد  سال 13۹۵  خردادماه 
درصد   ۰.6 قبل  ماه  به  نسبت  كه  می دهد 
كل  شاخص  افزايش  است.  داشته  افزايش 
نقطه  )تورم  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت 
نسبت  كه  می باشد  درصد   ۵.۷ نقطه(  به 
كاهش   )۵.۹( قبل  ماه  در  اطالع  همين  به 
در  كل  شاخص  تغييرات  درصد  است.  يافته 
سال 13۹۵  خردادماه  به  منتهی  ماه  دوازده 
تورم  )نرخ  قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت 
روستايی( ۸.۸ درصد است كه نسبت به تورم 
دوازده ماهه منتهی به ارديبهشت ماه 13۹۵ 
)۹.۴( كاهش يافته است.شاخص گروه عمده 
در  دخانيات«  و  آشاميدنی ها  »خوراكی ها، 
به  نسبت  كه  رسيد   2۵۴.۴ رقم  به  ماه  اين 
می دهد.  نشان  افزايش  درصد   ۰.۹ قبل  ماه 
شاخص گروه اصلی »خوراكی ها« در ماه مورد 

به  نسبت  كه  رسيد   2۵۰.۵ عدد  به  بررسی 
می دهد.  نشان  افزايش  درصد   ۰.۸ قبل  ماه 
به  نسبت  »خوراكی ها«  اصلی  گروه  شاخص 
ماه مشابه سال قبل 3.۸ درصد افزايش نشان 
می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه ۷.۹  
درصد است. شاخص گروه عمده »خوراكی ها، 
آشاميدنی ها و دخانيات« نسبت به ماه مشابه 
می دهد  نشان  افزايش  درصد   ۴.2 قبل  سال 
ماه  دوازده  در  گروه  اين  تغييرات  درصد  و 
دوره  به  نسبت   13۹۵ خردادماه  به  منتهی 
مشابه سال قبل ۷.۷ درصد است كه نسبت 
به تورم دوازده ماهه منتهی به ارديبهشت ماه 
13۹۵ )۸.6( كاهش يافته است.شاخص گروه 
عمده »كاالهای غير خوراكی و خدمات« در 
كه  رسيد   222.1 رقم  به   13۹۵ خردادماه 
نشان  افزايش  قبل  ماه  به  ۰.۵ درصد نسبت 
عمده  گروه  شاخص  افزايش  ميزان  می دهد. 
»كاالهای غير خوراكی و خدمات« نسبت به 
است  بوده  درصد   6.۹ قبل  سال  مشابه  ماه 
به خرداد ماه  و نرخ تورم دوازده ماه منتهی 
سال 13۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل 
اين گروه ۹.۷ درصد است كه نسبت به تورم 
دوازده ماهه منتهی به ارديبهشت ماه 13۹۵ 

)1۰.1( كاهش يافته است.

تورم روستایی کشور در خرداد ۸.۸ درصد است

)دی  ترجيحی  تجارت  موافقت نامه  اساس  بر 
سوی  از  كااليی  تعرفه  رديف   23۰ هشت(، 

تركيه،  نيجريه،  مالزی،  ايران،  كشورهای 
سود  كاهش  مشمول  پاكستان  و  اندونزی 

بازرگانی شد.
صورت  توافقات  اساس  بر  ايسنا،  گزارش  به 
گرفته در دومين اجالس وزرای تجارت هشت 
هشت(،  )دی  اسالمی  توسعه  حال  در  كشور 
ترجيحی  تجارت  نامه  موافقت  كه  شد  مقرر 
تركيه،  نيجريه،  مالزی،  ايران  های  كشور  بين 

فهرست  شود.اين  اجرايی  پاكستان  و  اندونزی 
از  كه  است  كااليی  تعريفه  رديف  شامل 23۰ 
سود  كاهش  مشمول  مذكور  كشورهای  سوی 
وزارت  سوی  از  همواره  و  شود  می  بازرگانی 
صنعت، معدن و تجارت نسبت به شرايط زمانی 

قابليت بازنگری و تجديد نظر دارد.
كاالهايی  گرفته  صورت  توافق  اساس  بر 
آرد،  كائوچو،  روغن  چربی،  كره،  همچون 

و  كاغذ  اتانول،  دارويی،   و  غذايی  مكمل های 
مقوا، ست سرم و خون، چرم خزندگان و ساير 
عكاسی،  دوربين  پزشكی،  ساكشن  حيوانات، 
گيری،  ماهی  چوب های  گوشی،  هدفون 
اقالمی هستند كه سود  از جمله   ... و  وازلين 
ميان  ترجيحی  تجارت  برای  بازرگانی شان 
اسالميكاهش  توسعه  حال  در  كشور  هشت 

يافته است.  

کاهش سود بازرگانی 

۲30 کاالی تجارت ترجیحی

اينكه  بيان  با  ايران  معدن  خانه  رئيس 
 2۵ فقط  گذشته  سال   ۵۵ طی  متأسفانه 
ميليارد دالر در بخش معدن سرمايه گذاری 
تمام  رغم  علی  گفت:  است،  شده  انجام 
ميليارد   6 اخير  های  سال  طی  مشكالت، 

دالر مواد معدنی را صادر كرده ايم.
بخش  اينكه  به  اشاره  با  بهرامن  محمدرضا 
معدن دارای ظرفيت بسياری برای توسعه و 
پيشرفت اقتصاد به كشور دارد، اظهار داشت: 
با  مقايسه  در  كشور  شناسی  زمين  ساختار 
ذخاير  داشتن  رغم  علی  منطقه  كشورهای 
نفت و گاز دارای ذخاير سرشار معدنی است 
كه اين موضوع يك امتياز ويژه برای كشور 

محسوب می شود.
وی با بيان اينكه در حال حاضر 6۰ ميليارد 
كشور  در  شده  شناخته  معدنی  ذخاير  تن 
را  سوال  اين  بايد  اما  افزود:  دارد،  وجود 
ذخاير  اين  توانسته ايم  آيا  كنيم  مطرح 
خير.رئيس  يا  كنيم  برداری  بهره  را  معدنی 
می توان  براينكه  تأكيد  با  ايران  معدن  خانه 
را  شرايط  خارجی  گذاری  سرمايه  جذب  با 
فراهم  معدنی  مواد  بيشتر  استخراج  برای 
بخش  توسعه  برای   : تسنيم گفت  به  كنيم، 
ويژه  استراتژی  يك  نيازمند  كشور  معدن 
شرايط  و  طرح ها  آن  طريق  از  تا  هستيم 
امروز بخش معدن مورد بررسی قرار گرفته 
به  آن  توسعه  برای  مناسب  راهكارهای  و 
ادامه صحبت های  كارگرفته شود.بهرامن در 
مقاومتی  اقتصاد  كلی  سياست های  به  خود 
اشاره كرد و افزود: می خواهيم براساس اين 
ريزی  پايه  را  نفت  بدون  اقتصاد  سياست ها 
كنيم در اين ميان بخش معدن می تواند يك 
ابزار مهم و دارای مزيت برای كشور محسوب 

شود چرا كه از طريق فرآوری ذخاير معدنی 
می توانيم منابع مالی مناسبی را برای اقتصاد 
خود كسب و بازارهای صادراتی را از آن خود 
كنيم.وی اضافه كرد: متأسفانه طی ۵۵ سال 
گذشته عماًل سرمايه گذاری زيادی در بخش 
در  كه  نحوی  به  است.  نشده  انجام  معدن 
در  دالر  ميليارد   2۵ حدود  سالها  اين  طول 
كه  است  شده  گذاری  سرمايه  معدن  بخش 

اين رقم به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
قيمت  كاهش  به  ايران  معدن  خانه  رئيس 
گذشته  سالهای  طی  معدنی  مواد  جهانی 
اشاره كرد و گفت: با وجود نداشتن امكانات 
گذاری ها  سرمايه  جذب  عدم  حتی  و  الزم 
مواد  دالری  ميليارد   6 صادرات  توانسته ايم 
نشان  موضوع  اين  بزنيم  رقم  را  معدنی 
می دهد اگر مشكالت اين حوزه برطرف شود 
به طور حتم صادرات مواد معدنی ما هرساله 

افزايش خواهد يافت.
ما  آيا  كه  پرسش  اين  طرح  با  بهرامن 
تكنولوژی روز را در بخش معدن در اختيار 
ما  اگر  قطعا  داشت:  اظهار  خير،  يا  داريم 
در  معدن  بخش  در  را  روزی  به  تجهيزات 
امروز  وضعيت  حتم  طور  به  داشتيم  اختيار 
اين حوزه شكل ديگری بود. امروز در حوزه 
ميليون   1۵ تا   1۴ ساختمانی  سنگ های 
از  كه  می شود  انجام  سال  در  استخراج  تن 
صادرات  فقط  دالر  ميليون   2۰۰ ميان  اين 
اين  می گيرد  صورت  صادرايت  سنگ های 
به  همسايه  كشورهای  كه  است  حالی  در 
حتی  و  معدن  بخش  تقويت  با  تركيه  ويژه 
در  است  توانسته  ساختمانی  سنگ های 
صادرات  و  خارجی  گذالری  سرمايه  جذب 

اين محصوالت موفق عمل كند.

صادرات ۶ میلیارد دالر مواد معدنی  در شرایط سخت

بانك جهانی در جديدترين گزارش خود از صعود 
1۸ پله ای ايران در شاخص عملكرد لجستيك 
خبر داد و اعالم كرد اين كشور در رده بندی 
جهانی بين 16۰ كشور رتبه ۹6 را بدست آورده 
است.بانك جهانی در تازه ترين گزارش خود از 
صعود 1۸ پله ای ايران در رده بندی جهانی از نظر 
شاخص عملكرد حمل و نقل)لجستيك( خبر داد.

بر اساس اين گزارش ايران در ميان 16۰ كشور 
جهان در رتبه ۹6 از نظر شاخص لجستيك قرار 
گرفته و نمره 2.6 را در اين شاخص بدست آورده 
است.ايران در گزارش سال 2۰1۴ در ميان 166 
كشور جهان رتبه 11۴ را بر اساس اين شاخص 
بدست آورده بود.در اين گزارش آلمان با كسب 
نمره ۴.23 نخستين كشور جهان از نظر كيفيت 
لوكزامبورگ،  و  است  شده  معرفی  لجستيك 
سوئد، هلند، سنگاپور، بلژيك، اتريش، انگليس، 
هنگ كنگ، و آمريكا به ترتيب در رتبه های 
اند.سوريه  گرفته  قرار  نظر  اين  از  دهم  تا  دوم 
نيز با كسب نمره 1.6 در شاخص لجستيك در 
انتهای رده بندی جهانی قرار گرفته است.شاخص 
عملكرد لجستيك يك شاخص چندبعدی است 
كه عملكرد بخش لجستيك يك كشور را ارزيابی 
به صورت دوساالنه  از سال 2۰۰۷  و  می نمايد 
می شود.شاخص  ارزيابی  جهانی  بانك  توسط 
عملكرد لجستيك عملكرد هر كشور را در شش 

حوزه كه مهمترين ابعاد صنعت لجستيك كنونی 
را شكل می دهد، اندازه گيری می نمايد. اين شش 

حوزه لجستيكی عبارتند از:
كارايی فرايندهای ترخيص كاال )سرعت، سادگی 
مثل  اداری  تشريفات  بودن  پيش بينی  قابل  و 

فرايندهای گمركی(؛
كيفيت زيرساختهای تجاری و جابجايی )مثل: 
تكنولوژی  جاده ها،  راه آهن،  ورودی،  مبادی 

اطالعات(؛
سهولت دسترسی به كاالهای مختلف با قيمت 

رقابتی؛
لجستيكی  خدمات  كيفيت  و  شايستگی 
)متصديان حمل ونقل، كارگزاران يا واسطه های 

گمرک(؛
توانايی در تعقيب و رديابی كاالهای ارسالی؛ و

مناسب بودن زمان تحويل محموله ها به مشتری 
در زمان برنامه ريزی شده يا زمان مورد انتظار؛.

ايران از نظر كارايی فرايندهای ترخيص كاال رتبه 
11۰، كيفيت زيرساختهای تجاری و جابجايی 
رتبه ۷2، سهولت دسترسی به كاالهای مختلف 
رتبه ۸۸، شايستگی و كيفيت خدمات لجستيكی 
رتبه ۸2، توانايی در تعقيب و رديابی كاالهای 
ارسالی رتبه 111 و زمان تحويل محموله ها رتبه 
116 را در ميان 16۰ كشور جهان بدست آورده 

است.

بانک جهانی گزارش داد:

صعود 1۸ پله ای ایران در شاخص عملکرد لجستیک



قائم مقام تبلیغات اسالمی هرمزگان گفت: روز 
قدس روز بزرگ همبستگی با ملت مظلوم و 
ستم دیده فلسطین است و رژیم صهیونیستی 
و  زور  با  متمادی  سالهای  قدس  اشغالگر  و 
قدرت شیطانی خود بر قدس شریف سیطره 

دارد. 
تبلیغات  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اکبر  علی  حجت االسالم  هرمزگان،  اسالمی 
انصاری راد پنج شنبه 10 تیر ماه 95 گفت: 
قدس به لحاظ تقسیمات جهانی و جغرافیای 
 ، است  فلسطین  به  متعلق  کشورها  سیاسی 
امروزه متاسفانه در چنگال رژیم صهیونیستی 
قرار دارد آنچه که امید بخش به نظر میرسد 
آینده ای است که از آن مردم فلسطین است.

وی افزود: قرآن کریم همواره نسبت به غلبه 
مستضعفین بر مستکبرین تاکید داشته و در 
آیات متعدد این موضوع را مورد عنایت قرار 

داده است.

ادامه  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  مقام  قائم 
داد:  تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
به عنوان  امام خمینی )ره(  از سوی حضرت 
اتحاد و یکپارچگی  واقع محور  روز قدس در 
مسلمانان  بنابراین  گرفته،  قرار  اسالمی  امت 
در این روز بزرگ در سرار عالم ندای »القدس 
لنا« سر می دهند و اوج نفرت و انضجار خود 
را از غاصبان قدس شریف به گوش جهانیان 

می رسانند .
وی افزود: بی تردید شعار های کوبنده مرگ 
بر اسرائیل مردم در اقصاء نقاط جهان دشمن 
صهیونیستی را به ترس و واهمه انداخته است 
است  خائف  همیشه  خائن  که  آنجایی  از  و 
انسجام  و  از سالمت  ناشی  ترس  این  امروزه 
را  صهیونیستی  رژیم  های  ریشه  مسلمین 

متزلزل ساخته است .
حجت االسالم انصاری راد ابرازداشت: در روز 
رود مردم مکتبی و  انتظار می  امسال  قدس 

والیت مدار ما بیش از پیش با قدرت 
راهپیمایی  این  در  تر  تمام  چه  هر 
شرکت کنند زیرا اراده الهی و خستگی 
ناپذیر مردم مسلمان است که دشمن 
صهیونیستی را به انزوا کشانده و آنرا 

از ادامه حیات معیوس ساخته است.
ضمن  قدس  روز  در  داد:  ادامه  وی 
اصیل  آرمانهای  با  میثاق  تجدید 
حضرت امام )ره( مصمم تر از گذشته 

در راهپیمایی این روز شرکت می کنیم و با 
اسرائیل،  بر  مرگ  شعار  کرده  گره  مشتهای 
مرگ بر آل سعود و مرگ بر داعشی را با تمام 

توان فریاد می زنیم.

عقد تفاهم نامه همکاری بين ادره کل تبليغات 
اسالمی هرمزگان و شرکت آب منطقه ای

گفت:  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  مقام  قائم 
تبلیغات  کل  ادره  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
ای  منطقه  آب  شرکت  و  هرمزگان  اسالمی 

استان منعقد شد. 
تبلیغات  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
اکبر  علی  حجت االسالم  هرمزگان،  اسالمی 
انصاری راد سه شنبه 8 تیر ماه 95 با اشاره 
شرکت  بین  همکاری  نامه  تفاهم  عقد  به 
تبلیغات  کل  اداره  و  هرمزگان  منطقه  آب 
تحقق  راستای  در  گفت:  هرمزگان  اسالمی 
العالی  مدظ...  رهبری  معظم  مقام  منویات 
وهمچنین  مصرف  الگوی  اصالح  بر  مبنی 
ارتقاء فرهنگ عمومی با عزم ملی و مدیریت 
جهادی بویژه در مصرف آب و پیرو تفاهمنامه 

همکاری بین این دو نهاد منعقد شد.
امکانات  و  ها  ظرفیت  از  استفاده  افزود:  وی 

فرهنگی و تیلیغی اسالمی وهمکاری در جهت 
پیشبرد اهداف و برنامه های احیاء و تعادل 
بخشی منابع آب زیر زمینی کشور با توجه به 
وضعیت بحرانی آب در استان وتوسعه ترویج 
فرهنگ صرفه جویی در مصارف مختلف آب 
و  تخصصی  تبلیغی)عمومی،  شبکه  توسط 
مناسبت  و  ایام  در  مستقر(بویژه  روحانیون 
های مذهبی از جمله اهداف این تفاهم نامه 

است.
قائم مقام تبلیغات اسالمی هرمزگان، ترویج 
نگرش ارزشی و تقویت زمینه های فکری و 
هدف  با  آب  کنندگان  مصرف  در  فرهنگی 
زیر  آب  منابع  بخشی  تعادل  و  حفاظت 
اقشار  توانمندی های  از  بهره گیری  زمینی، 
وتشکل های دینی وفرهنگی تاثیر گذار مانند 
هیئات مذهبی، انجمن های اسالم، مساجد و 
خصوص  در  تیلیغی  و  فرهنگی  های  کانون 
اصالح ذهنیت ها وتقویت نگرش های جامعه 
مخاطبین مبنی بر پیامدهای ناگوار اسراف در 
مصرف آب و همچنین تهیه و تولید محتوای 
راهکارهای  و  آب  منابع  رویکرد  با  فرهنگی 
صرفه جویی ومقابله با اسراف در مصرف آب 
بمنظور تغذیه فکری شبکه تبلیغی را از دیگر 

اهداف این تفاهم نامه برشمرد.

روز قدس روز بزرگ همبستگی با ملت مظلوم و ستم دیده فلسطین

 آگهی مناقصه عمومی 
دستگاه مناقصه گذار : شهرداری ایزدشهر 

موضوع مناقصه : خرید و نصب دوربین پایش تصویری در سطح شهر 
برآورد اولیه : به مبلغ 1/000/000/000 ریال 

ریال   50/000/000 مبلغ  به  ایزدشهر  شهرداری  وجه  در  بانکی  ضمانتنامه   : مناقصه  در  شرکت  تضمین   نوع 
نام شهرداری  به  به حساب ٧٧445  واریز  نقد  یا وجه  و  تاریخ صدور  از  ماه  اعتبار سه   ) تومان  )پنج میلیون 

ایزدشهر و بانک تجارت 
مهلت و تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ 95/4/14 لغایت 95/4/30 در محل شهرداری ایزدشهر – امور مالی 

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه : تاپایان اداری روز شنبه مورخ 95/4/30 
تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت )مناقصه ( روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 95/5/1 
برای اطالعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد 

تلفن 44534068-44536000
تاريخ انتشار نوبت اول 95/4/14 تاريخ انتشار دوم 95/4/20

حسن يحيی پور شهردار ايزدشهر 

محیا مینایی عزیز
کسب رتبه اول در مقطع دوم دبیرستان با معدل 19/83 را تبریک می 
از  را  ات  زندگی  مراحل  تمام  در  افزون  روز  وشکوفایی  رشد  و  گوییم 

خداوند منان خواستاریم.
از طرف خانواده

 نوبت اول

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 5/54 
اذان ظهر 13/09  اذان مغرب 20/45

فیلم آرایش غلیظ

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکند  از فیلم ارایش غلیظ 
به  نویسندگی حمید نعمت ا…و هادی مقدم دوست کارگردانی 

حمید نعمت ا…  محصول سال  1392
خالصه فیلم:جوانی بار قاچاق ترقه و فشفشه های چهارشنبه سوری 
یکی از دوستانش را باال می کشد و از طریق دختری که دوستش 

دارد تالش می کند آنها را بفروشد.
دکتر )جمال اجاللی(: سال های تحصیالت دانشگاهی من به زمان 
های خیلی دور برمی گرده. اون زمان تو مملکت، استاد پزشکی 
خیلی کم داشتیم. نصف استادامون خارجی بودن. یه استاد آلمانی 
داشتیم، بهم گفت بیا آلمان دختر منو بگیر. ما با خودمون گفتیم 
این که استاد دانشگاس، دخترش هم البد آلمانیه و خیلی خوشکل 
و همه چی تمومه. رفتم آلمان. دیدم خانوادگی همه گدان! دختره 
ام عین سیب زمینی پشندی می مونه. رفتنه آلمان همانا و، 15 
سال موندنه آلمان همانا. 10 سال هم تو آمریکا همانا. زندگیمون 
و،  جوانا  ماری  و  گری  هیپی  بازیو،  ژیگول  و  غربی  زندگیه  شد، 
همین آت و آشغاالیی که تو االن می کشی. بعد 25 سال برگشتم 
ایرون. با خواهرم زندگی می کردم. گفتم خب، خواهرم حتماً برام 
نه خودش شوهر کرد. سر  برام زن گرفت،  اون  نه  زن می گیره. 
اون  از  شدم.  تنها  مرد.  خواهرم  سالمونه.   80 دیدیم  چرخوندیم 
کنی؟  می  گوش  بختک.  و  شدم  تنهایی  ترس  دچار  نم  نم  وقت 
تا  راستش  آره… چرا…  بهداد(:: جونم؟!  )حامد  ترابی  / مسعود 
فهمیدم  اما…  کردم،  دنبال  ماجرا  پشندی  زمینی  اونجای سیب 

دکتر خیلی داغونی!

به  اقدام  از  آن  در  مرا  بهره  كن  زیاد  »خدایا 
حاضر  به  آن  در  دار  گرامی  و  مستحبات 
در  گردان  نزدیك  و  مسائل  داشتن  یا  و  كردن 
وسیله ها  میـان  از  سویت  به  ام  وسیله    آن 
سماجت  و  اصرار  نكند  سرگرمش  آنكه  ای 

اصراركنندگان.«

دعاي روز بیست و هشتم ماه مبارك رمضان

یادها و خاطره ها در زمان .....

بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند               
كان كس كه پخته شد مي چون ارغوان گرفت

حافظ چو آب لطف ز نظم تو مي چكد                  
  حاسد چگونه نكته تواند بر آن گرفت

امروز با حافظ

کلمات، از تو جان می گیرند

*عباس محمدی

ترین آبی  بچکانم،  تو  در  اگر  را  دریاها   آب 
تمام رنگ  به  نوشت؛  خواهی  را  ها  لحظه    
 آزادی ها، به بوی همه آزادگی ها و به عطر 

همه آزاد مردان.
با تو، زندگی را می نویسم  و عشق را. کلمات، 
بنده تواند. تویی که به کلمات، جرئت آزادی می 

بخشی.
حس پرواز را تو به پرنده ها می دهی. 

کلمات، از تو جان می گیرند؛ چنانکه حقیقت از 
تو ایمان می گیرد.

صراط،  بنویسی،  خوش  تو  اگر  بلدی  راه  تو، 
مستقیم است.

قسم به قلم!
قسم به تو؛ قسم به شکوه تو؛ قسم به آزادگی تو؛ 
قسم به ایستادگی تو؛ خداوند، به تو قسم می 

خورد چنین: »ن والقلم...« 
و درود بر راه مقدس تو که ادامه راه پیامبران 
که  تو  بر  است! سالم   ، السالم  علیه  امامان  و 
قد افراشته ای چون شهیدان سربلند در برابر 

ظلمت!
سالم بر تو که جوهرت، از خون شهیدان حقیقت 

است!
ابدی، ایمانی  با  تو  که  عدالتی  بر   سالم 

 می نویسی اش.
پابه پای تو

با تو، در کوچه های دور افتاده نهج البالغه، می 
توان قدم زد.

با تو، می توان در آسمان صحیفه سجادیه بال 
گشود.

با تو، می توان خدا را نوشت.
هرچه  را،  دریا  هرچه  نوشت  توان  می  تو،  با 
آسمان را بهشت را تو می نویسی؛ همان گونه 

که عشق را نوشته ای، همان گونه که مادر را.
تواند و درخت ها، فصل  رودها، صدای رهایی 

همیشه سبز جاودانگی تو.
برسم،  ها  به آسمان  تو  با صراط مستقیم  اگر 

پرنده گی ام همیشه در اوج خواهد بود.
مرا بنویس!

با تو، مشق عشق می کنم.
تو را که در دست می گیرم، احساس غرور می کنم.

پیشانی نوشت تاریخ را تو یادگار گذاشته ای.
تاریخ، مدیون توست.

داشته  نگه  زنده  تاریخ،  قدمت  به  را  تاریخ  تو، 
بودن حقیقت  نگاری،  می  تو  را  هرچه   ای. 
تو دست  در  دست  کلمات،  گیرد.  می    
 می آیند تا به جاودانگی برسند مرا خدایی کن؛ 
مرا جاودانه کن؛ مرا به اوج ببرد، مرا بنویس؛ آن 

گونه که خداوند می خواهد. 
بنویس که دست هایم، سراسر کلمه شده اند، تا 
بنویسی ام! مرا از نو بنویس! بنویسم که عاشقم 

کنی؛ بنویسم که پرنده شوم بنویسم...
گرو ه فرهنگی پیام زمان  روز 14 تیر ماه 
فرهیخته  استادان  تمامی  به  را  قلم  ،روز 
 اهل قلم و جامعه فرهنگی کشور تبریک

 می گوید.

به مناسبت روز قلم ......

استفاده  بی ترانه«،  »ترانه  آلبوم  خواننده 
موسیقی  و  سینما  از  اعم  هنر  زبان  از 
رسانی  اطالع  برای  راهکار  بهترین  را 
پیرامون پدیده ایدز و بیماران آن دانست.
در  دلیل  به چه  اینکه  درباره  یزدانی  رضا 
تولید  کمتر  سینما  و  تلویزیون  موسیقی، 
توجه  مورد  ایدز  بیماری  با موضوع  آثاری 
در  هنوز  چون  افزود:   است،  گرفته  قرار 
سوژه  این  به  نسبت  ما  مدیریتی  سیستم 
نوعی گارد بسته وجود دارد، باید سفارش 
به  را  سفارش  این  که  باشد  ای  دهنده 
کارگردانان  و  آهنگسازان  و  خوانندگان 
راحتی  و  بال  فراغ  با  بتوانند  تا  کند  ارائه 
پخش  به  نهایت  در  کار  اینکه  از  خیال 
دست  محصول  تولید  به  رسید  خواهد 
را  محصولی  من  اینصورت  غیر  در  زنند 
دست  به  و  شود  توقیف  اما  کنم  تولید 

مخاطب نرسد چه فایده ای دارد؟
و   »25 »ساعت  های  آلبوم  صاحب 
»هیس« با اشاره به ویژگی های هنرهای 
این  پیرامون  رسانی  اطالع  در  مختلف 
هنرهای  و  موسیقی  زبان  گفت:  بیماری 
جامعه  افراد  بین  در  حتم  بطور  نمایشی 
موثر  و  کارا  بسیار  جوان ها  خصوص  به  و 
مضامین  از  بسیاری  که  ایم  دیده  و  است 
اجتماعی به این طریق مانا شده اند، پس 
با  موسیقی  قطعات  تولید  که  بهتر  چه 
تولید مجموعه  یا  و  بیماری  این  محوریت 
در دستور  این مضمون  با  تلویزیونی  های 
هنر،  زبان  از  استفاده  گیرد.  قرار  کار 
درباره  اطالع رسانی  برای  راه  بهترین 

»ایدز« است.
با  گندم«  »بوی  سینمایی  فیلم  بازیگر 
درباره  رسانی  اطالع  اهمیت  بر  تأکید 

داریم  جوانی  جامعه  افزود:  ایدز  بیماری 
بیماری،  این  مختلف  ابعاد  طرح  با  باید  و 
زنگ خطر را برای آنها به صدا دربیاوریم؛ 
متأسفانه این بیماری در بین افکار عمومی 
محسوب  قرمز  خط  و  تابو  یک  همچنان 
می شود و نمی شود خیلی راحت درباره 
آن حرف زد پس وظیفه مدیران فرهنگی 

است که با کمک هنرمندان شرایط از بین 
بردن این باور غلط را ایجاد کنند.

اگر  هستم  مطمئن  کرد:  خاطرنشان  وی 
بخواهند  هنرمندان  از  فرهنگی  مدیران 
به  راستا  این  در  هم  هنرمندان  اغلب 
دست  دهنده  هشدار  محصول های  تولید 

خواهند زد.

خواننده موسيقی پاپ:

زبان هنر بهترین راه اطالع رسانی درباره »ایدز« است

احتمال می دادم »دراکوال«
 در فجر جایزه بگیرد

ویشکا آسایش گفت: اولین بار بود که چنین نقشی را با 
این گریم در دوران بازیگری تجربه می کردم.

این بازیگر سینما در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان 
فیلم  در  عطاران  رضا  فیلم  با  همکاری  علت  به  اشاره  با 
»دراکوال« گفت: سوژه فیلم را دوست داشتم و از طرفی کار 
با عطاران همیشه جذاب است، چون هم خودش و هم فیلم 
هایی که می سازد متفاوت بوده و کمدی خاص خودش را 
دارد. وی استقبال از »دراکوال« را این طور پیش بینی کرد: 
این فیلم از لحاظ پرداختن به نقش، سوژه و سایر مسائل 
متفاوت است و با وجودی که پیش بینی کاری سخت است، 
به نظرم با استقبال خوبی از طرف مخاطبان روبرو شود. این 
بازیگر با اشاره به فقدان حضور فیلم »دراکوال« در جشنواره 
فجر عنوان کرد: همه دوست دارند فیلمشان در جشنواره 
باشد، اما جدا از این بحث احتمال می دادم که جایزه بگیرد 

و پتانسیل کاندیدا شدن در بخش های مختلف را داشت. 

پیامک های هشداری به روزنامه 
نگاران فاقد اعتبار است

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به ارسال 
پیامک های هشداری به برخی از اصحاب رسانه گفت: این 
پیامک ها به صورت رسمی از مراجع قانونی ارسال نشده و 

فاقد اعتبار است.
حسین نوش آبادی اظهار کرد: وقتی پیامکی بدون سامانه 
مشخص و بدون نام و نشانی برای کسی ارسال می شود، 
بدیهی است که این پیامک فاقد هرگونه اعتبار قانونی است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: 
صاحبان این خط ها و کاربران که پیامک برای آنان ارسال 
شده می توانند برای صحت و سقم این پیامک ها موضوع را 
از طریق مراجع قانونی یا مسئوالن حوزه معاونت مطبوعاتی 
شکایت  و حتی  پیگیری  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

کنند.
وی اضافه کرد: این وزارتخانه هیچگونه اطالعی از این پیامک 
ها نداشته و نسبت به آن نیز اظهارنظری نمی کند و اعتقاد 
دارد اگر این پیامک ها منبع و ماخذی داشت در ذیل این 

پیامک ها که برای افراد ارسال شده، ذکر می شد.

فیلم کوتاه »یک روز سرد آفتابی« 
آماده می شود

فیلم کوتاه »یک روز سرد آفتابی« آماده نمایش می شود.
به گزارش بانی فیلم، فیلم کوتاه »یک روز سرد آفتابی« 
به تهیه کنندگی رضا عباسی و نویسندگی و کارگردانی 
آماده  فنی  مراحل  پایان  با  بزودی  درخشی،  سیاوش 
یل  امیر  شود.  می  ها  جشنواره  در  شرکت  و  نمایش 
اتمام  ارجمند به تازگی ساخت موسیقی این فیلم را به 

رسانده است.
آیدا تبیانیان، محمد مهدی احدی، رضا عربی و )با حضور 

افتخاری( محمود جعفری در این فیلم بازی داشته اند.
سایر عوامل پروژه عبارتند از: مدیر تصویر برداری: حسن 
تقی  عقیل  تدوین:  غفاری،  حسین   : صدابردار  اصالنی، 
زاده، موسیقی : امیر یل ارجمند، صدا گذار : حیدر نجفی، 
نیا، گریم: رضا  پیام احمدی  برنامه ریزی:  تولید و  مدیر 
عربی، اصالح رنگ و نور و تیتراژ: اوژن سید اشرقی، عکس 

:میالد اصالنی، گرافیک:بهناز بهادری.

درگذشت جفری هیل شاعر انگلیسی 

جفری هیل از بزرگ ترین چهره های ادبی انگلستان درگذشت.
شاعر  بزرگ ترین  عنوان  به  او  از  که  هیل  جفری  نوشت:  »گاردین« 

انگلیسی زبان یاد می شود، در سن 84 سالگی از دنیا رفت.
کارول آن دافی ملک الشعرای انگلستان در پیام تسلیت خود به مناسبت 
فقدان هیل، او را در دنیای شاعری یک قدیس و جنگجو نامید که برای 
رسیدن به حقیقت شاعرانه یک اینچ هم در مبارزه عقب نشینی نمی کند.

این چهره فرهنگی بین سال های 2010 و 2015 استاد شعر دانشگاه 
»آکسفورد« بود. او سال 2012 در میان تحسین پرشور منتقدان و 

مخاطبان به عنوان شوالیه  دست یافت.
هیل همیشه از این که از طبقه کارگر برخاسته بود، به خود افتخار می کرد. 
او زمانی در دانشگاه »آکسفورد« تحصیل می کرد و رتبه نخست رشته اش 
را کسب کرد. همان جا بود که اولین مجموعه شعر خود را به چاپ رساند. 
هیل بیش از 12 مجموعه شعر داشت که دو کتاب از آن ها نامزد جایزه 
»فوروارد« شدند. اندرو موشن شاعر و رمان نویسی که پیش از آن دافی 
مقام ملک الشعرایی را در دست داشت، جفری هیل را یکی از بزرگ ترین 
شاعران انگلیسی زبان 70 سال گذشته دانست که شاید بعدها ثابت شود 

بزرگ ترین شاعر بوده است.

آن سوی آب ها


