
نرخ های جدید سود 
تسهیالت بانکی ابالغ شد

ظریف: برای مقابله با تروریسم از پا نخواهیم نشست
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به عملیات های تروریستی در استانبول، داکا و بغداد، تاکید کرد: 

برای مقابله با تروریسم از پا نخواهیم نشست.
محمد جواد ظریف در پیامی توئیتری و در واکنش به 
عملیات های تروریستی در کشورهای ترکیه، بنگالدش 
و عراق، نوشت: تا زمانیکه کسانی پشت این عملیات های 
نخورده  آنها شکست  ایدئولوژی  و  تروریستی هستند 

باشد، نباید از پا بنشینیم و از پا نخواهیم نشست.
اخیر  حمالت  به  کشورمان  امورخارجه  وزیر  اشاره 
تروریستی در ترکیه، بنگالدش و عراق بود که در آنها 
تروریست ها با حمالت انتحاری و عملیات تروریستی 
در استانبول، داکا و بغداد، تعداد زیادی از غیرنظامیان 

این کشورها را هدف حمالت خود قرار دادند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت:

میدان های نفتی با سه مدل قراردادی توسعه می یابند

 سه شنبه
 15  تیر 1395 

 29 رمضان 1٤3٧ 
5  Jul 2016 

 د      ور جد      ید       سال د  وازد  هم 
 شماره 32٧3     

 تک شماره 1000 تومان 
 12 صفحه

قلیان خطرناک تر 
ازسیگـار 

کمیل قاسمی صاحب 

دوبنده تیم ملی در المپیک 

  توقف واردات کاالهاي ممنوعه با تدبیر دولت

 سیاست هاي حمایتي دولت از صنایع کلید خورد
معرفی۵۷۰۰ تولیدکننده به بانک ها براي دريافت وام

عید سعید فطر؛
عید عبادت و بندگی بر همگان مبارک باد .
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کاهش ۳۰ درصدی قیمت 
مسکن در ۳ سال اخیر

معاون وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۳۰ درصدی قیمت 
مسکن طی سه سال اخیر خبر داد و گفت: در فروردین، 
اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب شاهد افزایش ۱۸.۵ 

درصدی، ۸.۲ و ۴.۵ درصدی مبادالت مسکن بوده ایم.

آمادگی مسکو برای تحویل بخش 
دوم سامانه اس ۳۰۰ به تهران

خبرگــزاری رویتــرز بــه نقــل از رســانه های روس از 
آمادگــی مســکو بــرای تحویــل بخــش دوم ســامانه 

ــر داد. ــران خب ــه ای ــی اس ۳۰۰ ب دفاع

خبراقتصاد

1

2

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد:

تشکیل کمیته های بررسی 
راهکارهای عملیاتی 
رهنمودهای رهبری

گزارش نشست دولت و مجلس؛

اصالح نظام بانکی 
تاکید مشترک 
روسای دو قوه

خبر

خبر

213 کشته بر اثر حمله انتحاری داعش در بغداد
منابع مطلع در بیمارستان ها بغداد و مقام های امنیتی عراق گفتند که بمب 
گذاری انتحاری در بغداد که در خیابانی پر رفت وآمد و مرکز خرید ساکنان 

محلی رخ داد، دست کم 213 کشته و بیش از 200 زخمی بر جا گذاشت.

2 115 2

اعضای دولت یازدهم و مجلس دهم در آخرین 
نشست رمضانه رئیس جمهوری گرد هم آمدند تا 
قرابت ایجاد شده بین این دو قوه را برای تحقق 

اهداف ملی از پیش افزونتر کنند.
به گزارش ایرنا، نخستین نشست مشترک دولت 
و مجلس پس از شکل گیری دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی، در نیمه دوم ماه شعبان و دومین 
نشست مشترک، و به عنوان آخرین دیدار رمضانه 

رئیس جمهوری تشکیل شد. 
این نشست هم برای وزرا و هم نمایندگان مانند 
یک جلسه کاری می ماند چون قبل از آغاز رسمی 
به  نمایندگان،  با  گپ وگفت  میان  در  و  مراسم 

پرسش های آنها نیز پاسخ می دادند.
تاکید بر همگرایی دولت و مجلس، برنامه ششم توسعه، 
مدیران،  برخی  نامتعارف  حقوق های  به  رسیدگی 
الزمه های دوران پسابرجام و اصالح رویه نظام بانکی 
از جمله محورهایی بود که هم رئیس جمهوری و هم 

رئیس مجلس درباره آنها سخن گفتند.
مقننه،  و  قوای مجریه  از سخنان روسای  پیش 
در  انصاری  مجید  والمسلمین  حجت االسالم 

به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  کوتاهی  سخنان 
همگرایی بیشتر دولت یازدهم و مجلس دهم، بر 
برگزاری منظم جلسات مجامع استانی نمایندگان 
با رئیس جمهوری تاکید کرد و از درخواست دولت 
برای استمرار رسیدگی به 6۰ الیحه ای خبر داد 
که از زمان مجلس نهم تا کنون باقی مانده است.

برنامه  الیحه  مکمل  ارائه  از  همچنین  انصاری 
مجلس  به  آینده  هفته  اوایل  تا  ششم  توسعه 
خبر داد و گفت: سه شنبه هفته جاری نیز الیحه 
شورای  مجلس  تقدیم  بودجه  اصالح  دوفوریتی 

اسالمی می شود.
اد      امه د      ر صفحه 3

گزارش نشست دولت و مجلس؛

اصالح نظام بانکی تاکید مشترک روسای دو قوه

بـه گـزارش پیـام زمـان: براسـاس قانـون برنامـه پنجـم توسـعه کاالهایـی کـه بـه صورت 
رسـمی وارد کشـور می شـود صرفا براسـاس نظـام تعرفه ای موجـود و پرداخت حقـوق گمرکی 

انجـام و کنتـرل می شـود و آنطور نیسـت کـه بگوییـم واردات این کاالها بدون حسـاب و کتاب 
است.
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کالم  نور

ضرورت انتقال فناوری های نوین 
در قالب اقتصاد مقاومتی

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیروز به 
ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

بر  تاکید  با  این جلسه   اسحاق جهانگیری در 
ضرورت انتقال فناوری های نوین در قالب اقتصاد 
مقاومتی در قراردادهای خارجی به کشور، گفت: 
کشور  به  جدید  های  فناوری  انتقال  ضرورت 
موضوعی است که مقام معظم رهبری نیز نسبت 
به آن تاکید ویژه ای داشته اند و الزم است این 
موضوع در قراردادهای خارجی به طور ویژه مورد 

توجه قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تدوین نظام 
نامه پیوست فناوری و توسعه توانمند های داخلی 
در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی 
که در جلسات کارگروه دبیرخانه ستاد فرماندهی 
افزود:  است،  شده  تدوین  مقاومتی  اقتصاد 
دستگاه های اجرایی مرتبط با این موضوع، ظرف 
بصورت  را  اصالحی خود  نظرات  روز  ده  مدت 
مکتوب به دبیرخانه ستاد ارائه دهند تا این نظام 
نامه پس از تکمیل، برای تصویب در جلسه آتی 

ستاد مطرح شود.
فناوری  و  ارتباطات  وزرای  که  جلسه  این  در 
و  دفاع  تجارت،  و  معدن  صنعت،  اطالعات، 
ارشاد  و  فرهنگ  مسلح،  نیروهای  پشتیبانی 
امور  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  اسالمی، 
رییس سازمان  نفت،  نیرو،  دارایی،  و  اقتصادی 
برنامه ریزی کشور، رییس سازمان  و  مدیریت 
گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاونین 
رییس جمهور در امور اجرایی و مجلس، مشاور 
بانک  کل  رییس  جمهور،  رییس  اقتصادی 
مرکزی و رییس سازمان صدا و سیما نیز حضور 
داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
حضور  با  شده  برگزار  جلسات  از  گزارشی 
نمایندگان دستگاههای مرتبط و تدوین نظام نامه 
پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی 
در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی 
ارائه کرد و مقرر شد دستگاههای اجرایی ظرف 
ده روز نظرات اصالحی خود را در خصوص این 

نظام نامه به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.
با گزارش وزیر نفت  این نشست همچنین  در 
فرماندهی  ستاد  منتخب  کارگروه  جلسات  از 
بررسی شرایط عمومی،  برای  مقاومتی  اقتصاد 
ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت، روند 
بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آغاز شد 
و پیشنهادات مطرح شده در این کارگروه مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه مباحث به 

جلسه آینده ستاد موکول گردید.

استقبال ایران از عضویت 
قزاقستان در شورای امنیت

عضویت  از  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
قزاقستان در شورای امنیت سازمان ملل استقبال 

کرد.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگو و رییس 
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه یی وزارت امور 
خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص 
عضویت قزاقستان در شورای امنیت سازمان ملل 
اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران با توجه به 
ظرفیت های قزاقستان از عضویت این کشور در 

شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرد.
او ضمن استقبال از عضویت قزاقستان در ادامه 
گفت: این کشور برای دوره 2017 تا 2018 به 
عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل 
آسیای  منطقه  از  کشور  اولین  و  انتخاب شده 
به عضویت غیر دائم شورای  مرکزی است که 
قادر  قزاقستان  است.  کرده  پیدا  ورود  امنیت 
است در شرایطی که صحنه جهانی با بحران های 
شورای  در  مثبتی  نقش  است  مواجه  مختلف 

امنیت سازمان ملل ایفاء کند.

سفر هیات اقتصادی ایتالیا هفته 
آینده به ایران

یک هیات اقتصادی 150 نفره از استان مارکه 
ایتالیا شامل 120 شرکت فعال در زمینه های 
با  به منظور دیدار  مختلف و 30 مقام استانی 
طرف های ایرانی و نشست رو در رو با بازرگانان 

بیست و یکم تیرماه عازم ایران می شوند.
نمایندگان  تجارت،  توسعه  سازمان  گزارش  به 
شرکت های تجاری حاضر در این هیات شامل 
غذایی،  صنایع  و  کشاورزی  حوزه های  فعاالن 
مبلمان، ساختمان، طراحی داخلی، اتومکانیک، 
اتوماسیون، جواهرآالت، انرژی های تجدیدپذیر، 
داروسازی و بیوتکنولوژی پزشکی، لوازم آرایشی، 
لوازم ورزشی، مد و طراحی لباس و گردشگری و 

امور فرهنگی هستند. 
هیات تجاری استان مارکه ایتالیا که به ریاست 
آقای »چریشولی« استاندار این استان به ایران 
و  کشور  های  مقام  با  مذاکره  می کنند،  سفر 
همچنین بخش خصوصی را به منظور شناخت 
ظرفیت ها و بررسی زمینه های سرمایه گذاری در 

ایران در برنامه خود دارد. 

خبر

تعیین دستگاه های مسئول کمیسیون مشترک 
اقتصادی با 5 کشور

با تصمیم هیئت وزیران، دستگاه های مسئول کمیسیون مشترک 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با 5 کشور تعیین شدند.

به گزارش ایسنا، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، 
کمیسیون  مسئول  های  دستگاه  عنوان  به  تجارت  و  معدن 
مشترک اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای مندرج 

در جدول زیر تعیین می شوند:
1 وزارت راه و شهرسازی/ رومانی

2 وزارت امور اقتصادی و دارایی/ لهستان – چک – مجارستان
3 وزارت صنعت، معدن و تجارت/ کره جنوبی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای 
اجرا به وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و 

صنعت، معدن و تجارت ابالغ کرد.

بررسی پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته

این  جلسه  تشریح  با  مجلس  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
این  در  با حضور  نیز  پرورش  و  آموزش  وزیر  کمیسیون، گفت: 

جلسه به سواالت نمایندگان پاسخ داد.
میرحمایت میرزاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جلسه دیروز 
طرف  از  ابطحی  محمدجواد  کرد:  اظهار  آموزش،  کمیسیون 

کمیسیون برای عضویت درر کمیسیون اصل 90 انتخاب شد.
وی با اشاره به حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی در 
و  آموزش  کلی  های  سیاست  ابتدا  کرد:  بیان  نیز  امروز  جلسه 
بحث  مهمترین  آن  از  پس  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  پرورش 
اساس  بر  که  بود  فرهنگی  بازنشستگان  خدمت  پایان  پاداش 
توضیحات وزیر گفته شد به زودی پرداخت ها انجام می شود و تا 

حدودی مشکالت حل شده است.
کرد:  اظهار  همچنین  مجلس  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
طرف  از  سلیمی  علیرضا  و  عبادی  محمدباقر  االسالم  حجت 
آموزش جهت عضویت در شورای گسترش فرهنگ  کمیسیون 
تا در جلسه علنی  قرآنی به صحن علنی مجلس معرفی شدند 

تصمیم گیری شود.

اصالحیه الیحه بودجه 95 تقدیم مجلس شد

یک عضوهیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از تقدیم اصالحیه 
الیحه بودجه سال 95 به مجلس خبرداد.

به گزارش ایسنا، غالمرضا کاتب از تقدیم اصالحیه الیحه بودجه 
سال 95 به مجلس خبرداد و گفت: این اصالحیه 3 تبصره دارد 
که درمورد تبصره های 19 و 20 است که در الیحه بودجه سال 

95 به تصویب مجلس نرسید.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسالمی افزود:در رابطه 
از جمله  که  پیشنهاداتی شده  دهم  به مجلس  مذکور  موارد  با 
مواردی که در تبصره 20 مطرح بود بحث بدهی های مسجلی 
داده شده که  پیشنهاد  آنجا  و در  بانک ها داشته  به  که دولت 
برای بدهی های مذکور دولت اجازه داشته باشد که اوراق مالی 
اسالمی را به فروش برساند تا بدهی بانک ها تسویه و زمینه برای 
این موضوع تسهیالت  بانک ها فراهم شود که  افزایش سرمایه 

دهی بانک ها آسان خواهد کرد.
کاتب ادامه داد:در تبصره 19 که به موضوع اصالح صورت های 
مازاد  محل  از  که  شده  داده  اجازه  دولت  به  پردازد  می  مالی 
عنوان  به  بتواند  خارجی  های  دارایی  خالص  ارزیابی  از  حاصل 
بانک های دیگر محاسبه  و  بانک مرکزی  به  بدهی های دولت 
این مهم رقمی  انجام  از  بینی می شود که  کند و رقمی پیش 

تهاتر شود.
وی با بیان اینکه دولت 2 پیشنهاد دیگر در اصالحیه بودجه ارائه 
داده است،یادآور شد: هر دو به اصالح تبصره 14 قانون بودجه 
برمی گردد به دلیل اینکه تکلیف شده کلیه وسایل نقلیه مجهز 
به کارت سوخت شوند تا بتوانند سوخت دو نرخی دریافت کنند.
کرد:نحوه  اسالمی،تصریح  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
بر  عالوه  که  شد  خواهد  صورت  این  به  سوخت  قیمت  تعیین 
قیمت تمام شده، هزینه هایی مانند حمل و نقل، جانبی، هزینه 
جانبی و هزینه کارت اضافه شود تا قیمت سوخت تعیین شود 
که البته بنده در مجلس نهم نیز مخالف این کار بودم،به دلیل 
اینکه دونرخی شدن تبعات دارد و باعث ایجاد مشکل در نظام 

حمل و نقل و فروش سوخت می کند.

نرخ های جدید سود تسهیالت بانکی ابالغ شد

بخشنامه ای  در  مرکزی  بانک 
و  پول  شورای  جدید  مصوبه 
اعتبار در خصوص تعیین سود 
و  مشارکتی  عقود  تسهیالت 
بانک ها  به  را  غیرمشارکتی 

ابالغ کرد.
کامل  متن  مهر،  گزارش  به 
است:  شرح  این  به  بخشنامه 
به  بدین وسیله  احتراماً؛ 

استحضار می رساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست 
و بیستمین جلسه مورخ 1395.4.8، ضمن تأیید و حمایت کامل 
از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط 
برای کاهش نرخ های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات 
اقتصاد کالن و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر 
شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ های سود علی الحساب 
سپرده های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر 15 درصد برای 

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله  مقرر کرد.
مؤسسات  و  بانک ها  غیرمشارکتی  عقود  تسهیالت  سود  نرخ 
اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل 
مشتری،  و  اعتباری  مؤسسات  یا  بانک  میان  قرارداد  در  درج 
سود  نرخ  همچنین  می شود.  تعیین  درصد   18 معادل  حداکثر 
تسهیالت بانک کشاورزی برای تسهیالت سرمایه گذاری معادل 

15 درصد و برای سایر تسهیالت معادل 18 درصد تعیین شد.
 1395.4.1۶ تاریخ  از  شده  یاد  مصوبه  اینکه  بر  تأکید  ضمن 
الزم االجرا است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید 
اعتباری  بانک/مؤسسه  آن  ذیربط  واحدهای  تمامی  به  تسریع 
دقیق  نظارت  و  تأکید  آن  اجرای  حسن  بر  و  ابالغ  غیربانکی 
شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از 
بخشنامه ابالغی به واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر 

بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.

خبر

ارتقای  به  جدی  توجه  قضاییه  قوه  رئیس 
کار  سرلوحه  را  قضایی  دستگاه  سالمت 
توجه  گفت:  و  دانست  قوه  این  مسئوالن 
با  آینده  در  قضاییه  قوه  ارتقای سالمت  به 

جدیت بیشتری دنبال می شود
جلسه  در  الریجانی  آملی  صادق  ا...  آیت 
تبریک  با  قضایی  عالی  مسئوالن  دیروز  
فرارسیدن عید سعید فطر و آرزوی قبولی 
روزه  مردم  و  مسلمانان  عبادات  و  طاعات 
دار به دیدار اخیر مسئوالن دستگاه قضایی 
هفته  مناسبت  به  رهبری  معظم  مقام  با 
از تشکیل کمیته  اشاره کرد و  قوه قضاییه 
مختلف  محورهای  بررسی  منظور  به  هایی 
رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسئوالن 
قضایی و تبیین و تدوین راهکارهای عملیاتی 
های  بخش  در  بویژه  رهنمودها  این  شدن 
مربوط به ارتقای سالمت قضایی، حقوق بشر 
جایگزین  های  مجازات  و  زندانها  اسالمی، 

زندان و پیشگیری از وقوع جرم خبر داد.
ها  محبت  از  سپاس  با  قضاییه  قوه  رئیس 
بر  تاکید  با  و  رهبری  مقام معظم  الطاف  و 
تاثیرگذاری این دیدار و ایجاد انگیزه و امید 
مواضع  تایید  به  قضاییه  قوه  مسئوالن  در 
در  قضاییه  قوه  عالی  مسئوالن  و  رئیس 
حمایت از ارزش های انقالب از سوی ایشان 
اشاره کرد و گفت: اصرار در حفظ ارزش ها 
معظم  مقام  سوی  از  انقالب  های  آرمان  و 
نیست  اتفاقی  یا  و  موقتی  اصراری  رهبری 
امام)ره( است و اگر  ادامه راه حضرت  بلکه 
این ارزش ها و آرمان ها را کنار بگذاریم در 

دنیا حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.
آیت ا... آملی الریجانی با تاکید بر اینکه با 
جمهوری  علیه  که  فشارهایی  همه  وجود 
پای  نظام  این  دارد؛  وجود  ایران  اسالمی 
ارزش های خود ایستاده است افزود: فلسفه 
سیاسی حضرت امام)ره( راه نویی در جهان 
بود و ملت ما در پرتو این نظام و این فلسفه 
سیاسی یک تنه در مقابل همه سلطه گران 

ایستاد.
رئیس دستگاه قضا گفت: کشورهای سلطه 
ظرف  نیز  ما  انقالب  که  کردند  می  گمان 
های  انقالب  از  بسیاری  مانند  سال  چند 
دیگر استحاله می شود اما با اصرار و پافشاری 
بر  رهبری  معظم  مقام  و  امام)ره(  حضرت 
انقالب و فلسفه سیاسی  ارزش های  حفظ 
نظام اسالمی، امید دشمنان به یاس تبدیل 

شده است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه جمهوری 
اسالمی ایران در موضوع حقوق بشر سخنان 
بسیاری برای گفتن دارد گفت: نظام اسالمی 
ایران هرگز زیربار نظریه های حقوق بشری 
قرآن  معارف  و  اسالم  مبانی  خالف  بر  که 

باشد نخواهد رفت.
آیت ا... آملی الریجانی با اشاره به ضرورت 
تقویت اطالع رسانی در قوه قضاییه و رفع 
نقاط ضعف در این زمینه به ضرورت تالش 
حقوق  رویکردهای  و  محورها  تبیین  برای 
ضد  اقدامات  شناساندن  و  اسالم  بشری 
حقوق بشری مدعیان حقوق بشر نیز اشاره 
کرد و از محققان و عالقمندان این مسائل 

خواست با دستگاه قضایی همکاری کنند.
از  دیگری  بخش  در  قضاییه  قوه  رئیس 

باشکوه  حضور  از  قدردانی  با  خود  سخنان 
مردم ایران و مسلمانان کشورهای دیگر در 
حضور  این  کرد:  تصریح  قدس  جهانی  روز 
بیداری  و  وحدت  پیام  واقع  در  باشکوه 
مسلمانان جهان در مقابل کشورهای زورگو 
و ظالم است که هر سال باشکوهتر از قبل 

تکرار می شود.
آیت ا... آملی الریجانی حضور باشکوه مردم 
با  توام  عبادتی  را  روز قدس  راهپیمایی  در 
جهاد توصیف کرد و افزود: بیداری مسلمانان 
سالح عظیمی در دست ملت های مسلمان 
است که در روز قدس تحقق می یابد حتی 
اسالمی  کشورهای  های  دولت  برخی  اگر  

خود را به بی خبری بزنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با 
تاکید بر ضرورت توجه به ایام باقیمانده ماه 
مبارک رمضان و توجه به معنویت و برکت 
به  اتکا  با  امیدواریم  فطر گفت:  عید سعید 
معنویت و برکت ماه مبارک رمضان و شب 
های قدر بتوانیم در تمام طول سال متوجه 

معارف الهی و معنویت باشیم.
اینکه  بر  تاکید  با  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
ماه  همچون  معنوی  لحظات  و  ساعات 
همیشه  فطر  سعید  عید  و  رمضان  مبارک 

قدر  باید  انسان  و  نیست  انسان  زندگی  در 
ذکر  به  بداند  خوبی  به  را  لحظاتی  چنین 
ماه  ایام  اهمیت  در خصوص  روایات  برخی 
مبارک رمضان، شب های قدر و عید سعید 
فطر پرداخت و تاکید کرد: مرحوم سید ابن 
طاووس در کتاب اقبال دعایی نقل می کند 
ظاهراً از امام حسن مجتبی )سالم ا... علیه( 
َظاِهراً  یَا  َو  ُظُهوِرهِ  فِی  بَاِطناً  »یَا  که  است 
فِی بُُطونِِه َو یَا بَاِطناً لَْیَس یَْخَفی َو یَا َظاِهراً 
لَْیَس یَُری«که البته برداشتی از این مضمون 
و  االول  »هو  فرماید  می  که  است  قرآنی 
اآلخر و الظاهر و الباطن« و باید گفت عرفان 
حقیقی همین تعابیر ژرف است که در کالم 
توحید  توصیف  آن  تمام  و  بینیم  می  ائمه 
حق متعال است در مراتب مختلف ذات و 

صفات و افعال.
 رئیس قوه قضاییه افزود: نظیر این مضامین 
شاهد  یا  »و  هست  هم  البالغه  نهج  در 
ِمْنُه  یَْخُلو  لم  َو  َفُیصاب  غیر مشهود یطلب 
َماَواُت َو اْلَْرُض َو َما بَْیَنُهَما َطْرَفَة َعْیٍن«  السَّ
با  که  است  قرآنی  مضمون  باز  هم  این 
تاکید  َفُیصاب« می خواهد  و  تعبیر»یطلب 
کند که انسان با رفتن به سمت خداوند و 
ربوبی  ساحت  به  می تواند  او  کردن  طلب 
وصول پیدا کند و در زیارت امین ا... حاالت 
آورده  چنین  ربوبی  ساحت  در  را  ا...  اهل 
إِلَْیَک  الُْمْخِبِتیَن  ُقُلوَب  إَِنّ  است که »اللَُّهَمّ 
اِغِبیَن إِلَْیَک َشاِرَعٌة َو أَْعالَم  َوالَِهٌة َو ُسُبَل الَرّ
الَْعاِرفِیَن  أَْفِئَدَة  َو  َواِضَحٌة  إِلَْیَک  الَْقاِصِدیَن 
ِمْنَک َفاِزَعِة« کسانی به محضر الهی دست 
می یابند که طاعت نسبت به حق دارند و 
اینها قلبشان  تسلیم محضر ربوبی هستند؛ 
می  بندگان  ما  طریق  همین  از  است  واله 
توانیم شاخصی برای خود داشته باشیم که 
بدانیم حالمان در محضر حق تعالی چگونه 
است و در مسیر الی ا... کجاها ایستاده ایم 
وآیا قلوب ما  نسبت به حق تعالی واقعاً واله 

و شیفته است یا نیست.

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد:

تشکیل کمیته های بررسی راهکارهای عملیاتی رهنمودهای رهبری

اقدامات  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
دولت برای ممانعت از پرداخت حقوق های 

غیرمتعارف را تشریح کرد.
حجت االسالم مجید انصاری درباره اقدامات 
در  الزم  قوانین  تدوین  راستای  در  دولت 
غیرمتعارف  حقوق های  با  برخورد  راستای 
گفت: دولت در حال بررسی روی موضوع 
و  است  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
مدیریت  قانون  به  مربوط  الیحه  ان شاءا... 
خدمات کشوری با اصالحاتی که روی آن 

اعمال می شود، تقدیم مجلس خواهد شد.
معاون پارلمان ریاست جمهوری ادامه داد: 
در الیحه جامع مدیریت خدمات کشوری 
عادالنه  نظام  جمله  از  موضوعات  تمامی 
صورت  به  و  شده  بینی  پیش  پرداخت 
کلی نظام پرداخت ها باید در الیحه مذکور 

سامان یابد.
انصاری افزود: در حال حاضر نیز پرداخت ها 
خدمات  مدیریت  قانون  اجرای  قالب  در 
برخی  قوانین  و  آزمایش  که  کشوری 
در  ناهماهنگی هایی  البته  است.  دستگاه ها 
این رابطه وجود دارد و عدم تعادل در قوانین 

مشهود است.
وی ادامه داد: بخشی از اقدامات تعدیلی و 
اصالحی که در حوزه اختیار دولت است در 
العمل ها  دستور  نامه ها،  آئین  اصالح  قالب 
برخی  و  است  انجام  در حال  دولت  توسط 
بخشنامه  که  گرفته  صورت  نیز  اصالحات 

وزیر اقتصاد در این رابطه بود.

به  نیاز  قوانین که  از  افزود: بخشی  انصاری 
شناسایی  حال  در  شاءا...  ان  دارد،  اصالح 
است و در الیحه مدیریت خدمات کشوری 

لحاظ می شود.
مدیریت  قانون  اصالح  در  داد:  ادامه  وی 
روبرو  قوانینی  با  اگر  کشوری،  خدمات 
شدیم که ناهماهنگی داشت دولت موضوع 
را بررسی و به مجلس ارائه خواهد کرد، تا 

اصالحات قانونی انجام شود.
وام های  پرداخت  خصوص  در  انصاری 
قالب  در  گفت:  سازمان ها  برخی  در  کالن 
و  بانک ها  داخلی  اساسنامه  و  نامه ها  آئین 
البته  پرداخت شده که  وام هایی  شرکت ها، 
با بخشنامه وزیر اقتصاد تا حدودی به این 
موضوع نیز رسیدگی شده است. دولت نیز 
در حال بررسی است تا وحدت رویه ای نیز 
در این رابطه لحاظ شود و نظام عادالنه ای 

برقرار شود.
جامع  الیحه  تقدیم  با  امیدوارم  افزود:  وی 
مدیریت خدمات کشوری، به مسائل مطرح 
و  شود  رسیدگی  پرداخت ها  خصوص  در 
مجلس نیز ان شاء ا... وقت بگذارد تا شاهد 

نظام عادالنه عدالت پرداخت باشیم.
انصاری در خصوص انگیزه هایی که در رابطه 
متعارف  غیر  حقوقی  فیش های  افشای  با 
مطرح است، گفت: آنچه مسلم است دولت 
یازدهم از ابتدا انضباط و شفاف سازی مالی 
و  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
دستور صریح رئیس جمهور به پیگیری این 

موضوع روشن است.
معاون پارلمان ریاست جمهوری ادامه داد: 
از  جمهور  رئیس  اول  معاون  قاطع  اقدام 
ابتدای این موضوع بیانگر اراده جدی دولت 
در  عادالنه  نظام  ایجاد  و  سازی  شفاف  در 

پرداخت ها است.
وی تصریح کرد: رئیس جمهور در نشست 
هیئت دولت تاکید کردند مسئله پرداخت 
انگیزه ای  هر  با  متعارف  غیر  حقوق های 
عنوان  به  باید  دولت  است  شده  مطرح 
فرصت از موضوع استفاده کند و برخی از 
این  در  نیز  را  گذشته  دولت های  مصوبات 

رابطه اصالح کند.

وزیر کشور گفت: آمادگی برگزاری انتخابات 
به صورت تمام الکترونیکی در سال 139۶ را 
از هم اکنون به شورای نگهبان اعالم کرده ایم.
از  پس  دیروز   فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
نشست هم اندیشی توسعه روستاها در جمع 
خبرنگاران افزود: ما از االن به شورای نگهبان 
انتخابات  برگزاری  آمادگی  ایم  کرده  اعالم 
تمام الکترونیکی را در سال 9۶ داریم تا بعد 

نگویند وقت نبود.
وزیر کشور گفت: آمادگی هر نظارتی را در هر 
امری چه سخت افزاری، چه نرم افزاری و چه 
اجرای نیروی انسانی در خصوص انتخابات 

تمام الکترونیکی داریم.
رحمانی فصلی افزود: آمادگی داریم انتخابات 
الکترونیکی  تمام  صورت  به  را   9۶ سال 
با  مذاکرات  نیز  کنون  تا  و  کنیم  برگزار 
شورای نگهبان داشتیم و آن ها نیز استقبال 
کردند که امیدواریم در عمل نیز به تفاهم 
نهایی برسیم و تضمین های مناسب را در 
بعد فنی، اجرایی و حقوقی بگیریم و کار را 

اجرایی کنیم.
وزیر کشور گفت: چون خرداد سال آینده 
ماه مبارک رمضان است و بنا بر پیش بینی، 
دو تاریخ را برای برگزاری انتخابات )ریاست 
پیشنهاد  نگهبان  شورای  به  جمهوری( 
تاریخ  یکی،  افزود:  فضلی  رحمانی  دادیم. 
29 اردیبهشت است و اگر به دور دوم برسد، 
پنجم اردیبهشت را پیشنهاد داده ایم و برای 

ما اجرا در این تاریخ میسر است.
ریاست  انتخابات  دو  چون  داد:  ادامه  وی 
جمهوری و شوراهای اسالمی و نیز انتخابات 
میاندوره ای مجلس را داریم باید زود تعیین 

تکلیف شود تا ما کار را انجام دهیم.
ماه  از  بعد  توانیم  نمی  گفت:  کشور  وزیر 
مبارک رمضان انتخابات را اجرا کنیم چرا که 
محدودیت چهار سال تمام ریاست جمهوری 
مواجه می  با مشکل  اجرا  در  که  داریم  را 

شویم.
رحمانی فضلی افزود: مذاکرات اولیه با شورای 
نگهبان انجام شده است و در نخستین جلسه 

شورا بعد از ماه مبارک رمضان، اولین دستور 
کار، این موضوع خواهد بود و هر تصمیمی 
کشور  وزیر  کرد.   خواهیم  عمل  ما  باشد 
همچنین در خصوص نشست هم اندیشی 
راستای  در  امروز  گفت:  روستاها  توسعه 
استان  سه  در  مقاومتی  اقتصاد  پیشبرد 
پایلوت در حوزه روستایی جلسه داشتیم و 
همه متولیان امر روستا دعوت شده بودند 
آذربایجان شرقی،  استان  استانداران سه  و 

لرستان و کرمان حضور داشتند.
رحمانی فضلی افزود: در این جلسه برنامه 
ارایه و موانع پیش رو بررسی شد  و طرح 
و همچنین ظرفیت های قانونی، انسانی و 
طبیعی و تکنولوژی را بررسی کردیم و در 
ارایه  با  نهایت به جمع بندی رسیدیم که 
محور  حول  درآمد  ایجاد  و  اشتعال  برنامه 
اقتصاد مقاومتی در روستا توسط استانداران 
اعالم شود. وی ادامه داد: بنا شد یک کارگروه 
مشترک برای مدیریت یکپارچه روستاها در 
استان ها ایجاد شود و اولویت های روستا 
تعیین شود و نهایتا ما هر دو ماه این جلسه را 

خواهیم گذاشت.
وزیر کشور گفت: امیدواریم در پایان سال 
به یک نتیجه ملموس و قابل توجه برسیم 
و همه نتایج را که در روش و شیوع و نوع 
مدیریت و تجهیز امکانات به آن می رسیم به 

همه روستاهای کشور تسری ببخشیم.

رحمانی فضلی:

آمادگی برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی
 در سال 96 را به شورای نگهبان اعالم کرده ایم

رسانه های  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
روس از آمادگی مسکو برای تحویل بخش 
دوم سامانه دفاعی اس 300 به ایران خبر 

داد.
فدرال  خدمات  رییس  فومین،  الکساندر   
برای همکاری های نظامی روسیه گفته که 
از  بخش  دومین  تا  است  آماده  کشور  این 
سامانه دفاعی موشکی اس 300 را به زودی 

به ایران تحویل دهد.
 2007 سال  در  اولین بار  مسکو  و  تهران 
اس  موشکی  دفاعی  سامانه  خرید  قرارداد 
300 را امضاء کردند اما رییس جمهور وقت 

رژیم  و  غرب  فشارهای  دلیل  به  روسیه 
قرارداد  این  که  بهانه  این  به  صهیونیستی 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطعنامه های 
این  اجرای  می کند،  نقض  را  ایران  علیه 

قرارداد را به حالت تعلیق درآورد.
روسیه  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
سال گذشته ممنوعیت تحویل این سامانه 
دفاعی به ایران را لغو کرد از این رو تهران و 
مسکو رایزنی ها برای انعقاد قرارداد جدید را 
آغاز کردند. روسیه اولین محموله از سامانه 
دفاعی موشکی اس 300 را به ایران تحویل 

داده است.

آمادگی مسکو برای تحویل بخش دوم سامانه اس 300 به تهران

از سوی معاون پارلمانی رییس جمهور انجام شد:

تشریح  اقدامات  دولت برای  ممانعت از 
پرداخت حقوق های  غیرمتعارف
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توسعه توان موشکی و نظامی ایران 
متناسب با نیازها 

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: توان موشکی و 
نظامی ایران متناسب با نیازها توسعه می یابد.

سردار علی فدوی در آئین معرفی فرمانده جدید 
پادگان امام سجاد )ع(نیروی دریایی سپاه در شهر 
برازجان اظهار داشت: استکبار جهانی هیچ گاه از 
دشمنی خود با ایران اسالمی دست برنمی دارد و هر 

بار نوعی دشمنی را در پیش می گیرد.
وی به نقش آمریکا در دشمنی های صورت گرفته 
علیه ایران اسالمی اشاره کرد و ادامه داد: انقالب 
اقتدار  و  توانمندی  از  به مرحله ای  ایران  اسالمی 
و وحشت دشمنان شده  ترس  باعث  رسیده که 

است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه علت کینه 
توزی های آمریکا با ایران همین اقتدار انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی ایران است، تصریح کرد: دشمن 
از توانمندی های انقالب اسالمی در برابر دشمنان 
اعتراف  موضوع  این  به  نیز  و خودشان  می ترسد 

می کنند.
وی افزود: کسانی که در گذشته به دنبال نابودی 
انقالب اسالمی بودند، امروز تالش دارند در مقابل 
برایشان  می تواند  اسالمی  انقالب  از  که  خطری 

داشته باشد، خود را حفظ کنند.
مقدس  نظام  اقتدار  به  اشاره  با  فدوی  سردار 
جمهوری اسالمی ایران در عرصه های مختلف، بیان 
کرد: ایران اسالمی به توانمندی باالیی در عرصه 
نظامی و موشکی رسیده و این توانمندی با گذشته 

قابل مقایسه نیست.
توان موشکی و  به رشد  به روند رو  اشاره  با  وی 
نظامی جمهوری اسالمی ایران، تصریح کرد: توان 
موشکی و نظامی ایران متناسب با نیازها توسعه 

می یابد.

سازمان ملل: 
خطر داعش همچنان باقی است

بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که 
در ماه اخیر منتشر شد علیرغم محدودیت های به 
وجود آمده، داعش هنوز قدرت عملیاتی خود را 
حفظ کرده و امکان طراحی عملیات نظامی را دارد.
مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت 
خارجه، دبیرکل سازمان ملل در خصوص داعش در 

ماه اخیر گزارشی منتشر کرد.
در این گزارش تاکید شده است که داعش علیرغم 
فشارها و محدودیت ها، به علت دسترسی مستقیم 
به نقاط مرزی که امکان نقل و انتقال جنگجویان 
و جابه جایی تجهیزات و مهمات نظامی و نقل و 
انتقال منابع مالی را فراهم می کند هنوز قدرت 
عملیاتی خود را حفظ کرده است و امکان طراحی 

عملیات نظامی را دارد.
در بخشی از این گزارش آمده است: داعش در عراق 
و سوریه حدود 30 هزار نیرو در اختیار دارد که 
عمدتا از کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی و 
شمال آفریقا هستند. شماری نیز از اروپا و آسیای 
جنوب شرقی به آنها پیوسته اند. با حمالت نظامی 
اخیر و تشدید محدودیت ها روند پیوستن نیروها 
به داعش ُکند شده است. همچنین در ادامه این 
گزارش آمده است منابع تامین مالی داعش جدا 
از منابع مالی مستقیم، شامل فروش نفت، اخذ 
مالیات، و انواع قاچاق از جمله قاچاق اشیاء عتیقه و 
آثار باستانی می شوند که از موزه ها و سایت های 

باستانی عراق و سوریه به دست آمده اند. 
در ادامه این گزارش آمده است به علت حمالت 
هوایی و کاهش صادرات داعش، برای اولین بار از 
9 ماه پیش حقوق جنگجویان در مرکز حکومت 
با  است. همچنین  یافته  کاهش  نصف  تا  داعش 
تصمیم دولت عراق برای کاهش حقوق کارمندان 
شاغل در سرزمینهای اشغالی داعش، مجموعا در 
این دوره 20 میلیارد دالر کمتر به این سرزمینها 
ارسال شده است که به همین نسبت قدرت اخذ 

مالیات توسط داعش کاهش یافته است. 
براساس این گزارش، در همین دوره با ادامه حمالت 
نظامی و محدودیتهای مرزی، صادرات نفت داعش 
بین 30 تا 50 درصد کاهش یافته و فروش اشیاء 
عتیقه و باستانی داعش از سرزمینهای اشغالی عراق 
و سوریه نیز با کاهش قابل مالحظه ای مواجه شده 
است. با این روند پیش بینی می شود که داعش 
به راههایی چون تبدیل طال و ارزهای محلی به 
ارزهای بین المللی، استفاده از سیستم حواله به 
جای استفاده از امکانات بانکی، و روشهای جدید 
روشهای  کارگیری  به  و  باجگیری  گروگانگیری، 
اکتساب و  برای  یافته  مجرمانه و جرایم سازمان 

تبادل پول و داراییها غیر قانونی روی آورد. 

ترکیه آماده مذاکره با مصر
وزیر امور خارجه ترکیه با عنوان اینکه کشورش در 
صدد کمک به برقراری صلح در خاورمیانه است ، 

گفت: ترکیه آماده مذاکره با مصر نیز است.
به گزارش تلویزیون دولتی ترکیه ،» مولود چاوش 
اوغلو« در تشریح توافقنامه عادی سازی مناسبات 
ترکیه با رژِیم صهیونیستی گفت: وقتی مناسباتتان 
به  در کمک  توانید  نمی  نیست  طرفی خوب  با 
برقراری صلح تالش بکنید ، ترکیه به دلیل اینکه 
6 سال روابط تیره ای با تل آویو داشت نتوانست در 

روند صلح خاورمیانه به فلسطین کمک کند.
با  مناسبات  برای عادی سازی  ترکیه  وی تالش 
روسیه را نیز در این راستا ارزیابی کرد و گفت: آنکارا 
آماده است با قاهره نیز برای بهبود مناسبات مذاکره 
کند.  وزیر خارجه ترکیه افزود: هدف ما رفتار با مصر 
به عنوان یک دشمن و تنبیه کردن مصر نیست، 
وقتی خطایی   ، برادرند  دو کشور  مصر  و  ترکیه 
صورت می گیرد ما متوجه آن می شویم باید برای 

رفع آن تالش کنیم.
محمد  برکناری  پی  در  که  حالیست  در  این 
مرسی رئیس جمهور سابق مصر توسط عبدالفتاح 
السیسی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
بارها اعالم کرده است که دولت فعلی مصر کودتاگر 
رئیس  را  مرسی  محمد  همچنان  ترکیه  و  است 

جمهور مشروع مصر می شناسد.
ترکیه اخیرا به دلیل انزوای سیاسی و مشکالت 
اقتصادی ناشی از سیاستهای پیشین خود اقدام به 
رفع اختالفات خود در سیاست خارجی کرده است.

امیر اسماعیلی: 
دشمن جرات تهدید ندارد

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( در بازدید از پدافند 
هوایی ارومیه گفت:به یاری خداوند با وجود چنین جوانان مومنی 

دشمن جرات تهدید این آب خاک را نخواهد داشت.
امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
گروه  از  تبریز  برادری  شهید  هوایی  پدافند  منطقه  در  حضور  با 

پدافند هوایی تازه تاسیس ارومیه بازدید کرد.
تقدیر  و  قرآن  با  انس  محفل  در  بازدید ضمن حضور  این  در  وی 
آینده  سرمایه های  را  سربازان  پدافندی،  منطقه  این  سربازان  از 
این کشور دانست و اظهار داشت: به یاری خداوند با وجود چنین 
جوانان مومنی دشمن جرات تهدید این آب خاک را نخواهد داشت.

هوایی  پدافند  گروه  رزمی  آمادگی  ارزیابی  ضمن  اسماعیلی  امیر 
در  آنان  سربازان  که  بدانند  ایران  والیت مدار  مردم  گفت:  ارومیه 
جبهه های مختلف مشغول کار و وظیفه شبانه روزی خود هستند 
و وظیفه خطیر خود در پوشش فضای کشور و حفاظت از آسمان 

ایران را به انجام می رسانند.

اعالم 3 روز عزای عمومی در عراق
در  اخیر  تروریستی  انفجار  قربانیان  خاطر  به  عراق  وزیر  نخست 

بغداد سه روز عزای عمومی در این کشور اعالم کرد.
به گزارش  روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم، حیدر العبادی، نخست 
قربانیان  خاطر  به  عمومی  عزای  روز  سه  اعالم  ضمن  عراق  وزیر 
شدیدا  »ما  گفت:  بغداد،  در  الکراده  منطقه  در  تروریستی  حمله 
از کشته شدن شهروندانمان در انفجار بزدالنه و جنایت بزرگ در 
الکراده بغداد ناراحتیم و به خاطر این مصیبت بزرگ سه روز عزای 
عمومی در سرتاسر کشور اعالم می کنیم. إنا هلل و إنا الیه راجعون.«

رسانه ها  روز دوشنبه افزایش آمار کشته های الکراده را به 200 تن 
و نیز تعداد زخمی ها را 200 تن اعالم کردند. داعش مسئولیت این 

حمالت را برعهده گرفت.
از سوی دیگر، دفتر حیدر العبادی اعالم کرد که وی به مسئوالن 
دستور داده خواسته های تعدادی از جوانان منطقه الکراده را که با 

مدیر دفترش دیدار کرده اند، برآورده کنند.
العبادی بر اهمیت مجازات مسئوالن الکراده که کوتاهی کرده اند، 

تاکید کرد.
وی همچنین دستور مشارکت داوطلبان مردمی منطقه الکراده در 
را  امنیتی  دستگاه های  با  همکاری شان  و  خود  مناطق  از  حمایت 

داده است.
اشتراک  به  را  فایلی  اجتماعی  پایگاه های  که  است  حالی  در  این 
سمت  به  الکراده  منطقه  ساکنان  از  برخی  آن  در  که  گذاشتند 
کاروان حیدر العبادی و خودروهای همراه وی سنگ پرتاب کردند.

در  امنیتی  نیروهای  ناتوانی  در محکومیت  را  افراد شعارهایی  این 
محافظت از جان شهروندان سر دادند.

سنگ  با  خودرواش  به  حمله  از  بعد  ساعت  چند  العبادی  حیدر 
الکراده  در  انفجار  منطقه  از  بازدیدش  جریان  در  بطری  شیشه  و 
گفت: به ملت عراق تاکید می کنم که این وظیفه اخالقی، ملی من 
وزیر  نخست  و  عراق  مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  عنوان  به  نیز  و 
کشور است که از وضعیت شهروندان در هر شرایطی مطلع شوم به 

خصوص از اماکن انفجارها بازدید کنم و از کاستی ها مطلع شوم.
وی افزود: من به خوبی حال و احساسات عراقی ها را درک می کنم 
و می دانم که آنها در لحظه ناراحتی و عصبانیت دست به این کار 

زدند.
حیدر العبادی به دنبال این انفجار تروریستی اوامری را برای تقویت 

امنیت بغداد و دیگر استان ها صادر کرد که به این صورت است:
مواد  کشف  قالبی  دستگاه های  باید  امنیتی  دستگاه های  -تمامی 
منفجره را در مراکز ایست بازرسی جمع آوری کرده و وزارت کشور 
تحت  و  دستگاه ها  این  فساد  پرونده های  درباره  را  تحقیقاتی  نیز 
باز  پیگرد قرار دادن تمامی طرف هایی که در آن نقش داشته اند، 

کند.
کشف  برای  راپیسکن  دستگاه های  نصب  به  باید  کشور  -وزارت 
خودروهای زرهی در تمامی ورودی های بغداد و تأمین ورودی های 

استان ها سرعت ببخشد.
-فرماندهی عملیات بغداد باید به تکمیل و تحقق کمربند امنیتی 
و  وزارتخانه ها  دیگر  و  دفاع  وزارت  امکانات  از  استفاده  با  بغداد 

استانداری بغداد سرعت ببخشد.
تالش  و  هوایی  شناسایی  باید  مشترک  عملیات  -فرماندهی 
اطالعاتی بر فراز پایتخت و مناطق اطراف آن برای کشف طرح های 

تروریستی را تشدید کند.
-استفاده از تلفن همراه از سوی دستگاه های امنیتی در ایست های 
را  مساله  این  ناظر  امنیتی  و دستگاه های  ممنوع می شود  بازرسی 

پیگیری می کنند.
امنیتی  نیروهای  -فرماندهی عملیات بغداد و دیگر فرماندهی ها و 
بازدارنده  نیروهای  از  و  کنند  بازسازی  را  بازرسی  ایست های  باید 

کمک بگیرند.
عملیات،  فرماندهی  میان  هماهنگی  با  امنیتی  مراکز  -مسئولیت 
وزارت کشور، دستگاه امنیت ملی، سازمان اطالعات و کمیته های 

امنیتی در استان ها توزیع می شود.
دادگستری  وزارت  به  العبادی  که  کرد  اعالم  منبع  یک  همچنین 

دستور داده تا فورا محکومین تروریستی را اعدام کند.

احمد ابوالغیط رسما دبیرکل اتحادیه عرب شد
دبیرکل جدید اتحادیه عرب با برگزاری نشستی با حضور ۱۱ معاون 
آغاز  را  فعالیت های خود  به صورت رسمی  عرب  اتحادیه  در  خود 

کرد. وی در اولین گام با وزیر خارجه مصر دیدار داشت.
اتحادیه  ابوالغیط، دبیرکل  العربی،  احمد  الوطن  به گزارش سایت 
عرب روز یکشنبه به صورت رسمی فعالیت خود را به جای نبیل 
العربی در اتحادیه عرب آغاز کرد و نشستی با ۱۱ معاون خود در 
خارجه  وزیر  شکری،  سامح  با  وی  همچنین  داشت.  اتحادیه  این 

مصر نیز دیدار کرد.
شکری در این دیدار ضمن تبریک به ابولغیط به مناسبت آغاز دوره 

مسئولیتش برای او آرزوی موفقیت در مراحل بعدی کرد.
همچنین وزیر خارجه مصر در این دیدار بر حمایت کامل کشورش 

از فعالیت های ابوالغیط تاکید کرد.
این  در  عرب  اتحادیه  جدید  دبیرکل  سخنگوی  عفیفی،  محمود  
راستا گفت: در دیدار نشست مشترک ابوالغیظ با ۱۱ معاون خود در 
ابعاد مقدمات برگزاری نشست آتی سران  اتحادیه عرب مهم ترین 
اتحادیه که قرار است در روزهای 25 و 26 ژوئیه جاری )۴ و 5 
مرداد( در نواکشوت برگزار شود و نیز موضوعاتی که قرار است در 

این نشست مطرح شود، بررسی شدند.
عربی  کشورهای  تالش  افزایش  لزوم  بر  نشست  این  در  همچنین 
جهت تسریع در روند مقابله با بحران های برخی کشورهای عربی 
با هدف ایجاد امنیت و ثبات در منطقه و نیز مقابله با چالش هایی 
زمینه های  در  کشورها  این  مشترک  فعالیت های  در  می توانند  که 

مختلف تاثیر منفی بگذارد، تاکید شد.
اتحادیه عرب در  از مقر  روز یکشنبه  ابوالغیط عصر  افزود:  عفیفی 
قاهره بازدید و با مسئوالن این مرکز دیدار کرد. وی در این بازدید 
اجرای برخی اصالحات و ترمیم و نوسازی ساختمان و برخی دفاتر 

را در اسرع وقت ضروری دانست.
احمد  از سوی  را  گزارشی  عرب همچنین  اتحادیه  دبیرکل جدید 
بن حلی، معاون خود درباره اقدامات ویژه مربوط به نشست سران 

اتحادیه دریافت کرد.

خبرخبر

اد      امه از صفحه۱
در ادامه این مراسم، علی الریجانی در جمع 
اعضای دولت و نمایندگان مردم اظهار داشت: 
ارزیابی  یک  در  نهم  مجلس  پایان  از  پس 
مشخص شد که نقش طرح ها بیشتر از لوایح 
بوده و در حدود ۴5 درصد لوایح مورد بررسی 
قرار گرفته ولی از طرف دیگر طرح ها 55 درصد 
بوده اند در حالی که باید توجه داشت مجلس 
لوایح مشتاق تر است چون  بر روی  کار  برای 

پشتوانه کارشناسی بهتری دارد.
اقدام فعاالنه تر دولت برای ارائه لوایح در زمان 
مجلس،  و  دولت  همگرایی  ضرورت  مقرر، 
چه  هر  ارائه  و  قوا  بین  کشمکش  از  پرهیز 
سریعتر تکمله برنامه ششم به مجلس از جمله 

محورهای سخنان الریجانی بود. 
رئیس مجلس شورای اسالمی در حالی که اظهار 
تالش  و  هستند  مایل  روحانی  »آقای  داشت 
می کنند پایه گذار آبادانی در کشور باشند«، تاکید 
کرد که فعالیت برای آبادانی کشور باید بر اساس 

آمایش سرزمینی انجام شود.
الریجانی با اشاره به دغدغه های رهبر انقالب 
در خصوص آمایش سرزمین، گفت: مقام معظم 
رهبری نیز فرمودند از زمان دولت ایشان قرار 
ولی  شود  انجام  سرزمینی  آمایش  که  بوده 
تاکنون چنین نشده است. مقام معظم رهبری 
راه میانبر برای انجام آمایش سرزمینی استفاده 
پیشنهاد  را  استان ها  در  توسعه  شوراهای  از 
دادند تا یک برنامه پایه ای برای آبادانی کشور 

ایجاد شود.
در نشست مشترک دولت و مجلس، تنها وزیری 
مهندس  شد،  برده  نام  سخنرانان  توسط  که 
نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که 
دکتر الریجانی، برنامه وی برای احیای 6500 
کارگاه صنعتی را تحسین کرد و از آن تحت 
عنوان »تنفس مصنوعی به کارخانه ها« نام برد.

تعیین کننده  یادآوری نقش  از  الریجانی پس 

بانک ها برای تحقق این برنامه، به یک افراط 
و تفریط در رفتار دولت با بانک ها اشاره کرد و 
گفت: بانک ها آستین هایشان را باال بزنند. دولت 
قبل آنقدر به بانک ها دستور می داد که بانک ها 
حال  در  ولی  بودند  شده  صندوق  به  تبدیل 
حاضر هم نباید شرایط به گونه ای باشد که هر 

کدام از آنها یک امپراطوری را تشکیل دهند.
وی در پایان سخنانش، اقدام قاطعانه دولت در برابر 
انتشار فیش های حقوقی نجومی را تحسین کرد و 
افزود: بررسی های ما و بخش های نظارتی نشان 
نجومی  حقوق های  مدیران  عمده  که  می دهد 
دریافت نمی کنند بلکه تنها چند صد نفر هستند 

که از سطح معمول بیشتر حقوق می گیرند.
رئیس قوه مقننه در حالی که درباره حقوق های 
از  سخنی  به  می گفت،  سخن  نامتعارف 
را  صالح  حکومت  که  کرد  اشاره  کنفسیوس 
دارای 3 اصل تدارکات شایسته، ارتش نیرومند 
اگر  می گوید  و  می داند  مردم  اعتماد  و جلب 
شرایط به گونه ای باشد که مجبور باشیم فقط 
یکی از اینها را نگاه  داریم، حتما باید اعتماد 

مردم را حفظ کرد.
رئیس جمهوری نیز به عنوان آخرین سخنران 
این مراسم، با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی 
کشور، فرصت نشست با نمایندگان را برای اعالم 
خبر تصمیم جدید اقتصادی برای حل و فصل 
مسایل بانکی مناسب دید و گفت: در اصالحیه 
شورای  مجلس  تقدیم  زودی  به  که  بودجه 
اسالمی خواهد شد، راهکارهای برطرف کردن 
برخی از مشکالت بانکی از جمله انتشار اوراق 
بهادار مورد توجه قرار گرفته است و در برخی 
موارد نیازمند مجوزهایی از مجلس هستیم تا 
بتوان سود تسهیالت را کاهش و قدرت بانک ها 
برای ارایه تسهیالت را افزایش دهیم. در صورت 
تصویب این الیحه شاهد تحول بزرگی در بخش 

بانکی کشور خواهیم بود.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود 
و  اشاره کرد  نامتعارف  به موضوع حقوق های 

گفت:
é  آنچه در روزهای اخیر در رسانه ها و فضای

دریافت هایی  برخی  خصوص  در  مجازی 

را  شد  منتشر  نبود،  منصفانه  و  عادالنه  که 
حال  هر  به  می کنم.  تلقی  خیر  مجموع  در 
مشکلی وجود داشته و دستگاه های نظارتی 
دقت الزم و بهنگام را روی این مسأله انجام 

ندادند.
é  نهادهای از  یکی  گزارش  اساس  بر 

نظارتی بر طبق آیین نامه های سال 90، یک 
مدیر می توانست حتی تا یک میلیارد تومان 
هیچ  ظاهر  در  و  باشد،  داشته  دریافتی  هم 
مشکلی هم وجود نداشت، لذا امروز باید این 

آیین نامه ها اصالح شود.
é  برای اصالح مشکالتی که در این زمینه

و  کرده  آغاز  را  الزم  اقدامات  داشته  وجود 
آن را تا آخر ادامه خواهیم داد. ممکن است 
اما اگر  از امور خالف قانون نباشد،  یکسری 
منصفانه به قضاوت بنشینیم کاری درست و 
عادالنه نیست، حقوق و دستمزدی که گرفته 
می شود، باید متناسب با خدمتی باشد که به 

جامعه ارایه می شود.
é  دستمزدهای زمینه  در  که  فضایی 

خیر  را  گرفت  شکل  جامعه  در  نامتعارف 
در  و  کرد  استقبال  آن  از  باید  و  می دانم 
مواجهه با آن باید وظیفه و مسئولیت اصلی 
به  نیاز  اگر جایی  و  انجام دهیم  را  خودمان 
عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید 
مردم  که  چرا  کنیم  عذرخواهی  مردم  از 

ولی نعمت های ما هستند.
é  شده غفلتی  احیاناً  که  جایی  در  دولت 

زبان  لکنت  مردم  از  عذرخواهی  در  باشد 
و  نفع مردم  به  را  این کار  و  نخواهد داشت 

صالح کشور می داند.
é  حقوق های زمینه  در  که  مشکلی   

نامتعارف وجود دارد، همگانی است و مربوط 
به یک قوه و دستگاه خاصی نیست، لذا همه 
باید دست به دست هم دهیم و این مشکل 

را به فضل الهی حل  و فصل خواهیم کرد.

گزارش نشست رمضانه دولت و مجلس؛

اصالح نظام بانکی تاکید مشترک روسای دو قوه

شورای  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس  نایب 
ریشه های  بررسی  عدم  از  انتقاد  با  اسالمی 
پرداخت های غیر متعارف در عین حال گفت که 
باید از سیاسی کردن این موضوع پرهیز شود و به 

ابعاد فنی آن بیشتر توجه شود.
در  ما  متاسفانه  کرد:  اظهار  تابش   محمدرضا 
به  کمتر  و  می شویم  جوگیر  قضایا  با  مواجهه 
خدمات  مدیریت  قانون  می پردازیم.  ریشه ها 
وارد  به آن  استثناهایی که  به واسطه  کشوری 
شده و برخی دستگاهها از شمول آن مستثنی 
شدند، جامعیت خود را از دست داده است. وی 
افزود: در همین قانون پرداخت خدمات کشوری 
بینی  پیش  دستمزد  و  حقوق  تعیین  شورای 
شده بود که اگر قرار بود حقوقی اضافه شود و یا 
مبنای پرداخت دستمزد تعیین کند آن شورا باید 
تصویب می کرد و مصوبه اش به تصویب رئیس 
جمهور می رسید که این کار هم در خیلی از موارد 
انجام نشده و دولت به جای این که این کار را به 
شورای حقوق و دستمزد احاله کند، خودش این 

کار را انجام داده است.
ادامه داد: در  اردکان در مجلس  نماینده مردم 
قانون برنامه پنجم توسعه نیز 2، 3 گروه از جمله 
کارکنان  و  دانشگاه  اساتید  آموزشی،  کادرهای 
دانشگاه و همچنین بانک ها و بیمه ها از شمول 
قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شدند و 
اجازه تصویب فوق العاده خاص را به هیاتی دادند. 
2 سال پیش این فوق العاده خاص توسط وزیر 
اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت تصویب شد که 
5 میلیون تومان در نظر گرفته شود و عالوه بر 

حقوق و مزایای مستمر به مدیران عامل بانک ها 
و بیمه ها داده شود. تابش با بیان اینکه کف و 
سقف مزایای مستمر در قانون مشخص شده، 
تصریح کرد: طبق قانون حداکثر حقوق دریافتی 
نباید از 7 برابر حداقل آن بیشتر باشد. اما مزایای 
غیر مستمر تعریف نشده و این خاللی است که 
باعث شده گریز گاهی به وجود بیاید. با تصویب 
فوق العاده خاص مقرر شد اگر حقوق مستمر 3 
میلیون تومان است، 5 میلیون تومان نیز به عنوان 

فوق العاده خاص در نظر گرفته شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: اما 
ریشه این اتفاقات این بود که در حالیکه مبنای 
تعیین اضافه کاری حقوق و مزایای مستمر است و 
باید ۱75 ساعت بر مبنای 3 میلیون تومان درنظر 
گرفته می شد، 5 میلیون تومان فوق العاده خاص 
مدیران عامل بانکها و بیمه ها به حقوق و مزایای 
مستمر اضافه شده و ۱75 ساعت اضافه کار به 
جای این که بر مبنای 3 میلیون تومان محاسبه 
شود، بر مبنای 8 میلیون تومان فوق العاده خاص 
محاسبه شد و همین باعث شد حقوق های غیر 

متعارف شکل بگیرد. 
با  پایان  در  مجلس  طلب  اصالح  نماینده  این 
لزوم تنقیح و اصالح قوانین مربوطه  بر  تاکید 
امور  که  جامعی  قانون  باید  ما  کرد:  اظهار 
استخدامی را تحت پوشش خود قرار می دهد 
و نظام پرداخت های عادالنه را حاکم می کند به 
تصویب برسانیم و درنهایت هم از سیاسی کردن 
قضیه بپرهیزیم و بیشتر به ابعاد فنی آن توجه 

داشته باشیم.

تابش: 

از سیاسی کردن » پرداختهای غیر متعارف« بپرهیزیم

تنها  ایران  گفت:  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
به  را  جهانی  ناعادالنه  نظم  که  است  کشوری 
هنجارهای  اساس  بر  و  نمی شناسد  رسمیت 
عادالنه ای که خود به رسمیت می شناسد عمل 
می کند.  سردار سرتیپ پاسدار حسین سالمی 
جانشین فرمانده کل سپاه در آئین رونمایی از 
کتاب پالک های شهر که مجموعه ای از خاطرات 
دفاع مقدس  رزمنده هشت سال  بازنشستگان 
آرامش،  امنیت،  گفت:  است  تهران  شهرداری 
امروز  که  بزرگی  ارزش های  همه  و  پیشرفت 
ایران اسالمی به نام آن شناخته می شود مدیون 
پیکرهای مطهر و روح بزرگ شهدا است. گذشت 
و فداکاری بی نظیری که شهدا با اهدای جان 
خود به همه ما آموزش دادند و برای ایران اسالمی 
عزت و عظمت را به ارمغان آوردند. وی افزود: 
کشورهای دنیا دو سرمایه مادی و معنوی دارند 
و اعتبار و منزلت هر کشوری بر اساس این دو 

سرمایه تعیین می شود. 
برخی کشورها در نظام جهانی ضعیف، ذلیل و 
وابسته محسوب می شوند و همانند بردگانی در 
نظام برده داری مدرن محسوب می شوند چنین 
قدرت های  سیاسی  اراده  اساس  بر  کشورهایی 
این  سیاسی  نقشه  جزء  و  می کنند  کار  دیگر 
هویت  نتیجه  در  محسوب  می شوند،  کشورها 
نیستند.  مند  بهره  آزادی  از  و  ندارند  مستقلی 
انقالب  از  پیش  تا  کرد:  تاکید  سالمی  سردار 
اسالمی کشورمان چنین شرایطی داشت و در 

حقیقت در نقشه سیاسی آمریکا قرار گرفته بود. 
تا جایی که الگوی دوستی و دشمنی بر اساس 
مطلوبیت های سیاسی آمریکا تعیین می شد، اما 
امروز به فضل و برکت الهی هویت از دست رفته 
را بازیافته ایم و دارای شخصیتی بزرگ در جهان 
هستیم. امروز ایران اسالمی به عنوان یک نظام 
که  کشوری  می شود؛  شناخته  الگو  و  مستقل 
مقاومت، پایداری، مستحکمی و شکست ناپذیری 

آن به عنوان یک الگو قرار گرفته است.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه امروز 
کشور ایران در دنیا با مفاهیمی همانند مقاومت، 
نفوذناپذیری  و  قدرت ها  برابر  در  قدمی  ثابت 
معرفی می شود، افزود: در جهان امروز که هیچ 
مدلی برای توصیف هویت ملت ها باقی نمانده 
جز وابستگی به قدرت ها، ایران اسالمی استقالل، 
اقتدار و نفوذناپذیری خود را به برکت خون شهدا 

به دست آورده است. 
وی تاکید کرد: ایران امروز تنها کشوری است که 
نظم ناعادالنه جهانی را به رسمیت نمی شناسد و 
بر اساس هنجارهای عادالنه خود عمل می کند. 
فشارها  تحمل  برکت  به  دستاوردها  این  همه 
سال   38 طول  در  که  است  مصیبت هایی  و 
ملت  این  روحی  و  جسمی  پیکره  به  گذشته 
وارد شده است. اما برغم وجود همه این فشارها 
استخوان های سترگ این ملت مقاومت کرده تا 
جایی که به عنوان ملتی بزرگ خود را به دنیا 

معرفی کرده است. 

سردار سالمی: 

ایران نظم ناعادالنه جهانی را به رسمیت نمی شناسد

رییس کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اسالمی ایران 
گفت: بزرگترین و معتبرترین رقابت رباتیک جهان 
با کسب ۱3 مقام برای کاروان علمی جمهوری 
پایان  به  آلمان  الیپزیک  شهر  در  ایران  اسالمی 

رسید.
به برگزاری مسابقات  با اشاره  دکتر موسی خانی 
جهانی ربوکاپ 20۱6، اظهار کرد: پس از سه روز 
رقابت فشرده و نفسگیر، تیم های ایرانی موفق به 
کسب ۱3 مقام در مسابقات جهانی ربوکاپ 20۱6 
آلمان شدند که تیم MRL دانشگاه آزاد اسالمی 
قزوین با کسب 6 مقام به عنوان پرافتخارترین تیم 

این دوره از مسابقات دست یافت.
وی با اشاره به پایان مسابقات، در خصوص نتایج 
بخش  مسابقات  در  کرد:  اظهار  ایرانی،  تیم های 
تیم  الف  امدادگر سطح  لیگ  در  و  دانش آموزی 
کاوش از دبیرستان نقش قلم رتبه دوم انفرادی را 
کسب کرد. این تیم همچنین عنوان بهترین طراحی 

سخت افزار را در این لیگ به خود اختصاص داد.
لیگ امداد فضای مشترک

co-( امداد فضای مشترک  لیگ  در  افزود:  وی 
ارائه  بهترین  عنوان  نیز  دانش آموزی   )space

فنی به تیم دبیرستان عالمه طباطبائی )دوره اول( 
رسید.

لیگ ربات فوتبالیست سایز کوچک
داد:  ادامه  ربوکاپ کشورمان  رییس کمیته ملی 
در مسابقات بخش بزرگسال یا دانشجویی نیز تیم 
ربات فوتبالیست سایز کوچک MRL دانشگاه آزاد 

اسالمی قزوین، قهرمان جهان شد.
لیگ شبیه ساز امداد

به گفته این مقام مسؤول، در لیگ ربات شبیه ساز 
عامل امداد نیز در رقابت اصلی تیم MRL دانشگاه 
آزاد اسالمی قزوین با کسب مقام نخست، قهرمانی 

جهان را از آن خود کرد.

دبیرستان  تیم  کرد:  اضافه  موسی خانی  دکتر 
فرزانگان تهران در این بخش دوم شد.

ربات  لیگ  در  همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
شبیه ساز عامل امداد در شاخه توسعه زیر ساخت 
تیم MRL دانشگاه آزاد اسالمی قزوین به مقام 
نخست رسید. وی یادآور شد: این تیم مقام اول 

بخش رقابت فنی را نیز به خود اختصاص داد.
لیگ امدادگر واقعی

رییس کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اسالمی ایران 
گفت: در لیگ امدادگر واقعی تیم MRL دانشگاه 
از  پس  امتیاز  اختالف 8  با  قزوین  اسالمی  آزاد 
نماینده تایلند، نایب قهرمان شد. این تیم در بخش 

رقابت فنی به مقام نخست دست یافت.
لیگ ربات فوتبالیست انسان نما

فوتبالیست  لیگ  در  افزود:  خانی  موسی  دکتر 
مقام  به  پژوه«  تیم »باسط  )بزرگسال(  انسان نما 
نخست دست یافت و تیم دانشگاه آزاد اسالمی 

ایلخچی تبریز پس از آلمان به مقام سوم رسید.
وی خاطرنشان کرد: در لیگ فوتبالیست انسان نما 
)سایز نوجوان( در بخش رقابت فنی تیم دانشگاه 

امیرکبیر به مقام نخست این مسابقات رسید.

در مسابقات جهانی ربوکاپ 2016 محقق شد 

دستیابی تیم های ایرانی به 13 عنوان قهرمانی
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آگهی مفقودی 
سندکمپانیو شناسنامه مالکیت سواری پژو ۴05 جی ال ایکس آی 8/۱ مدل 85 
نقره ای متالیک به شماره پالک 72-6۴6و25 به شماره موتور ۱2۴85۱۱5۱8۴ و 

شماره شاسی 2۴230697 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز پژو پارس مدل 90 به شماره انتظامی 98۴ب28 ایران 
72 با شماره موتور ۱2۴902۴0987 و شماره شاسی ۱3۴۴07 به نام مازیار اسدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

آگهی مفقودی 
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پراید جی تی ایکس آی  مدل 85 نقره ای 
متالیک به شماره پالک ۱5-۴55د۴۱ به شماره موتور ۱709۴۱3 و شماره شاسی 

S۱۴۱22859۴9200 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

مفقودی
اینجانب سهیال  پراید مدل ۱377  برگه سبز و وکالتنامه سواری   ، کارت ماشین 
جالل به شماره موتور 088۱۱8 و شماره پالک 68 – 857 ه ۴8 و شماره شاسی 

s۱۴۴2277۱۴7539  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
کارت شناسایی و برگ سبز خودرو سواری کاروان استیشن سایپا جی ال ایکس 
مدل ۱38۱به شماره شهر بانی ۴۴ایران2۱6د83 شماره موتور 00۱76729شماره 

شاسی 36722800۱0۴32مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر

اصالحیه آگهی
دوم  ونوبت   95/۱/3۱ اول  نوبت  های  درتاریخ  منتشرشده  هیئت  رای  آگهی  پیرو 
95/2/۱5 به شماره م.الف ۱5۴67 بنام آقای سیف اله خدا مرادی فرزند فضلعلی یک 
قطعه زمین بابنای احداثی درآن به مساحت ۱75/06 مترمربع مفروز از پالک 68 اصلی 
صحیح می باشد که اشتباها ۱68 اصلی منتشر گردیده که بدینوسیله اصالح می گردد.
 شهریار

اگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید صبا مدل ۱386 به شماره انتظامی ایران 82- 975ص85 و 
به شماره موتور 2۱۱۴۱82 و به شماره شاسی S۱۴۱228638067۴ به نام سید 

فاطمه هاشمی ولو کالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی 
تنه  شماره  NBEC00۴206و  موتور  cc۱25شماره  نامی  سیکلت  موتور  سند 
باشد  می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  ۱25C8803267***NBEمفقود 
مالک متعهد میگردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف هر گونه فساد احتمالی را 

بعهده خواهد گرفت 
محمود آباد 

مفقودی
موتور  شماره  با   72 23ج863ایران  پالک  شماره  با   82 مدل  پراید  سبز  برگ   
درجه  از  و  گردیده  مفقود   S۱۴۱2282۱2662۱ شاسی  شماره  00572560و 

اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی
با شماره موتور  ایران 82  با شماره شهربانی 26م3۴8   برگ سبز نیسان مدل 89 
800۱0۴2۱و شماره شاسی 0۱۱2۴6 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

اگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودرو هیوندای ساناتا مدل 20۱۱ به رنگ سربی متالیک 
 G۴KEAU2228۴5 به شماره انتظامی ایران 36- ۱59 س 53 و به شماره موتور
باف  قالی  مهدی  نام  به   KMHEC۴۱CBBA2587۴9 شاسی  شماره  به  و 

طوسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابلسر

آگهی مفقودی
مجوز سالح شکاری-ورزشی)جواز اسلحه(دو لول روی هم کوسه کالیبر ۱2به شماره 
بدنه B/8092ساخت ترکیه به نام ایوب دفتری،نام پدر احمد به شماره شناسنامه 

6625و کد ملی 20035۴۱8۱0مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
تاریخ چاپ نوبت اول:۱395/3/3۱- تاریخ چاپ نوبت دوم:۱395/۴/۱5

شهرستان دزفول

اگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودرو پژو ۴05 مدل ۱390 به رنگ زرد خورشیدی با 
نوار شطرنجی مشکی – روغنی به شماره انتظامی ایران 62- 8۴2ت۴3 و به شماره 
به   NAAM۱۱CA9BK2698۴۱ به شماره شاسی و  موتور ۱2۴902۱5۴20 

نام حسین علی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابلسر

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه  پرونده : ۱2/95ش/۱23

وقت رسیدگی دوشنبه 95/5/25 ساعت 9:30 صبح
خانم  نمایندگی  با  بسیجیان(  الحسنه  قرض  اقتصاد)موسسه  مهر  بانک   : خواهان 

غزاله نفر 
خوانده: ۱-مرتضی قاسم پور 2-مسعود شرفیه 3-حمید حسنی

خواسته : مطالبه طلب
طرفیت  به  دادخواستی  نفر  غزاله  خانم  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه ۱2 شورای حل اختالف بخش 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 95/5/25 روز دوشنبه ساعت 9:30 
صبح تعیین شده و به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و 
دستور شورا و به تجویز ماه 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت 
اطالع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود.
نامبردگان میتوانند از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود
دبیر حوزه 12 شورای حل اختالف قرچک 

آگهی فقدان سند مالکیت
های  وکالتنامه  تفویض  و  وکالتنامه  برابر  وکالتا  پیشه  زارع  شهناز  خانم 
-6935 و  کرج   59 خانه  دفتر  30۴۴-83/۱2/22و8۴/3/5و87/۴/23-۱۱699 
93/۱۱/6دفتر خانه ۱7 ساوجبالغ از طرف مالک احمد آدمی  بافقی  ضمن تسلیم 
دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت 0/9)نه دهم( 
مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   از  آب  دقیقه   ۱3/6 بانضمام  مشاع  هکتار 
۱0288فرعی  شماره  به  تفکیکی  دوم  قطعه  مربع  متر   ۱۱70000 مساحت  به 
مفروزمجزی شده از قطعه 6 دادنامه افرازی از ۱37  اصلی واقع در کردان  جزء 
امالک  دفتر  ثبت ۱95099 صفحه 503  مورد  ثبتی شهرستان ساوجبالغ  حوزه 
۱۱05 بنام آقای علی اصغر کیائی  ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 5355۴3 
صادر گردیده و مورد ثبت برابر سند انتقال  شماره 70۴۱8-76/8/26 دفتر خانه 
انگاری   به علت سهل  یافته  انتقال  بافقی  به احمد آدمی  الواسطه  27 کرج محل 
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است ، لذا مراتب به 
استناد تبصره  یک اصالحی به ماده ۱20  آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن 

ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی تحدید حدود اختصاصی        
چون تحدید حدود یک قطعه باغ پالک فرعی۱۴۱0  از 93 اصلی واقع در قریه 
کولج شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید 
به عمل آید. اینک بر حسب تقاضای کتبی آقای محمد کریم فیضی ذیل وارده 
۴95۱3مورخ 95/۴/۱2و با رعایت مواد ۱۴و ۱5 قانون ثبت عملیات تعیین حدود 
آن در ساعت و روز شنبه مورخه 95/5/۱6 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 7۴ و 86 آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خودرا 
کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طا لقان ارائه نموده ورسید دریافت نمایند و نیز 
از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضایی  باید ظرف مدت سی روز 
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 : سه شنبه مورخه ۱395/۴/۱5

رسول مالمیرـ رئیس ثبت اسناد وامالک طالقان

آگهی ابالغ

حسب  جوانرود،  دادسرای  بازپرسی  شعبه   9۴0۱93 کالسه  پرونده  بحکایت 
به  اله(  عزت  فرزند  فالح  )بختیار  متهم  انتظامی(علیه  مرجع  )گزارش  شکایت 
ماه  یک  باشد ظرف  می  تعقیب  تحت  مجعول(  از سند  استفاده  و  )جعل  اتهام 
المکان  انتظامی مبنی برمجهول  به گزارش مرجع  با توجه  تاریخ نشر آگهی  از 
و  عمومی  دادگاههای  تشکیل  قانون   ۱۱5 ماده  تجویز  به  فوق  متهم  بودن 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیرالنتشار یا محلی آگهی 
میشود که نامبرده ظرف مهلت فوق جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود در 
نامبرده موجب رسیدگی غیابی و اتخاذ  این دادسرا حاضر شوند و عدم حضور 

تصمیم خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب جوانرود

آگهی ابالغ
بحکایت پرونده کالسه 9۴006۱ شعبه بازپرسی دادسرای جوانرود، حسب شکایت 
)گزارش مرجع انتظامی(علیه متهم )سامان عبدی فرزند علی( به اتهام )عضویت در 
گروهک های معاند نظام( تحت تعقیب می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
با توجه به گزارش مرجع انتظامی مبنی برمجهول المکان بودن متهم فوق به تجویز 
ماده ۱۱5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیرالنتشار یا محلی آگهی میشود که نامبرده ظرف مهلت فوق 
جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود در این دادسرا حاضر شوند و عدم حضور 

نامبرده موجب رسیدگی غیابی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب جوانرود

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی

کالسه  پرونده : ۱2/95ش/۱2۴
وقت رسیدگی دوشنبه 95/5/25 ساعت ۱0 صبح

خانم  نمایندگی  با  بسیجیان(  الحسنه  قرض  اقتصاد)موسسه  مهر  بانک   : خواهان 
غزاله نفر 

خوانده: ۱-خدیجه حیدری امیر آبادی 2-فاطمه محمدی
خواسته : مطالبه طلب

طرفیت  به  دادخواستی  نفر  غزاله  خانم  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه ۱2 شورای حل اختالف بخش 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 95/5/25 روز دوشنبه ساعت ۱0 
صبح تعیین شده و به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و 
دستور شورا و به تجویز ماه 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت 
اطالع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود.
نامبردگان میتوانند از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود
دبیر حوزه 12 شورای حل اختالف قرچک 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن مهر 13 شهرستان رباط کریم به شماره ثبت 771

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم می رساند مجمع عمومی عادی 
نوبت اول راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 29 تیر سال جاری 
صفوی  نواب  خیابان  شیرازی  صیاد  خیابان  شهر  نسیم  در  واقع 

مسجد حضرت ابوالفضل )ع( برگزار می گردد،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

 1- گزارش هیات تصفیه
2- تمدید مدت هیات تصفیه 

هیات تصفیه مسکن مهر 13 رباط کریم

اقدام غیر کارشناسی شهرداری تهران در نصب 
بنرهای هفته حقوق بشر آمریکایی 

اقدام شهرداری تهران موضوع تازه ای نیست، چرا که به مناسبت 
های مختلف از جمله تصویب »برجام« و یا مراسم »۱3 آبان« و... 
اقدام اخیر  بنرهایی در سطح شهر نصب می شوند. شهرداری در 
خود که به نوعی اعتراض به »شیوه زندگی آمریکایی« است بنرها 
 9 هر  محتوایی همچون »در  با  که  کرده  نصب  را  بیلبوردهایی  و 
ثانیه یک زن آمریکایی مورد ضرب و شتم قرار می گیرد« یا »در 
می  دنیا  به  نامشروع  به صورت  نوزاد  دو  نوزاد  پنج  هر  از  آمریکا 
آیند« و... اینکه بودجه خاصی برای شهرداری ها در امور فرهنگی 
در نظر گرفته شده و باید صرف آموزش فرهنگ باشد، شکی در 
آن نیست. اما مباحث بسیاری وجود دارد که می توان در خصوص 
ارتقا فرهنگ آنها با شهروندان بحث و بررسی کرد که از جمله آن 
می توان به فرهنگ احترام به محیط زیست، استفاده از حمل و 
قرار  مسووالن  غفلت  مورد  که  مسائلی  پرداخت.  و...  عمومی  نقل 

گرفته چه کسی پاسخگوست؟
کرده  انتقاد  تهران  شهردار  از  مستقیم  طور  به  شهروندان  برخی 
است  اصولگرایان  توجه  از جلب  گرفته  نشات  رفتارها  این  که  اند 
در  که  دارند  انتقاد  شده  انجام  که  عملی  اصل  به  دیگر  برخی  و 

بسیاری امور غفلت کرده ایم.
در نهایت اینکه در شبکه های اجتماعی سمت و سوی انتقادهای 
خود را به وضعیت شهری تهران و مشکالت این کالن شهر نشانه 
نصب  جای  به  تهران  شهرداری  که  اند  داشته  تاکید  و  اند  رفته 
بیلبوردهایی که وضعیت اجتماعی سایر کشورها را نقد می کند، 
به حال وضعیت کارتن خوابها و افراد بی بضاعتی که در این ماه 

مبارک رمضان روز خود را به شب می رسانند، فکر کند.
در این خصوص عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بود که با اشاره به 
تبلیغاتی  بنرهای  نقطه ضعف  بزرگترین  مخاطب  نشناختن  اینکه 
شهرداری تهران با موضوع مشکالت اجتماعی جامعه آمریکا است، 

این اقدام را سطحی و غیرکارشناسی توصیف کرد.
تبلیغاتی  بنرهای  گسترده  نصب  به  واکنش  در  شیخ  مهدی 
مشکالت  و  ضعف ها  نشان دادن  موضوع  با  تهران  شهرداری 
طرح هایی  چنین  انجام  برای  گفت:  آمریکا،  جامعه  اجتماعی 
از شهروندان خصوصا  برخی  زیرا  شود  انجام  کارشناسی  کار  باید 
ساکنین مناطق شمالی تهران، مسافرتی به این کشورها داشتند و 

در مقام مقایسه قرار می گیرند.
در  پردیس  و  اسالمشهر  شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
چنین  مخاطبان  گستره  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
نصب  در  تهران  شهرداری  کرد:  اظهار  است،  بسیار  فرهنگی  امور 
گسترده بنرهای تبلیغاتی با موضوع نشان دادن ضعف ها و مشکالت 
کار  به  نیاز  امر  این  و  نکرده  اقدام خوبی  آمریکا  اجتماعی جامعه 

کارشناسی بیشتری داشته است.
دارد  بازخورد منفی  از طرح ها  برخی  انجام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  اکنون  هم  کرد:  تصریح  است،  بوده  سطحی  مذکور  طرح  و 
مشاهده  را  اقدام  این  منفی  بازخورد  می توان  مختلف  رسانه های 

کرد که افراد اقدام به مقایسه کرده اند.
شیخ با تاکید بر اینکه برای چنین طرح هایی باید از پیام کوتاهی 
بهره برد که به دل مخاطبان بنشیند، ادامه داد: برای انجام امور 
از  و  داشت  برنامه ریزی  و  کالن  دیدگاه  باید  گسترده  فرهنگی 

مشاوره جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی استفاده کرد.
در  پردیس  و  اسالمشهر  شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی افزود: باید از افراد تحصیلکرده و متخصص 

در حوزه فرهنگی برای اقداماتی از این قبیل بهره برد.
به  اشاره  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
تبلیغاتی  بنرهای  نقطه ضعف  بزرگترین  مخاطب  نشناختن  اینکه 
شهرداری تهران با موضوع نشان دادن ضعف ها و مشکالت اجتماعی 
جامعه آمریکا است، خاطرنشان کرد: نگاه یکجانبه به یک موضوع 

ـُری خوانی می شود. صرفا باعث کـ

مماشات مسئوالن در توسعه
 حمل  و نقل سبز

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی 
با یادآوری تاکیدات قانونی برای تعیین استفاده 
وجود  با  گفت:  عمومی،  حمل ونقل  وسایل  از 
اجازه  قانون؛ مماشات و سهل انگاری مسئوالن 
توسعه حمل ونقل سبز و همگانی را نداده است.
مهرداد بائوج الهوتی درباره توسعه حمل  ونقل 
سبز و غیرفسیلی و افزایش حمل ونقل همگانی 
به ویژه در کالنشهرها به عنوان یکی از بندهای 
سیاست های کلی محیط زیست ابالغی از سوی 
مقام معظم رهبری، گفت: واقعیت آن است که 
ونقل  حمل   توسعه  به  عنوان  هیچ  به  تاکنون 
هنوز  متاسفانه  نشده،  پرداخته  کشور  در  سبز 
با  کامیون ها   ،2 یورو  استاندارد  با  خودروهایی 
سن بیش از 20 سال، هواپیماها با عمر متوسط 
در  سال   30 عمر  با  مینی بوس ها  و  سال   25

کشور تردد می کنند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه لوکوموتیو های ما نیز از استاندارد 
توسعه  کرد:  تصریح  نیستند،  برخوردار  الزم 
حمل  ونقل سبز به معنای کاهش عمر وسایل 
حمل ونقل است که به هیچ عنوان در کشور ما 

رعایت نمی شود.
روستایی  و  شهری  مدیریت  فراکسیون  رئیس 
تا  سهل  انگاری  و  مماشات  کرد:  تاکید  مجلس 
پایتخت  در  تنها  امروزه  که  رفته  پیش  جایی 
کشور ۱0 هزار خودوری پیکان همچنان تردد 
می کنند، این در حالی است که برای دولت و 
شهرداری جمع آوری این خودروها کار سختی 

نیست.
وسایل  از  حد  از  بیش   استفاده  افزود:  وی 
حمل ونقل در حالی است که قانون عمر استفاده 
از این وسایل را تعریف کرده، در حقیقت طبق 
و  سال   ۱5 هواپیماها  و  لوکوموتیو  عمر  قانون 
اما  برسد  زیر ۱0 سال  به  باید  کامیون ها  عمر 

هیچ کدام اجرا نشده است.
برای  مناسبی  توجیه  را  منابع  کمبود  الهوتی 
گفت:  و  ندانست  مذکور  قوانین  اجرای  عدم 
جهت  از  سبز  و  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه 
ساالنه  چراکه  است  ضروری  آالیندگی  کاهش 
عده  بسیاری از مردم به دلیل آلودگی هوا جان 

خود را از دست می دهند.
اندک  با  شهرداری ها  و  دولت  شد:  یادآور  وی 
کمک به مردم می توانند در نوسازی ناوگان و 
توسعه حمل ونقل سبز گام بزرگی بردارند، در 
واقع قرار نیست برای نوسازی یا توسعه، تمام 
بار مالی بر دوش دولت  یا شهرداری ها باشد اما 
بی توجهی ها سبب عدم توسعه حمل ونقل سبز 

و نوسازی شده است.
روستایی  و  شهری  مدیریت  فراکسیون  رئیس 
مجلس شورای اسالمی، معتقداست: قانون برای 
توسعه وسایل حمل و نقل سبز و توسعه وسایل 
مجلس  و  دارد  وجود  عمومی  نقل  و  حمل 
به مسئله  نظارتی خود  بعد  تقویت  با  می تواند 

ورود پیدا کند.
معظم  مقام  ملت،  خانه  خبرگزاری  از  نقل  به 
رهبری در بند هشت سیاست های کلی محیط 
زیست بر توسعه ی حمل و نقل عمومی سبز و 
غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل 

همگانی به ویژه در کالن شهر ها تاکید کردند.

خبر مقامات سعودی اخیرا ادعا کرده بودند: »مسئوالن خبر
ایرانی مانع حج هموطنانشان شدند؛ دولت ایران 
به دلیل جلوگیری از اعزام شهروندانش به حج 
امسال در مقابل خداوند و جهانیان مسئول است«.
به  که خدمت  می کنند  ادعا  همواره  سعودی ها 
و  کشورها  تمام  زائران  و  عمره گزاران  و  حجاج 
تمام ملیت ها را افتخاری برای خود می  دانند و 
تمام امکانات خود را برای خدمت به آنها به کار 

گرفته اند.
مطالبی این چنینی در حالی گفته می شود که 
سعودی ها هیچ گونه ضمانتی مبنی بر سالمت 
زائران نمی دهند و هیچ گونه مسوولیتی را در 
قبال زائران ندارند؛  نمونه بارز آن را می توان در 
حادثه منا و یا حتی واژگونی اخیر اتوبوس حامل 
زائران مصری و یمنی دید. در این خصوص عضو 
هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
برگزاری  برای  الزم  مدیریتی  توان  از  عربستان 
مراسم حج برخوردار نیست و باید حج به دست 

مجمع کشورهای اسالمی انجام شود.
محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به حوادث 
اخیر حجاج در عربستان، اظهار داشت: عربستان 
توانایی مدیریت حج را ندارد، در فاجعه مراسم 
منا عربستان تاکید داشت که علت اصلی حوادث 
عدم همکاری ایرانی ها با مسئوالن سعودی بود 
اما حوادث امروز و روز گذشته در عربستان نشان  

داد که سعودی ها توان مدیریتی ندارند.
نماینده مردم فسا در مجلس دهم شورای اسالمی 
دلیل  به  بودیم  شاهد  متاسفانه  اما  داد:   ادامه 
ازدحام در یکی از صحن ها زائران دچار مشکل 
شدند و هم امروز در مسیرطائف به ریاض عده از 
زوار کشته شده اند که نشان می دهد، عربستان 
مدیران خوبی برای حج ندارند و صرفا می خواهند 

با زور کارها را پیش ببرند.

وی گفت: پیشنهاد اولیه که مطرح شد تا مدیریت 
به دست سازمان کنفرانس  الشریفین  الحرمین 
اسالمی داده شود، بهترین راه حل است به نظر می 
رسد با این کار، مسئولیت از روی دوش عربستانی 
ها برداشته می شود و کشورهای اسالمی در کنار 

هم مسئولیت را برعهده می گیرند.
این نماینده با بیان اشاره به مشکل پیش آمده، 
وضعیت اعزام حجاج ایران به عربستان را بررسی 
ایرانی به  اعزام حجاج  کرد و گفت: سابقه عدم 
عربستان را در سال های 66 تا 70 تجربه کردیم، 
حج  شد  باعث  ها  ایرانی  از  نفر  صدها  کشتار 
چهارسالی تعطیل شود اما جدیدا مسائل دیگری 
موضوع  به  حیثیت  و  حرمت  هتک  جمله   از 
گذشته اضافه شده است که نمی توان به راحتی 

از آن عبور کرد.
جمالی با اشاره به تدابیر امنیتی جدید عربستان 

از جمله دستبند الکترونیک و دوربین های مدار 
بسته اظهار داشت: چنین تجهیزیاتی بیشتر برای 
بحث مسائل خودشان مطرح می کنند و کنترل 
حجاج نه از نگاه امنیتی بلکه مسائل دیگری پشت 

پرده این کار وجود دارد.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد:  مدیریت همیشه پول نیست اتفاقا مدیریت 
برمنابع مالی مهمتر از پول است، به نظر می رسد 

عربستان از نظر نیروی های ماهر ضعف دارند.
 مدیریت  حج  باید شورایی  باشد

محمد علی پورمختار نیز دراین خصوص اظهار 
داد  نشان  عمره  حج  در  اخیر  حوادث  داشت: 
حج باید به صورت شورایی با دخالت کشورهای 

اسالمی برگزار شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره 

عربستان  در  از حجاج  نفر  کشته شدن ۱0  به 
ایرانی ها در شکل  این حرف که  اظهار داشت: 
گیری فاجعه منا نقش داشتند قابل قبول نیست 
چرا که حوادث روزهای گذشته در جریان مراسم 
حج عمره بدون حضور ایرانی ها اتفاق افتاده و 

تنها نشان از عدم مدیریت عربستان است.
مجلس  در  آهنگ  کبودر  و  بهار  مردم  نماینده 
دهم شورای اسالمی ادامه داد: ادعای عربستانی 
های غیر منطقی و غیر واقعی است چرا که آنها 
را  الزامات  باید  و  دارند  برعهده  را  مدیریت حج 
فراهم کنند. این اتفاق نشان دهنده صحت ادعای 
ایران بر عدم توان مسئولین عربستانی برای اداره 

امور حج است.
دخالت کشورهای  و ضرورت  الزام  تاکید  با  وی 
حج  گفت:  شود،  می  احساس  حج  در  اسالمی 
موضوع یک کشور نیست بلکه باید همه کشورهای 
اسالمی در مدیریت و سیاست گذاری آن دخالت 
کند و شواری تشکیل دهد، امیدواریم که جمهوری 
واقعیات  بیان  با  اسالمی  کنفرانس  در  اسالمی 
فاجعه منا و مشکالتی که در عربستان ایجاد شده، 
نظر همه اعضای کنفرانس اسالمی را برای تصویب 
این موضوع جلب کند تا حج به صورت بین المللی 

در کشورهای اسالمی مدیریت شود.
به  عربستان  واکنش  خصوص  در  پورمختار 
مدیریت کشورهای اسالمی در حج عنوان کرد:  
قطعا نخواهد پذیرفت اما باید به حکام سعودی 
فشار بیاوریم و برای این کار باید  فاجعه منا را 
اطالع  به  را  آن  و جزییات  کردیم  پیگیری می 

کشورهای اسالمی می رساندیم.
وزارت  خارجه،  امور  وزارت  گفت:  نماینده  این 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان حج مسئول 
اطالع رسانی به کشورهای اسالمی هستند به این 
واسطه می توانیم نظر اعضای کنفرانس اسالمی را 

جلب و به عربستان فشار بیاوریم.

عربستان ناتوان از مدیریت حج 

محمدمهدی مفتح با اشاره ضرورت اصالح مسیر 
قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: موضوع هدفمندی 
یارانه ها به عنوان یک سیاست اقتصادی نتوانسته 
توازن خوبی میان قشر ضعیف و غنی جامعه ایجاد 
کند؛زیرا یارانه عمومی به کاالها مورد استفاده همه 

اقشار مردم پرداخت می شود.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  سخنگوی 
قانون  اجرای  رویه  مسیرو  از  انتقاد  با  مجلس 
هدفمندی یارانه ها اصالح مسیر اجرای این قانون 
را ضروری خواند وبا بیان اینکه قیمت ها باید نقش 
خود را بر بازار داشته باشند،افزود: هدفمندی و در 
نظرگرفتن یارانه برای کاالهای مصرفی همه اقشار 

جامعه اختاللی دراین مسیر ایجاد کرده است.
 قطع یارانه کاالها برای اثرگذاری قیمت ها در 

سیاست های اقتصادی ضروری است
نماینده مردم تویسرکان درمجلس شورای اسالمی، 
با تاکید براینکه قطع یارانه کاالها می تواند اثرگذاری 
مشهود  را  اقتصادی  های  سیاست  بر  ها  قیمت 
کند،تصریح کرد: پرداخت مستقیم یارانه به اقشار 
تا  است  فعلی  شرایط  در  راهکار  بهترین  نیازمند 
عالوه بر اصالح مسیر هدفمندی، از هدررفت منابع 

جلوگیری کند.
اینکه  بیان  دهم،با  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
درحال حاضر تمامی اقشار جامعه از فقیر و غنی 
یارانه دریافت می کنند،تاکید کرد: باید پاالیشی در 

دریافت کنندگان یارانه نقدی صورت بگیرد تا به این 
ترتیب فشاراقتصادی نیز بر دولت در نتیجه کمبود 

منابع مالی وارد نشود.
وی با تاکید براینکه منابع مالی کشور باید تنها برای 
افراد نیازمند هزینه شود، تاکیدکرد: درحال حاضر 
انحراف قانون هدفمندی از مسیر اولیه منجر به 
بروز مشکالتی در اقتصاد کشور و همچنین کمبود 
بودجه شده است. مفتح با بیان اینکه حذف اقشار 
پردرآمد از دریافت یارانه نقدی باید همسو با مصوبه 
مجلس تا پایان سال جاری صورت بگیرد، افزود: با 
حذف دهک های پردرآمد سهم اقشار نیازمند از 
دریافت یارانه را بیشتر می شود و در این صورت 

فشار اقتصادی کمتری بر این افراد وارد می شود.
از  انتقاد  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
مشکالت قانون هدفمندی در عدم شناسایی دقیق 
از  افراد  از  برخی  داد:حذف  پردرآمد،ادامه  اقشار 
دریافت یارانه به ناحق از معضالتی است که قانون 

هدفمندی با آن دست به گریبان است.
با  درآمد  نظر  از  مردم  توانمندکردن  گفت:  وی 
اصالح شرایط اقتصادی باید در دستورکار دولت 

قرار بگیرد.
محاسبات  و  برنامه،بودجه  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس شورای اسالمی، یادآور شد:حمایت از اقشار 
کم درآمد جامعه درحال حاضر با افزایش بی سابقه 

قیمت ها به فراموشی سپرده شده است.

هدفمندی یارانه ها ناتوان از ایجاد توازن بین قشر 
ضعیف و غنی جامعه

سازمان  نشست  گفت:  پزشکیان  مسعود 
ای  توافق هسته  آتی درباره  ملل در هفته 
ایران می تواند فرصت خوبی برای مقامات 
مسائل  و  انتقادات  طرح  برای  کشورمان 
مدنظر ایران در حوزه توافق هسته ای باشد.
به  اشاره  با  مجلس،  اول  رئیس  نایب 
در  ایران  ای  هسته  نشست  برگزاری 
سازمان ملل در اواخر ماه جاری، گفت: به 
موضوعات  باید  نشست  این  در  حتم  طور 
اسالمی  جمهوری  نظر  مورد  انتظارات  و 
به ویژه نحوه اجرای برجام از سوی طرف 

غربی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
آذرشهر  و  اسکو  تبریز،  مردم  نماینده 
از  انتقاد  با  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
توافق  مفاد  اجرای  در  آمریکایی  بدعهدی 
با  از گذشته  آمریکا  داد:  ادامه  ای،  هسته 
همان  داشته،  دشمنی  اسالمی  جمهوری 
و  داشته  دشمنی  ها  آن  با  ما  که  طور 
خواهیم داشت، از این رو قرار نیست که دو 

طرف به یکدیگر خوشبین باشند.
وی با اشاره به آثار مثبت توافق هسته ای 
در عرصه بین الملل، گفت: قطعا با اجرای 
عرصه  در  همپیمانانش  و  آمریکا  برجام، 
جهانی تنهاتر از گذشته هستند، حال اگر ما 
به صورت یک طرفه به زیر میز توافق بزنیم، 

به طور حتم آن ها بار دیگر متحد می شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح 
کرد: به طور حتم وضعیت و نتیجه اقدامات 
ما بعد از برجام، بسیار بهتر و مطلوب تر از 

اوضاع قبل از توافق هسته ای است.
به  توجه  با  البته  داد:  ادامه  پزشکیان 
بدعهدی آمریکا در برجام، در توافق هسته 
پیگیری  برای  مناسبی  کارهای  سازو  ای 
حقوق ایران در این حوزه وجود دارد، که 
مقامات کشورمان می توانند از این ابزارها 

استفاده کنند.
نایب رئیس اول مجلس، ادامه داد: نشست 
سازمان ملل در هفته آتی می تواند فرصت 
طرح  برای  کشورمان  مقامات  برای  خوبی 
حوزه  در  ایران  مدنظر  مسائل  و  انتقادات 

توافق هسته ای باشد.
سازمان ملل اعالم کرد که ۱8 جوالی )28 
برنامه  توافق های  اجرای  تیرماه( وضعیت 
هسته ای ایران را مورد بحث قرار می دهد.
سازمان  دبیرکل  مون  کی  بان  است،  قرار 
مشترک  اجرای  موضوع  گزارش  ملل 
فعالیت های وسیع در باره اقدام های انجام 
شده در باره برنامه هسته ای ایران را ارائه 
کند و در این نشست هیچ تصمیمی گرفته 

نخواهد شد.

نشست سازمان ملل فرصتی مناسب برای طرح 
انتقادات هسته ای ایران
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بازگشت ساعت زوج و فرد به حالت اولیه 

ساعت  بازگشت  از  بزرگ  تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
اجرای طرح زوج و فرد به حالت اولیه خبر داد.

که  دیروز خود  نشست خبری صبح  در  تیمور حسینی  سردار سید 
در مقر مرکزی پلیس راهور پایتخت برگزار شد، اظهار کرد: در ماه 
با دو ساعت کاهش  مبارک رمضان، ساعت اجرای طرح زوج و فرد 
به ساعت پنج رسیده بود که با توجه به پایان این ماه، از روز شنبه 
اولیه بازگشته و در ساعت  ساعت اجرای طرح زوج و فرد به حالت 

۱9 به پایان می رسد.
وی ادامه داد: ساعت اجرای طرح ترافیک از ساعت 6:30 آغاز شده و 
تا ساعت ۱7 ادامه خواهد داشت. ساعت اجرای طرح زوج و فرد نیز 
از ساعت 6:30 آغاز و تا ساعت ۱9 ادامه دارد که البته ساعت اتمام 

اجرای دو طرح در روز پنجشنبه ۱3 است.
پاسخ  در  بزرگ همچنین  تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
به سوالی درباره اجرای طرح LEZ اظهار کرد: در این باره جزییات 
بیشتر را رییس پلیس راهور ناجا اعالم خواهد کرد؛ اما آنچه که من 
باید بگویم این است که این طرح در شورای عالی ترافیک مطرح شده 

و ما نیز آمادگی اجرای هرگونه طرحی را داریم.
سردار حسینی در پاسخ به اینکه آیا زیرساخت هایی برای این طرح 
وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: زیرساخت ها وظیفه پلیس نیست؛ بلکه 
بهره بردار آن هستیم. آما آنچه که می توانم بگویم این است که این 
LEZ آن LEZ نیست که در گذشته توصیف شده بود و اصالحات 
با  و  گرا شده  واقع  کامال  این طرح  در حقیقت  است.  داشته  زیادی 
فاصله گرفتن از حالت آرمانی به نگاه پلیس نیز نزدیک تر شده است.

چهارگروه از بازنشستگان سقف حقوق ندارند

 مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری چهار گروه از بازنشستگان 
دیوان  قضات،  ها،  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  شامل  کشوری 
سقف  فاقد  را  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  کادر  و  کشور  محاسبات 

حقوق عنوان کرد. 
ها،  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  داشت:  اظهار  شیرمحمدی  اکبر 
قضات، دیوان محاسبات کشور و کادر سیاسی وزارت خارجه بر اساس 
از  نفر  دو  تنها  وجود،  این  با  ندارند،  مقررات سقف حقوق  و  قوانین 

بازنشستگان کشوری بیش از ۱۴ میلیون تومان دریافت می کنند.
صندوق  موظفین  و  بازنشستگان  جمع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بازنشستگی کشوری یک میلیون و 277 هزار و 232 نفر شامل یک 
میلیون و ۴9 هزار و ۱۱0 نفر از مشترکین بازنشستگان و 228 هزار 
و ۱22 نفر از مشترکین، متوفی یا وظیفه بگیر هستند، گفت: وظیفه 
بگیران یا مستمری بگیر صندوق شامل همسر دائم، فرزندان، پدر و 

مادر، شوهر و نوادگان هستند.
میلیون   9 وظیفه  حقوق  حداقل   ۱395 سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
میلیون   63 یعنی  حقوق  حداقل  برابر  هفت  حقوق  حداکثر  و  ریال 
ریال است، گفت: برای دریافت حقوق وظیفه، برای فرزندان که فرزند 
دختر و پسر تا 20 سالگی یا چنانچه دانشجو باشند تا 25 سالگی، 
فرزند دختر در صورت نداشتن شغل و شوهر بدون محدودیت سنی، 
در  و  داشته  دائم  کارافتادگی  از  که  العضو  ناقص  یا  علیل  فرزندان 
کفالت مستخدم متوفی بوده باشند، نوادگان دختر یا پسر در صورتی 
باشند، می  بازنشسته  پدربزرگ  و در کفالت  که پدرشان فوت شده 

توانند از حقوق وظیفه استفاده کنند.
مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره قطع حقوق فرزندان 
نیز گفت: همانطور که اشاره شد در صورت رسیدن پسران به شرط 
سنی 20 سالگی و چنانچه دانشجو باشند تا پایان تحصیل و حداکثر 
تا 25 سالگی و برای فرزندان دختر در صورت ازدواج یا داشتن شغل، 

حقوق وظیفه آن ها قطع می شود.
شیرمحمدی همچنین یادآور شد: در صورت فوت پدر و مادری که 
هر دو کارمند دولت باشند فرزندان آنها با شرایط فوق الذکر از هر دو 

حقوق وظیفه والدین برخوردار می شوند.

با یک تماس کارت های مسروقه
 را مسدود کنیم

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی در 
تشریح نحوه انسداد کارت های مسروقه یا مفقود شده، گفت: امکان 

انسداد این کارت ها ضمن تماس با بانک ها فراهم شده است.
شگردهای  از  برخی  به  اشاره  با  آذردرخش  علیرضا  دوم  سرهنگ 
یکی  در  گفت:  هموطنان  بانکی  های  حساب  از  مجاز  غیر  برداشت 
از این نوع شگردها می توان به برداشت از کارت های مسروقه و یا 
گمشده اشاره کرد که برخی سودجویان با سرقت کارت های بانکی 

اقدام به برداشت از حساب آنها می کنند.
افزود: بی توجهی و عدم حفاظت برخی هموطنان در خصوص  وی 
نگهداری از رمز کارت ها، زمینه برداشت غیر مجاز را توسط سارقان 
باید  بانکی  از کارت های  بنابراین استفاده کنندگان  فراهم می کند 
رمز های عبور خود را به صورت دوره ای تغییر دهند و رمز ها را به 

کسی اعالم نکنند.
تمام  در  مفقودی  کارت  کرد:امکان مسدود کردن  اظهار  آذردرخش 
بانک ها فراهم شده است به این صورت که با برقراری تماس تلفنی با 
شماره های اعالم شده و دادن مشخصات خود از قبیل شماره ملی و 

شماره شناسنامه می توان کارت مورد نظر را مسدود کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: وقتی کارتی مسدود شد به این معناست 
که برداشت و انتقال وجه دیگر میسر نیست و برای فعال سازی دوباره 

باید با همراه داشتن کارت ملی به بانک مراجعه کنید.

ناقل بودن تاالسمی مانعی برای ازدواج نیست 

برای  عاملی  تاالسمی  ناقلیت  اینکه  بیان  با  ژنتیک  مشاور  پزشک 
صورت،  در  ظاهری  بدشکلی های  گفت:  نیست،  ازدواج  ممنوعیت 
ماژور  تاالسمی  به  ابتال  نشانه های  از  طحال  و  کبد  بزرگی  اندام ها، 
یا کشنده است.سیدحسینعلی صابری در ارتباط با موضوع تاالسمی 
 ۱00 به صورت  تولد  از  قبل  شده  انجام  تشخیص های  اظهارداشت: 

درصد و تضمینی مانع از تولد کودک ناهنجار می شود.
پزشک مشاور ژنتیک با اشاره به اینکه بیمار ی تاالسمی ماژور حاصل 
فامیلی  ازدواج های  اثر  در  بیشتر  که  است  معیوبی  و  ناقل  ژن های 
از  بعضی  در  بیماری  این  همچنین  کرد:  عنوان  می گیرد  صورت 
نقاط مثل شمال کشور، استان های گیالن و مازندران و جنوب مثل 
خط  روی  بر  مناطق  این  و  دارد  باالتری  شیوع  بوشهر  و  هرمزگان 
تاالسمی قرار دارند.صابری افزود: در این مناطق حتی در ازدواج های 
غیرفامیلی به دلیل اینکه ناقلیت ژن معیوب تاالسمی در بین مردم 
شیوع فراوانی دارد احتمال بروز این بیماری نیز نسبت به دیگر مناطق 
دانشگاه های علوم  اتوماتیک  به طور  نتیجه  و در  بیشتر است  کشور 

پزشکی و مراکز بهداشت این افراد را مورد ارزیابی قرار می دهند.
بروز  کم خونی  با  کشنده  یا  ماژور  تاالسمی  اینکه  بیان  ضمن  وی 
سروصورت  در  ظاهری  بدشکلی های  دیگر  عالئم  از  افزود:  می کند، 
و اندام ها، بزرگی کبد و طحال است که به مرور زمان می توان باعث 
جراحی و برداشتن طحال شده و حتی از شش ماهگی به بعد نیاز 
به خون داشته باشند.صابری، تأکید کرد: خوشبختانه ایران به عنوان 
یکی از موفق ترین کشور ها در دنیا در رابطه با تاالسمی و غربالگری 
آن قبل از ازدواج شناخته شده است و بر این اساس باید متذکر شد 

امروزه ناقلیت این بیماری عاملی برای ممنوعیت ازدواج نیست.

آماده باش 1۲هزار نیروی 
اورژانس در عید فطر 

در  اورژانس  تمهیدات  کشور  اورژانس  سخنگوی 
مراسم عید فطر را تشریح کرد.

مجتبی خالدی  درباره تمهیدات اورژانس کشور در 
عید فطر، گفت: در بحث آماده باش برای برگزاری 
مراسم عید فطر بر اساس ابالغیه وزارت بهداشت 
به تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اعالم شده 
که جلسه ای را با ستاد برگزاری نماز عید فطر در 
تمام شهرها با همکاری پلیس برگزار کنند و در این 
جلسه بحث تردد آمبوالنس ها و ساید تمهیدات الزم 

طراحی شود.
وی با بیان اینکه تمهیدات باید به صورتی باشد 
که بتوانند در کمترین زمان ممکن مصدوم را به 
زمان  در  افزود: همچنین  برسانند،  درمانی  مراکز 
برگزاری نماز عید فطر در تمام شهرها بحث استقرار 
آمبوالنس را خواهیم داشت و در عین حال دستور 
آماده باش هم به مراکز اورژانس بیمارستان ها داده 

شده است.
اورژانس  نیروی  هزار   ۱2 آماده باش  از  خالدی 
در طرح نماز عید فطر خبر داد و گفت: در عین 
حال تمام نیروهای اورژانس در این طرح آماده باش 
را  طرح  این  نیرو  نفر  هزار  حدود ۱2  و  هستند 
پوشش می دهند، اما عموما تعداد نیروهایی که وارد 
این برنامه می شوند، در شهرها بین 3000 تا ۴000 

نفر است.
وی با بیان اینکه اقدامات اورژانس از زمان اعالم عید 
آغاز می شود، افزود: در عین حال از آنجایی که با سه 
روز تعطیلی مواجهیم، برای جاده ها نیز تمهیداتی 
اندیشیده شده تا در جاده ها دچار چالش نشویم. در 
عین حال از ظرفیت آمبوالنس  هوایی هم استفاده 
می شود. بطوریکه 20 فروند بالگرد اورژانس در طرح 

نماز عید فطر فعال هستند.

کشور در آستانه بحران 
سالمندی 

رئیس دبیرخانه سالمندان با اشاره به اینکه حدود 
8.2 درصد از جمعیت کشور وارد دوره سالمندی 
شده اند، افزود: کشور در آستانه بحران سالمندی 

جمعیت قرار دارد. 
جامعه  منتخبان  نشست  در  سده  براتی  فرید 
خدمات  بسط  هدف  با  که  کشور  روانشناسی 
روانشناسی در سطح جامعه برگزار شد با اشاره به 
جایگاه روانشناسی سالمندی و اهمیت این دوره از 
زندگی افزود: در حال حاضر بیش از 6 میلیون و 
۴00 هزار نفر باالی 60 سال در کشور زندگی می 
کنند که همه آنها جمعیت سالمند به حساب می 

آیند.
وی ادامه داد: بر اساس آمار 8.2 درصد از جمعیت 
به  در کشور  سالمندی  و  سالمند هستند  کشور 
سرعت در حال افزایش است که جمعیت شناسان 
دو عامل کاهش فرزندآوری و افزایش سن امید به 
زندگی را عوامل اصلی در افزایش جمعیت سالمندی 

کشور می دانند.
رئیس دبیرخانه سالمندان با بیان اینکه جمعیت 
سالمند کشور طی چند  دهه گذشته چندین برابر 
شده است، اضافه کرد: سالمندی موضوعی چالشی 
است که البته هنوز وارد بحران سالمندی نشده ایم 
اما در آستانه آن هستیم و باید خودمان را برای این 

شرایط آماده کنیم.
براتی سده تربیت مشاوران سالمندان و ارتقا جایگاه 
روانشناسی سالمندی در کشور را از ضرورت های 
جامعه سالمند دانست و گفت: در 20 سال گذشته 
این شرایط را پیش بینی می کردیم و با بسیاری 
از مسئوالن در رده های باالی کشور نامه نگاری 
کردیم اما هیچ کس این مساله را جدی نگرفت و 
حتی امروز بسیاری از افراد حاضر نیستند وارد این 

حوزه شوند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان گیالن با 
۱۱ درصد جمعیت سالمند پیرترین استان کشور 
است و در بسیاری از استان ها در آستانه بحران 

سالمندی قرار داریم.
رئیس دبیرخانه سالمندان تاکید کرد: در موضوع 
سالمندی اگر همه زمینه های الزم را پیش بینی 
راستا  این  در  و  شویم  می  خسران  دچار  نکنیم 
برنامه  تواند متولی  نظام روانشناسی می  سازمان 

ریزی برای مواجهه با سالمندی کشور باشد.

نوع ضدآفتاب مناسب
 با نوع پوست باشد 

یک متخصص پوست گفت: افراد باید در انتخاب 
ضدآفتاب به نوع پوست خود دقت کنند.

حمیده هریسچی در گفت وگو با ایسنا، با اعالم این 
مطلب بیان کرد: مارک ضد آفتاب مهم نیست؛ اما 
افراد باید برای تهیه ضدآفتاب ابتدا از نوع پوست 

خود آگاه شده و بر اساس نوع آن کرم تهیه کنند.
وی با اشاره به انواع پوست که شامل خشک، چرب 
خوشبختانه  کرد:  اظهار  می شود،  و..  حساس  و 
امروزه کرم های ضدآفتاب در تمامی انواع خود در 
داروخانه ها وجود دارد و حتی برای آقایان و کودکان 
نیز کرم های ضدآفتاب مخصوص به بازار آمده است.
وی در خصوص تفکر غلطی که نسبت به مصرف 
ضدآفتاب در جامعه رواج دارد، افزود: برخی از افراد 
تصور می کنند که استفاده از کرم ضدآفتاب تنها 
یکبار در روز کافی است؛ در صورتی که این گونه 
نبوده و افراد باید از ساعت۱0 تا سه بعد از ظهر از 
ضدآفتاب استفاده کرده و با حد فاصل دو ساعته آن 
را تجدید کنند.هریسچی با بیان اینکه کرم ضدآفتاب 
به عنوان فیلتری محافظ برای پوست عمل می کند، 
تشریح کرد: این ماده با پوشش مناسب پوست در 
مقابل نور آفتاب، از نفوذ اشعه های مضر به پوست 
از  استفاده  داد:  ادامه  می کند.وی  جلوگیری  فرد 
افراد  برای  خانه  از  خارج  در  ضدآفتاب  کرم های 
ضروری بوده و اگر افرادی نیز دارای پوست حساس 
باشند باید به دفعات زیادتری کرم خود را تجدید 

کرده و حتما از آن استفاده کنند.

خبر خبر

جمعیت  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
یک میلیون و 277 هزار بیسواد زیر 50 سال 
کشور، گفت: باید برنامه منسجم و زمان بندی 
شده ای را تدوین کنیم تا طی چند سال آینده، 
برنامه های  پوشش  تحت  بیسواد  تعداد  این 

سوادآموزی باشند.
به گزارش گروه آموزش و پرورش پیام زمان ، 
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در دیدار 
اظهار  سوادآموزی  نهضت  سازمان  مدیران  با 
در  تا  است  مصمم  پرورش  و  آموزش  داشت: 
مدت باقی مانده این دولت، گزارشی از اقدامات 
انجام شده در بخش های مختلف خود را به دور 
از شتابزدگی و آمارسازی و مبتنی بر تعمق و 
تدبیر در امور تنظیم کند تا بتواند مبنای عملی 

بر مدیران آینده کشور باشد.
وی با بیان اینکه برگزاری جلسات ارائه گزارش 
عملکرد هر بخش به نوعی خودارزیابی سازمان 
تنظیم  در  کرد:  تصریح  می شود،  محسوب 
پرورش  و  آموزش  تحلیل  باید  گزارش ها  این 
نتایج  و  پیش رو  احصای چالش های  سال 92، 
اقدامات صورت گرفته ارائه شود به طوری که 
و  فهم  قابل  مردم  برای  اقدامات  این  خروجی 

درک باشد.

فانی ادامه داد: در این گزارش ها باید مجموعه 
سپس  و  شده  شناسایی  قوت ها  و  ضعف ها 
سیاست های اقدامی آموزش و پرورش در جهت 
شود؛  اعالم  کامل  طور  به  ضعف ها  با  مقابله 
عالی  شورای  تشکیل  در  دولت  این  اقدامات 
استانداران  شدن  فعال  سوادآموزی،  پشتیبانی 
با بیسوادی و مصوبات هیأت  در جهت مقابله 
کشور،  در  بیسوادی  کنی  ریشه  در  دولت 

پرورش  و  آموزش  سیاست های  از  نمونه هایی 
تلقی می شود.

 277 و  میلیون  یک  جمعیت  به  اشاره  با  وی 
باید  گفت:  کشور،  سال   50 زیر  بیسواد  هزار 
را تدوین  برنامه منسجم و زمان بندی شده ای 
کنیم تا طی چند سال آینده، این تعداد بیسواد 
قرار  سوادآموزی  برنامه های  پوشش  تحت 

بگیرند.

این  کرد:  تصریح  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تأکید  با  یازدهم  دولت  ابتدای  از  وزارتخانه 
از  است  توانسته  بیسوادی  مبادی  انسداد  بر 
جلوگیری  کشور  بیسوادان  جمعیت  افزایش 
کودک  هزار   7۱ گذشته  سال  دو  در  کند؛ 
به  سیاست  این  اتخاذ  با  تحصیل  بازمانده 
افتخار  این  که  شده اند  بازگردانده  مدارس 
بزرگی برای آموزش و پرورش دولت تدبیر و 

امید محسوب می شود.
برای  را  دوره تحصیل  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
داشت:  اظهار  داد،  کاهش  افراد  سوادآموزی 
دوره  شود،  کم  تحصیل  دوران  طول  هرچقدر 
تحکیم سواد کم شده و در نهایت بازگشت به 

بیسوادی افزایش خواهد یافت.
نهضت  سازمان  کرد:  خاطرنشان  فانی 
دوره های  مدرسین  تأمین  برای  سوادآموزی 
هزار   760 ظرفیت  از  باید  خود  سوادآموزی 
بازنشسته وزارت آموزش و پرورش که حداقل 
30 سال در مدارس کار کرده اند، استفاده کند 
و وزارت آموزش و پرورش آمادگی دارد تا در 
جهت ریشه کنی بیسوادی در کشور گام های 
و  دولتی  نهادهای  دیگر  کمک  با  را  مؤثری 

غیردولتی کشور بردارد.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد:

یک میلیون و ۲۷۷ هزار بیسواد زیر ۵۰ سال

طراحی طوالنی ترین نقاشی توسط  
دانش آموز

شهردار منطقه ۱۱ گفت:طوالنی ترین نقاشی کشور توسط 
یکهزار نفر از دانش آموزان مدارس منطقه ۱۱ در آستانه 
عید سعید فطر به مناسبت آغاز ماه شوال در بوستان رازی 

کشیده می شود. 
نصراله آبادیان با اشاره به ارتباط مدیریت شهری با اقشار 
فعال  مشارکت  زمینه  شدن  فراهم  و  شهروندان  مختلف 
آنان،  پیشنهادات  و  انتقادات  نظرات،  ایده ها،  دریافت  و 
افزود: با توجه به اهمیت این مشارکت در ارتقای کیفیت 
ایجاد  هدف  با  متنوعی  های  برنامه  شهروندان،  زندگی  
آموزش  اداره  از سوی  شاد  و  گروهی  های  فعالیت  بستر 
های شهروندی معاونت اجتماعی و فرهنگی تدارک دیده 

شده است.
های  برنامه  اجرای  که  این  بیان  با   ۱۱ منطقه  شهردار 
گروهی عالوه بر غنی سازی اوقات فراغت و نشاط جمعی 
شهروندان می تواند آموزش های شهروندی را به صورت 
در  مخاطبان  طریق  این  از  و  گیرد  بر  در  مستقیم  غیر 
فضایی صمیمانه با مدیریت شهری ارتباط برقرار کنند ؛ 
از برنامه هیجان انگیز طوالنی ترین نقاشی کشور توسط 

۱000دانش آموز خبر داد.
آبادیان افزود:  این نقاشی به طول 800متر در مسیر پیاده 
تمام  و  بوم کشیده می شود  روی  بر  رازی  بوستان  روی 
ابزار الزم از جمله رنگ ، قلم مو ، کاله ،دستکش و کاور 

در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

بررسی وجود سرب در مواد مخدر 

در  انتظامی  نیروی  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
گفت  مخدر  مواد  در  سرب  وجود  پیگیری  خصوص 
حال  در  تخصصی  آزمایشگاه  توسط  موضوع  این   :

اعالم خواهد شد. نتایج آن  و  پیگیری است 
در  سرب  وجود  درباره  زاهدیان  مسعود  محمد  سردار 
گرفته،  صورت  های  بررسی  طبق  افزود:   ، مخدر  مواد 
گذشته  های  سال  به  نسبت  تریاک  در  سرب  مقدار 
در  تواند  نمی  مقدار  این  لیکن  داشته،  افزایش  قدری 
تأثیر  معتادان  مسمومیت  نیز  و  میر  و  مرگ  افزایش 

باشد. داشته  زیادی 
توسط  گرفته  صورت  های  پیگیری  از  همچنین  وی 
توسط  موضوع  این   : افزود  و  داد  خبر  پلیس  این 
نتایج  و  است  پیگیری  حال  در  تخصصی  آزمایشگاه 

آن اعالم خواهد شد.
کرد:  تصریح  ناجا  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
ناخالصی  مخرب  آثار  به  توجهی  هیچ  مرگ  سوداگران 
منافع  برای  و  نداشته  مخدر  مواد  مختلف  انواع  های 
انجام می دهند. را  غیرانسانی  اقدام  هر  نامشروع خود 

مواد  های  ناخالصی  سوء  اثرات  به  زاهدیان  سردار 
مشکالت  افزایش  بر  :عالوه  افزود  و  کرد  اشاره  افیونی 
جسمی و روانی بر مصرف کنندگان، آنها را با خطرات 

روبرو می کند. نیز  دیگری 
و  اعتیاد  درمان  بر  همیشه  ما  تأکید  گفت:  وی 
مصرف  پی  در  که  است  خطراتی  از  افراد  دورماندن 

ایجاد می شود. مواد مخدر 

ایران در مرحله حذف کامل بیماری 
فلج اطفال 

وزارت  واگیر  بیماریهای  مدیریت  مرکز  رئیس 
از سال ۱379  آموزش پزشکی گفت:  و  بهداشت،درمان 
بعنی از ۱6 سال پیش هیچ موردی از بیماری فلج اطفال 
در کشور دیده نشده و در مرحله حذف این بیماری در 

کشور هستیم.
با  اطفال  فلج  بیماری  کرد:  اظهار  گویا  مهدی  محمد 
کشورهای  از  بسیاری  در  و  واکسیناسیون  برنامه  اجرای 
این  وجود  علت  به  ایران  در  اما  است  شده  حذف  دنیا 
کامل  حذف  هنوز  شرقی  همسایه  کشور  دو  در  بیماری 
فلج  کامل  حذف  مرحله  در  اما  نداده  رخ  بیماری  این 

اطفال هستیم.
وی ادامه داد: آخرین موارد بیماری فلج اطفال در ایران 
به  مبتال  بیمار  سه  سال  آن  در  که  بود   ۱379 سال  در 
فلج اطفال در چابهار دیده شد و از آن سال تاکنون هیچ 

موردی از بیماری فلج اطفال در کشور نداشته ایم.
گویا گفت: برای حذف کامل فلج اطفال در کشور، نه تنها 
قانونی و  بلکه تمام مهاجران و پناهندگان  ایرانیان  تمام 
غیر قانونی مقیم کشور مشمول واکسیناسیون رایگان با 
های  دهه  از  عظیمی  تالش  و  هستند  اطفال  فلج  قطره 
بیماری در کشور صورت  این  کامل  برای حذف  گذشته 
گرفته که هنوز نیز ادامه دارد.. در این زمینه هیج فرقی 
گرانترین  و  ندارد  وجود  ایرانیان  غیر  و  ایرانیان  بین 
به  به طور مساوی  رایگان  به صورت  اطفال  فلج  واکسن 

ایرانیان و مهاجران ارائه می شود.

با شروع فصل گرما و گسترش فعالیت کنه ها، 
تاثیر  تحت  کشور  استان  چند  هم  امسال 
بیماری تب کریمه کنگو قرار گرفتند و تا کنون 
نیز سه تن به دلیل این بیماری جان باخته اند.

در فصل گرما احتمال بروز بیماری تب کریمه 
کنگو در دام هایی نظیر گوسفند، بز، شترمرغ و 
بیماری  این  که  آنجا  از  و  می یابد  افزایش  گاو 
و  حیوان  میان  مشترک  بیماری های  جمله  از 
انسان است، در صورت بی احتیاطی در کشتار 
امکان  آلوده،  دام  ترشحات  با  تماس  و  دام 
انتقال این بیماری به انسان قوت  می یابد. این 
تب  بیماری،  این  عالمت  تنها  که  درحالیست 
هم  آن  ویروس  اصلی  مخزن  و  بوده  خفیف 

کنه ها هستند.
اداره کنترل  رییس  دکتر محمدرضا شیرزادی 
انسان  و  حیوان  بین  مشترک  بیماری های 
وزارت بهداشت ،  درباره آخرین وضعیت ابتال 
از  بیماری تب کریمه کنگو طی امسال که  به 
طریق دام آلوده به این ویروس منتقل می شود، 
به تب  ابتال  مورد  امسال، 26  ابتدای  از  گفت: 
گزارش  کشور  مختلف  نقاط  از  کنگو  کریمه 
شده است. طبق این آمارها، پنج نفر در استان 
خراسان رضوی ، پنج نفر در استان خوزستان  
به  بلوچستان  و  سیستان  در  مورد  هشت  و 
قزوین،  استان های  شده اند.  مبتال  بیماری  این 
با  کدام  هر  نیز  هرمزگان  و  کرمان  کردستان، 
با چهار مورد  نیز  یک مورد و استان مازندران 

ابتال به تب کریمه کنگو مواجه شدند.
به گفته وی، متاسفانه سه نفر از این افراد در اثر 

ابتال به بیماری فوت شده اند.
رییس اداره کنترل بیماری های مشترک بین 
انسان و دام وزارت بهداشت، علت بیشتر موارد 
ابتال به تب کریمه کنگو را  ذبح دام مبتال به 
زمان  بیشترین  افزود:  و  کرد  عنوان  بیماری 
انتقال این بیماری در دوره تابستان است. تمام 

موارد گزارش شده در  سال قبل 53 مورد اعالم 
شد که به این ترتیب، تغییر قابل مالحظه ای در 
نرخ ابتال به تب کریمه کنگو مشاهده نمی شود.

شیرزادی در ادامه تصریح کرد:  ورود ویروس 
ندارد،  آن هیچ عالمتی  به  ابتال  و  دام  بدن  به 
بدن  به همین خاطر یک هفته ویروس داخل 
فرد می ماند و بعد پاک می شود. در این مدت 
انتقال  باعث  بدن  ترشحات  ذبح شود،  دام  اگر 

علوم  دانشگاه های  به  ما  می شوند.  بیماری 
در  گروه های  به  که  کردیم  ابالغ  نیز  پزشکی 
دهند  آموزش  دامپزشکان  مثل  خطر  معرض 
بیماری  به  ابتال  از  خود،  از  مراقبت  ضمن  تا 

پیشگیری کنند.
افرادی  امکان  حد  تا  است  بهتر  گفت:  وی 
مناطق  به  مراجعت  هنگام  نیستند  دامدار  که 
روستایی، تماسی با دام نداشته باشند. دامداران 
وسایل  از  هستند  تماس  در  دام  با  وقتی  نیز 
حفاظتی استفاده کنند و پس از پایان کارشان 
وصورت  و دست  کرده  تعویض  را  لباس ها  نیز 

خود را بشویند.
رییس اداره کنترل بیماری های مشترک بین 
انسان و دام وزارت بهداشت به دامداران توصیه 
و همچنین  کنه کش ها  از  باید  دامداران  کرد: 
کنه  از  محیط  کردن  پاک  برای  سمپاشی 

استفاده کنند.
رییس اداره بیماری مشترک میان انسان و دام 
در  بیماری  این  شیوع  زمان  درباره  همچنین 
پاییز و  فعالیت کنه در فصل  نیز گفت:  کشور 
مناطق  برخی  در  البته  است.  متوقف  زمستان 
باالی  هوا  دمای  و  نمی شوند  سرد  چندان  که 
کنه  فعالیت  است  ممکن  می ماند،  درجه   ۱5
ادامه یابد. اما اصوال در زمستان موارد ابتال به 
بیماری کم است و در تابستان شایع می شود. 
کنه پس از تخم گذاری ویروس را به تخم خود 

نیز انتقال می دهد.

رییس اداره کنترل بیماری های مشترک بین حیوان و انسان وزارت بهداشت:

تب کریمه کنگوتاکنون سه قربانی گرفت  

ریه  بیماری های  تخصص  فوق  یک 
سالمت  برای  قلیان  مصرف  گفت: 
در  افرادی که  دیگر  و  مصرف کنندگان 
معرض دود آن هستند، خطری جدی 
سرطان  بروز  احتمال  و  دارد  همراه  به 

ریه را افزایش می دهد.

اظهار  مرتضوی مقدم  غالمرضا  دکتر 
مخاطرات  قلیان  و  کرد: مصرف سیگار 
جدی قلبی را در پی دارد، مصرف این 
آمدن  وجود  به  موجب  تنها  نه  مواد 
بلکه  بیماری های قلبی - عروقی شده، 
سایر اندام های بدن از جمله ریه را نیز 

درگیر می کند.

وقتی  قلیان  نیکوتین  داد:  ادامه  وی 
می کند  عبور  مرطوب  فضای  درون  از 
آب،  با  شدنش  ترکیب  هنگام  به 
که  داده  تشکیل  را  جدیدی  ترکیبات 
زیان کشیدن قلیان را به مراتب بیشتر 

می کند.
ریه،  بیماری های  تخصص  فوق  این 
موجب  قلیان  کشیدن  اینکه  بیان  با 
برونشیت  یا  هوایی  کیسه های  تنگی 
می شود، تصریح کرد:  مرحله پیشرفته 
ریوی   - قلبی  بیماری های  موجب  آن 
هم  با  را  ریه  و  قلب  که  شد  خواهد 

درگیر می کند.
قلیان  مصرف  اینکه  بیان  با  مرتضوی 
پیری  پوست،  شدن  چروک  تدریج  به 
باعث  را  دندان ها  فساد  و  زودرس 
و  باردار  زنان  کرد:  بیان  می شود،  
دارند  ضعیفی  ایمنی  سیستم  کودکان 
ناشی  بیماری های  به  ابتال  احتمال  و 
بیشتر  افراد  این  برای  قلیان  مصرف  از 

خواهد بود.
به  اغلب  قلیان  کرد:  عنوان  وی 

شده  مصرف  جمعی  دسته  صورت 
قسمت  از  مشترک  استفاده  این  که 
انتقال  برای  قلیان، خطر جدی  دهانی 

بیماری های واگیر دار را دارد.
با  ریه  بیماری های  تخصص  فوق  این 
قلیان،  از  شده  منتشر  دود  اینکه  بیان 
از مواد سمی  حاوی مقادیر بی شماری 
است، یادآور شد: سرطان مری و معده،  
بزرگ  روده  سرطان  و  کبد  لوزالمعده، 
عوارض  جمله  از  معده  ریفالکس  و 

استفاده از قلیان هستند.
نیکوتین موجود  مرتضوی تصریح کرد: 
در دود حاصل از مصرف قلیان همانند 
و  بوده  اعتیادآور  دخانی  مواد  سایر 
ایجاد  افراد  در  آن  متناوب  مصرف 

وابستگی می کند.
مصرف  خطرات  سایر  به  اشاره  با  وی 
قلیان، خاطر نشان کرد: گاهی عوارض 
باعث زخم های  قلیان،  از مصرف  ناشی 
آن،  دود  استعمال  و  می شود  گوارشی 
مری  به  معده  اسید  برگشت  باعث 

می شود.

قلیان خطرناک تر ازسیگار 
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دادنامه
 پرونده کالسه 9۴099838۴۴500265 شوراي حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکرد تصمیم نهایي شماره  9۴099738۴۴500532  

خواهان :بانک ملت استان با وکالت خانم شهناز فرج زاده دهکردي فرزند محمد به نشاني شهرکرد خیابان ۱2محرم جنوبي- ساختمان پزشکان حکیم طبقه سوم
خواندگان: ۱-آقاي پرویز خدادادي فرزند محمد علي به نشاني مجهول المکان2- اقاي بهرام موالیي فرزند حسین به نشاني شهرستان شهرکرد میدان بوعلي سینا 
کوچه82 پالک55 .3-آقاي ابراهیم موالیي فرزند حسین به نشاني شهرستان شهرکرد خیابان ملت کوچه9۴ پالک5. ۴-آقاي حسین موالیي فرزند معصوم علي به 

نشاني شهرستان شهرکرد خیابان بوعلي سینا کوچه 77 پالک80
خواسته:مطالبه

گردشکار- خواهان درخواستي به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا وثبت بکالسه فوق وجري تشریفات قانوني دروقت مقرر 
حوزه بتصدي امضاکننده زیر تشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه کتبي امضا ختم رسیدگي را اعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور راي 

مي نماید.        
راي شورا

در خصوص دادخواست تقدیمي خواهان بانک ملت استان چهارمحال و بختیاري با مدیریت اقاي فرشاد جهاندیده وبا وکالت خانم شهناز فرج زاده دهکردي علیه 
خواندگان۱-آقاي پرویز خدادادي فرزند محمد علي 2- اقاي بهرام موالیي فرزند حسین 3-آقاي ابراهیم موالیي فرزند حسین ۴-آقاي حسین موالیي فرزند معصوم 
علي به خواسته مطالبه مبلغ 22000000 ریال بابت اصل بدهي )وام( و خسارت تاخیر تادیه به انضمام خسارات قانوني اعم از هزینه دادرسي – حق اوکاله وکیل 
با توجه به جمع اوراق ومحتویات پرونده کپي مصدق قرارداد شماره 8۱-8۴ مورخ 8۴/۱2/23 في مابین طرفین و نظریه اظهارات وکیل خواهان و  باتوجه به عدم 
حضور خواندگان در جلسه رسیدگي و نیز عدم ارسال الیحه دفاعیه دعوا را وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده ۱0 قانون مدني و مواد ۱98-5۱5-5۱9-522 
قانون ائین دادرسي مدني وماده ۱5 قانون عملیات بانکي بدون ربا )بهره( مصوب ۱362 و ماده 7 قانون تسهیل اعطا تسهیالت بانکي مصوب 86 حکم به محکومیت 
تضامیني خواندگان به پرداخت 22000000 ریال بابت اصل بدهي )وام( و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 9۴/6/۱8 تاروز پرداخت وفق شاخص 
بانک مرکزي و پرداخت مبلغ 500000 ریال بابت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانوني در حق خواهان صادر واعالم میگردد .راي صادره غیابي 

و 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم حقوقي دادگستري شهرکرد میباشد.
قاضي شعبه 5 شوراي حل اختالف شهرکردـ  نعمت اهلل سلیماني

اجرائیه
مشخصات محکوم له    بانک ملت چهار محال و بختیاري به مدیریت اقاي فرشاد جهاندیده  به نشاني شهرکرد خیابان ملت سرپرستي بانک ملت

مشخصات محکوم علیه علیرضا خدادادي نام پدر علي نشاني مجهول المکان
موسي کریمي به نشاني بیدگان روستاي چندار

مشخصات نماینده یا قائم مقام  قانوني محکوم له/محکوم علیه
شهناز فرج زاده دهکردي نام پدر  محمد نشاني شهرکرد خ ۱2 محرم جنوبي – ساختمان پزشکان حکیم –طبقه سوم نوع رابطه وکیل محکوم له بانک ملت استان چهارمحال 

و بختیاري به مدیریت آقاي فرشاد جهاندیده 
محکوم به:   

بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9۴۱00938۱020۱۴70 و شماره دادنامه مربوطه 9۴099738۱0200372 محکوم علیه متضامنا به پرداخت مبلغ 7۱505397 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2۴95000ریال بابت هزینه دادرسي و مبلغ 257۴000ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از زمان تقدیم دادخواست  
لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمي از سوي بانک مرکزي با احتساب واحد اجراي احکام مدني  در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 3575269 ریال بابت نیم عشر دولتي 

در حق صندوق دولت محکوم میگردند.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- -پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.)ماده 2۴قانون اجراي احکام مدني(2. -ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.
3. .مالي معرفي کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد.و درصورتي که خودرا قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت ده روز  صورت جامع دارایي خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود قادر به اجراي حکم و پرداخت  محکوم به بوده اید 
، لیکن براي فرار در پرداخت  اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید به نحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 

حبس از 6۱روز تا 6ماه محکوم خواهید شد.
.۴-عالوه بر موارد باال  که قسمتي از ماده 3۴ اجراي احکام مدني میباشد به قانون اجراي احکام مدني و قانون ائین دادرسي مدني مصوب 79/۱/2۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 

اجراي محکومیت هاي مالي مصوب ۱0 آبان ۱377 توجه نمایید.
مدیردفترشعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان شهرکرد ـ ربیعي 

رمضان برای  تغذیه  مفید  نکته  چند 

براي بهداشتي  نکات  و  رمضان  ماه  از  متخصص   پزشکان 
 روزه داران مي گویند و ده نکات زیر را گوشزد مي کنند.

از عطش براي جلوگیري 
کوکوسبزي،  نظیر  خشک  غذاهاي  خوردن  از  سحری  وعدة  در 
کباب،  مثل  شده  سرخ  گوشت هاي  و  کتلت  سیب زمیني،  کوکو 

کنید. ماهي خودداري  و  کباب  جوجه 
باعث  مي طلبد،  زیادي  ادویه  که  غذاهایي  همراه  به  غذاها  این 
سس  مصرف  مي شوند.  روز  طول  در  کردن  ترش  و  زیاد  عطش 
افطاري  یا  سحري  در  نیز  کالباس  و  سوسیس  خامه،  مایونز، 
گوارشي  ناراحتي هاي  بروز  زمینة  غذاها  این  زیرا  نیست،  مناسب 

مي کنند. فراهم  را  کردن  ترش  نظیر 

قند خون تامین  براي 
براي  افطار  هنگام  در  به خصوص  رمضان  ماه  در  خرما  از  استفاده 
سعي  روزه داران  است.  مؤثر  بسیار  روزه دار  فرد  خون  قند  تأمین 
و  پز  آب  غذاهاي  از  شده،  سرخ  و  چرب  غذاهاي  جاي  به  کنند 

کنند. استفاده  شده  بخارپز 

تعادل در وعده هاي غذایي براي حفظ 
با توجه به این که در ماه رمضان یک وعدة غذایي حذف مي شود، 
غذا  عادي  ماه هاي  از  کمتر  درصد   20 حداقل  باید  افراد  همة 
بخورند. با مصرف متعادل مواد غذایي در ماه رمضان، بدن فرصت 
باید  روزه داران  تمامي  مي کند.  پیدا  را  اضافه  چربي هاي  سوزاندن 
حذف  زیرا  باشند،  داشته  خود  غذایي  برنامة  در  را  سحري  وعدة 

به خطر می اندازد. را  این وعده، سالمت شان 

افزایش وزن از  براي جلوگیري 
و  چرب  غذاهاي  حد  از  بیش  مصرف  از  رمضان  مبارک  ماه  در 
غذایي  مواد  از  افطار  هنگام  روزه داران  کنید.  خودداري  شیرین 
نکنند،  مصرف  زیاد  مقدار  به  حلوا  و  بامیه  زولبیا،  مانند  شیرین 

مي شود. وزن  افزایش  باعث  زیرا 

روزه اولي ها سالمت  براي 
صرف  به  منجر  رمضان  ماه  در  روزه دار  نوجوانان  زیاد  فعالیت 
این  افزایش تعریق در طي ساعات روز می شود و  انرژي بیشتر و 

باشد. شدید  یا  خفیف  سوء تغذیة  زمینه ساز  مي تواند 
بهترین ورزش ها در طول این ماه، شنا و پیاده روي پس از صرف 
بروز  و  عضالت  گرفتگي  از  ورزش ها  این  که  چرا  است،  افطار 

مي کنند. پیشگیري  یبوست 

یبوست از  جلوگیری  براي 
مي توانید  هستید  یبوست  دچار  رمضان  مبارک  ماه  در  اگر 
خورشت  هاي  دیگر  و  آلو  خورشت  مثل  ملین  خورشت  هاي  از 
پخته  و  خام  سبزي هاي  انواع  خوردن  کنید.  استفاده  سبزي دار 
وضعیت  این  بهبود  به  انجیر  و  آلو  مانند  خیسانده  میوه هاي  و 

مي کند. کمک 
یبوست  از  نیز در پیشگیري  به همراه ساالد  زیتون  مصرف روغن 
مؤثر است. خوردن چاي پررنگ و قهوه و کاکائو موجب پیدایش 
و  یبوست  رفع  براي  کافي  آب  مصرف  مي شود.  یبوست  حالت 
بیولوژیکي  واکنش هاي  انجام  و  بدن  زائد  مواد  و  سموم  دفع 

است. مفید  بدن  داخل 

کلیه سنگ  ایجاد  از  جلوگیري  براي 
کم  معرض  در  افراد  رمضان،  مبارک  ماه  در  که  این  به  توجه  با 
ادرارشان  در  باال  غلظت  با  زائد  مواد  و  گرفته  قرار  شدید  آبي 
تشکیل  از  پیشگیري  براي  ماه  این  در  بنابراین  مي شود،  دفع 
مصرف  به  مبادرت  باید  ادراري،  سیستم  و  کلیه  سنگ های 

نمایند. افطار  و  سحر  در  بیشتري  مایعات 

کلیوي بیماران  براي 
باید  گرفته اند،  قرار  دیالیز  درمان  تحت  که  کلیوي  بیماران 
بیماران  که  این  به  توجه  با  کنند.  خودداري  گرفتن  روزه  از 
بیشتر  و  ندارند  را  کم خوري  و  پرخوري  تطابق  قدرت  دیالیزي 
روزه گرفتن  به  قادر  نظر پزشکی،  از  اوقات هم کم اشتها هستند، 

. نیستند

گوارش سالمت  براي 
به  افطار  بهترین  خرما  همراه  مایعات  و  سبزي  پنیر،  نان،  مصرف 
افطار،  از  پس  ولع  از  جلوگیري  براي  شام  و صرف  مي رود  شمار 

شود. مي  توصیه  بعد  2ساعت 
توصیه  کامل  غذاي  خوردن  نیز  سحر  درخصوص  افطار،  بر  عالوه 
مي شود. خوردن غذاي سحر ضمن افزایش کارایي روزانه، از بروز 
سحري  مي کند.  جلوگیري  قلب  و  چشم  عصبي،  سیستم  صدمات 

باشد. باید شامل یک وعده غذاي کامِل سبک و سرخ نشده 

چرا گاهی اوقات ناخن ها 
زرد می شوند؟!

شوند  می  زرد  ها  ناخن  اوقات  گاهی  چرا 
علل مهم برای تغییر رنگ ناخن ها چیست 
درمان  قابل  هایی  روش  چه  با  عارضه  این 

است.
ناخن  شدن  زرد  دهد  می  نشان  مطالعات 
با  مستقیم  ارتباط  تواند  می  پا  و  دست 
تغییری  را  نباید آن  و  باشد  سالمتی داشته 
بی اهمیت انگاشت.زرد شدن ناخن دست و 
پا می تواند عالیم مختلفی داشته باشد ولی 
دالیل  مهمترین  از  را  زیر  عوامل  توان  می 

زرد شدن ناخن ها به شمار آورد:
-بیماری کبد )زردی(

-بیماری های ریوی )کمبود اکسیژن سبب 
زرد شدن ناخن ها می شود(

کلیه  های  )بیماری  کلیه  های  -بیماری 
یکی از دالیل افزایش بیلی روبین در بدن و 

زرد شدن ناخن هاست(
انواع ویتامین ها -کمبود 

-کمبود آهن و روی
-آسیب راه های هوایی

ریه -عفونت 
تیرویید های  -بیماری 

-دیابت
-پسوریازیس

عالوه بر موارد فوق که از شایع ترین عالیم 
نیز  دیگر  موارد  هستند،  ها  ناخن   زردی 

می توانند سبب این عارضه شوند.

عفونت های قارچی
از  یکی  باکتریایی  و  قارچی  های  عفونت 
ناخن ها هستند.  مهمترن دالیل زرد شدن 
معرض  در  موارد  اکثر  در  پا  های  ناخن 
دارند؛  قرار  باکتری  انواع  و  گرما  رطوبت، 
بنابراین بستر مناسبی برای رشد انواع قارچ 
مصرف  با  معضل  این  شوند.  می  محسوب 
ضدقارچ  داروهای  مدت  کوتاه  دوره  یک 
پیشنهاد  این  بر  عالوه  است.  درمان  قابل 
می شود که هر شب پاها با آب نمک ماساژ 
تنگ  ها  کفش  پوشیدن  از  و  شوند  داده 

خودداری شود.

استفاده بیش از اندازه از الک
ناخن  رنگ  تغییر  دالیل  از  یکی  زدن  الک 
است. الک زدن مداوم و کاشت ناخن باعث 
ناخن  روی  الیه  یک  همیشه  که  شود  می 
کافی  اکسیژن  اینکه  بر  عالوه  و  بگیرد  قرار 
ها  قارچ  رشد  برای  مکانی  نرسد،  ناخن  به 

باشد.
سیگار

سیگار  دود  معرض  در  و  کشیدن  سیگار 
ها ناخن  رنگ  تغییر  سبب  نیز   بودن 

 می شود.

 چند روش طبیعی برای خالصی 
از ناخن های زرد

لیموترش
لیمو ترش سبب شفاف شدن ناخن ها شده 
و رنگ زرد را از بین می برد. به این منظور 
را  خود  انگشتان  دوبار  روزی  است  کافی 
یک  کمک  با  و  فروبرده  آبلیمو  محلول  در 
روز  چند  از  پس  بزنید.  برس  نرم  مسواک 

شاهد تغییر رنگ ناخن ها خواهید بود.

هیدروژن پراکسید 
هیدروژن  پراکسید  غذاخوری  قاشق  چهار 
مخلوط  آب  فنجان  نصف  با  را  درصد  سه 
در  دقیقه  دو  مدت  به  را  ها  ناخن  و  کرده 
زردی  هفته  یک  از  کمتر  دارید.  نگه  آن 

ناخن ها از بین می رود.
شیرین جوش 

روغن  و  لیمو  آب  شیرین،  جوش  مخلوط 
رفع  برای  ای  العاده  فوق  معجون  زیتون 

زردی ناخن هاست.

سفیدکننده حاوی  خمیردندان 
توان می  ها  ناخن  کردن  سفید   برای 
 هفته ای دو یا سه بار مقداری خمیر دندان 
ناخن گذاشت و  را روی  حاوی سفیدکننده 
به مدت 5 دقیقه با یک برس نرم ماساژ داد.

روغن درخت چای
یک  چای  درخت  روغن  با  ناخن  ماساژ 
روش ساده برای از بین بردن قارچ ناخن و 

سفید شدن آن است.

رمضانه بهداشت و سالمت

که  است  بدن  اعضای  از  یکی  چشم 
کشف  و  شناسایی  در  را  کارکرد  مهم ترین 
دنیای اطراف انسان ها دارد. رشد بینایی در 
لحظه تولد کامل نیست و این روند تا حدود 
مشکالت  همچنین  می یابد.  ادامه  2سالگی 
است  شایع  بسیار  کودکان  میان  در  بینایی 
اما با وجود این شاید کمتر مورد توجه قرار 
را  چشمی  مشکالت  برخی  اینکه  با  گیرند. 
برخی  کرد،  حل  عینک  تجویز  با  می توان 
پزشکی  مراقبت های  و  توجه  به  دیگر 
متوجه  زودتر  چه  هر  و  دارند  نیاز  بیشتری 

است. بهتر  آن شوید  عالئم 
به موقع  اگر مشکل را زودتر متوجه شده و   
شانس  مسلما  کنید  اقدام  درمان  برای 
اما  داشت.  خواهید  بهبود  برای  بیشتری 
کودکان  از  بسیاری  که  اینجاست  مشکل 
که  بگویند  شما  به  دقیق  به طور  نمی توانند 
ویرندر  دکتر  اینجا  در  دارند.  بینایی  مشکل 
بیماری های  متخصص  و  مشاور  ساچِدوا، 
می کند  صحبت  بیماری  هایی  درباره  چشم 
آنها  دچار  کامل  سکوت  در  کودک  که 
بینایی  قدرت  به  به تازگی  اگر  می شود. 
می خواهید  و  شده اید  مشکوک  فرزندتان 
وجود  است  ممکن  مشکالتی  چه  بدانید 
در  بخوانید.  را  مطلب  این  باشید،  داشته 
و  آرام  که  گفت  خواهیم  را  مشکالتی  ادامه 

می کند. درگیر  را  کودکان  بی صدا 

می بیند تار  را  اجسام  می گوید 
دچار  شما  کودک  بینایی  وضوح  یعنی  این 
مشکل است. عالئمی که ممکن است تجربه 
بینایی،  شدن  کدر  یا  مات  از:  عبارتند  کند 
فاصله ای  از  تلویزیون  و  اشیا  تماشای 
ممکن  مواقع  برخی  در  و...  نزدیک  بسیار 
از  هم  را  اسباب بازی ها  بعضی  حتی  است 
موارد،  سایر  در  و  نبینند  خاص  فاصله ای 
یا  بخواند  چیزی  می خواهد  وقتی  کودک 
ریز  را  چشمانش  کند،  تمرکز  چیزی  روی 
خیلی  باید  والدین  مواقع  این  در  می کند. 
خاطر  به  شوند.  عالئم  این  متوجه  زود 
داشته باشید در کودکانی که کمی سن شان 
بعد  چشم  خستگی  و  سردرد  است،  بیشتر 
نشانگر  می تواند  هم  مختصر  مطالعه  یک  از 

باشد. به عینک  او  نیاز 

می گیرد زیاد سردرد 
عالئمی  تنها  چشم  خستگی  و  سردرد 
نور  انکسار  خطاهای  بیانگر  که  نیستند 
از  بعد  مشکل  این  اوقات  اغلب  اگر  باشند. 
می دهد،  رخ  تلویزیون  تماشای  یا  مطالعه 
نامتقارن  یا  چپ چشمی  نشانه  می تواند 
دقیق  آزمایش  باشد.  چشم  عضالت  بودن 
می تواند  به راحتی  متخصص  تجویز  با  چشم 
به شناسایی این مشکل کمک کند. استفاده 
رفع  برای  ویژه  تمرینات  عینک،  از  درست 

جراحی  موارد  پاره ای  در  و  عضالت  ضعف 
چپ چشمی  مشکل  کاهش  به  می تواند 

کند. کمک 
و  آبریزش  قرمزی،  چشم ها،  مالش   
این  است.  چشم  آلرژی  نشانه  ترشحات 
در  هم  و  باشد  فصلی  می تواند  هم  مشکل 
تمام طول سال کودک را آزار دهد. اما اگر 
قرمزی  با  همراه  چشم  مالش  سابقه  کودک 
و آبریزش داشته باشد به راحتی می توان آن 
این مشکل  اغلب موارد  را تشخیص داد. در 
و  چشم ها  قرمزی  مژه ها،  مختصر  تورم  با 

بود. خواهد  همراه  مختصر چرک  ترشح 
و  چرک  ترشح  آبریزش،  پلک ها،  تورم 
در  عفونت  بروز  نشان دهنده  نورهراسی 
باید  که  مهمی  نکته  مژه هاست.  و  چشم ها 
به خاطر داشته باشید این است که با اینکه 

چرک  ترشح  میزان  چشمی  آلرژی های  در 
عفونت سریعا  اگر  اما  باشد،  می تواند خفیف 
پخش شود میزان آن بیشتر خواهد بود. در 
باال  با  می تواند  چشم  عفونت  مواقع  برخی 

باشد. مرتبط  هم  تب  رفتن 

شده سفید  چشمش  قرنیه 
قرنیه  روی  سفید  به  مایل  تیرگی  وجود 
باشد که  قرنیه ای  از جراحت  نشان  می تواند 
خاطر  به  یا  بوده  ضربه  یا  عفونت  از  ناشی 

است.  داده  رخ  چشم  ارثی  مشکالت  سایر 
کودکان  در  است  ممکن  مشکالت  نوع  این 
در  اشیا  به  نسبت  تیرگی دید  با  نونهاالن  یا 

باشد. مرتبط  دور  فاصله 
تماس  قدرت  کاهش  به  می تواند  طرفی  از 
والدین  به  نسبت  عکس العمل  و  چشمی 
به  مشکل  این  درمان  اگر  باشد.  همراه 
یا  چپ چشمی  به  است  ممکن  بیفتد  تعویق 

بینجامد. کره  چشم  حرکت 

شده؟ مختل  بینایی اش 
مژه های  و  مو  پوست،  که  کسانی  شاید 
سفیدی  باشید.  دیده  را  دارند  رنگ  سفید 
و جنبش حدقه چشم می تواند  مو  و  پوست 
که  بیماری  نوعی  باشد،  آلبینیسم  نشانه 
که  می دهد  رخ  رنگدانه هایی  نبود  به خاطر 

هستند.  چشم  و  مو  پوست،  رنگ  مسئول 
و  نورهراسی  مشکل  دچار  کودکانی  چنین 

هستند. بینایی  در  اختالل 

نامتقارن چشمان 
اندازه  برابری  عدم  نشان دهنده  بیماری  این 
پلک  وضعیت  در  تفاوت  یا  چشم ها  تخم 
باالیی  پلک  افتادگی  در واقع  است.  چشم 
به خاطر  یا  بوده  مادرزادی  است  ممکن 
را  مشکل  این  دهد.  رخ  چشمی  آسیب 
برطرف  مختصر  جراحی  یک  با  می توان 
به  است  ممکن  نشود  درمان  اگر  و  کرد 
انکساری  مشکالت  پیشرفت  و  کردن  عود 

بینجامد. چشم  تنبلی  یا 

اندازه  از  بیش  چشم هایش 
شده! حساس 

تیرگی بخش  با  نورهراسی  و  آبریزش چشم 
آبی  به  مایل  تغییر رنگ  با  یا  مرکزی چشم 
پیشرفت  میزان  و  بوده  مرتبط  چشم  کره 
دهد.  نشان  را  مادرزادی  سیاه  آب  بیماری 
شود،  درمان  زود  خیلی  بیماری  این  اگر 
آسیب  به خاطر  دائمی  نابینایی  از  می تواند 

کند. پیشگیری  چشم  عصب های  به 

می لرزد چشم هایش  مردمک 
تخم  لرزش  یا  لوچی  به  مبتال  کودکان 
سرشان  دارند  تمایل  که  آنهایی  یا  چشم 
در  احتماال  دارند،  نگه  طرف  یک  به  را 
دارند.  مشکل  چشمان شان  دادن  حرکت 
مشکل  یک  نشانگر  می تواند  مسئله  این 
در  چپ چشمی  باشد.  مغزی  یا  چشمی 
مثل  بیماری هایی  نشان دهنده  مواقع  اغلب 
تنبلی  نور،  انکسار  مشکالت  آب مروارید، 

است. و...  چشم 

ندارد؟ را  زیاد  نور  طاقت 
برابر  در  باز کردن چشم ها  در  توانایی  عدم 
گلوکوما،  نشان دهنده  می تواند  روشن  نور 
مشکالت  سایر  یا  زالی  چشمی،  عفونت های 
به موقع  آزمایش  یک  باشد.  شبکیه 
و  بیماری ها  این  تشخیص  به  می تواند 
کند. کمک  کودک  بینایی  قابلیت  افزایش 

چشمان کودک شما هم در خطر است!

سریعاً  را  شما  کننده،  ناراحت  موقعیتهای 
طوریکه  به  برند،  می  ضعیفی  حالت  در 
نداشته  را  موقعیت  کنترل  قدرت  دیگر 
است  ممکن  مشاجرات  و  دعواها  باشید. 
عدم  شخصیتی،  اختالفات  درنتیجه 
توافق ها، یا صرفاً ضعف یا فقدان ارتباط 
احساس  اگر  آیند.  وجود  به   صحیح 
می کنید که به کرات تسلط بر اعصابتان 

یادگرفتن  دهید،  می  دست  از  را 
به  را  احساساتتان  چطور  اینکه 
از  بخشی  کنید،  کنترل  درستی 
مهارتی  این  شماست.  رشد  فرایند 
احتماالً  و  ندارند  همه  که  است 
در  مقابلتان  طرف  نه  و  شما  نه 
آخرین دعوایی که داشتید از خود 
که  بعد  دفعه  اما  اید.  نداده  نشان 
شدید  ،متوجه  نظر  اختالف  یک  با 
رفتن  باال  حال  در  فشارخونتان  که 
آرام  برای  راه   7 این  از  است، 
خود  اعصاب  کنترل  حفظ  و  کردن 

کنید: استفاده 

بلرزانید. را  هایتان  شانه   -1
فشار  اعظم  قسمت  ما،  اکثر  در 
باالتنه  و  ها  شانه  گردن،  پشت  در 
در  که  بعد  دفعه  شود.  می  جمع 

گرفتار  کننده  ناراحت  موقعیت  یک 
که  دید  خواهید  کنید  دقت  اگر  شدید، 
شانه هایتان به جلو خم شده و عضالتتان 
باعث  لرزاندن شانه ها  منقبض می شوند. 
حالت  به  دوباره  را  بدنتان  فرم  شود  می 
و  بکشید  نفس  طبیعی  برگردانید،  نرمال 

شوید. آرامتر  کمی 
 

2- برای قدم زدن بیرون بروید.
گاهی اوقات نفس کشیدن در هوای آزاد ،همه 
آن چیزی است که برای تغییر حال و هوا به 
آن نیاز دارید. وقتی عصبانی می شوید، بیرون 
رفته و نفس عمیق بکشید. حتی یک پیاده 
حالتان  کمک  خیلی  تواند  می  کوتاه  روی 
باشد. باال بردن گردش خون، حتی اگر برای 
 یک لحظه کوتاه هم که باشد، فکرتان را بازتر 

می کند.
 

پاره کنید. 3- یکدسته ورق 
می  که  هایی  فعالیت  ترین  ساده  از  یکی 
منحرف  موضوع  از  را  شما  حواس  تواند 
این  کند،  خالی  را  شما  عصبانیت  و  کرده 

است که یک دسته ورق را پاره کنید.
 

ریلکسیشن خود و  مدیتیشن  با   -  4 
 را آرام کنید.

طبیعی،  طور  به  استرس  بردن  بین  از 
روی  وقتی  است.  تحمل  و  صبر  نیازمند 
کنید،  تمرکز  خود  درون  کردن  آرام 
همه  به  بازتر  فکری  با  توانید  می  آنوقت 

کنید. نگاه  چیز 
 

ناراحتی هایتان را روی کاغذ   -5
بیاورید.

ارزشمند  ابزارهایی بسیار  خودکار و کاغذ 
کننده  ناراحت  افکار  کردن  بیرون  برای 
هیچوقت  اگر  حتی  هستند.  ذهنتان  از 
کردن  خالی  برای  که  اید  نداشته  عادت 
نوشتن  کنید،  استفاده  نوشتن  از  خودتان 
افکاری  درمورد  ساده  خیلی  جمله  چند 

آرام  به  ،خیلی  گذرد  می  سرتان  در  که 
میکند. کمک  کردنتان 

 
عمیق  نفس  و  ببندید  را  6- چشمانتان 

. بکشید
هم  لحظه  یک  برای  حتی  بدهید  اجازه 
شود.  متوقف  ذهنتان  در  زمان  شده،  که 
با این روش می توانید روی بیرون کردن 
از  احساسی  و  روحی  فشارهای 
آرام  آرام  و  کنید  تمرکز  ذهنتان 

کنید. باز  را  فکرتان 
 

یا سنبل وانیلی   7- شمع 
 روشن کنید.

تسکین  و  ،آرامبخش  وانیل  رایحه 
عطر  درحالیکه  است،  دهنده 
است.  آور  خواب  تقریباً  هم  سنبل 
های  رایحه  این  از  بااستفاده 
کردن  بیرون  به  توانید  می  قوی 
بردن  بین  از  و  بدنتان  از  استرس 

کنید. کمک  عصبانیتتان 
احساس  مرافعه  و  دعوا  از  پس  اگر 
شده  مغشوش  ذهنتان  کنید  می 
توانید  می  قرارید،  بی  و  است 
راهکارها  این  از  از هریک  بااستفاده 
جسمتان  و  فکر  به  را  آرامش 
در  تعادل  کردن  پیدا  شاید  برگردانید. 
به  نیاز  ،اما  باشد  دشوار  مشاجره  وسط 
تمرین دارید. فقط یادتان باشد که تنفس 
عمیق می تواند هر انرژی منفی را از بین 
یاد می  زود  ،خیلی  راهکارها  این  با  ببرد. 
فائق  خود  احساسات  بر  چطور  که  گیرید 
دادن کنترل، همه  از دست  بدون  و  آیید 

بگذرانید. از سر  را  مشاجرات 

۷ راه برای آرام شدن پس از هر دعوا و مشاجره
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آگهی مفقودی 
به  روغنی  سفید   93 مدل    206SD-TU5 پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه 
شاسی  شماره  و   ۱63B0022278 موتور  شماره  به  72-927م87  پالک  شماره 

NAAP۴۱D9EJ652677 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

اگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز وانت نیسان مدل ۱38۴ به شماره انتظامی ایران 82- 
37۴ج39 و به شماره موتور 2860۴۱ و به شماره شاسی D8۱6۴6 به نام حبیب 

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

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه   5/232/95 کالسه  پرونده  حکایت  به 
جوانرود فوزیه صیدی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان 
داشته شادروان کریم صیدی در تاریخ 95/۱/20 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
۱- رشید صیدی  زایچه ۱36۴/۴3۱  کدملی 59598۱۴53  پسر متوفی

2- جبار صیدی  زایچه ۱3۴9/۴32  کدملی 59598۱۴۴5۴۴  پسر متوفی
3- غزاله صیدی  زایچه ۱3۴5/۴3۴  کدملی 59595۱۴552  دختر متوفی 
۴- رضیه صیدی  زایچه ۱355/555  کدملی 59598۱577۱  دختر متوفی 

5- فوزیه صیدی  زایچه ۱363/29  کدملی ۴9698677۴7  دختر متوفی 
6- مرجان صیدی  زایچه ۱357/556  کدملی 3379965۴2  دختر متوفی 

7- مریم صیدی  زایچه ۱365/2067  کدملی 32۴۱38۴0۴۴  دختر متوفی 
8- پیروز محبوب فر  زایچه ۱323  کدملی 32۴۱۴860۴۴  همسر 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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره ۱39۴6032۴00۱006۱۴3مورخ95/۱2/26 هیات موضوع قانون 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بند گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
خلیفه حیاتی فرزند احمد  صادره ازگناوه درششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی  
چاهبردی  درقریه  واقع   ۱368 ازپالک  قسمتی  مربع  متر   36669/5 مساحت  به 
گناوه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/3/3۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۴/۱5

م الف 393 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه- مجید امیری

آگهی ابالغ وقت دادرسی
 خواهان :ابوطالب استارمی             فرزنداحمد 
خوانده /خواندگان : ۱عفت هراسانی   فرزند قنبر 

خواسته : مطالبه وجه 
پیرامون دادخواست آقا ابوطالب استارمی به طرفیت خوانده  / خواندگان فوق به 
المکان بودن خوانده ردیف۱بنام عفت  با توجه به مجهول  خواسته  مطالبه وجه 
هراسانی به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشا رالیه در روزنامه 
های کثیر االنتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه تاریخ   
95/5/23راس ساعت 9صبح در شعبه  چهارم شورای حل اختالف بهشهر مستقر 
در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر شود ضمناً در 

فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد . 
ثانی  به شورا مراجعه و نسخه  از وقت رسیدگی  تواند قبل  همچنین خوانده می 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . 
م. الف 950270 مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر  

اگهی ابالغ
بموجب درخواست اجرای حکم دادنامه شماره 9509978۴6050020۴ محکوم 
علیه سیاوش رمضانی زالوآبی محکوم است به حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت 
اسناد جهت انتقال سند رسمی خودرو پراید پالک 676 ل32 ایران 29 بنام محکوم 
له، پرداخت مبلغ ۱/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له نعمت 
مجیدی و همچنین پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت حق الجرا در حق دولت 

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود

دادنامه
شماره پرونده۱/252/9۴ و شماره دادنامه 95/۴/6/۱97 

خواهان: آقای عبدالرحمن محمودزاده فرزند صالح جوانرود خیابان شافعی کوچه 
وحدت 36

خوانده: آقای فرید عابدزاده فرزند اسماعیل فعال مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی

رای شورا- در خصوص دعوای آقای عبدالرحمن محمود زاده بطرفیت آقای فرید 
عابدزاده بخواسته مطالبه یک فقره چک نبشماره 006/86۴88۴ عهده بانک سپه 
بر  ناحیه خواهان داللت  از  تقدیمی  ریال  به مبلغ ۱0/000/000  تاکستان  شعبه 
اصول مستندات  بقای  و  داشته  در عهده خوانده  میزان خواسته  به  دین  استقرار 
مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استخقاق خواهان 
در مطالبه وجه ان دارد لذا چون خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده 
است مستندابه مواد ۱98-5۱5-5۱9و 522 قآ.د.م  و تبصره ماده 2 قانون چک 
دعوا را وارد دانسته و رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱00/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱50/000/000 ریال هزینه دادرسی خسارت تاخیر 
لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می  تاریخ 93/۱2/۱0  از  تادیه 
نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

شعبه می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای رضا اسکندری   فرزند شعبانعلی      به شرح دادخواست به کالسه 27۱این 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  
شعبانعلی اسکندری   فرزند صفر علی      بشناسنامه ۱صادره از قائم شهر  در 
تاریخ 95/3/۱5 اقامتگاه دائمی خود قائم شهر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
۱-رضا اسکندری ش ش 8892پسر متوفی 

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

شد م. الف 950353
قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف قائم شهر 

آگهی حصروراثت
صادره   ۱3۴3/۱/۴ تولد  تاریخ  پدررضابشناسنامه۴و  پورنام  بهروزحاجی  آقای 
ازرامهرمزدرخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم 
مریم شریف پوربهبهانی بشناسنامه 2۴و تاریخ تولد ۱323/8/3 صادره رامهرمزدرتاری
خ9۴/۱2/2۱دراهوازاقامتگاه غیردائم فوت ورثه اش عبارتندازمتقاضی ۱-بهروزحاجی 
ازرامهرمز-کدملی۱9۱۱0685۴7)پسر  بشناسنامه۴تولد۴3/۱/۴صادره  پورفرزندرضا 
بشناسنامه703تولد۴0/۱/7صادره  پورفرزندرضا  حاجی  2-سوسن  متوفی( 
رضا  فرزند  پور  حاجی  3-روشن  ۱9۱02۴858۴)دخترمتوفی(  ازرامهرمز-کدملی 
رامهرمز-کدملی۱9۱۱06055۴)دخترمتوفی(  از  بشناسنامه۱3تولد۴۱/۴/2۱صادره 
۴۴/۱۱/23صادره  بشناسنامه8500تولد  پورفرزندرضا  حاجی  ۴-بهمن 
پورفرزندرضا  حاجی  5-مهران  ازرامهرمز-کدملی۱9۱0085065)پسرمتوفی( 
ازرامهرمز-کدملی۱9۱۱080۴66)پسرمتوفی(  بشناسنامه۱28تولد۴7/6/30صادره 
ازرامهرمز- بشناسنامه5۴تولد۴9/6/30صادره  فرزندرضا  پور  6-مهردادحاجی 

کدملی66298۱6250)پسرمتوفی( 7-رفعت حاجی پور فرزند رضا بشناسنامه۱3۱5 
متوفی(  ازرامهرمز-کدملی۱9۱۱۱۴277۱)دختر  تولد59/۱0/29صادره 
ازرامهرمز- بشناسنامه5۱۴۴تولد۱307/7/۱صادره  پورفرزنداسمعیل  8-رضاحاجی 
قانونی  تشریفات  باانجام  ۱9۱005۱۴62)همسرمتوفی(والغیر.اینک  کدملی 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
اعتبار  ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

ساقط است.      شماره م.الف)۱2/۱67(
رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز

رونوشت آگهی حصر وراثت 
طوبی بلوری   دارای شناسنامه 33     به شرح دادخواست به کالسه ۴/535/95 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاج خانم بلوری بشناسنامه ۱0359      در تاریخ 95/2/۱8 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
بابل متولد  بلوری فرزند میرزا محمود و سکینه به ش ش 277 صادره  ۱-گلین 

۱3۱0 خواهر متوفی 
2-طوبی بلوری فرزند محمود و سکینه به ش ش 33 صادره از  بابل متولد ۱3۱2 

خواهر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل 

آگهی حصروراثت
پدرمحمدرضابشناسنامه26صادره  مجتهدنام  محمدصادق  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
2۱208صادره  بشناسنامه  اصل  موتورچی  غنیه  خانم  مرحوم  مادرم  که  داده 
اش  ورثه  فوت  دائمی  ازخرمشهردرتاریخ۱395/۴/2درخرمشهراقامتگاه 
ازخرمشهر  مجتهدبشناسنامه26صادره  محمدصادق  ۱-متقاضی  عبارتنداز 
مریم  3-خانم  ازخرمشهر  مجتهدبشناسنامه26۱۱9صادره  2-محمدعلی 
مجتهدبشناسنامه۴89  حمیده  ۴-خانم  اززنجان  مجتهدبشناسنامه225۴صادره 
صادره ازخرمشهر 5-خانم رضیه مجتهدبشناسنامه795صادره ازخرمشهر.ورثه ای 
دیگری نداردو الغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکس اعتراض دارد یاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادرو هروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است. شماره م.الف)9/29۱(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-خدایارجلیلیان

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 95/۴36۴هیات 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 سید جواد پیشنمازی  فرزند سید حسین        بشماره 
از  مشاع  دانگ  سه  57698۴09۴3در  ملی  کد  بهشهر  از  3677صادره  شناسنامه 
ششدانگ  در یک قطعه باغ با بنای احداثی   به مساحت 52۴55/6متر  مربع به آدرس 
بهشهر روستای حسین آباد   اراضی ساحلی   به کالسه 93/652پالک 82اصلی قطعه 
واقع در اراضی ساحلی پالک 82 اصلی بخش ۱8 ثبت بهشهر    محرز گریده است   لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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. الف95036۴7
تاریخ انتشار نوبت اول 95/3/3۱ تاریخ انتشار دوم 95/۴/۱5

 نبی اله خواجه وندی کیاسری رییس ثبت اسناد و امالک بهشهر 

آگهی حصر وراثت
ازخرمشهر  بشناسنامه3۱2صادره  محسن  پدرسید  نام  پور  مزاری  هاشمیه  بانو 
داده که همسرم  توضیح  و  تقدیم  بخواسته صدور گواهی حصروراثت  درخواستی 
تاریخ  در  خرمشهر  از  صادره   ۱ بشناسنامه  پور  مزاری  مصطفی  سید  مرحوم 
با  متقاضی   -۱ عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمی  غیر  اهوازاقامتگاه  ۱393/6/3در 
مشخصات فوق الذکر )همسر متوفی(و ال غیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب 
از  نامه  داردیا وصیت  اعتراض  تا هر کس  نماید  آگهی می  نوبت  را دریک  مزبور 
تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال  از  باشد  او  متوفی نزد 
ابراز شود  گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد ازاین تاریخ 

ازدرجه اعتبارساقط است.    شماره م الف: )9/3۱2(
رئیس شعبه 10دادگاه عمومی شهرستان خرمشهر

متن آگهی
خواهان / شاکی علی رستمی به طرفیت خوانده / متهم فرشاد بیرانوند به خواسته 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
95099866۱0۱00۱2۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/5/20 و ساعت 
09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی.

ابالغیه 

خواهان / شاکی بانک ملت استان مازندران دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 
رمضانعلی صبوری و منیره صادقی و اسماعیل نو بهاری به خواسته مطالبه وجه 
که  نموده  بابل  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خسارت  مطالبه  و   .. بابت 
جهت رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در استان 
مازندران – شهرستان بابل – میدان والیت – دادگستری شهرستان بابل – کد 
پستی ۴7۱3658739 ارجاع و به کالسه 950998۱۱۱۴۴00۱06 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 95/5/27و ساعت ۱0 صبح تعیین شده است به علت مجهول 
قانون  ماده 73  تجویز  به  و  / شاکی  و در خواست خواهان  متهم   / بودن  المکان 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد 
منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – اکرم چیتگر 

کمیل قاسمی صاحب دوبنده تیم ملی در المپیک 
»کمیل قاسمی« آزاد کار وزن ۱25 کیلوگرم ایران با پیروزی برابر »پرویز 

هادی« صاحب دوبنده تیم ملی در المپیک 20۱6 ریو شد.
به گزارش ایرنا، مسابقه انتخابی وزن ۱25 کیلوگرم کشتی آزاد در خانه 
فنی،  ملی،  کادر  های  تیم  فنی  اعضای شورای  با حضور  تهران  کشتی 
پیشکسوتان و عالقمندان برگزار شد. قاسمی در این مسابقه انتخابی با کسب 
دو پیروزی با نتایج دو بر دو )کسب امتیاز آخر( و دو بر یک برابر پرویز هادی، 
صاحب دو بنده تیم ملی در المپیک 20۱6 ریو شد. قاسمی کشتی نخست 

را با نتیجه هفت بر سه به پرویز هادی واگذار کرده بود.
قاسمی همچنین در المپیک لندن موفق به کسب مدال برنز شده بود.

پس از آنکه قاسمی و هادی نتوانستند در تورنمنت های مختلف از جمله 
جام جهانی 20۱6 آمریکا و تورنمنت بین المللی ارمنستان نظر کادر فنی را 

جلب کنند، شورای فنی تصمیم به برگزاری مسابقه انتخابی گرفت.
پس از پایان این مسابقه انتخابی که با حساسیت بسیار زیاد تماشاگران 
آذربایجانی و مازندرانی دنبال می شد، برخی هواداران هادی و برادر وی 

به شدت به نتیجه این رقابت و برگزاری مسابقه انتخابی اعتراض داشتند.
این مسابقه با قضاوت داوران بین المللی ناصر فروتن و افتخاری برگزار شد و 
همچنین داود رخش خورشید و محسن کاوه به عنوان مربیان پرویز هادی و 
محمدرضا نقی زاده به عنوان مربی کمیل قاسمی در این رقابت ها حضور داشتند. 
ایران در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی با سهمیه کامل در بازی های المپیک 
20۱6 ریو حاضر می شود و دیدار کمیل قاسمی و پرویز هادی در راستای 

مشخص شدن کشتی گیرآزاد وزن ۱25 کیلوگرم امروز انجام شد. 
کاروان المپیکی ایران برای حضور در سی و یکمین دوره المپیک، تاکنون 6۱ 

سهمیه المپیک در ۱5 رشته کسب کرده است. 
سی و یکمین دوره المپیک از ۱5 تا 3۱ مرداد ماه سال جاری در شهر بندری 
ریودوژانیرو برزیل با حضور بیش از ۱0 هزار و 500 ورزشکار از سراسر جهان 

برگزار می شود

افشین پیروانی سرمربی تیم فوتبال نفت تهران 
مدافع پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس و مدیر تیم ملی فوتبال، 
سرمربیگری تیم نفت تهران در شانزدهمین دوره لیگ برتر را بر عهده گرفت.

به گزارش ایرنا، باشگاه نفت تهران که از میانه های فصل گذشته لیگ برتر 
دچار مشکالت مالی شده بود، با تصمیم مسئولین وزارت نفت در پایان فصل 
به مزایده گذاشته شد و پس از کش و قوس های فراوان، به شرکت بهنام 
پیشروی کیش فروخته شد. در حالی که تمرینات این تیم برای فصل جدید 
از شنبه ۱2 تیر آغاز شده است، باشگاه نفت خبر از توافق با افشین پیروانی 

برای حضور روی نیمکت این تیم خبر داد.

فینال سوپرجام، ۲۹ تیر در ورزشگاه فوالد شهر
مسابقه سوپرجام روز 29 تیرماه در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان برگزار می شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، جلسه 
هماهنگی دیدار سوپرجام فصل 95-9۴ با حضور نمایندگان دو تیم استقالل 
خوزستان و سعید فتاحی مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر دیروز در 

سازمان لیگ برگزار شد.
در این جلسه موارد زیر  مورد توافق طرفین قرار گرفت:

۱- دیدار سوپرجام در روز سه شنبه 29 تیرماه 95 و در ورزشگاه فوالدشهر 
اصفهان برگزار می شود. 2- میزبانی مسابقه به عهده تیم ذوب آهن است و 
این مسابقه برابر مقررات سازمان لیگ برگزار می شود. 3- باشگاه ذوب آهن 
متعهد شد که جهت اسکان و پذیرایی از تیم میهمان هتل مناسب رزرو و 
تمامی هزینه های اسکان و پذیرایی از تیم میهمان برعهده باشگاه ذوب 

آهن است.

تفاوت فرانسه با انگلیس 
از دید پاتریس اورا

ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه از دلیل اصلی نمایش 
با  تیمشان  تفاوت  و  ایسلند  برابر  کننده  خیره 

انگلیس سخن به میان آورد.
ملی  تیم  رویترز،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
یک  مرحله  در  این که  وجود  با  ایسلند  فوتبال 
به  انگلیس  پرستاره  تیم  برابر  نهایی  هشتم 
پیروزی رسیده بود اما برابر فرانسه حرفی برای 
گفتن نداشت. این تیم با نتیجه پنج بر دو تن به 

شکست داد و از دور رقابت ها حذف شد.
پاتریـس اورا، سـتاره خروس هـا از دلیل نمایش 
خـوب فرانسـه برابـر ایسـلند و شکسـت انگلیس 
و گفـت:  آورد  میـان  بـه  ایسـلند سـخن  برابـر 
دلیـل این کـه چـرا انگلیـس پرسـتاره نتوانسـت 
ایسـلند را شکسـت دهـد و مـا به راحتـی پیروز 
شـدیم، کامـال روشـن اسـت. انگلیسـی ها بر این 
بـاور بودنـد کـه بـه راحتـی ایسـلند را شکسـت 
می دهنـد و بـه دور بعـد راه پیـدا مـی کنند ولی 
مـا احتـرام زیـادی بـه ایسـلند گذاشـیم و ایـن 

اصلی تریـن عامـل ایـن پیـروزی پـرگل بود.

دعوت ۲0 بازیکن به اردوی 
تدارکاتی تیم ملی فوتسال

سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی 20 بازیکن دعوت 
شده را به اردوی تدارکاتی اعالم کرد.

به گزارش ایسنا ، چهارمین مرحله اردوی تیم ملی 
فوتسال به منظور حضور در رقابت های جام جهانی 
از روز جمعه ۱8 تیر ماه در کمپ  20۱6 کلمبیا 
تیم های ملی برگزار می شود که محمد ناظم الشریعه 

اسامی 20 بازیکن را به شرح زیر اعالم کرد:
علیرضا صمیمی، سعید مومنی، بهروز جعفری، حمید 

احمدی و علی اصغر حسن زاده از آذربایجان شرقی
سپهر محمدی، افشین کاظمی، سعید افشار، مهران 

عالیقدر، مهدی جاوید و محمد کشاورز از اصفهان
میثم برمشوری و فرهاد توکلی از خوزستان

طاها مرتضوی، محمد طاهری و حمیدرضا ره انجام از 
مازندران،  رحمان سارانی و قدرت بهادری از خراسان 
رضوی، محمد کوهستانی از قم، امیر احمد پور از البرز

این اردو تا 23 تیر ماه در کمپ تیم های ملی برگزار 
می شود و بازیکنان باید روز جمعه از ساعت ۱۴:30 

خود را به کادر فنی در هتل المپیک معرفی کنند.

قهرمان لویس همیلتون 
در مسابقات گرندپری اتریش

گرندپری  مسابقات  در  مرسدس  انگلیسی  راننده 
فرمول یک اتریش به قهرمانی رسید.

، لوییس همیلتون که برای تیم  به  گزارش  ایسنا 
مسابقات  در  توانست  می دهد  مسابقه  مرسدس 

گرندپری فرمول یک اتریش به قهرمانی برسد.

خبرخبر

حضور ایران در بازی های المپیک و پارالمپیک 
20۱6 ریو ویژگی منحصر به فردی دارد و آن 
پرچمداری دو بانوی ورزشکار به صورت همزمان 

است.
بانوان  علیه حجاب  منفی  تبلیغات  به  توجه  با 
مسلمان و ایجاد محدودیت های متعدد در خارج 
از کشور برای بانوان محجبه،این اتفاق می تواند به 
عنوان نمادی از حضور آزاد و متعهدانه ی بانوان 
مسلمان ایرانی در عرصه های مختلف باشد و این 
پیام را به سراسر دنیا مخابره کند که حجاب نه تنها 
محدودیتی برای بانوان ایجاد نمی کند،بلکه حضور 

آنها در میادین مختلف را نیز تسهیل خواهد کرد.
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  این،پس  بر  مضاف 
ایران،تالش بر این بود تا بانوان بتوانند از حداکثر 
ظرفیت های خود در زمینه های گوناگون استفاده 
کنند و در این میان،عرصه ی ورزش بسیار مورد 
توجه قرار گرفت و پر رنگ شدن حضور هر ساله ی 
بانوان ورزشکار در رشته های مختلف و مسابقات 

داخلی و خارجی، مدعای این مطلب است.
زهرا نعمتی و عشرت کردستانی،دو بانوی ورزشکار 
کرمانی افتخار این را دارند که به عنوان طلیعه داران 
کاروان های المپیک و پارالمپیک،پرچم مقدس 

جمهوری اسالمی ایران را حمل کنند.
زهرا نعمتی،اولین بانوی ورزشکار دارای معلولیت 

ایرانی که به المپیک راه یافته است،انتخابی شایسته 
برای پرچم داری کاروان ورزشی ایران در بازی های 
المپیک ریو 20۱6 بود و او عالوه بر اینکه توانست 
توانمندی خود را در عرصه ی ورزش افراد غیر 
معلول به اثبات برساند، نامش به عنوان اولین بانوی 
پرچم دار دارای معلولیت در کاروان المپیک، نیز 

به ثبت رسید.
نعمتی تنها نماینده ایران در رشته ی تیرو کمان 
در بازی های المپیک است و حضور همزمانش 
در بازی های المپیک و پارالمپیک بسیار دیدنی 

خواهد بود و امید می رود نام این بانوی کماندار 
با کسب نتایج مطلوب در بازی های المپیک و 

پارالمپیک بار دیگر بدرخشد.
وی اولین ورزشکار زن ایرانی است که توانسته در 
المپیک و پارالمپیک به نشان طال دست یابد و این 
افتخار در بازی های پارالمپیک 20۱2 لندن به نام 

وی ثبت شد. 
از سوی دیگر کاروان پارالمپیک ایران نیز به پرچم 
داری عشرت کردستانی، بانوی جانباز عضو تیم 
پارالمپیک  های  بازی  در  نشسته،  والیبال  ملی 

20۱6 ریو حضور می یابد.
کردستانی نماینده ی شایسته ی بانوان تیم ملی 
والیبال نشسته بانوان نیز هست که برای اولین بار 
موفق شدند مجوز حضور در بازی های پارالمپیک 

را بدست آورند.
این بانوی ملی پوش سال 8۱ در حالیکه همراه با 
کاروان دانشجویی راهیان نور به مناطق جنگی سفر 
کرده بود بر اثر حادثه انفجار مین به درجه رفیع 
جانبازی نائل آمد. وی پس از این حادثه دست از 
فعالیت های گذشته اش برنداشت و حتی بر دامنه 
ی آنها نیز افزود. وی پس از چند سال فعالیت در 
رشته های مختلف سرانجام از سال 88 به تیم ملی 
والیبال نشسته بانوان دعوت شد و توانست همراه 
با تیم به افتخاراتی نظیر نشان برنز بازی های 
پاراآسیایی گوانگجو، نشان نقره مسابقات قهرمانی 
نقره  نشان  و  باشگاههای آسیا در سال 20۱۱، 
بازی های پاراآسیایی اینچئون و نیز کسب سهمیه 

پارالمپیک، دست یابد.
بدون شک این افتخار برای جامعه ورزش جانبازان 
و معلولین و به ویژه ورزش بانوان کشور بسیار 
چشمگیر است و اضافه بر آن ورزش استان کرمان 
نیز  دو نماینده شایسته به عنوان پرچم دار در 
کاروان های المپیک وپارالمپیک دارد،افتخاری که 

شاید تا سالها تکرار نشود.

زهرا نعمتی و عشرت کردستانی طلیعه داران کاروان های المپیک و پارالمپیک

بازیکنان  بندی  رده  میز  روی  تنیس  جهانی  فدراسیون 
جهان در ماه جوالی 20۱6 را منتشر کرد. بر اساس این 
فهرست، نوشاد عالمیان با ۱6 پله صعود در صدر بازیکنان 

ایرانی قرار گرفت.
در این رده بندی که امتیازات مسابقات تورهای جهانی ژاپن 
و کره جنوبی در آن محاسبه شده است، نوشاد عالمیان با 
۱6 پله صعود ضمن قرار گرفتن در رده ۱02 جهان، به صدر 
بازیکنان ایران در رنکینگ دنیا صعود کرد و برادرش »نیما« 

در جایگاه دوم ایستاد.
در رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز دیگر 
بازیکنان ایران سقوط کردند. نیما عالمیان که تا ماه پیش در 
صدر بازیکنان کشورمان بود با سه پله سقوط در مکان ۱۱۴ 
جهان ایستاد. افشین نوروزی از رده ۱98 جهان به رتبه 2۱6 
نقل مکان کرد و میدیا لطف اهلل نسبی نیز از رده 3۱۴ در 

مکان 333 جهان ایستاد.
در بخش زنان نیز ندا شهسواری که در دو تور جهانی ژاپن 
و کره جنوبی با باخت از حریفان خود حذف شده بود، با ۱6 
پله سقوط در جایگاه 270 جهان ایستاد. محجوبه عمرانی، 
مریم صامت و النا تیتارنکو دیگر نمایندگان کشورمان نیز به 
ترتیب در رتبه های 329 ، 365 و ۴87 جهان قرار گرفتند.

کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال به صعود تیمش به فینال یورو 
20۱6 اطمینان دارد. او از هواداران پرتغال خواست تا آماده 

حمایت از تیم محبوب خود شوند.
تیم ملی فوتبال پرتغال با وجود این که بازی های خوبی را در 
فرانسه به نمایش نگذاشته است. با این حال با پیروزی برابر 
لهستان در ضربات پنالتی جواز حضور در نیمه نهایی را به 

دست آورد و باید در این مرحله به مصاف ولز برود.
کریستیانو رونالدو، فوق ستاره پرتغال به هواداران تیمش قول 

داد که با پیروزی برابر ولز به فینال راه پیدا خواهند کرد.
ستاره رئال مادرید گفت: اطمینان دارم که ولز را شکست 
می دهیم و به فینال راه پیدا می کنیم. من تا االن هیچ جامی 
را با پرتغال به دست نیاورده ام و برای رسیدن به این رویای 
خود از جان مایه می گذارم و نهایت تالشم را به کار می گیرم. 
بازی سختی برابر ولز پیش رو داریم با این حال باید بگویم که 

پرتغال آماده رویارویی با هر تیمی است.
او ادامه داد: به حمایت هواداران خود نیاز داریم. ما به خود 
افتخار می کنیم هر چند انتقادات زیاد است. هواداران باید 

در هر حالتی از تیم خود حمایت کنند. ما به آنها نیاز داریم.
پرتغال در نیمه نهایی باید به مصاف ولز برود که این دیدار 

تقابل کریستیانو رونالدو با گرت بیل است.

مسـابقات بیـن المللـی پـرش با اسـب در سـه رده سـنی 
نونهـاالن، نوجوانـان و جوانان برای نخسـتین بـار همزمان 
در روزهـای عیـد فطـر در باشـگاه سـوارکاری بـام تهـران 

برگـزار می شـود.

»محمد کاظمیان« دبیر کل فدراسیون سوارکاری گفت: 
این رقابت ها در روزهای ۱7تا ۱9تیرماه و با سوارکارانی از 
کشورهای تایلند، هنگ کنگ، چین تایپه، گرجستان، هند، 

سوریه، لبنان، سنگاپور و ایران برگزار می شود.

رونالدو: اطمینان دارم فینالیست می شویم

تهران میزبان نخستین مسابقات بین المللی پرش با اسب رده های سنی

نوشاد عالمیان در صدر بهترین 
بازیکنان تنیس روی میز ایران
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بارکد 35773۸9۸ 
تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود فرا نور گستر پایا  در تاریخ 95/2/6 به شماره ثبت ۴907۱۱ 
به شناسه ملی ۱۴005787367 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 

ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع  شرکت:تهیه تولید توزیع پخش نصب راه اندازی تعمیر تجهیز و نگهداری 
فنی انواع پنل و چراغ ال ئی دی واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
–اخذ و اعطا نمایندگی در کلیه سطوح داخلی و بین المللی –اخذ وام و اعتبارات 
و خارجی  داخلی  بانکهای  اعتباری  و  مالی  موسسات  از  ریالی  و  ارزی  به صورت 
–برپایی غرفه و شرکت در  –شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
نمایشگاه های داخلی و بین المللی.انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم 

پس از اخذ مجوزهای الزم .
 مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:تهران میدان ولیعصر بلوار کشاورز پالک 5۴ طبقه 8 واحد ۱6 
جنوبی کد پستی ۱۴۱6763363  

سرمایه شرکت:مبلغ 200000000 ریال می باشد.
اولین مدیران شرکت :

آقای غالمحسین صالح  به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 396۱56082۱ 
دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه و آقای حمیدرضا صالح  به سمت مدیر عامل  
و رئیس هیئت مدیره به  شماره ملی  0079893538 دارنده ۱98000000 ریال 

سهم الشرکه به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
قبیل چک،  از  تعهداور شرکت  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضا:  دارندگان حق 
مهر  با  همراه  منفردا  عامل  مدیر  امضا  با  اسالمی  عقود  قراردادها  بروات،  سفته، 

شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه
)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد(.

33767۸/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران  

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

مجهول   : نشانی  به  الیاس کدملی 229503۱559  فرزند  عفیف  دانشور  ۱-زهره 
المکان 

مدارک پیوست : در خصوص تجدید نظر خواهی آقای حسن کمالوند بطرفیت شما 
به پیوست  این شعبه  از  به دادنامه شماره 95099766۱090337 صادره  نسبت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشود مقتضی 
است حسب ماده 3۴6 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم  مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز 
نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال 

میگردد. 
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد .

بارکد 35762055
آگهی تغییرات شرکت

 عمران اندیش رهوار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴59358 و شناسه ملی 
 ۱0۱005۱66۱6

 9۴/۱۱/2۱ مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سجاد ترکاشوند به شماره ملی 393۴700۱60 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و عضو  عامل  به سمت مدیر  به شماره ملی 0075969۱22  آقای سعید شیخی 

هیئت مدیره )خارج از شرکا(
آقای رحمن قربانی شفیعی به شماره ملی 206۴35966۴ به سمت عضو هیئت 

مدیره )خارج از شرکا(
برات سفته  از قبیل چک  بهادار و تعهداور شرکت  اوراق و اسناد  امضا کلیه  حق 
قراردادها و عقود اسالمی و قراردادهای شهرداری با امضا رئیس هیئت مدیره به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره تعیین وضعیت 
حقوقی  شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  امضا  حق 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
337674/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران

بارکد 35759703 
آگهی تغییرات شرکت

 پارس گستر جراح طب با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴79۱۴8 و شناسه 
ملی ۱۴00522985۱ 

العاده مورخ 95/۱/۱6 تصمیمات ذیل  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
اتخاذ شد:

رسول علی پور فرد به شماره ملی 0۴90۱998۱۱ با دریافت ۱35000000 ریال 
پور  علی  ایرج  و  گردید  خارج  شرکت  از  شرکت  صندوق  از  خود  الشرکه  سهم 
الشرکه  سهم  ریال   ۱5000000 دریافت  با   0۴9۱95۴956 ملی  شماره  به  فرد 
خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.سرمایه از 300000000 ریال به 

۱50000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از کاهش سرمایه :

ریال   75000000 دارای   00662۱693۱ ملی  شماره  به  نوبری  زاده  الوری  لیال 
سهم الشرکه

عباس علی پور فرد به شماره ملی 0۴9۱90۱5۱8 دارای 75000000 ریال سهم 
الشرکه

 با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده 
پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضی  توسط 

آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
337675/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران

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 95/۴6۱3هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
بهشهر     ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا رضازاده   فرزند مرتضی       بشماره 
بهشهر کد ملی 2۱8۱۴2885۱۴در در یک قطعه زمین  از  شناسنامه 20صادره 
بهشهر روستای حسین  به آدرس  به مساحت 50650/22متر  مربع  مزروعی    
آباد   به کالسه 9۱/95پالک ۱-اصلی قطعه 2واقع در اراضی حسین آباد  بخش 
۱8 ثبت بهشهر    محرز گریده است   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 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. الف95036۴3
تاریخ انتشار نوبت اول 95/3/3۱ تاریخ انتشار دوم 95/۴/۱5

 نبی اله خواجه وندی کیاسری رییس ثبت اسناد و امالک بهشهر

آگهی حصروراثت
ازدزفول  بشناسنامه657صادره  پدربراتعلی  نام  مطلق  بندری  غالمعلی  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
۱990۱۱۴95۴صادره  بشناسنامه  مطلق  بندری  آرش  مرحوم  که267/۱7/95ح 
اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ93/۱2/۱دردزفول  دزفول 
بشماره  آبادی  شاه  لقاکرمی  2-فرخ  باال)پدرمتوفی(  ۱-متقاضی  عبارتنداز 
دراین  شماره267/۱7/95ح  به  پرونده  این  شناسنامه۱358دزفول)مادرمتوفی( 
شعبه به ثبت رسیده.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه17دادگاه عمومی-مرتضی سواری

رونوشت آگهی حصر وراثت 
به کالسه  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه 5086    امیر طوقانی کروئی    
8/9۴/95این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان احمد طوقانی کروئی  بشناسنامه 2     در تاریخ 95/۱/۱ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
خرمشهر  از  زینت ش ش 695صادره  و  احمد  کروئی ف  طوقانی  رضا  ۱-محمد 

پسر متوفی 
2-محمد حسین  طوقانی کروئی ف احمد و زینت ش ش۱258صادره از بوشهر 

پسر متوفی 
3-امیر طوقانی کروئی ف احمد و زینت ش ش5086صادره از بابل پسر متوفی 

۴-فرشته طوقانی کروئی ف احمد و زینت ش ش۱088 صادره از قائم شهر دختر 
متوفی 

5-طیبه طوقانی کروئی ف احمد و زینت ش ش87صادره از خرمشهر دختر متوفی 
6-زینت جاللی کوهی مقدم ف قنبر و صدیقه  ش ش۱0 صادره از آمل همسر 

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

خواهد شد 
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل 

متن آگهی 
اعالم می  المکان  فعال مجهول  بهروز جوزی طالیی  آقای  به  بدینوسیله  احتراما   
گردد آقای داریوش کارآزموده با وکالت بهروز یادگاری و لیال جابری دادخواستی به 
طرفیت شما مبنی بر مطالبه تقدیم شعبه ۴۴ شورای حل اختالف نموده است لذا 
دعوت می گردد در جلسه رسیدگی که در مورخه ۱395/05/۱6 روز شنبه 09/30 
صبح در شعبه ۴۴ واقع در میدان عدالت دادگستری استان لرستان مجتمع حل 

اختالف امام خمینی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. 
مسئول دفتر شعبه 44 شورای امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد – سیده مریم شاهرخی 

متن آگهی 
لیال  و  حمیراگودرز  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  گودرز  خدیجه  خواهان 
دادگاه  تقدیم  ترکه  تحریر  خواسته  به  گودرز  منوچهر  و  گودرز  منیژه  و  گودرز 
های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 شورای 
آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  خمینی  امام  مجتمع  اختالف  حل 
کالسه  به  و  ارجاع  لرستان  استان  کل  دادگستری   – عدالت  میدان  امام  خیابان 
9509986693800۱۱۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/5/۱8 و ساعت 
08:30 تعیین شده است از کلیه ورثه یا نمایندگان قانونی بستانکاران و مدیونین و 
هر کس که حقی بر ترکه دارد در موعد مقرر در شورا جهت تحریر ترکه حاضر شود 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
دبیر شعبه شورای حل اختالف شعبه 26 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – سروگل بارانی. 

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم   شعبه    9۴099866۱030082۱ کالسه  پرونده 

دادگستری شهرستان  خرم آباد تصمیم نهایی شماره9۴099766۱030۱006 
معصومه حسنوند  خانم  وکالت  با  اصغر  علی  فرزند  اصغری  ایران  خانم   : خواهان 
فرزند همتعلی به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد خ مطهری سرچشمه 
جنب دفترخانه 25 طبقه سوم 09۱6363۱0۴2 – خوانده :آقای حجت اله اصغری 

فرزند علی اصغر به نشانی مجهول المکان – خواسته : صدور حکم موت فرضی
رای دادگاه : در خصوص درخواست خانم ایران اصغری فرزند علی اصغر با وکالت 
که  نموده  اعالم  الیحه خود  و  دادخواست  موجب  به  که  معصومه حسنوند  خانم 
برادرش آقای حجت اله اصغری فرزند علی اصغر که مبتال به اسکیزوفرنی )جنون 
( و تحت نظر پزشک متخصص و با سابقه بستری در بیمارستان ابن سینا و شهید 
مطهری مطیعی بروجرد بوده که حکم حجر وی موجود و پیوست است و قیومت 
وی بر عهده ایشان بوده است از تاریخ 8۴/5/25 از مرکز ابن سینا خارج متواری 
و مجهول المکان گردیده است و هیچ اثری از حیات و ممات وی مشهود نیست و 
تقاضای صدور حکم موت فرضی او را دارم .دادگاه نظر به جامع اوراق و محتویات 
پرونده و مطالب فوق و سن شناسنامه ای غایب که متولد ۱3۴۴ می باشد و تنها 
5۴ سال را دارد و هنوز ده سال تمام از آخرین خبری که از حیات وی رسیده است 
نگذشته و سن غایب نیز از 75 سال مصرحه در ماده ۱020 قانون مدنی تجاوز 
ننموده است و ایضا موضوع منطبق با هیچ یک از مواد ۱0۱9 تا ۱022 قانون مدنی 
لذا قبل ضرورت نشر آگهی موضوع ماده  امور حسبی نیست  قانون  و ماده ۱57 
۱023 قانون مدنی و تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی )به لحاظ معد اتخاذ 
تصمیم نمودن پرونده و مفقود بودن مبانی و موجبات قانونی درخواست حکم موت 
فرضی (حکم به رد درخواست صدور حکم موت فرضی غایب یاد شده را صادر و 
اعالم می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان است .
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – رضا قاسم پور. 

ابالغ 
خواهان ابراهیم  گلچوبی فیروزجاه دادخواستی به طرفیت خوانده زهرا زراعتیان 
به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان بخش بندپی شرقی شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی 
 – بندپی   – مازندران  استان  در  واقع  بندپی  دادگاه عمومی بخش  اول  به شعبه 
جاده شهید صالحی – شهر گلوگاه – جنب شهرداری شرقی ارجاع و به کالسه 
950998۱۱۱5۱00۴69 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/5/20 و ساعت 
9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
شعبه اول دادگاه عمومی بخش بندپی 

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   ۱2 شماره  شناسنامه  دارای  سروری  سارا  خانم 
950۴23/ 57 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عیسی وجدی تیمورلو بشناسنامه 7 در تاریخ 8۴/6/۱8 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
۱-خدیجه وجدی تیمورلو ش.ش ۴۱3 فرزند عیسی نسبت فرزند

2- حسین وجدی تیمورلو ش.ش ۴83 فرزند عیسی نسبت فرزند 
3- زهرا وجدی تیمورلو ش.ش 567 فرزند عیسی نسبت فرزند 

۴- نرگس وجدی تیمورلو ش.ش یک فرزند عیسی نسبت فرزند 
5- حسن وجدی تیمورلو ش.ش ۱2 فرزند عیسی نسبت فرزند 

6- سارا سروری ش.ش ۱2 فرزند فرج اله نسبت همسر 
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 57 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی احضار متهم 
ابالغ وقت دادرسی به متهم آقای مهدی احمدی فرزند یعقوب به اتهام کالهبرداری 
که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر این 
آگهی جهت رسیدگی در شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد.
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سجاد بیرانوند.

حصر وراثت
به  به شرح دادخواست  امیر مهدی فرجی دارای شناسنامه شماره 32085  اقای 
کالسه ۱/95ش/520 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ 9۴/۱2/28  توضیح داده که شادروان حمیدرضا فرجی  ش ش 73۴5 در 
الفوت آن مرحوم منحصر  بدرود زندگی گفته ورثه حین  را  اقامتگاه دائمی خود 
است به ۱-متقاضی فوق الذکر امیر مهدی فرجی نام پدر حمیدرضا ش ش 32085 
ورامین پسر متوفی 2-مریم فرجی نام پدر بهرام ش ش ۱۱7 ورامین همسر متوفی 
3-فاطمه فرجی نام پدر حمیدرضا 002۴730572تهران دختر متوفی ۴-خاطره 
انگیز فرجی  نام پدر حمیدرضا ش ش 95۱ ورامین دختر متوفی 5-مهر  فرجی 
نام پدر میرزا احمد ش ش ۱27 ورامین مادر متوفی 6-هوشنگ فرجی نام پدر 
با انجام تشریفات مقدماتی  میرزا محمد ش ش 90 ورامین پدر متوفی اینجانب 
درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد
م الف 373 رییس حوزه 1 شورای حل اختالف ورامین 

پساب تصفیه شده فاضالب هشتگرد
 به فروش می رسد

فرماندار ساوجبالغ از برگزاری جلسه برای تعیین 
تکلیف فروش پساب تصفیه شده فاضالب شهر 

جدید هشتگرد خبر داد.
ابوالقاسم پالیزگیر گفت: این جلسه با حضور روسا و 
کارشناسان امور آب، آبفا شهری،  شهرداران، جهاد 
کشاورزی، گلخانه داران و شوراهای اسالمی شهرها 

برگزار شد.
وی افزود: فاز اول تصفیه خانه هشتگرد به صورت 
آزمایشی کار خود را آغاز کرده است و طبق قانون 
دولت اجازه داده است تا تامین هزینه تکمیل فاز 
دوم این تصفیه خانه، پساب حاصله از فاز اول به 
فروش برسد. پالیزگیر تصریح کرد: شهرداری ها 
برای تامین آب فضای سبز شهری در اولویت خرید 

این آب قرار دارند.
وی با اشاره به رشد روزافزون جمعیت در این منطقه 
اضافه کرد: تکمیل فاز دوم تصفیه خانه هشتگرد به 
۱2 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و ضرورت دارد هر 

چه سریعتر نسبت به ساخت آن اقدام شود. 
پساب  مصرف  با  کرد:  اعالم  ساوجبالغ  فرماندار 
تصفیه خانه هشتگرد در بخش فضای سبز، در سهم 
زیادی از آبهای زیرزمینی صرفه جویی خواهد شد و 
آبهایی که در مصرف فضای سبز استفاده می شد به 

مصرف شرب خواهد رسید.
پالیزگیر در پایان گفت: در فصول سرما که مازاد 
برای  را  مازاد  این  نیز می توان  دارد  پساب وجود 

تغذیه سفره های زیرزمینی به کار گرفت.

تعطیلی 34 درصد واحدهای 
صنعتی مازندران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
مازندران  صنعتی  واحدهای  درصد   3۴ گفت: 

تعطیل است.
محمد محمدپور عمران در حاشیه کمیته بررسی 
تسهیل و رفع موانع تولید در بنگاه های کوچک 
و متوسط صنعتی و معدنی و طرح های نیمه تمام 
بیش  در جمع خبرنگاران گفت:  استان  صنعتی 
استان  نفر در  باالی 50  از ۱700 واحد صنعتی 
واحدها  این  درصد  که 3۴  دارد  وجود  مازندران 

تعطیل است. 
وی افزود: 28 درصد واحدهای تعطیل مربوط به 
دولت قبل بوده و فقط 6 درصد که ۱00 واحد 
صنعتی را شامل می شود در دولت تدبیر و امید 
بوده که این ریزش با راه اندازی 5۴0 واحد جدید 
جبران شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
مازندران با اشاره به اخذ رتبه هفتم سازمان صنعت، 
معدن تجارت مازندران در میزان بهره برداری از 
واحدهای صنعتی در کشور، تصریح کرد: در سال 
گذشته بیش از  ۴0 درصد رشد سرمایه گذاری را 

در استان شاهد بودیم.

بندرعباس  تاکسیرانی  گسترش چتر حمایتی 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بندرعباس از ارایه دومین 

بسته حمایتی تاکسیرانان همزمان با عید سعید فطر خبر داد.
بندرعباس،  بین الملل شهرداری  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
برخی  ارایه  از  کرد: پس  اظهار  این خبر  اعالم  با  اخالقی  حسین 
اکنون  تاکسیرانی،  حمایتی  بسته  در  تاکسی ها  مصرفی  اقالم  از 
بر  تاکسیرانان  از  حمایت  راستای  در  بسته  دومین  ارایه  شاهد 

اساس سیاست های این سازمان هستیم.
و  باطری  الستیک،  توزیع  حمایتی  بسته  دومین  در  افزود:  وی 
تاکسیرانان  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  مناسب  قیمت  با  روغن 
پرتالش و خدوم شهر بندرعباس می توانند از آن بهره مند شوند.

اینکه  بیان  با  مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بندرعباس 
اختیار  در  رایگان  صورت  به  هوا  فیلتر  همچنین  بسته  این  در 
تداوم  از  هدف  داد:  ادامه  گرفت،  خواهد  قرار  شهر  تاکسیرانان 
این کار حمایت از تاکسیرانان زحمتکش در جهت ارتباط مؤثر و 

نزدیک تاکسیرانی با آنان است.
این قشر خدوم و پاسخگویی  اخالقی تصریح کرد: رفع مشکالت 
به خواسته های تاکسیرانان، در توسعه و جذب سهامداران جدید 

نقش اساسی و مؤثری دارد.
کافی  تسهیالت  اعطای  و  مناسب  زمینه های  ایجاد  با  گفت:  وی 
برای جایگزین سازی خودروهای مناسب با خودروهای فرسوده و 
در  بندرعباس  تاکسیرانان شهر  به  بیشتر  ارائه خدمات هر چه  با 
سال جاری، کمک قابل توجهی به تقویت ناوگان تاکسیرانی شهر 

بندرعباس خواهد شد.

راه اندازی کارخانه تولید شیر خشک
 در آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی دستور پیگیری راه اندازی کارخانه تولید 
شیر خشک در استان را صادر کرد.

دامداران  مشکالت  و  مسائل  بررسی  جلسه  در  سعادت  قربانعلی 
سالن  در  که  آذربایجان غربی  استان  شیر  تولید  کارخانه های  و 
حمایت  لزوم  بر  تاکید  با  یافت،  ترتیب  استانداری  جلسات 
همفکری  و  کمک  با  گفت:  استان  شیر  صنایع  و  دامداران  از 
تولید،  مسئوالن، پیگیر رفع مسائل و مشکالت موجود در زمینه 
جمع آوری و توزیع شیر در استان هستیم و امیدواریم بتوانیم با 
صنعت  رونق  به  ناصحیح،  رویه های  برخی  اصالح  و  هم اندیشی 

شیر و توسعه و تجهیز دامداری ها در استان کمک کنیم.
مراکز  و  دامداران  از  شیر  خرید  مشکالت  درباره  سعادت 
خرید  موضوع  کرد:  اظهار  نیز  کارخانه ها  توسط  شیر  جمع آوری 
تجهیز  همچنین  و  کارخانه ها  توسط  مرحله ای  دو  بصورت  شیر 
ارتقای  برای  شیرسردکن  سیستم های  به  شیر  جمع آوری  مراکز 
کیفیت و جلوگیری از آلودگی های میکروبی، در دستور کار قرار 
از  عمده ای  بخش  اقدامات،  این  با  داریم  انتظار  و  گرفت  خواهد 
استان  در  شیر  تولیدکنندگان  و  دامداران  به  مربوط  مشکالت 

مرتفع شود.
موارد  دیگر  از  استان  در  خشک  شیر  تولید  کارخانه  راه اندازی 
آذربایجان غربی  استان  مقام عالی  که  بود  جلسه  این  در  مطروحه 
را  این طرح، دستور پیگیری آن  اجرایی شدن  از  استقبال  ضمن 

صادر کرد.

برنامه  بیشتر  توجه  خواستار  کرج  شهردار 
های توسعه ای کشور به نهاد مدیریت شهری 
شهرداری  و  شوراها  جایگاه  ارتقاء  با  تا  شد 
های  حوزه  در  شده  اندیشیده  تمهیدات  ها، 
محقق  نیز  محلی  سطح  در  کشور،  عمومی 

شود. 
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، 
علی ترکاشوند در نشستی که به منظور انعقاد 
تفاهم نامه حقوق بشر میان معاون حقوق بشر 
کرج  شهری  مدیریت  و  دادگستری  وزارت 
در شورای اسالمی شهر برگزار شده بود این 
مطلب را بیان و عنوان کرد: تمهیداتی که در 
حوزه عمومی کشور اتخاذ و اجرایی می شود 
با همکاری و مساعدت شورا ها و شهرداری ها 
آثار مثبت و گسترده ای تری را برای جامعه 

به همراه دارد.
شهردار کرج اظهار داشت: نظام برنامه ریزی 
ارشد  مسئوالن  سوی  از  باید  ملی  سطح  در 
سهم  که  گیرد  انجام  ای  گونه  به  کشوری 
دیده  به خوبی  آن  در  نیز  دولت های محلی 

شود.
نامه بین  با اشاره به امضای تفاهم  ترکاشوند 
شورای اسالمی شهر و شهرداری کرج و وزارت 
دادگستری بیان کرد: انتظار می رود مواردی 
که به نوعی مرتبط با حقوق شهروندی است و 
در سطوح محلی از طریق شوراها و شهرداری 
معاونت  توسط  اجراست،  و  پیگیری  قابل 

مسئوالن  به  دادگستری  وزارت  بشر  حقوق 
های  همکاری  و  کرده  پیدا  انتقال  ذیربط 
متقابل گسترده ای در این زمینه تحقق یابد. 
این مسئول ارشد شهری خاطر نشان کرد: در 
بخشی از برنامه سوم و چهارم توسعه کشور به 
مدیریت شهری پرداخته شده است لیکن باید 
این امر در سایر برنامه ها نیز استمرار داشته 

به  و  باشند  تا تمهیدات مکمل یکدیگر  باشد 
کمک  ها  شهرداری  و  شوراها  جایگاه  ارتقاء 

نماید.
اینکه اکنون 70  به  با توجه  افزود:  ترکاشوند 
هستند  شهرها  ساکن  کشور  جمعیت  درصد 
انتظار می رود به مساله مدیریت شهری و نهاد 
مقدس شوراها توجه ویژه تری شود تا این دو 
بتوانند  دستگاه تصمیم گیر و خدمات رسان 
را که  برنامه های راهبردی خود  و  تمهیدات 
افزایش  و  شهرنشینی  زندگی  ارتقاء  موجب 
نمایند.  اجرایی  شود،  می  شهروندان  آسایش 
شد:  یادآور  پایان  در  کرج  کالنشهر  شهردار 
مثبت  دوره چهارم شوراها همکاری های  در 
و راهبردی با معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری انجام شده است که این امر موجب 
شهروندی  حقوق  احیای  بحث  در  تا  شده 
با  امیدواریم  و  باشیم  موثری  اقدامات  شاهد 
اقدامات  اینگونه  نامه سطح  تفاهم  این  انعقاد 
ارتقاء پیدا کند و خروجی های اساسی را برای 

کالنشهر کرج به همراه داشته باشد.

شهردار کرج:

»مدیریت شهری« در برنامه های توسعه ای کشور ویژه دیده شود
خبر خبر

نشست  در  آقاخاني«  الرضا  »عبد  سردار 
خبري تیرماه با اصحاب رسانه به تشکیل 
اهتمام  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قرارگاه 
مذکور  موضوع  به  فرماندهي  این  جدي 
اشاره کرد و گفت: یکي از ماموریت هاي 
امسال  ماهه  سه  در  استان  پلیس  مهم 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز بود که قدم هاي 
و  برداشته شد  نیز  زمینه  این  موثري در 
۱95 دستگاه خودروي سبک و سنگین و 
اتوبوس حامل کاالي قاچاق توقیف و بالغ 
بر 230 میلیارد ریال کاالي قاچاق کشف 
و به اداره اموال تملیکي تحویل شده است. 
وي از افزایش800 درصدي تشکیل پرونده 
هاي قاچاق با ارزش پنج میلیارد ریال و 
تشکیل  درصدي   ۴7 افزایش  همچنین 
میلیون  یکصد  باالي  قاچاق  هاي  پرونده 
ریال در پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي 
کل  مجموع  در  گفت:  و  داد  خبر  استان 
پرونده هاي قاچاق طي سه ماهه امسال 
و  یکهزار  و  داشته  افزایش  درصد   ۱002
8۴ نفر متهم در این زمینه دستگیر شدند 
به  قاچاق کاال  نشان مي دهد  آمارها  که 
یک چالش جدي و ماموریت حساس براي 

نیروي انتظامي تبدیل شده است و ما باید 
در این زمینه برنامه هاي قوي و منسجم 

تري داشته باشیم. 
این مقام مسئول سپس به موضوع اجراي 
طرح ویژه امنیت اخالقي و اجتماعي که 
از اول خرداد ماه کلید زده شده بود اشاره 
این طرح  کردن  توصیف  موفق  با  و  کرد 
امنیت  طرح  اول  مرحله  داشت:  اظهار 
اخالقي و اجتماعي با محوریت برخورد با 
اراذل و اوباش اجرا شد و بعد از برخورد 
به  و  اوباش  و  اراذل  مخوف  شبکه  دو  با 
هالکت رسیدن دو نفر از آنان در درگیري 
با ماموران ، شاهد خود معرف شدن تعداد 
افراد بودیم که نشان  این گونه  از  زیادي 
دهنده تاثیر مستقیم برخورد پلیس بوده و 

این اقدامات همچنان ادامه دارد. 
وي افزود: همچنین در ادامه این طرح 20 
ایستگاه جدید امنیت اخالقي و اجتماعي 
ارائه  رویکرد  با  اصفهان  شهر  سطح  در 
مشاوره و ارشاد به افراد هنجار شکن راه 
تماس  شاهد  آن  از  پس  که  شد  اندازي 
هاي اعالم رضایت مردم و خانواده ها  از 

این ایستگاه ها بودیم. 

پاکسازی مناطق جرم خیز شهر اصفهان

استاندار کردستان گفت: دستگاه های اجرایی و اتاق 
بازرگانی استان کردستان بایستی هرچه سریعتر برای 
تعیین تکلیف کردن وضعیت زمین نمایشگاه دائمی 

استان اقدامات الزم را به عمل آورند. 
عبدالمحمد زاهدی در جلسه شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی استان کردستان که در محل سالن 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  استانداری  گمنام  شهدای 
با توجه به لزوم اهمیت حمایت از بخش خصوصی 
مجلس  در  استان  مردم  نمایندگان  حضور  مسلما 
شورای اسالمی در جلسات شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی با هدف بررسی موانع و مشکالت 
پیش روی بخش خصوصی در مسیر توسعه استان به 

رفع این نارسایی ها کمک خواهد کرد.
وی افزود: دستگاه های اجرایی و اتاق بازرگانی استان 
کردستان بایستی هرچه سریعتر برای تعیین تکلیف 
کردن وضعیت زمین نمایشگاه دائمی استان اقدامات 
از  دیگر  بخشی  در  زاهدی  آورند.  عمل  به  را  الزم 
تولید  به وضعیت  لزوم توجه  به  اشاره  با  سخنانش 
و توزیع مصالح ساختمانی در استان، تصریح کرد: 
ارتقا  برای  کنندگان  توزیع  و  کنندگان  تولید  همه 
سطح کمی و کیفی ساخت و سازها بایستی قوانین 
و مقررات استانداردسازی را برای تولید و عرضه مصالح 
ساختمانی مورد نظر قرار دهند و دستگاه های اجرایی 

و نظارتی نیز برخورد قاطعانه ای با واحدهای متخلف 
داشته باشند. وی بیان کرد: متاسفانه در سال های 
اخیر به دلیل افزایش بی رویه ساخت و سازهای غیر 
مجاز در جامعه و عدم توانایی مالی برای تامین مصالح 
ساختمانی با کیفیت و مرغوب از سوی مردم گرایش 
به سمت مصرف مصالح ساختمانی نامرغوب و فاقد 
استاندارد بیشتر شده و شاهد ساخت و سازهای فاقد 
کیفیت مناسب هستیم که باید با جدیت با این وضعیت 
برخورد صورت گیرد. استاندار کردستان ضمن تاکید بر 
ساماندهی وضعیت حمل و نقل مصالح ساختمانی در 
مناطق شهری استان، در ادامه سخنان خود جانمایی 
و تاسیس شهرک تخصصی تولید و عرضه مصالح 
ساختمانی با مشارکت بخش خصوصی  در سنندج را 
خواستار شد. وی گفت: دستگاه های نظارتی و موسسه 
استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کردستان باید 
با افزایش کنترل خود با واحدهای تولیدی متخلف 

برخورد قاطعانه داشته باشند.
زاهدی نظارت جدی تر مهندسین ناظر را از ارکان 
مهم در ارتقا سطح کمی و کیفی در مراحل مختلف 
ساخت و سازها برشمرد و در ادامه تصریح کرد: در واقع 
مهندسین ناظر بر حسب وظیفه شغلی خود باید مانع 
از مصرف مصالح ساختمانی فاقد کیفیت در ساخت و 

سازها شوند.

استاندار کردستان تاکید کرد:

تعیین تکلیف وضعیت زمین نمایشگاه دائمی 



شهرستان هاسه شنبه 15 تیر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 93273

آگهی مزایده
به شرح پرونده اجرایی کالسه 9404016527000055 این اداره علیه اقای ماکوان میرانی )وام گیرنده( 
به و آقای ناصر میرانی )راهن( به آدرس جوانرود فرهنگیان فاز یک خیابان 20 متری  برابر سند رهنی 
شماره 19555 مورخه 1389/10/26 و 1393/10/10دفترخانه 46 جوانرود مبلغ 3/990/768/227 ریال 
بابت اصل طلب به انضمام تاخیرو .... و مبلغ 199/538/411 ریال بابت نیم عشر اجرایی و حق مزایده 
متعاقبا در روز مزایده اعالم خواهد شد، به بانک تجارت شعبه جوانرود و به صندوق دولت بدهکار می 
باشد و در ازاء دین که اعیانی وثایق ذکر شده در سند بترتیب 1( ششدانگ یکباب خانه بمساحت 166 
متر مربع پالک شماره 2226 فرعی از پالکهای تجمیعی1428و1219 فرعی از128 فرعی از یک اصلی 
جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه ذیل ثبت 2423 صفحه 317 دفتر 13/13 شماره دفترچه مالکیت 
168108 بنام آقای ناصر میرانی فرزند کیکاووس صادر گردیده است 2( ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی بمساحت پانزده هزار و چهارصد و هفتاد و سی و پنج صدم متر مربع پالک شماره 49 فرعی از 
34 اصلی بیوندسفلی واقع در بخش 13 کرمانشاه ذیل ثبت 4464 صفحه 284 دفتر 13/37 به شماره 
مالکیت 274543 ملکی بنام آقای ماکوان میرانی فرزند ناصر )محل طرح مرغداری( 3(: کارخانه و 
تاسیاست و ماشین آالت و تجهیزات منصوبه در آن با حدودات اربعه مندرج در سند با جمیع متعلقات 
و منضمات شرعیه و عرفیه  آن به انضمام آب و برق و گاز منصوبه له بانک ملی شعبه جوانرود گذاره 
شده است که به علت عدم ایفای تعهد و پرداخت اقساط منجر بصدور اجراییه به کالسه فوق الذکر 
در این اداره شده که اوراق الزم االجراء برابر مقررات ابالغ گردیده است و طبق نظر کارشناس محترم 
دادگستری ارزش اعیان به احتساب امتیاز برق و .... جمعا 1(: ششدانگ پالک 2226 فرعی از پالکهای 
تجمیعی 1428و1219 فرعی از 128 فرعی از یک اصلی ملکی آقای ناصر میرانی طبق نظریه کارشناس 
دادگستری 2/250/000/000 ریال 2(: ششدانگ یک قطعه زمین زراعی پالک 49 فرعی 34 اصلی بیوند 
سفلی ملکی آقای ماکوان میرانی طبق نظریه کارشناسی، کارشناس دادگستری مبلغ 6/047/174/000 
ریال )مرغداری محل طرح( 3(: کارخانه و تاسیاست و ماشین آالت مبلغ 982/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده است. و در اجرای ماده 121 آیین نامه اجراء مزایده در روز یکشنبه مورخه 1395/05/03 از 
ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود واقع در خیابان 22 بهمن از 
طریق مزایده حضوری و نقدی به فروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه ارزیابی 9/279/174/000 ریال 
شروع شده و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد. طالبین می توانند در روز 
یکشنبه مورخه 1395/05/03 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند، بدهی 
آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری به عهده 
برنده مزایده است و طبق ماده 40 اصالحی آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی الزم االجراء هزینه های 
بازداشت و حفاظت 5 درصد اجرایی و حق مزایده به عهده متعهدان و به استناد ماده 126 اصالحی آیین 
نامه مذکور و چنانچه ملک و متعلقات در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند ملک مذکور با دریافت 5 
درصد اجرایی و حق مزایده به مبلغی که مزایده از آن شروع شود پس از دریافت مابه التفاوت قیمت 
به بستانکار واگذار خواهد شد چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر متقربه باشد، مزایده 
روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و همان ساعت انجام میشود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق 

مقررات وصول خواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی جوانرود – عزیزی

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 95/۴360هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
بهشهر     ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای 
حسین         سید  فرزند  پیشنمازی  فرهاد  سید  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
بشماره شناسنامه 908صادره از بهشهر کد ملی 2۱80۱5092۱در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ  در یک قطعه باغ  با بنای احداثی   به مساحت 52۴55/6متر  مربع 
به آدرس بهشهر روستای حسین آباد     به کالسه 93/667پالک 82اصلی قطعه 
2واقع در اراضی ساحلی بخش ۱8 ثبت بهشهر    محرز گریده است   لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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. الف9503639

تاریخ انتشار نوبت اول 95/3/3۱ تاریخ انتشار دوم 95/۴/۱5
 نبی اله خواجه وندی کیاسری رییس ثبت اسناد و امالک بهشهر 

دادنامه 
پرونده کالسه 93099866۱2۴0۱060 شعبه ۱06 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
نهایی شماره 95099766۱۴000۱05 شاکی  ( تصمیم  آباد )۱06 جزایی سابق 
:محمد بلندین فرزند حاجیعلی به نشانی خرم آباد کمربندی خ ابوذر جنب پارک 
منزل بلندین – متهم : آقای سام سپهوند به نشانی شهرستان خرم آباد – اتهام : 

سرقت مستوجب تعزیر 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای سام سپهوند فرزند روح اله اهل خرم آباد و 
آقای  موضوع شکایت  نقد  وجه  تومان  میلیون  ده  بر سرقت  دائر  المکان  مجهول 
محمد بلندین فرزند حاج علی اهل و مقیم خرم آباد با وکالت خانم کبری پاپی با 
توجهبه مفاد اوراق و مندرجات پرونده و گزارش مامورین نیروی انتظامی و کیفر 
خواست صادره و تحقیقات انجام گرفته و اظهارات شهود و مطلعین و سایر قرائن 
و امارات قانونی منعکس و مضبوط در پرونده اتهامش محرز و مسلم تشخیص فلذا 
مستندا به مواد ۱60 و ۱7۴ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱392 و مواد 656 و 
667 قانون بخش تعزیرات مصوب ۱375 با اصالحات بعدی متهم موصوف را به 
هفت ماه حبس و بیست ضربه شالق در اجرای احکام کیفری و به رد مال مسروقه 
در حق شاکی محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  انقضا  با  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل 

اعتراض در دادگاه تجدید نظر لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد – خیر علی کرمی عالم . 

بارکد 35760362 
آگهی تغییرات شرکت 

و شناسه  ثبت ۴79۱۴8  به شماره  با مسئولیت محدود  پارس گستر جراح طب 
ملی ۱۴00522985۱ 

 95/۱/۱5 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس علی پور فرد به شماره ملی 0۴9۱90۱5۱8 به 

سمت مدیر عامل
لیال الوری زاده نوبری به شماره ملی 00662۱693۱ به سمت رئیس هیئت مدیره 

برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهداور با امضا مشترک مدیر عامل و رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره تعیین وضعیت 
حقوقی  شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  امضا  حق 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
337676/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران

بارکد 35761052
 آگهی تغییرات شرکت

 پارس گستر جراح طب با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴79۱۴8 و شناسه 
ملی ۱۴00522985۱ 

العاده مورخ 95/۱/۱5 تصمیمات ذیل  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
پرداخت  با   00662۱693۱ ملی  شماره  به  نوبری  زاده  الوری  لیال  شد:  اتخاذ 

75000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
عباس علی پور فرد به شماره ملی 0۴9۱90۱5۱8 با پرداخت 75000000 ریال 

به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
افزایش پیدا  از مبلغ ۱50000000 ریال به 300000000 ریال  سرمایه شرکت 

کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک  ازشرکا پس از افزایش سرمایه:

ریال  دارای ۱35000000  ملی 0۴90۱998۱۱  به شماره  فرد  پور  علی   رسول 
سهم الشرکه

ایرج علی پور فرد به شماره ملی 0۴9۱95۴956 دارای ۱5000000 ریال سهم 
الشرکه

ریال   75000000 دارای   00662۱693۱ ملی  شماره  به  نوبری  زاده  الوری  لیال 
سهم الشرکه

عباس علی پور فرد به شماره ملی 0۴9۱90۱5۱8 دارای 75000000 ریال سهم 
الشرکه

با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
337677/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران

بارکد 3575۸06۸ 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  و شناسه  ثبت 37۱072  به شماره  با مسئولیت محدود  تجارت وی   سیف 
 ۱0320۱968۱8

 9۴/۱2/22 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
علیرضا آذر پژوه به شماره ملی 00۴۱67۱570 بسمت رئیس هیئت مدیره 

طه آذر پژوه به شماره ملی 00682۴309۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
حسین شکوهی به شماره ملی 29۴958۴276 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره 
محمد حسین صادقی به شماره ملی 2297292732 بسمت عضو هیئت مدیره 

هیئت  عضو  بسمت   003929286۱ ملی  شماره  به  تفرشی  پور  هاشمی  عاطفه 
مدیره 

کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته ها و اسناد تعهداور و رسمی و قراردادها 
با امضا مدیر عامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی 
و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا و با مهر 

شرکت معتبر میباشد.
تعیین سمت  و  انتخاب  امضا  تعیین وضعیت حق  تصمیمات  این مستند  ثبت  با 
هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
337672/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران

بارکد 3576305۸ 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و  ثبت ۴2۴707  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  کوشا  کیان صدر   
 ۱03207652۱8

العاده مورخ 95/۱/28 تصمیمات ذیل  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
اتخاذ شد:

 00772۴3۱7۱ ملی  کد  با  نجدی  محسن  آقای  و  اعالم  منحل  مذکور  شرکت 
پارک  روبروی  شمالی  قباد  الله  خ  تهرانسر  نشانی  به  تصفیه  مدیر  سمت  به 
پستی  کد  شماره  به   8 واحد  اول  طبقه   8A بلوک  نژاد  هاشمی  مجتمع  نرگس 

۱38793790۴ انتخاب شد.
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  انحالل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل 

دسترس میباشد.
337673/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران

تاریخ انتشار:1395/04/15

اجراي موفقیت آمیز پروژه تعویض و نوسازي سیستم 
کنترل  در خط برش سبک نورد سرد  فوالد مبارکه

اعالم  با  نوردسرد  نت  فرآیند  کنترل  بهادری-اصفهان-کارشناس 
این خبر گفت: سیستم کنترل قدیمي مبتني بر plc هاي قدیمي 
»وستینگهاوس« متعلق به چند دهه پیش بود که در مجموع ۱۴00 
ورودي خروجي را کنترل مي نمود، ضمن این که  به دلیل عدم وجود 
HMI در خط مشکالت زیادي را به دلیل عدم اطالعات کافي و آنالین 
از شرایط تجهیزات در خط بوجود مي آورد که این امر اجراي این پروژه 

را ضروري نمود. 
رضا دراهکي افزود: بدین منظور جهت تبدیل این سیستم به سیستم 
هاي زیمنس طراحي هاي مربوطه بر اساس plcs7 و با استفاده از  
Remot/i/oجهت جمع آوري سیگنالها و ارتباط با  CPU در نظر 
گرفته شد، ضمن اینکه استفاده از یک PLC مدل S7-۴۱۴ شرکت 
زیمنس و 5 عدد کامپیوتر صنعتي شامل ۴ عدد  HMI و یک عدد 

ES براي خط نیز پیش بیني شد.
کارشناس کنترل فرآیند نت نوردسرد یادآور شد: در این طرح از نرم 
استفاده  زیمنس  جدید  ویرایش   WinCC و   STEP7 افزارهاي 
گردید، همچنین در این ساختار براي سیستم کنترل از یک شبکه 
اترنت صنعتي مستقل براي ارتباط PLC با HMI استفاده شده است 
و نکته قابل توجه در انجام این طرح عدم استفاده از تابلو  »مارشالینگ« 
یا تابلو  واسط مي باشد که نتیجه آن حذف تابلوها و کابل کشیهاي 

اضافي در اتاق برق است.
جمشید ذوالفقاربیک کارشناس برق و اتوماسیون خطوط نهایي نیز در 
ادامه به مزایاي عمده انجام این پروژه و جایگزیني سیستم کنترل جدید 
اشاره نمود و گفت: استفاده از تکنولوژي روز جهت کنترل و مانیتورینگ 
سیستم با رعایت استانداردهاي جدید، یکسان سازي سیستم کنترل بر 
اساس تکنولوژي »سیماتیک زیمنس«، ایجاد امکان ارتباط شبکهاي 
ساده با سیستمهاي کنترل جدید، ایجاد سیستم جامع مانیتورینگ 
ونقطه  پارامترها  تغییر  آالرم،  مدیریت  گزارشگیري،  انواع  قابلیت  با 
تنظیمات و امکان عیب یابي سریع و تشخیص خطا در حداقل زمان 

ممکن و آدرسدهي دقیق محل خطا از جمله این مزایا بشمار مي آید.

ثبت درخت کهنسال گز طبس در فهرست
 میراث طبیعی- ملی

کارشناس ثبت میراث طبیعی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی، گفت: درخت سرو کهنسال خرو به شماره 3۱8 و در مورخ 

95.02.08 در فهرست آثار طبیعی- ملی ثبت شد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان، زهرا رضایی ملکوتی، گفت: در حاشیه بلوار منتهی به امامزاده حسین بن 
موسی الکاظم )ع( تک درخت گز کهنسالی قرار گرفته که باصالبت و استوار 
خودنمایی می کند. وی با بیان اینکه سرشاخه های خشک این درخت گویای 
خشکسالی های سال های گذشته است، افزود: طبق تحقیقات محلی این 
منطقه قبال جنگلی از درختچه ها و درختان گز بوده که همه بجز این گز از 
بین رفته اند. کارشناس ثبت میراث طبیعی، با اشاره به اینکه حفره ای در ضلع 
غربی درخت وجود دارد که داخل آن از سنگ و قرآن و دعا پر شده است، 
تصریح کرد: مردم به جهت حاجت گرفتن و نذر و نیاز به این منطقه می آیند 

و به آن دخیل می بندند.
رضایی خاطرنشان کرد: طبق قانون، پس از ثبت یک اثر طبیعی، همه نهادها، 
ارگان ها و مردم باید در جهت حفظ و نگهداری آن بکوشند در این میان مانند 
همیشه نقش مردم در این امر مهم، اساسی و قابل توجه است به گونه ای که 
حافظان اصلی آثار طبیعی، دوستداران میراث کهن و میراث طبیعی کشور 

خواهند بود.

میزبانی ۲000 فالمینگو در تاالب
 سولدوز نقده

ارومیه- خبرنگار پیام زمان: رئیس اداره حفاظت 
محیط  زیست نقده گفت: تاالب سولدوز نقده از 

2هزار فالمینگو میزبانی می کند.
فرامرز سفری اظهار داشت: تاالب های شهرستان 
نقده امسال نیز پذیرای فالمینگوها هستند که در 
این خصوص 2 هزار فالمینگو امسال مهمان تاالب 

سولدوز هستند.
وی با بیان اینکه این فالمینگوها با گرم شدن هوا 
مناسب  تغذیه  نقده شده اند،  سولدوز  تاالب  وارد 
این  تا  شده  سبب  تاالب  این  در  فالمینگوها 
تابستان  برای  را  تاالب  این  فالمینگوها هر ساله 

گذرانی انتخاب کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط  زیست نقده بابیان اینکه 
آغاز شده است،  نیز  این فالمینگوها  تخم گذاری 
اذعان داشت: تاالب سولدوز مکان مناسبی برای 

تخم  گذاری فالمینگوها محسوب می  شود.
این مسؤول با بیان اینکه امسال شاهد رهاسازی 
آب سدهای این شهرستان به تاالب ها بودیم، ادامه 
داد: این امر سبب شده تا امسال تاالب های پرآبی 

داشته باشیم.
سفری بر همکاری هر چه بیشتر مردم در حراست 
از محیط زیست تاکید کرد و اظهار داشت: الزم 
در  نیز  گردشگران  و  شهرستان  این  مردم  است 
این  کنار  در  زیست  محیط  از  حفاظت  راستای 

تاالب ها کوشا باشند.
رئیس اداره حفاظت محیط  زیست نقده ادامه داد: 
فالمینگوها از 90 تا ۱.5 متر بلندی دارند که غذای 
آنها حلزون و گیاهان آبی است که به صورت دسته 

جمعی زندگی می کنند.

صدور مجوز تاسیس مهدکودک در بند 
زنان زندان های استان مرکزی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از صدور مجوز 
اداره کل  نسوان  بند  در  مهدکودک  تاسیس 
زندان های استان برای نخستین بار در کشور خبر 
داد. بهروز رفیعی گفت: برای نخستین بار در کشور 
و طی توافقات صورت گرفته با اداره کل زندان های 
استان مرکزی، مجوز تاسیس مهدکودک پرندگان 
توسط  زندان ها  اداره کل  نسوان  بند  در  مهاجر 

بهزیستی صادر شد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در بند نسوان 
شاهد نگهداری کودکان همراه با مادرانشان هستیم، 
به منظور پیشگیری از آسیب هایی که ممکن است 
برای این کودکان در ندامتگاه داشته باشد، طی 
توافقات صورت گرفته با مسؤوالن زندان راه اندازی 
یک باب مهدکودک در زندان اراک در دستور کار 
قرار گرفت که با صدور مجوز شاهد آغاز به کار 
با هفته بهزیستی برای  این مهدکودک همزمان 

نخستین بار در کشور خواهیم بود.

خبرخبر

به  شرقی  آذربایجان  دامپزشکی  مدیرکل 
مناسبت ۱3 تیرماه، روز ملی مبارزه با بیماری 
های قابل انتقال بین حیوان و انسان، اهمیت 
دامپزشکان را در کنترل و پیشگیری از بروز و 
شیوع این بیماری ها در جوامع انسانی بسیار 

مهم توصیف کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی 
بهداد  امیرحسین  دکتر  شرقی،  آذربایجان 
به  شرقی  آذربایجان  دامپزشکی  مدیرکل 
های  بیماری  با  مبارزه  ملی  روز  مناسبت 
مشترک بین حیوان به انسان  گفت: در طی 
۱0 سال اخیر حدود 75 درصد بیماری های 
عفونی باز پدید که انسان را مبتال می سازد 
دارای منشاء حیوانی بوده و همچنین اپیدمی 
های اخیر مانند آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
های  بیماری  به  توجه  اهمیت  جهان  در 
بیماری  این  ایجاد و گسترش  حیوانات را در 

ها در بین انسان ها نشان می دهد.
وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور و 
اداره کل دامپزشکی استان در راستای پیروی 

های  بیماری  کنترل  های جهانی  از سیاست 
دامی بویژه بیماری های مشترک بین انسان 
دامی  ملی  از سرمایه  نیز صیانت  و  و حیوان 
کشور و بهداشت عمومی جامعه حداکثر توان 
علمی و عملی و اجرائی خود را در چارچوب 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرائی نمودن 

علی  دامی  های  بیمای  کنی  ریشه  و  کنترل 
الخصوص بیماری های مشترک قرارداده است
وی افزود: در زمینه کنترل این بیماری ها با 
تالش های مستمر پرسنل خدوم دامپزشکی 
استان در پایان سال 9۴ نسبت به پایان سال 
پیدا  به موفقیت های چشمگیری دست   93

کاهش  به  توان  می  جمله  آن  از  که  کردیم 
کاهش  گاوی،  سل  بیماری  درصدی   68
25درصد بیماری هاری و کاهش 25درصدی 
که  کرد  اشاره  انسانی  مالت  تب  بیماری 
و  کنترل  راستای  در  بزرگی  بسیار  قدمهای 
در  باشد.  می  ها  بیماری  این  از  پیشگیری 
که  مالت  تب  بیماری  های  بیماری  این  بین 
بهداشت عمومی جامعه را تحت مخاطره قرار 
از  بسیاری  های  هزینه  سالیانه  و  دهد  می 
تحمیل  جامعه  به  مبتال  افراد  درمان  بابت 
می شود، دامپزشکی استان در سال گذشته 
این  شیوع  میزان  واکسیناسیون  با  توانست 
تا  استان  انسانی  جوامع  بین  در  را  بیماری 

25 درصد کاهش دهد.
و  خدا  به  امید  با  گفت:  پایان  در  بهداد 
استان  اجرائی  ارشد  مسئولین  حمایتهای 
قدم  توانیم  می  الزم،  های  اعتبار  تامین  و 
و  کنترل  راستای  در  تری  موثر  و  بهتر  های 
های  بیماری  کنی  ریشه  حتی  و  پیشگیری 

مذکور برداریم.

ضرورت توجه به پیشگیری در مواجهه با بیماری های مشترک دام و انسان

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل   
کیلومتر   700 در  گفت:  گلستان  استان 
از اراضی جنگلی استان گلستان در کنار 

مزارع کشاورزی آتش بر اجرا شده است.
مدیریت  جلسه  در  قزلسفلو  ابوطالب 
مدیران  حضور  با  گلستان  استان  بحران 
کرد:  اظهار  استان  اجرائی  دستگاه های 
یکی از مهم ترین مشکالت استان گلستان 
کاهش  و  است  ها  جنگل  سوزی  آتش 
رطوبت و وجود جنگل های سوزنی برگ 
در مناطق خشک و زمین های زراعی در 
مجاورت جنگل ها از مهم ترین عوامل بروز 

آتش سوزی در استان است.
تخصیص  محدودیت  علت  به  افزود:  وی 
پیشگیری  و  مهار  اجرای  برای  اعتبارات 
و  هستیم  مواجه  مشکل  با  آتش سوزی 
در سال گذشته از اعتبارات ملی تنها 2۴ 
درصد و از اعتبارات استانی ۴7 درصد به 
استان اختصاص یافته که بسیار کم است.

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
سال  در  کرد:  تصریح  گلستان  استان 
گذشته استان گلستان نخستین استان در 
تعداد وقوع حوادث آتش سوزی در کشور 
بود اما خوشبختانه با همکاری مدیران و 
مسئوالن و نیروهای مردمی و دستگاه ها 

سوزی  آتش  وسعت  نظر  از  را   ۱9 رتبه 
داشتیم.

قزلسفلو گفت: برای استفاده از دیده بان 
های محلی و نیز از کمک جوامع محلی  
اینکه 5 هزار  به  با توجه  و  بهره گرفتیم 
استان در  از جنگل های  و 800 کیلومتر 
در  بر  آتش  است،  کشاورزی  مزارع  کنار 
700 کیلومتر از اراضی جنگلی استان اجرا 

شده است.
و  مرمت  برنامه ریزی  کرد:  اظهار  وی 
دسترسی  مسیرهای  و  جاده ها  بازسازی 
در داخل جنگل ها ایجاد شده و 2 فروند 
هواپیمای آب پاش در استان مستقر شده 

است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
کالس  برگزاری  افزود:  گلستان  استان 
های  گروه  تشکیل  و  آموزشی  های 
دیگر  از  نیز  محلی  جوامع  از  نفره   22
اقدامات در حاشیه های جنگل ها است و 
از نظر خودرویی کمبودی نداریم و از نظر 

تجهیزات انفرادی کمبود داریم.
 8۴0 و  میلیارد   9 کرد:  اظهار  قزلسفلو 
و  امکانات  و  تجهیزات  تومان  میلیون 
اعتبارات برای اجرای طرح های پیشگیری 
از آتش سوزی در استان گلستان نیاز داریم

ایجاد آتش بر در 700 کیلومتر از اراضی
 جنگلی   گلستان

هرمزگان  های  پایانه  و  نقل  و  حمل  کل  مدیر 
و  تابستانه  سفرهای  تقاضاي  افزایش  به  توجه  با 
اهمیت ساماندهی و ارتقاء خدمات حمل و نقلي 
بر افزایش ارتقاء خدمات سفر در این ایام تاکید 

کرد.
نظارت  باید  راستا  این  در  گفت:  مجرد  مهندس 
و دقت بیشتری و صرف زمان الزم براي کنترل 
وسایل نقلیه عمومي توسط مدیران فني و کنترل 
همچنین  و  عمومي  ناوگان  فني  معاینه  برگ 
تمدید آن داشت. وی تصریح کرد: در صورت لزوم 
به  مراکز  این   فعالیت  زمان  افزایش  و همچنین 
صورت شبانه روز اقدام مي شود. مهندس مجرد 
بر حضور مدیران شرکت هاي حمل و نقل جهت 
پاسخگویي به مسافرین و رفع شکایات آنها تاکید 

کرد.
زمان حضور  مدت  فني  مدیران  داشت  بیان  وی 
آخرین  کنترل  تا  مسافربري  پایانه  در  را  خود 
سرویس با انجام  کلیه کنترل هاي الزم به لحاظ 
با  و  دهند  افزایش  سفر  ایمنی  ارتقاء  و  ایمني 
هماهنگي بعمل آمده جایگاه هاي توزیع گازوئیل 
منطقه  نفتی-  های  فراورده  پخش  ملی  شرکت 
هرمزگان تمهیدات الزم برای تامین سوخت مورد 
نیاز ناوگان اتوبوسی در طول مدت طرح همکاري 

الزم معمول خواهند داشت.
هرمزگان  های  پایانه  و  نقل  و  حمل  کل  مدیر 
فرماندهی  با  الزم  هماهنگي  همچنین  افزود: 

پلیس راه ، راهنمایي و رانندگي و نیروی انتظامی 
بر  از فعالیت خودروهای مسافر  ، جهت ممانعت 
تامین  و  فارس  خلیج  پایانه  اطراف  در  شخصی 
تابستانه  سفرهای  ویژه  مسافرین  الزم  امنیت 

انجام پذیرفته است .
ایشان در ادامه به مدیران شرکتهای حمل و نقل 
مسافر جهت پاسخگویی و راهنمایی مسافرین و 
اظهار  و  داشته  تاکید  شرکت  در  مستمر  حضور 
لباس فرم  به پوشیدن  نمود کارمندان را موظف 
نمایند و همچنین به منظور تامین پوشش بیمه 
صورت  دریافت  برای  الزم  های  توصیه  الزم  ای 

وضعیت مسافری تاکید کرد.
خط  هاي  اتوبوس  تردد  از  شد  مقرر  گفت:  وی 
ساختار  و  ایمني  قابلیت  عدم  دلیل  به  واحد 
بخش  در  مسافرین  جایي  جابه  جهت  مناسب 
بین شهري باتوجه به قانون معافیت تردد)زیر 20 

کیلومتر( باکنترل مؤثر پلیس انجام پذیرد.
هرمزگان  های  پایانه  و  نقل  و  حمل  کل  مدیر 
تصریح کرد: با توجه به افزایش تقاضاي سفر در 
جابه  جهت  ناوگان  ظرفیت  حداکثر  از  ایام  این 

جایي مسافرین استفاده گردد.
مهندس مجرد گفت: اعضاي انجمن صنفي شرکت 
هاي مسافربري با تشکیل شیفت زمانبندي شده 
و ارائه آن به این اداره کل روزانه یک نفر با حضور 
و  مرتفع  را  مشکالت  مسافربري  پایانه  در  دائم 

پاسخگوي نیاز مسافرین باشد.

ساماندهی و ارتقاء خدمات حمل و نقل در سفرهای تابستانه
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و  بهار  روز  اولین  در  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر 
نخستین روز سال95 ابعاد مختلف نقشه کالن راه 
کشور در این سال را به نام سال اقتصاد مقاومتي 

اقدام و عمل تبیین کردند.  
وقتي مقام معظم رهبري سال 95 را »سال اقتصاد 
مقاومتي؛ اقدام و عمل« نام گذاري کردند، دوباره 
ذهنیتي شکل گرفت و تالش ها از هر گوشه براي 
فهم و تحقق عملي آن آغاز شد. جهادگران سنگر 
تولید زباني گویاتر دارند؛ یعني چنین راهبردهایي 
محصول         به  تبدیل  ها  آن  تالش  و  اندیشه  در 
خودرو،  ایران  تولید  سنگر  تالشگران  شود.  مي 
درس ها آموخته اند و مشق ها کرده اند تا دریابند 
آب  از  عزتمندي  به  را  گلیم خود  باید  که چگونه 
درآورند یا وقتي مي گویند، باید به اقتصاد مقاومتي 
خودرویی  ایران  ذهن   در  حماسه  داشت،  توجه 
شود.  می  روشن  راه  نقشه  و  گیرد  مي  شکل  ها 
مهندس  روشنگرانه   تدابیر  سایه  در  ایرانخودرو 
هاشم یکه زارع از شرایط دشوار تحریم عبور کرد 
و در دوران پساتحریم نیز نخستین شرکتی بود که 
قراردادهایی را با شرکت های فرانسوی و آلمانی به 
سیاستهای  و  ها  برنامه  گیری  جهت  رساند.  امضا 
اعمال شده، تکاپوی جدی این شرکت را در مسیر 
اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی و تاسی از منویات 

رهبرمعظم انقالب نشان میدهد.

 برنامه ایران خودرو برای اقتصاد مقاومتی
»اقتصاد  سال  عنوان  به    95 سال  جاکه  ازآن 
ایران  شده،  نامیده  عمل«  و  اقدام  مقاومتی، 
خودرویی ها در راستای عمل به این شعار، بیانیه ای 
آمده  زیر  در  آن  مهم  نکات  که  کرده اند  صادر  را 
است. در این بیانیه آمده است که »نام گذاری سال 
و  اقدام  مقاومتی؛  »اقتصاد  سال  به عنوان   ۱395
عمل« وظیفه و تکلیف ویژه ای است بر بخش های 
راهبرد  با  نوا  هم  تا  کشور،  صنعتی  و  تولیدی 
تعیین شده، نسبت به تدوین برنامه ها در راستای 
گروه  کنند.  اقدام  گرفته  صورت  سیاست گذاری 
قطب های  از  یکی  به عنوان  خودرو  ایران  صنعتی 
تولید و صنعت در کشور خود را یکی از مخاطبان 
اصلی این رهنمود راهبردی می داند و بر آن است تا 
در هماهنگی با سیاست های دولت محترم، نسبت 
به طرح ریزی آن چه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

در کشور است، اقدام کند.
مقابل  در  می توان  مقاومتی  اقتصاد  با  بی تردید 
فرصت های  و  ایستادگی  دشمنان  تهدیدهای 
بسیاری را برای کشور ایجاد کرد که تنها شرط آن 
ایران خودرو  نیز کار و تالش است. گروه صنعتی 
به عنوان یکی از بزرگ ترین واحدهای تولیدی در 
کردن  عملیاتی  بر  تمرکز  و  بازنشر  ضمن  کشور، 
خود،  اجرایی  بدنه  در  مقاومتی  اقتصاد  راهبرد 
به  ملی، کمک  تولید  ارتقای  برای  به وظیفه خود 
اقتصاد مقاومتی و تحقق هر چه بیش تر استقالل 
اقتصادی به ویژه در صنعت کشور عمل خواهد کرد. 
تمرکز  و  شناسایی  مانند  اقداماتی  راستا،  این  در 
اقتصادی،  دار  مزیت  زنجیره های  و  فعالیت ها  بر 
احیا و به حرکت درآوردن تولید داخلی، خودداری 
جدی ازخریدهای خارجی که قدرت تولید داخلی 

را تضعیف کند، مدیریت پول ها و منابع 
کشور  وارد  خارج  از  که  ایران  مالی 
بخش های  شدن  دانش بنیان  می شود، 
همه  شدن  مشروط  و  اقتصادی  مهم 
انتقال فن آوری به  معامالت خارجی به 

داخل ایران، انجام خواهد شد.

چشم انداز
تولید  برای   ۱۴0۴ سال  پایان  تا 
خودرو  دستگاه  هزار   800 و  یکمیلیون 
صنعتی  گروه  است؛  شده  برنامهریزی 
ایران خودرو در آن سال باید 60 درصد 
از بازار خودروی ایران را در دست بگیرد 
و در این راستا باید به سمتی حرکت کند 
تا در بازار داخل همچنان پیش تاز باشد. 
در سال 92  ایران خودرو  گروه صنعتی 
حدود 36 درصد سهم بازار را  در اختیار 
داشت اما در دو سال و نیم گذشته این 
و طی  است  رسیده  درصد   5۴ به  سهم 
نیز  تر  بیش  سهم  این  ها  ریزی  برنامه 

خواهد شد.

 گسترش تحقیق و توسعه محصول با برند 
ایران خودرو

ده ساله،  انداز  هایی که در چشم  برنامه  از جمله 
خودرو  ایران  صنعتي  گروه  تاکید  مورد  همواره 
برند  با  محصول  توسعه  و  تحقیق  است،گسترش 
ایران خودرو است. از این رو ایران خودرو به دنبال 
تولید خودروهای جدید با برند ایران خودرو بوده و 
درصدد طراحی پالتفرم داخلی است. پالتفرم بدون 
این اساس شرکت  بر  بیمعنی است.  قوای محرکه 
ایران خودرو در حال کار روی مجموعه گیربکس و 
مجموعه تعلیق است تا بتواند آنها را داخلی سازی 
کند. با توجه به آن که در زمینه های بدنه، تریم و 
باالی کفی به داخلی سازی رسیده است، با رسیدن 
می  تعلیق  مجموعه  و  گیربکس  سازی  داخلی  به 
ایران  توان پالتفرم داخلی طراحی کرد. استراتژی 
رنج  فول  استراتژی  محصول،  تولید  برای  خودرو 
تا   B و   Aاز خودروهای کالس است و قصد دارد 

لوکس را تولید کند.

تولید
به  خودرو  ایران  صنعتي  گروه  کارنامه  بررسي  در 
عنوان نگیني بر تارک صنعت کشور،  در حال حاضر 
تولید به سطح مناسبی رسیده است و این در حالی 
 ،93 سال  فروردین   ۱6 از  خودرو  ایران  که  است 
هیچ خودروی ناقصی تولید نکرده است. همچنین 
در سال گذشته شرکت ایران خودرو بیش از هزار 
میلیارد تومان صرفه جویی کرده و سرانجام بعد از 
برسد و  به EPS50تومان  توانست  دو سال ضرر 
بعد از چند سال توانست  500 میلیارد تومان سود 
بین سهامداران توزیع کند .ضمن این که سهم بازار 
 5۴ به  حاضر  حال  در  هم  خودرو  ایران  خودروی 

درصد افزایش یافته است.

کیفیت
خودروي  تولید  براي  خودرو  ایران  صنعتي  گروه 
برنامه راهبردي  براساس  بدون عیب در پسابرجام 
مشتریان،  رضایت  جلب  درجهت  ارشد  مدیریت 

برنامه ریزي  کرده است.
با   96 سال  و   95 سال  انتهاي  در  پسابرجام  آثار 
صعودي  بسیار  روند  و  جدید  محصوالت  توسعه 
مشتریان  براي  فعلي  محصوالت  کیفي  ارتقاي 
گروه صنعتي ایران خودرو نمایان خواهدشد. تولید 
گروه  اصلی  های  برنامه  از  عیب  بدون  خودروی 
سال  سه  دو  تا  که  است  خودرو   ایران  صنعتی 
آینده محقق می شود. گروه صنعتی ایران خودرو 
می  سعي  کیفي  نظر  از  نیز  جدید  محصوالت  در 
کند که محصولي بدون عیب تولیدکرده و مشتري 
تا ۱0 هزار کیلومتر نیازي به مراجعه به تعمیرگاه 
از ۴00  نخواهد داشت. در سال گذشته نیز بیش 
پروژه برای بهبود کیفیت اجرا شد. ارتقای کیفیت 
به توجه و دقت کارگران و همچنین تالش هر چه 
برمی گردد. مهندس هاشم  تر قطعه سازان  بیش 
خودرو  ایران  صنعتي  گروه  عامل  مدیر  زارع  یکه 
در راستای ارتقای کیفی محصوالت از  مدیران هم 
خواست که امسال دقت خود را در کنترل کیفیت 

قطعات چندین برابر کنند.

فروش
گروه صنعتي ایران خودرو با درک شرایط رقابتي و 
به منظور کسب سهم مناسب از بازار داخلي شرایط 
در  تر  بیش  مشتریان  براي جذب  متنوعي  فروش 
کرده  اجرا  و  تدوین  داخلي  سازان  خودرو  میان 
است. این شرکت در بین ۱00 شرکت برتر همواره 
در زمینه فروش، اشتغال زایي رتبه هاي نخست را 
کسب کرده است. از سال ۱966 که ایران خودرو 
تاسیس شده، تاکنون ۱9میلیون دستگاه خودرو در 
ایران به فروش رسیده که از این میزان 93درصد 

باالی  سهم  دهنده  نشان  امر  این  و  داخل  تولید 
تولیدات داخل از فروش خودرو در ایران بوده است.

خدمات پس از فروش
خوش  اخبار  تولید،  در  بهبود  این  با  زمان  هم 
خدمات  شرکت  رسد.  مي  گوش  به  نیز  دیگري 
پس از فروش ایران خودرو، )شرکت ایساکو(  براي 
از  رتبه نخست خدمات پس  سومین سال متوالي 
فروش را در بین خودروسازان داخلي کسب کرد. 
در سال9۴ شرکت ایساکو توانست با تالش پرسنل 
جایگاه  مجاز  هاي  نمایندگي  گسترده  شبکه  و 
نخست خدمات پس از فروش را در رقابت با سایر 
بار  براي سومین  و  از آن خود کرده  خودروسازان 
رتبه نخست را در تاریخ ادواري این ارزیابي ها به 
دست آورد. همچنین افزایش گارانتي محصول رانا 
به سه سال و یا 50 هزار کیلومتر از اقدامات ایران 
دیگر  از  است.  مشتري  تکریم  راستاي  در  خودرو 
به  توان  مي  حوزه  این  در  خودرو  ایران  اقدامات 
اجراي طرح پشتیبان از مشتریان و اشاعه فرهنگ 

فراخوان اشاره کرد.  

صادرات
گروه صنعتي ایران خودرو در هر بازار هدف، بسته 
به سالیق، نیاز ها، رقباي آن بازار و چندین عوامل 
محصول  عنوان  به  را  خودرو  چند  یا  یک  دیگر 
سیاست  راستاي  در  کند.  مي  تعریف  صادراتي 
مستمر  حضور  براي  ارشد  مدیریت  جدید  هاي 
در بازارهاي هدف، ایجاد تنوع در سبد محصوالت 
صادراتي، حفظ برند ملي و مونتاژ خودروهاي رانا، 
دنا و سورن در سایت هاي فرامرزي در دستور کار 
 30 صادرات  سال 95  در  ایران خودرو  دارد.  قرار 
هزار دستگاه از محصوالت خود را به بازارهاي هدف 

در برنامه دارد.

توسعه قواي محرکه
نسل جدید موتورهاي کم مصرف و پرقدرت 
ایران خودرو با حضور دکتر روحاني رییس 
هاي  توانمندي  درنمایشگاه  جمهوري 
موتورهای  شد.  رونمایي  خودرو  صنعت 
درون سوز »توربوشارژ پیشرفته« و »دیزل 
سواری« ایران خودرو که با حضور رییس 
جمهوری رونمایی شدند، سطحی جدید از 
تکنولوژی در صنعت خودرو به شمار می 
ها، گامی  آن  تولید  و  با طراحی  روند که 
بین  استانداردهای  به  رسیدن  در  مهم 
برداشته  جهان  خودروی  صنعت  المللی 
شده است. استاندارد آالیندگی موتور ملی 
و  یک  آن  و حجم   5 یورو  سواری،  دیزل 
آن حدود5٫2  و مصرف سوخت  لیتر  نیم 
میانگین  است.  کیلومتر  هر ۱00  در  لیتر 
 30 میزان  به  سوخت  مصرف  کاهش 
درصد، کاهش۴0 درصدی آالیندگی های 
بنزینی،  مشابه  موتور  به  نسبت  خروجی 
دوام و قابلیت رانندگی بهتر و اطمینان باال 
شتاب  و  داری  نگه  های  هزینه  کاهش  و 
گیری مناسب، از مهم ترین مزایای قوای 

محرکه دیزل است.
جدید  نسل  به  خودرو  ایران  یابی  دست  با 
در  شرکت  این  شارژ  توربو  پیشرفته  موتورهاي 
زمینه  در  جهان  خودروسازان  توانمندترین  زمره 

موتوهای درون سوز قرار گرفت.

محصول جدید ایران خودرو  
کراس  اچ30  ایران خودرو محصول  گروه صنعتي 
و خواست مشتري  نظر  مورد  ویژگي هاي  با  اوور 
خودروي  کند.  مي  بازار  روانه  زودي  به  را  ایراني 
اتوماتیک  به گیربکس  کراس اوور اچ30 که مجهز 
است با کیفیت و قیمت رقابتي و براي گروه هاي 
متوسط درآمدي به زودي به مشتریان عرضه مي 
شود. با عرضه این خودرو بخش وسیعی از سلیقه 
ها و نیاز مشتریان به دلیل امکانات و تجهیزات این 

خودرو تامین خواهد شد.

راهبرد ایران خودرو در توسعه همکاری های بین 
المللی

راهبردي  هاي  برنامه  خودرو  ایران  صنعتي  گروه 
خود را در توسعه همکاری های بین المللی مبتنی 
تولید  خارجي،  شرکاي  با  برد  برد-  برهمکاري 
صادرات محور، توسعه محصوالت جدید و خدمات 
هدف  است.  کرده  ترسیم  مطلوب  فروش  از  پس 
گروه صنعتی ایران خودرو در فضاي جدید، تبدیل 
سطح  در  پیشرفته  و  معتبر  خودروساز  به  شدن 

بازارهاي بین المللي است.
گذشته   سال  دو  از  خودرو  ایران  صنعتی  گروه   
داد که  قرار  این  بود،  آغاز کرده  را  پژو  با  مذاکره 
شد،  امضا  پاریس  در  جمهوری  رییس  حضور  در 
تاریخ  در  عطفی  نقطه  آن،  های  ویژگی  لحاظ  به 
این  براساس  شود،  می  محسوب  خودرو  صنعت 
قرارداد با سرمایه گذاری مشترک 50-50 شرکتی 
و  مدیرعامل  سال  دو  هر  که  شود  می  تاسیس 

ریاست هیات مدیره بین ایران خودرو و پژو دست 
به دست می شود. طبق مفاد قرارداد از هر ۱00 
تیراژ  در  شد.  خواهد  صادر  دستگاه   30 دستگاه، 
تولید، ظرف چهار سال از ۱5 هزار دستگاه به 200 
هزار دستگاه می رسد. ساخت داخل هر محصول 
که تولیدش شروع می شود تا یک سال بعد باید 
به ۴0 درصد و ظرف سه سال بعد به 70 درصد 
داخلی سازی برسد. بر اساس برنامه ریزی ها ارز 
میلیون   ۴20 صادرات،  و  تولید  برای  شده  صرف 
یورو خواهد بود و به این ترتیب 60 میلیون یورو 
تحقق  که  داشت  خواهد  وجود  ارزی  مثبت  تراز 
این امر، اقدامی عملی در راستای اقتصاد مقاومتی 

است.

نحوه همکاری با بنز
 در همکاری با بنز، دو شرکت مشترک در بخش 
ایجاد می شود. در شرکت مشترک حوزه  تجاری 
در شرکت  و  ایران خودرو5۱درصد  فروش سهم  
مشترک خدمات پس از فروش سهم طرف آلمانی  
مشترک  گذاری  سرمایه  بود.  خواهد  درصد   5۱
بنز  تولید منطقه ای کامیون های مرسدس  برای 
مشترک  تاسیس شرکت  محرکه،  قوای  قطعات  و 
آنها  قطعات  و  بنز  مرسدس  های  کامیون  فروش 
در ایران و همچنین خرید بخشی از سهام شرکت 
محور خودرو در کنار ایدم از سوی دایملر، از جمله 
موارد مورد توافق است. طبق مقررات بانکی آلمان، 
آن  بانکی  تسهیالت  از  تواند  می  بنز  صورتی  در 
کشور برای سرمایه گذاری در ایران بهره مند شود 
که سهمش در مشارکت بیشتر باشد. موافقتی بین 
بانک آلمانی، بانک پارسیان، لیزینگ ایران خودرو 
و بنز برای فروش خودروهای تجاری صورت گرفته 

است.

فیات و شرکاي ژاپني
مذاکرات ایران خودرو با طرف ایتالیایی در جریان 
می  گیری  پی  باالتری  های  آرمان  آنها  با  است. 
شود. روش کاملتر از جوینت ونچر)سرمایه گذاری 
مشترک( در این مشارکت پیش بینی شده است.

روابط ایران خودرو با سوزوکی در تولیدگراند ویتارا 
نیز توسعه می یابد. در سالهای گذشته با شرکت 
همکاري  ویتارا  محصول  روي  فقط  سوزوکي 
دارد   قصد  خودرو  ایران  اما  است،  داشته  وجود 
مانند  خودروساز  این  از  دیگري  محصوالت  تولید 
انجام  به  نیز  را  سیاز  و  جدید  ویتاراي  سوئیفت، 
زمینه  در  ژاپنی  دیگر  شرکت  یک  با  اما  برساند 
تولید خودروهای کالس A مذاکراتی شده است.  

کالم آخر
 گروه صنعتی ایران خودرو دریافته است که تالش 
صنعت  عرصه  در  اسالمي  ایران  عزتمندي  براي 
چندان نیاز به توضیح ندارد، باید دانش و عمل را 
به هم پیوند زد، ممارست کرد و به نتیجه رسید، 
وقتي این دو با توکل همراه شود، نصرت خداوندي 
و  توفیق  حاصلش  و  کرد  خواهد  را  خود  کار  نیز 

پیروزي است.

اتحاد استراتژیک ایران خودرو با شرکاي خارجي براي طراحي و توسعه محصوالت جدید 

رشد دو درصدی مصرف بنزین 
در سه ماه نخست امسال

یک میلیارد و 289 میلیون لیتر بنزین در سه ماه نخست امسال در تهران 
مصرف شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد دو درصدی را نشان 

می دهد.
بر اساس آخرین آمار، تهرانی ها در فصل بهار، بنزین بیشتری نسبت به مدت 

مشابه پارسال مصرف کرده اند.
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  مدیر  از  نقل  به  نفت  وزارت 
 تهران اعالم کرد: مصرف بنزین در تهران به یک میلیارد و 289 میلیون و
 95۱ هزار لیتر رسید.مرتضی عابدینی، به رشد دو درصدی مصرف بنزین 
در سه ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در مدت مشابه پارسال، یک 

میلیارد و 260 میلیون و 898 هزار لیتر بنزین در تهران مصرف شده بود.
 وی افزود: مصرف گازوییل در سه ماه نخست امسال با ۴3۴ میلیون و 
65۴ هزار لیتر بود که در مقایسه با رشد 507 میلیون و 29۱ هزار لیتری در 

مدت مشابه پارسال، رشد منفی ۱۴ درصد را به ثبت رساند.
 عابدینی ادامه داد: مصرف بنزین در خردادماه امسال به ۴۴۴ میلیون و
 ۴57 هزار لیتر رسید در حالی که خرداد پارسال ۴22 میلیون و 9۴0 هزار 
لیتر بنزین در تهران مصرف شده بود.به گفته وی، در خردادماه امسال میزان 
مصرف گازوییل به ۱36 میلیون و 382 هزار لیتر، نفت سفید به 7۱2 هزار 

لیتر و نفت کوره به دو میلیون و 238 هزار لیتر رسید.
وی میزان مصرف انواع فرآورده های نفتی شهر تهران در سه ماه نخست 

امسال را یک میلیارد و 7۴2 میلیون و 898 هزار لیتر اعالم کرد.

 آرامش به بازار محصوالت پتروشیمی
 بازمی گردد

مدیرعامل بورس کاال با بیان اینکه هنوز برخی تولیدکنندگان برای امضای 
بلند مدت فروش محصوالت پتروشیمی در بورس محتاط  قراردادهای 
هستند، گفت: با توجه به تعلیق فعالیت آن دسته از شرکت های معاف از 
مالیات بر ارزش افزوده که مدارکشان مشکل داشت، به نظر می رسد آرامش 

به بازار فروش محصوالت پتروشیمی بازگردد.
حامد سلطانی نژاد درباره عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال، افزود: 
امروز با پدیده ورود خریداران معاف از مالیات بر ارزش افزوده به بازار مواجه 
هستیم که با ورود آنها تقاضای زیادی در بازار ایجاد و در نتیجه قیمت 
ها افزایش یافته است.مدیر عامل بورس کاال درباره عرضه خارج از بورس 
محصوالت پتروشیمی نیز گفت: تولیدکنندگان گاهی، بخشی از محصول را 
در بورس کاال عرضه می کردند که باعث می شد قیمت محصول افزایش 
پیدا کند، سپس در بازار آزاد با همان قیمتی که در بورس کشف شده، به 

فروش می رساندند.
سلطانی نژاد اضافه کرد: برای حل این مشکل به آنها اعالم کردیم که یا 
همه محصول را در خارج از بورس بفروشید یا در بورس عرضه کنید که آنها 
پاسخ دادند، تمایل داریم همه محصول را در بورس به فروش برسانیم، اما به 
دلیل اینکه در بورس، سقف های قیمتی تعیین شده است نمی توانیم همه 
این محصوالت را در بورس عرضه کنیم.وی ادامه داد: ما به آنها اعالم کردیم 
سقف قیمتی را برمی داریم به شرطی که همه محصولی را که قصد دارید 
در داخل کشور به فروش برسانید در بورس عرضه کنید تا مطمئن شویم 
قیمتی که در بورس عرضه می شود، در نتیجه عرضه و تقاضای واقعی است.

امضای قرارداد شرگت گاز قطر 
با آلمان

شرکت گاز قطر از امضای قرارداد با شرکت آلمانی 
برای صادرات گاز طبیعی مایع به اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر )قنا(، شرکت 
گاز قطر از امضای قرار داد خرید و فروش با شرکت 
زیر   ›RWEST Supply & Trading‹
مجموعه شرکت RWEST در شمال غرب اروپا 

و به مدت هفت سال و نیم خبر داد.
و  نفت قطر  اجرایی شرکت  الکعبی رئیس  سعد 
این شرکت  گفت:  قطر  گاز  مدیره  هیات  رئیس 
اعتماد  قابل  انرژی  منبع  که  بود  خواهد  متعهد 
و پاکی را برای مشتریان خود در سرتاسر جهان 
فراهم کند و امضای این قرارداد درواقع پایبندی 
این شرکت را در مشارکت های جدید با شرکت 
های جهانی و در سطح بسیار باالیی فراهم خواهد 

کرد.
گاز  که  کرد  امیدواری  ابراز  چنین  هم  الکعبی 
تامین خواهد  طبیعی مایع که شرکت گاز قطر 
اروپا  به  انرژی  واردات  تامین  و  توسعه  در  کرد، 

سهیم باشد.
از سوی دیگر، خالد بن خلیفه آل ثانی مدیر اجرایی 
شرکت گاز قطر از امضای قرارداد خرید و فروش 
 » RWEST «بین این شرکت قطری و شرکت
ابراز خرسندی کرد و افزود: باعث افتخار است که 
یک شریک اروپایی تازه به شبکه مشتریان گاز قطر 

پیوسته است.
اجرایی  مدیر  کریبر«  »مارکوس  دیگر  از سوی 
به  شرکت  این  تعهد  از   RWEST شرکت 
های جهان  ترین شرکت  بزرگ  از  یکی  عنوان 
در زمینه انرژی و نیز شرکت هایی که در تولید 
که  شود  می  متعهد  دارد،  فعالیت  اروپا  به  گاز 
در  بزرگ جهان  های  با شرکت  شراکت جدی 

بخش انرژی داشته باشد.
مدیر تجاری این شرکت اروپایی نیز در این خصوص 
از شراکت با شرکت گاز قطر به عنوان شریک جدید 

این شرکت ابراز خرسندی کرده است.
طرح »گاز قطر 3« طرح مشترک بین شرکت نفت 
قطر و شرکت کونکو فیلیپس و شرکت میتسویی 
ژاپن است که حجم مورد نظر از گاز طبیعی مایع 

که برای قرارداد الزم است را تامین می کند.
از سوی دیگر، نفت کش های شرکت گاز قطر، 
به  اروپا  غرب  شمال  در  را  گازی  های  محموله 

شرکت RWEST تحویل می دهد.
شرکت RWEST یکی از بزرگ ترین شرکت 
اروپایی در زمینه برق و گاز است که برق  های 
بیش از ۱6 میلیون مصرف کننده و نیز گاز بیش از 

هفت میلیون نفر را تامین می کند.

کوتاه از انرژیکوتاه از نفت

ارائه  از  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
تعدادی ازمیدانهای کشور به روش بیع متقابل و
EPCF)مهندسی، تامین، ساخت و تامین منابع 
مالی(در آینده نزدیک خبر داد و گفت: میدانهای 
مشترک در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی ارائه 

خواهد شد.
مدیرعامل  معارفه  و  تودیع  آئین  در  کاردر  علی 
پتروپارس با بیان این که سه مدل قراردادی برای 
حوزه های توسعه ای و میدانهای جدید در نظر 
گرفته شده است که بر این اساس توسعه برخی 
ایرانی سپرده می شود،  به شرکتهای  میدانها  از 
تصریح کرد: پروژههای که قرار است منابع مالی آن 
از طریق شرکت ملی نفت ایران تامین شود حجم 
آن زیاد نیست و عموما در بخش تولید و نگهداشت 

نفت متمرکز است.
وی ضمن تقدیر از شرکت پتروپارس برای اجرای 
مگاپروژه فاز ۱2 پارس جنوبی بر ضرورت توجه 
به زمان و هزینه در پروژهای نفتی و گازی کشور 
تاکید کرد و با یادآوری این که زمانی گمان می 
کردم استفاده از واژه Fail )موفق نشدن( در عرصه 
پروژه است،  نیافتن  پایان  به معنای  المللی  بین 
بین  ادبیات  واژه در  این  از  استفاده  تصریح کرد: 
المللی به معنای پایان نیافتن پروژه در زمان مقرر و 

هزینه معین است.
به گفته کاردر، اگر در پروژههای بین المللی فاکتور 
زمان و هزینه رعایت نشود در لیست پروژههای 

Fail  قرار می گیرند.

ضرورت توجه به مدیریت زمان و هزینه 
دراجرای پروژهها

عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با بیان 
این که این ادبیات در ایران قابل اجرا نیست و تا 

داریم،  فاصله  هنوز  مطلوب  نقطه  به  رسیدن 
سوی  از  پروژه  اجرای  البته  کرد:  خاطرنشان 
آن،  اقتصادی  بحث  از  فارغ  ایرانی  پیمانکاران 
با  تا  شود  می  تجربه  آوردن  دست  به  سبب 
این تجارب و استفاده درست از آن، در اجرای 

پروژهها به سطح بین المللی نزدیک شویم.
که  پرسند  می  بسیاری  که  این  بیان  با  کاردر 
نگاهها  همه  نفتی  قراردادهای  جدید  درمدل 
به  مربوط  بخشی هم  و  است   فنی  به مسائل 

اعتقادم  داد:  توضیح  است،  افزاری  نرم  مسائل 
اجرای  معنای  به  تکنولوژی  انتقال  است  این 
زمان  مدت  و  شده  تعیین  درقیمت  پروژه 
پروژه  در  زمان  مدیریت  یعنی  است  مشخص 
یکی از تکنولوژیهاست که ما به طور قطع به آن 
نیاز داریم و باید مکانیزم آن به ما منتقل شود.
المللی  بین  شرکتهای  که   این  بیان  با  وی 
مراقبتهای و  هستند  ای  حرفه  زمینه  این   در 
ذکر  به  کنند  می  هزینه  و  زمان  از  ای  ویژه   
نمونه ای در این زمینه پرداخت و گفت: اخیرا 
اکنون در عراق  انی که هم  از مدیران شرکت 
قیمت  پرسیدم  می  هستند  فعالیت  مشغول 
تمام شده حفاری یک چاه چه میزان است که 
گفتند، چهار میلیون و 500 هزار دالر در حالی 
که این رقم در غرب کارون ۱2 میلیون و 500 

هزار دالر است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدت زمان 
اجرای حفاری یک چاه از سوی انی را 35 و در 
ایران را ۱20 روز عنوان و تصریح کرد: زمان و 
هزینه همان تکنولوژی است؛ این نگاه که کار 
به پایان برسد، عالیست ولی کفایت نمی کند 
نقطه  به  کرد  سعی  باید  و  بود  راضی  نباید  و 

مطلوب در سطح بین المللی برسیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت:

میدان های نفتی با سه مدل قراردادی توسعه می یابند

بازار کرایه  به  تابستانی درحالی  تقاضای  افزایش 
فرا رسیدن  با  که  داده  رونق  گازوئیل  کارت های 
عید سعید فطر دور جدید ابطال سهمیه گازوئیل 

خودروهای فاقد بیمه کلید می خورد.
به گزارش مهر، براساس توافق بیمه مرکزی، ستاد 
سوخت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از 
عید فطر )چهارشنبه ۱6 تیر 95( کارت گازوئیل 
خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ابطال و سهمیه 
سوخت این دسته از خودروها سوزانده خواهد شد.

گازوئیل  سهمیه  ابطال  طرح  گذشته  سال  از 
خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کلید خورد و در 
نهایت از ابتدای خرداد ماه سال جاری، شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی برای مالکان خودروهای 
سنگین و گازوئیل سوز فاقد بیمه شخص ثالث پیام 
هشدار پایانی درباره قطع سهمیه سوخت در زمان 

سوخت گیری در جایگاه ها صادر کرد.
پخش  ملی  از سوی شرکت  شده  ارائه  آمارهای 
 50 از  بیش  می دهد  نشان  نفتی  های  فرآورده 
فاقد  کشور  در  دیزلی  خودروی  دستگاه  هزار 
بیمه شخص ثالث هستند که کارت سوخت این 
خودروها کماکان مورد استفاده قرار می گیرد که با 
ابطال کارت و حذف سهمیه گازوئیل این دسته از 
خودروها به طور متوسط روزانه حدود سه میلیون 
لیتر در مصرف گازوئیل کشور صرفه جویی حاصل 

می شود.
و  نقل  و  حمل  مدیریت  ستاد  حال،  همین  در 
سوخت از غیر فعال شدن کارت سوخت ناوگان 
حمل  و نقل عمومی فاقد بیمه از عید فطر )۱6 
تیر ماه ۱395( خبر داده و اعالم کرده است: به 
حدود 5۴ هزار خودرو فاقد بیمه شخص ثالث در 

این زمینه اخطار یک  ماهه صادر شده است.
با صدور آخرین پیام هشدار به خودروهای فاقد 
بیمه دیزلی و  با هماهنگی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی، سامانه هوشمند سوخت و ستاد 
مدیریت حمل و نقل  و سوخت کشور بستر و 
زیرساخت های قطع سهمیه گازوئیل این دسته از 

خودروها از عید فطر امسال فراهم شده است.
سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش 
براساس  اینکه  بیان  با  اخیرا  نفتی  فرآورده های 
مذاکراتی که با شرکت های بیمه و بیمه مرکزی 
به  گازوئیل  سهمیه  تخصیص  است،  شده  انجام 
خودروهای گازوئیل سوز فاقد بیمه شخص ثالث در 
سال جاری قطع خواهد شد، گفته است: در صورتی 

که در زمان تعیین شده مالکان خودروها اقدام به 
تمدید بیمه شخص ثالث خودروی گازوئیل سوز 
خود نکنند، سهمیه سوخت این خودروها قطع 

خواهد شد.
ابطال کارت های گازوئیل اجاره ای 

کلید خورد
همزمان با آغاز شمارش معکوس حذف کارت و 
ابطال سهمیه گازوئیل خودروهای فاقد بیمه، از 
چند روز گذشته مسدودسازی و ابطال کارت های 
هوشمند گازوئیل مهاجر و کرایه ای در برخی از 

شهرهای مرزی کشور کلید خورده است.
کارت های  از  برخی  که  است  قرار  این  از  ماجرا 
گازوئیل دارای سهمیه باال به جایگاه های سوخت 
برخی از شهرهای مرزی کشور منتقل و سهمیه 
گازوئیل این خودروها پس از برداشت به برخی از 
کشورهای همسایه همچونئپاکستان و افغانستان 
قاچاق می شود.در همین حال، شرکت ملی پخش 
های  کارت  تعریف  در  هم  نفتی،  فرآورده های 

کارت های  است:  کرده  اعالم  گازوئیل  اجاره ای 
گازوئیل مهاجر یا به تعبیری اجاره ای کارت هایی 
هستند که مالکین آنها نسبت به اجاره کارت به 
افراد سودجو اقدام می کنند و سپس این کارتها 
به مناطق مرزی کشور منتقل و سهمیه آنها در 
مسیر قاچاق فرآورده های نفتی مورد استفاده قرار 
می گیرد.به عبارت دیگر، با ورود به فصل تابستان 
و افزایش تقاضای فصلی مصرف این فرآورده نفتی 
در بخش حمل و نقل کشورهای هسمایه به ویژه 
کارت های  مهاجرت  روند  افغانستان،  و  پاکستان 

کرایه ای گازوئیل هم شدت گرفته است.
عبدا... گیتی منش در تشریح جزئیات اجرای طرح 
مسدودسازی کارت های گازوئیل مهاجر، گفت: با 
مسدودی یک صد کارت گازوئیل در جایگاه های 
منطقه چابهار، از قاچاق بیش از ۱50 هزار لیتر 

فرآورده گازوئیل جلوگیری به عمل آمد.
این مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با اعالم اینکه به منظور جلوگیری از عرضه 
مهاجر  های  کارت  با  مبارزه  و  شبکه  از  خارج 
گازوئیل، با بررسی تراکنش های ارسالی از ستاد 
تهران در طول روزهای اخیر، ۱00 کارت سوخت 
که عمدتا متعلق به مینی بوس ها بودند، شناسایی و 
از قاچاق بیش از ۱50 هزار لیتر گازوئیل جلوگیری 

شد.

ابطال  کارت های  کرایه ای گازوئیل آغاز شد
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خریداری ۳۰ هزارتن شیرخام از دامداران کشور

معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی گفت: در یک ماه و نیم 
گذشته ۳۰ هزار تن شیرخام از دامداران خریداری شده است.
از  اینکه طرح خرید حمایتی شیرخام  به  اشاره  با  حسن رکنی 
دامداران همچنان ادامه دارد، افزود: طرح خرید حمایتی شیرخام 
تا هر زمان که میزان مصرف با میزان تولید هماهنگ شود، ادامه 
دارد و محدودیت زمانی برای اجرای طرح پیش بینی نشده است. 
وی گفت : هم اکنون روزانه حدود هزار تن شیرخام از دامداران 
خرید  میزان  اینکه  ضمن  می شود  خریداری  کشور  سراسر  در 
شیرخام در ابتدای روزهای آغاز اجرای طرح حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
تن بود. رکنی با بیان اینکه در یک ماه و نیم گذشته ۳۰ هزار تن 
افزود: شیرخریداری  از دامداران خریداری شده است،  شیرخام 

شده از دامداران به صورت شیرخشک صادر خواهد شد.
 

صادرات دام به کشورهای همسایه متوقف شد!

محمدرضـا مالصالحـی افـزود: بـا توجـه بـه مشـکالت ایجـاد 
شـده در صـادرات به کشـورهای منطقـه، بازار کشـورهای دیگر 
وزیـر جهادکشـاورزی در  معـاون  مقـام  جایگزیـن شـدند.قائم 
امـور تولیـدات دامـی گفـت: پارسـال یـک میلیـون و 2۰۰ هزار 
راس دام سـبک )گوسـفند و بـز( و 2۰ هـزار راس گوسـاله نـر 
پـرواری بـه کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس از جملـه عـراق، 
کویـت، امـارات و عمان صـادر شـد.محمدرضا مالصالحی، افزود: 
بـا توجـه بـه مشـکالت ایجـاد شـده و توقـف در صـادرات بـه 
کشـورهای منطقـه، بـازار کشـورهای دیگـر جایگزین شـدند اما 

همچنـان بـا انباشـت تولیـد داِم پَـرواری مواجـه هسـتیم.
 

خرید ۷۵ هزارتن برگ سبز چای

برگ  برداشت  فصل  ابتدای  از  گفت:  چایکاران  اتحادیه  رئیس 
سبز چای تا دهم تیرماه سال جاری ۷۵ هزارتن برگ سبز چای 
از کشاورزان خریداری شده است.ایرج هوسمی با بیان اینکه از 
ابتدای فصل برداشت برگ سبز چای تا دهم تیرماه سال جاری 
از کشاورزان خریداری شده است،  ۷۵ هزارتن برگ سبز چای 
اظهارداشت: ۴۰ درصد از این میزان برگ خریداری شده درجه 
اول و ۶۰ درصد آن درجه دوم است. وی اضافه کرد: برداشت 
درصد   ۳۰ تا   2۵ بین  گذشته  سال  به  نسبت  چای  سبز  برگ 
و  آب  شرایط  چایکاران،  اتحادیه  رئیس  است.  یافته  افزایش 
چایکاران  خود  شرایط  گفت:  و  کرد  توصیف  مساعد  را  هوایی 
اصال مطلوب نیست و برخی از آنان در وضعیتی قرار دارند که به 

نان شب محتاج هستند.
 

ارتباطات و فن آوري

سامانه آنالین صدور کدپستی ۱۰ رقمی راه اندازی شد

سامانه جدید آنالین صدور گواهی کدپستی با امکان دریافت ۴ 
خدمت پیش بینی شده و با توجه به اهمیت اطالع از کدپستی، 
راه اندازی شد.شرکت پست اعالم کرد: با استفاده از این سامانه 
دفاتر  به  حضوری  مراجعه  به  نیاز  بدون  می توانند  متقاضیان 
و  یا محل کسب  دریافت کدپستی محل سکونت  برای  پستی، 
کار خود، دریافت گواهی کدپستی و یا ثبت درخواست کدپستی 
سامانه  کنند.این  اقدام  الکترونیکی  و  برخط  صورت  به  جدید 
درقالب نرم افزار واکنش گرا )Responsive( طراحی شده 
ظاهری  رایانه  و  تبلت  موبایل،  در  نمایش  برای  که  گونه ای  به 

متفاوت و مناسب داشته باشد.
 

اقتصاد كالن

واگذاری ۱۴۱ هزار میلیارد ریال سهم دولتی 
از سال ۸۰ تاکنون

بر اساس اعالم سازمان خصوصی سازی، بالغ بر ۱۴۱ هزار و ۸2۱ 
میلیارد تومان سهم و دارایی دولتی از سال ۸۰ تاکنون واگذار 
شده است.از سال ۱۳۸۰ تاکنون بالغ بر ۱۴۱هزار و ۸2۱میلیارد 
تومان سهم و دارایی دولتی واگذار شده است که از این میزان 
درصد   ۵۸ معادل  تومان  میلیارد   2۴9 و  هزار   ۸2 واگذاری 
متقاضیان  عموم  به  دارایی  یا  سهام  فروش  قالب  در  واگذاریها 
سهم  تومان  میلیارد   ۸2۱ و  ۱۴۱هزار  از  است.همچنین  بوده 
دولتی واگذار شده در این مدت 29 هزار و ۴92 میلیارد تومان 
معادل 2۰.۸ درصد در قالب واگذاری سهام یا دارایی به شیوه 
انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و 
۳۰ هزار و ۸۰ میلیارد تومان معادل 2۱.2 درصد کل واگذاریها 

انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است.
 

وجود ۱۷۰ هزار واحد صنفی خواربار فروشی در کشور

از وجود ۱۷۰ هزار واحد صنفی خواربار فروشی در  ایران  مرکز آمار 
کشور خبرداد.بر اساس آمارهای موجود در اتاق اصناف ایران تا پایان 
اردیبهشت ماه سال ۱۳9۵، تعداد 2 میلیون و ۱۷2 هزار و ۵۰۰ واحد 
صنفی در کل کشور دارای مجوز مشغول به فعالیت هستند که از این 
تعداد صنف خواربارفروشان با بیش از ۱۷۰ هزار و ۸ درصد کل اصناف 
دارای بیشترین فراوانی از لحاظ تعداد واحدهای صنفی و پس از آن 
دفاتر مشاوران امالک و مستغالت با حدود ۱۱۷ هزار واحد و ۵.۵ درصد 
با بیش از ۶۸ هزار واحد و ۳.2 درصد از کل  بانوان  و آرایشگاه های 
واحدهای صنفی در رده های بعدی قرار دارند.از نظر توزیع استانی نیز 
استان تهران دارای بیشترین واحد صنفی در کل کشور است، به نحوی 
که ۱۴.۵ درصد از کل واحدهای کشور در این استان قرار دارد. پس از 
آن استان های خراسان رضوی و اصفهان با ۷.۷ و ۷.۵ درصد در رده های 
بعدی قرار دارند. استان های کهگیلویه و بویر احمد، ایالم و خراسان 
شمالی به ترتیب با ۱.۱، ۱ و ۰.99 درصد در پایین ترین سطح از نظر 
فراوانی قرار دارند.از واحدهای صنفی دارای مجوز در کل کشور نیز 
حدود 9۸.۶ درصد از واحدها دارای مجوز دائم پروانه فعالیت و حدود 

۱.۴ درصد دارای مجوز پروانه فعالیت موقت هستند.

بازار سرمايه

شاخص بورس ۱۱۶ واحد افت کرد

شاخص بورس در جریان دادوستدهای روزگذشته بازار سرمایه ۱۱۶ 
واحد کاهش را به ثبت رساند.در جریان معامالت بازار سرمایه با دادوستد 
تعداد ۱۴۵2میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 2۸۱میلیارد تومان در 
۷۴هزار نوبت، شاخص بورس ۱۱۶واحد دیگر افت کرد و به ارتفاع ۷۳ 
هزار و 9۴۷واحدی رسید.بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس 
ایران نیز با جابه جایی 229میلیون ورقه به ارزش ۱۳۸میلیارد تومان در 
۱9هزار نوبت، آیفکس ۱.۶ واحد افت کرد و به ارتفاع ۷۸۱واحد رسید.

الیحه ایجاد ۱۹ منطقه آزاد و ویژه 
اقتصادی به مجلس ارسال شد

منطقه   ۷ ایجاد  الیحه  جمهور،  رئیس 
ویژه  منطقه   ۱2 و  صنعتی   - تجاری  آزاد 
به  قانونی  تشریفات  طی  برای  را  اقتصادی 
کرد.حسن  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس 
هفت  ایجاد  الیحه  جمهور،  رئیس  روحانی 
دوازده  و  صنعتی   – تجاری  آزاد  منطقه 
منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات 
قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد.

براساس این الیحه، به دولت اجازه داده می 
برون(،  گلستان)اینچه  استان های  در  شود 
سیستان  اردبیل)اردبیل(،  ایالم)مهران(، 
 – کردستان)بانه  بلوچستان)سیستان(،  و 
بوشهر)بوشهر(،  هرمزگان)جاسک(،  مریوان(، 
در  را  صنعتی   – تجاری  آزاد  منطقه 
وزیران  هیات  تصویب  به  که  محدوده هایی 
می  دولت  کند.همچنین  ایجاد  رسد،  می 
یزد)ابرکوه  فارس)فسا(،  استان های  در  تواند 
و  کهگیلویه  زنجان)زنجان(،  میبد(،   –
غربی)سرو،  آذربایجان  بویراحمد)گچساران(، 
قوچان(،   – رضوی)خواف  خراسان  ارومیه(، 
و  قزوین)تاکستان(  آباد(،  لرستان)خرم 
اصفهان)شاهین شهر( منطقه ویژه اقتصادی 
ویژه  منطقه  البرز)ساوجبالغ(  استان  در  و 

اقتصادی دارویی ایجاد نماید.
 

سكه و ارز

سکه یک میلیون و ۹۷ هزار تومان

مدار بازار طال و ارز که مدتی صعودی بود از 
دیروز روند نزولی را طی می کند به گونه ای 
که هم اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
و  تومان  طرح جدید یک میلیون و 9۷ هزار 
شده  قیمت گذاری  تومان   ۳۴۸۰ دالر  هر 
است.بعد از گذشت چند روز از صعودی بودن 
مدار بازار طال و ارز، از )یکشنبه( سیر قیمت 
گذشته  روزهای  به  نسبت  و  شده  نزولی  ها 
مشاهده  ارز  و  سکه  بازار  در  قیمت  کاهش 
خیابان  صرافی های  در  دالر  شود.نرخ  می 
گذشته  روز  به   نسبت  )دوشنبه(  فردوسی 
امروز هر دالر  این صرافی ها  و  یافته  کاهش 
با  را  یورو  تومان،  قیمت ۳۴۸۰  با  را  آمریکا 
قیمت ۳9۳2 تومان، پوند را با قیمت ۴۷۳۰ 
تومان و درهم امارات را با قیمت 9۵۷ تومان 
به متقاضیان می فروشند.سکه فروش های بازار 
آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر  سبزه میدان 
طرح جدید را با قیمت یک میلیون و 9۷ هزار 
تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را با 
قیمت یک میلیون و 9۶ هزار تومان فروختند.

قیمت  با  را  آزادی  بهار  نیم سکه  همچنین 
با  را  آزادی  بهار  ربع سکه  تومان،  ۵۵۱هزار  
قیمت 29۳هزار  تومان و سکه یک گرمی را 
با قیمت ۱9۰هزار تومان به فروش رساندند.

واردات ۱۰ هزار خودرو 
در سه ماه امسال

براساس آمار تجارت خارجی گمرک در سه 
هزار خودرو  از ۱۳  بیش  امسال  نخست  ماه 
به ارزش 9۷۵۰ میلیارد ریال به کشور وارد 
تجارت خارجی  آمارهای  شده است.براساس 
بیش  امسال،  نخست  ماهه  سه  در  گمرک 
 ۳22 بر  بالغ  ارزشی  به  خودرو  هزار   ۱۳ از 
 9 معادل  دالر   2۶۳ و  هزار   ۷۳9 و  میلیون 
هزار و ۷۵۰ میلیارد و 9۱۸ میلیون و 2۸۶ 
هزار ریال به کشور وارد شده است.همچنین 
بر  بالغ  مجموع  در  گزارش،  این  براساس 
در  دالر   ۳۵۶ و  هزار   ۱2۳ و  میلیون   ۴۷۷
به  آن  قطعات  همراه  به  خودرو  مدت  این 
کشور وارد شده است.طبق این آمار، معادل 
ریالی واردات خودرو و قطعات آن ۱۴ هزار 
و ۴2۶ میلیارد و ۷9۵ میلیون و ۵۵۴ هزار 
هزار خودرو   ۵ از  بیش  است.همچنین  ریال 
با حجم 2۰۰۰ تا 2۵۰۰ سی سی به ارزش 
به  خودرو   ۴۸۰۰ نیز  و  دالر  میلیون   ۱۳2
در  که  است  بوده  دالر  میلیون   ۱22 ارزش 
مجموع بیش از ۱۰ خودرو در این دو بخش 

وارد شده است.
 

رشد 2۷۶ درصدی واردات از روسیه

سه  در  روسیه  از  واردات  گمرک،  آمار  طبق 
به مدت  نسبت  ماه نخست سال 2۷۶ درصد 
است.براساس  داشته  رشد  قبل  سال  مشابه 
جزئیات آمار گمرک از تجارت خارجی، در ۳ 
ماه نخست امسال، به ترتیب کشورهای چین، 
ترکیه،  کره،  جمهوری  عربی،   متحده  امارات 
فدراسیون روسیه، هند، آلمان، سوئیس، ایتالیا 
و هلند طرف های عمده معامله با ایران بوده اند.
مدت  این  در  واردات  گزارش،  این  براساس 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با چین منفی 
منفی ۳۶،  عربی  متحده  امارات  با  درصد   2۱
جمهوری کره منفی ۳۰، ترکیه منفی ۱9، هند 
منفی 2۶، آلمان منفی ۰.۵9، سوئیس منفی 
سه  از  واردات  اساس،  این  است.بر  بوده   ۳۶
کشور فدراسیون روسیه با 2۷۶ درصد، ایتالیا 
۷.۸۶ درصد و هلند ۴9.۱۵ درصد رشد نشان 
می دهد.طبق آمار گمرک حجم معامله با 2۰ 
کشور اول عمده وارداتی از لحاظ ارزش دالری 
بالغ بر ۸ میلیارد و 2۰۸ میلیون و ۴۸۳ هزار 
دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

منفی ۱۴.۷۳ درصد کاهش نشان می دهد.

كشاورزيمناطق آزاد

به گزارش پیام زمان: براساس قانون برنامه 
پنجم توسعه کاالهایی که به صورت رسمی 
نظام  براساس  صرفا  می شود  کشور  وارد 
گمرکی  حقوق  پرداخت  و  موجود  تعرفه ای 
که  نیست  آنطور  و  می شود  کنترل  و  انجام 
و  حساب  بدون  کاالها  این  واردات  بگوییم 
کتاب است.وقتی قرار است کاالیی به کشور 
وارد شود ابتدا بررسی می شود که شرایط تولید 
آن در داخل به چه صورت است و با توجه به 
مهلتی که در فاصله زمانی مهرماه تا اسفند به 
صنایع و تولیدکنندگان برای اظهارات تولیدات 
خود داده می شود لیستی از آنها تهیه می شود 
تا از ورود کاالهای مشابه جلوگیری به عمل 
آیند.در اسفندماه هر سال براین اساس جدولی 
تنظیم می شود تا مبنای واردات کنترل شود و 
واردات صورت گرفته صرفا در این چهارچوب 

انجام می شود.

é  ممنوعه کاالهای  جدید  فهرست 
وارداتی

قائم مقام وزیر صنعت از ارسال فهرست ۸۷۰ 
قلمی کاالهای دارای مشابه تولید داخلی به 
دولت خبر داد و گفت: در صورت تایید دولت 
می شود.مجتبی  مقابله  کاالها  این  واردات  با 
وزیر  معاونان  خبری  نشست  در  خسروتاج 
با  با رسانه ها گفت:  صنعت، معدن و تجارت 
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی 
بر جلوگیری از ورود کاالهای خارجی دارای 
معدن  صنعت  وزارت  داخلی،  تولید  مشابه 
و تجارت فهرستی را تهیه کرده تا با واردات 
این کاالها مقابله شود که سه هفته قبل این 
لیست جدید به دولت ارسال شده است.قائم 
افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام 
۸۷۰ قلم کاال در این فهرست قرار می گیرد 
که کاالهای وارداتی هستند و مشابه داخلی 
هیات  کرد:  تصریح  می شود.وی  تولید  آنها 
قانونی خود  به چارچوب های  توجه  با  دولت 
خصوص  در  داخل  تولید  از  حمایت  برای 
این فهرست تصمیم گیری خواهد کرد اما در 
مجموع نظام وارداتی ایران یک نظام کنترلی 
است که در آن حقوق گمرکی و سود بازرگانی 
از ۷ درصد تا ۵۵ درصد متغیر است، ضمن 
اینکه کاالهای اولویت ۱۰ نیز با پرداخت دو 
کشور  به  ورود  به  مجاز  بازرگانی  سود  برابر 
امروز  کرد:  خاطرنشان  هستند.خسروتاج 
کنترل های فنی و استانداردها به سختی اجازه 
داخل  به  بی کیفیت  خارجی  کاالهای  ورود 
کشور را می دهند اما متاسفانه فضای رسانه ای 
واردات  کشور  در  گویا  که  است  گونه ای  به 
به صورت بی رویه صورت می گیرد.وی اظهار 
داشت: واردات در سال گذشته نسبت به سال 
قبل آن کاهش داشته است و البته کاالهای 
تولید،  نیاز  مورد  اولیه  مواد  در  نیز  وارداتی 
ماشین آالت و تجهیزات خالصه می شوند، در 
عین حال هر گروه تولیدی که احساس می کند 
واردات کاالیی به ضرر تولیداتش تمام می شود، 
می تواند از مهر هر سال مستندات خود را به 
سازمان توسعه تجارت و کمیسیون ماده یک 
ارجاع دهد.قائم مقام وزیر صنعت تصریح کرد: 
و  واردات  مقررات  کتاب  سال  هر  اسفندماه 
و  تولید داخل  از  مبنای حمایت  بر  صادرات 
کنترل واردات منتشر می شود که واردات در 

چارچوب آن سازماندهی خواهد شد.

é  معرفی 5 هزار و 7۰۰ تولیدکننده برای
دریافت وام به بانک ها

معاون وزیر صنعت از معرفی ۵ هزار و ۷۰۰ 

تولیدکننده واجد شرایط برای دریافت وام به 
بانک ها خبر داد و گفت: از این رقم تنها ۳۰۰ 
تولیدکننده موفق به تشکیل پرونده در بانک 
شده اند. محسن صالحی نیا در نشست خبری 
معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
کارگروه رفع موانع تولید در سراسر استان ها با 
محوریت وزارت صنعت تشکیل شده است که 
بر این اساس ۳۶ هزار واحد تولیدی درخواست 
سامانه  به  تسهیالت  دریافت  برای  را  خود 
صنعت،  وزیر  کرده اند.معاون  ارائه  مربوطه 
معدن و تجارت افزود: ۱۳ هزار و 2۰۰ واحد 
کشاورزی  واحد  و ۱۰۰  هزار  و ۱۳  صنعتی 
کوچک و متوسط که پیشرفت فیزیکی باالی 
۶۰ درصد دارند، قرار است مورد حمایت واقع 
شوند تا ظرف یک سال به بهره برداری رسند.
وی تصریح کرد: هم اکنون ۵ هزار و ۷۰۰ واحد 
واجد شرایط برای معرفی به بانک ها و تامین 
تسهیالت شده اند که هنوز آمار تشکیل پرونده 
آنها در بانک ها قابل توجه نیست و تنها ۳۰۰ 
واحد موفق به اخذ مصوبه دریافت تسهیالت 
برای  صالحی نیا،  گفته  شده اند.به  بانک ها  از 
 ۶۰ باالی  پیشرفت  با  واحدهای  فعال سازی 
درصد هم برنامه هایی وجود دارد تا رونق را به 
آنها برگردانیم، ضمن اینکه مکانیزمی در نظر 
گرفته شده تا از طریق تامین منابع موردنیاز 
بدهی  پرداخت  مدت دار،  یوزانس های  از 
واحدهای دولتی به تولیدکنندگان و استفاده 
از بازار سرمایه بتوان وضعیت تولیدکنندگان 
را بهبود بخشید.معاون وزیر صنعت ادامه داد: 
تمهیدات  اخیر  هفته   2-۳ ظرف  ارج  برای 
خوبی اندیشیده شده است که بر این اساس 
صاحبان سهام در این واحد تولیدی ملزم به 
اصالح ساختار شده اند تا ارج از وضعیت فعلی 
رهایی یابد.وی در پاسخ به پرسش مبنی بر 
گزارش اتاق بازرگانی تهران در خصوص اوضاع 
و احوال صنایع در آستانه روز صنعت، گفت: 
که  صنعتی  واحدهای  برای  یادبود  برگزاری 
در این گزارش عنوان شده، کم انصافی است، 
چرا که واحدهای تولیدی و صنعتی در تمام 
نقاط کشور با ظرفیت های مختلفی مشغول 
به فعالیت هستند و این مفهوم صحیح نیست 
که باید برای واحدهای دچار مشکل، یادبود 
گرفت.صالحی نیا ادامه داد: در سه ماهه ابتدای 
مواجه  رشد  با  تولیدات  از  بسیاری  امسال 
بوده اند و به نظر می رسد از ماه چهارم افزایش 
تولید را شاهد باشیم، ضمن اینکه پیش بینی ما 
این است که امسال شرایط صنعت نسبت به 
سال قبل بهتر خواهد بود.معاون وزیر صنعت 
افزود: هم اکنون تعدادی از صنایع در استان ها 
به بهره برداری رسیده و به چرخه صنعت اضافه 
به  وابسته  واحدهای  اینکه  ضمن  شده اند، 
صنایع خودرو نیز به مدار تولید وارد خواهند 
که  باشیم  امیدوار  باید  است  معتقد  شد.وی 
ارزش  دارای  که  تولیدی  واحدهای  در  رونق 

افزوده هستند حاکم خواهد شد و همین امر 
منجر به ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت و 

معدن در سال جاری خواهد شد.

é خرید اعتباری 5 میلیون تن سیمان
معاون وزیر صنعت از ماموریت ویژه وزیر راه و 
شهرسازی برای خرید اعتباری ۵ میلیون تن 
سیمان از تولیدکنندگان داخلی خبر داد.جعفر 
سرقینی در نشست خبری با اشاره به رشد ۴۷ 
درصدی صادرات صنایع معدنی در دو ماهه 
اول امسال، گفت: این رشد عمدتا به مس و 
فوالد برمی گردد ولی در بخش سیمان کاهش 
سرامیک  و  کاشی  بخش  در  و  درصدی   ۳۰
کاهش ۳۳ درصدی صادرات را شاهد هستیم.

معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزود: مجموع صادرات صنایع معدنی عمدتا 
مدیون فوالد و مس است. البته کل صادرات 
مس کاتد در سال گذشته ۳۷۰ میلیون دالر 
بوده در حالی که در دو ماهه ابتدای امسال 
۴۷۰ میلیون دالر صادرات مس کاتد صورت 
طرح  تکمیل  کرد:  تصریح  است.وی  گرفته 
زنجیره تولید فلزات در دستور کار قرار دارد 
با تکمیل زنجیره صادرات روز  که امیدواریم 
به روز این زنجیره پرارزش تر شود.سرقینی در 
به مشکالتی که در واحدهای  اشاره  با  ادامه 
همه  علی رغم  گفت:  کرده اند،  بروز  سیمانی 
این مشکالت، هیچ واحد سیمانی ورشکسته 
نشده و برهمین اساس دولت تسهیالت الزم 
برای  داخل  بازار  در  تقاضا  تحریک  برای  را 
تولیدکنندگان سیمان در نظر گرفته و هفته 
گذشته نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور 
کاربستن  به  با  تا  شده  برگزار  جلسه ای 
وضعیت  از  را  سیمانی ها  بتوان  راهکارهایی 
براساس  داشت:  اظهار  داد.وی  نجات  کنونی 
تصمیم معاون اول رئیس جمهور، مقرر شده 
تا وزارت راه و شهرسازی قراردادی ۵ میلیون 
تنی را برای خرید اعتباری سیمان از واحدهای 
به  سیمان  تولیدکنندگان  انجمن  با  تولیدی 
بگیرند.معاون  رونق  پروژه ها  تا  برساند  امضا 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۸۰ 
تولید سیمان در کشور  میلیون تن ظرفیت 
وجود دارد، گفت: هم اکنون واحدهای تولیدی 
تا ۸۵ درصد ظرفیت خود کار می کنند که بر 
این اساس با تحریک تقاضای داخلی و کاهش 
هزینه های بندری به منظور افزایش صادرات، 
تالش داریم تا ظرفیت تولید را افزایش دهیم.

و  لوله  تولیدکنندگان  اظهارنظرهای  وی، 
اولیه  مواد  تامین  عدم  خصوص  در  پروفیل 
موردنیازشان را تنها یک هیاهو دانست و گفت: 
فوالد مبارکه موظف شده تا یک میلیون تن 
ورق مورد نیاز تولیدکنندگان لوله و پروفیل 
اکنون  هم  اساس،  این  بر  که  کند  تامین  را 
۳99 هزار تن ثبت سفارش ورق های موردنیاز 
این بخش از تولید انجام شده است.سرقینی 

با  روز گذشته  که  در جلسه ای  کرد:  تصریح 
بنا  داشته ایم،  پروفیل  و  لوله  تولیدکنندگان 
بر این شده تا از ظرفیت تولید فوالد مبارکه 
استفاده کنند و البته فوالد مبارکه هم مکلف 

است به تعهدات خود عمل کند.

é  سند دوم  ویرایش  از  رونمایی 
راهبردی وزارت صنعت

معاون وزیر صنعت معدن از رونمایی ویرایش 
دوم سند راهبردی این وزارتخانه خبر داد و 
تایید  منتظر  سرزمین  آمایش  طرح  گفت: 
نشست  در  ابویی  است.حسین  صنعت  وزیر 
خبری معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با خبرنگاران با اشاره به برنامه راهبردی وزارت 
گذشته  سال  آن  اول  ویرایش  که  صنعت 
رونمایی شده است، گفت: این برنامه راهبردی 
از  بتوان  تا  ارسال شد  ذینفعان  تمامی  برای 
استراتژی  این  اصالح  جهت  در  آنها  نظرات 
هم اکنون  اساس  این  بر  که  کرد  استفاده 
ویرایش دوم آن نهایی شده و برای چند رشته 
دیگر صنعتی نیز برنامه راهبردی تنظیم و به 
آن اضافه شده است.معاون وزیر صنعت، معدن 
در  سرزمینی  آمایش  طرح  افزود:  تجارت  و 
چارچوب برنامه های معاونت طرح و برنامه در 
حال انجام است که پس از تایید نهایی وزیر 
همگان  اختیار  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
قرار می گیرد تا بتوان بهره برداری الزم از آن 
خصوص  در  کرد:  تصریح  گیرد.وی  صورت 
سرمایه گذاری خارجی در برنامه ششم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک بخش 
پیشران در تحقق رشد اقتصادی مطرح شده 
و  سرمایه گذاری  به  توجه  اساس  این  بر  که 
شناسایی سرمایه گذاران دغدغه جدی وزارت 
صنعت معدن و تجارت است.به گفته ابویی، 
فیزیکی  پیشرفت  با  طرح   ۵۰۰ و  هزار   2۰
باالی 2۰ درصد شناسایی شده اند که برآورد 
می شود ۷ هزار و ۶۰ هزار اشتغال ایجاد کنند، 
انجام شده  اقدامات  با مجموعه  اینکه  ضمن 
۱۳ هزار و ۵۰۰ طرح نیمه تمام با اشتغالزایی 
است. رسیده  بهره برداری  به  نفر  هزار   2۳۰

اظهار  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
و  هزار   2 اکتشاف،  پرونده  هزار   ۳ داشت: 
2۰۰ گواهی کشف و ۳ هزار مجوز برداشت 
و  و ۶۸ شهرک  شده  صادر  معدن  حوزه  در 
ناحیه صنعتی جدید نیز راه اندازی شده اند که 
در کنار این مسئولیت 2۰۰ شهرک به بخش 
خاطرنشان  است.وی  شده  واگذار  خصوصی 
کرد: در دولت یازدهم ۱۵۰ طرح مهم و ملی 
بر اساس جایگاه در زنجیره ارزش، صادرات و 
رونق انتخاب شده اند که به صورت مرتب مورد 
پایش واقع می شوند که بر این اساس ۳۶ طرح 
وارد مدار شده اند، ۳۶ طرح سال جاری وارد 
مدار می شوند و ۳۶ طرح نیز تا سال 9۶ به 
مدار تولید خواهند آمد که در مجموع ۸ هزار 
میلیارد  اشتغال مستقیم و ۱۱ هزار  و ۵۰۰ 
تومان سرمایه گذاری در برداشته اند.ابویی ادامه 
داد: در هیات سرمایه گذاری خارجی در بخش 
صنعت ۱۰۷ طرح به مبلغ 2.۶ میلیارد دالر به 
تصویب رسیده اند که از این تعداد ۵۵ طرح به 
بهره برداری رسیده  است.وی گفت: در راستای 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ۸ هزار و 
۵۰۰ طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت باالی 
امسال  این رقم  از  ۶۰ درصد وجود دارد که 
۵ هزار و ۴۰۰ طرح به بهره برداری می رسند 
که 22 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را 
تولید  نفر اشتغال در مدار  در کنار 9۰ هزار 

قرار می دهند.

  توقف واردات كاالهاي ممنوعه با تدبير دولت

 سياست هاي حمايتي دولت از صنايع كليد خورد
معرفی۵۷۰۰ تولیدکننده به بانک ها براي دريافت وام

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر این که با آئین نامه 
و  راه  وزارت  را  آئین نامه  این  مخالف هستیم،  گفت:  کنترل ساختمان 
با آن مخالف  بنا به دالیلی  ارائه کرده که  شهرسازی تهیه و به دولت 
عضو  غفاری  این که  بر  مبنی  پرسش  به  پاسخ  در  ترکان  هستیم.اکبر 
شورای تدوین مقرارت ملی ساختمان اخیرا گفته »شاهد حرکت ُکند 
کننده نظام مهندسی در خصوص تصویب این آئین نامه هستیم« آیا 
این مسئله را قبول دارید،  اظهار کرد: این که وی گفته حرکت کند 
شده من نمی دانم منظورش چیست. اگر منظور وی مخالفت است، بله 
ما مخالف این آئین نامه هستیم.وی با تاکید بر این که مدافع و پیشنهاد 
کنترل ساختمان  آئین نامه  کرد:  تصریح  نیستیم،  آئین نامه  این  دهنده 
را وزارت راه و شهرسازی تهیه و پیش نویس آنرا به هیئت وزیران داده 
است. هیئت وزیران نیز آنرا به کمیسیون زیربنایی کمیته فنی ارجاع 
داده که در حال بحث است.وی با تاکید بر این که این آئین نامه خالف 
قانون نظام مهندسی است در پاسخ به سئوال تسنیم در خصوص دالیل 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  گفت:  مذکور  آئین نامه  با  مخالفت 
نقش  حذف  جمله  از  دالیلی  به  شهرسازی  و  راه  وزارت  پیشنهاد  با 
سازمان های نظام مهندسی در کنترل نقشه و حذف  سازمانهای نظام 
مخالف  ساختمانی،  پروژه های  برای  ناظر  تعیین  چرخه  از  مهندسی 
بیان  با  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی  شورای  است.رئیس 
این که در آئین نامه مذکور سازمان های نظام مهندسی نمی توانند پایان 
کار شناسنامه فنی ساختمان صادر کنند، افزود: قانون نظام مهندسی 
و کنترل ساختمان مثل قانون یک اتحادیه صنفی نیست بلکه کنترل 
ساختمان بخشی از قانون نظام مهندسی است.ترکان همچنین با اشاره 
مهندسی  نظام  مرکزی  گانه شورای   ۱۷ به جز خط مشی  این که  به  
چه دستاورد دیگری داشته است، گفت: عملکرد سه ساله را در شورا 
گزارش می دهم. هر ساله هم گزارش دادیم. پارسال به هیئت عمومی 
می دهیم.وی  گزارش  عمومی  هیئت   به  هم  امسال  و  دادیم  گزارش 
به مرجع  این که  از  را قبل  تاکید کرد: مناسب نیست گزارش عملکرد 

عالی ارائه دهم، به رسانه ها اعالم کنم.

 ۳۰ کاهش  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
اخیر  سال  سه  طی  مسکن  قیمت  درصدی 
و  اردیبهشت  فروردین،  در  گفت:  و  داد  خبر 
 ۱۸.۵ افزایش  شاهد  ترتیب  به  امسال  خرداد 
درصدی، ۸.2 و ۴.۵ درصدی مبادالت مسکن 
بوده ایم.حامد مظاهریان با بیان این که کاهش 
سود بانکی منجر به افزایش معامالت مسکن 
شده است، اظهار کرد: قیمت مسکن طی سه 
است.وی  یافته  کاهش  درصد   ۳۰ اخیر  سال 
باعث  بانکی  سود  کاهش  این که  به  اشاره  با 
شده تا سپرده گذاران به فکر ورود به بازارهای 
مسکن  بازار  در  کرد:   تصریح  باشند،   دیگر 
ممکن  و  نمی شویم  شدیدی  تکانه های  دچار 
بانک  در  را  خود  پول  همچنان  مالکان  است 
سپرده گذاری کرده یا آن را در بازارهای دیگر 
این که  بر  تاکید  با  کنند.وی  وارد  اقتصادی 
گسترش  شهرسازی  و  راه  وزارت  سیاست 
ماه  چند  جمالت  از  یکی  است  رهن  بازار 
کرد  بازگو  را  مسکن  درباره  آخوندی  پیش 
می خواهد  که  کسی  است  این  افزود:مبنا  و 
خانه دار شود و شغلی دارد باید بتوانیم به وی 
صاحبخانه  تواند  می  چگونه  که  دهیم  جواب 
سال  سه  این که  یادآوری  با  شود.مظاهریان 
برای  تومان  میلیون  بانکها حداکثر ۳۰  پیش 
کرد:  می کردند، تصریح  پرداخت  وام  مسکن 
میلیون   ۱۶۰ به  اکنون  هم  مسکن  وام  مبلغ 
مراکز  برای  میلیون   ۱2۰ تهران،  در  تومان 
نیز برای سایر شهرها  استان ها و ۸۰ میلیون 
تسنیم  گزارش  است.به  کرده  پیدا  افزایش 

تقویت طرف عرضه  برای  این که  بیان  با  ، وی 
مسکونی  واحد  هر  ساخت  جهت  بانک  نیز 
می دهد،  سازنده  به  وام  تومان  میلیون   ۱۳۰
گذشته  هفته  یک  طی  آمار  اساس  بر  افزود: 
سپرده گذاری مردم در صندوق پس انداز یکم 
آن که  ضمن  شده،  بیشتر  درصد   ۴۰ مسکن 
به  امسال  خرداد  و  اردیبهشت  فروردین،  در 
 ۸.2 درصدی،   ۱۸.۵ افزایش  شاهد  ترتیب 
بوده ایم.وی  مسکن  مبادالت  درصدی   ۴.۵ و 
ماه رشد در معامالت  از سه  اظهار کرد: پس 
مسکن می توانیم بگوییم در مرز خروج از رکود 
قرار داریم و در سال 9۵ شاهد رشد خروج از 

رکود بازار مسکن خواهیم بود.

کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن در ۳ سال اخیر مخالف آئین نامه کنترل ساختمان هستیم
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فیلم چند متر مکعب عشق  

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکند فیلم چند متر مکعب 
عشق  به نویسندگی وکارگردانی جمشید محمودی محصول سال  

۱۳۹۲
همراه  به  است،  افغان  مهاجر  یک  که  فیلم:عبدالسالم  خالصه 
دخترش مرونا در یک کارگاه مشغول کار و زندگی است. عشقی در 
راه است عشق صابر به مرونا، بعد از مدتی که مرونا قصد رفتن از 
ایران را دارد صابر باالخره موضوع را با عبدالسالم در میان می گذارد 
و  پایان زمانی که صابر  او مواجه می شود در  با مخالفت شدید  و 
مرونا در کانتینر کهنه همیشه گی قرار گذاشتند تا چاره ای پیدا 
کنند ناگهان متوجه می شوند که کانتینر در حال پرس شدن است.
که  گناه  شدن،  عاشق  جوونه،  خب  استادی(:  )علیرضا  صباحی 
نکردن. / عبدالسالم )نادر فالح(: عاشق شده؟ این چیه پس؟ میشه؟ 
چهار روز دیگه همین شما بَِرش نمی گویی خاک بر سرت رفتی 
یک دختر افغانی را گرفتی؟! تا بوده که ما افغانی ها به چشم شما 
یک عمله بودیم. اضافه بودیم. حاال چی شده؟ عاشق شده، عاشق 
چیه دختر ما شده؟ عاشق بیچارگیاش؟ آوارگیاش؟ سرگردانیاش؟ 
عاشق پریشانیاش شده؟ عاشق چیه دختر ما شده؟! نه آقا صباحی، 
نمی مانم دخترم خوار و ذلیل کسی شود که خرجشو نمی فهمه. 
این  گی،  می  چیزی  یه  داری  آوردی  جوش  االن  تو  صباحی:   /
 / نرسیده.  مورچه هم  یه  به  آزارش  تا حاال  )ساعد سهیلی(  صابر 
کسی  خودمان  برای  افغانستان  در  ما  صباحی!  آقای  عبدالسالم: 
هستیم… عزت و احترام داریم، آبرو داریم، من دخترمو جایی شو 
می دم که تا آخر عمر به نام نیک صداش کنن، نه اینکه چند وخ 

بعد براش بگوین، هو افغانی!

 »خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی 
کن مرا در آن توفیق و خودداری و پاک کن 
دلم را از تیرگی ها و گرفتگی های تهمت ای 

مهربان به بندگان با ایمان خود .«

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

یادها و خاطره ها در زمان .....

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست                 
که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر                    
 نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست

امروز با حافظ

»قصه های دهه شصت« 
منتشر شدند

»قصه های  کتاب 
شامل  شصت«  دهه 
داستان های  مجموعه 
برگزیده دور اول جایزه 
توسط  فرشته  ادبی 
هرمس  انتشارات 
بازار  راهی  و  منتشر 

نشر شد.
به گزارش  مهر به نقل از روابط عمومی شهر 
برگزیدگان دوره  آثار  کتاب فرشته،  مجموع 
دهه  »قصه های  عنوان  با  فرشته  جایزه  اول 
حقیقی  ابراهیم  مقدمه  با  تازگی  به  شصت« 
بازار  راهی  و  منتشر  انتشارات هرمس  توسط 
نشر شده است. لیلی گلستان ویراستار کتاب 

و ابراهیم حقیقی طراح جلد آن است.
عمومی  روابط  مدیر  حیدری  محمدعلی 
مجموعه فرهنگی شهرکتاب فرشته درباره این 
از تصمیماتی که قریب  کتاب می گوید: یکی 
به دوسال پیش در سلسله نشست  های شورای 
بود  این  کردیم  اتخاذ  فرشته  جایزه  برگزاری 
که عالوه بر برگزاری این رویداد هنری، انتشار 
مجموعه آثار برگزیدگان را در دستور کار خود 

قرار دهیم.
بررسی  از  پس  میان  این  در  افزود:  وی 
موضوعات مختلف، دوره نخست جایزه فرشته 
حوزه  در  صرفا  و  شصت  دهه  موضوع  با  را 
داستان کوتاه برگزار کردیم. شرکت کنندگان 
دهه  متولدین  همگی  فرشته  جایزه  مسابقه 
موضوع  این  انتخاب  شاید  و  بودند  شصت 
با  که  چرا  بود؛  گزینه  بهترین  مسابقه  برای 
اهداف شورای برگزاری این مسابقه که ترویج 
داستان نویسی و فرهنگ کتاب خوانی به ویژه 
قرابت  و  خوانی  هم  است،  جوانان  میان  در 

داشت.
با  نظر  مورد  کتاب  گفت:  ادامه  در  حیدری 
ویراستاری  و  حقیقی  ابراهیم  جلد  طراحی 
عناوین  و  رسیده  چاپ  به  گلستان  لیلی 

داستان هایش به ترتیب عبارت اند از:
قیمت  و  نسخه  هزار  شمارگان  با  کتاب   این 

۸۰ هزار ریال به چاپ رسیده است.

در بازار کتاب

سهراب پورناظری - آهنگساز و نوازنده ی 
جشنواره ی  در   - کمانچه  و  تنبور 
 )forde festival( نروژ  فورده ی 
و   ۱۷ را  »نیشتمان«  پروژه ی  دومین 

۱۸ تیرماه روی صحنه خواهد برد.
این جشنواره یکی از مهم ترین جشنواره های 
موسیقی در منطقه ی اسکاندیناوی است 
از سال ۱۹۹۰ در چند رشته برگزار  که 
 world بخش هایش  از  یکی  و  می شود 
music است که گروه های مختلفی از 
سراسر جهان در آن به اجرای موسیقی 
سرزمین خود می پردازند. امسال نیز قرار 
کردی  نغمات  پورناظری  سهراب  است، 

ایران را در آن اجرا کند.
چند  در  یادشده  پروژه  این،  از  پیش 
تئاترشهر  در  جمله  از  اروپایی  شهر 
»سنت مالو« و فستیوال موزیک اگونای 
اجرا شده  فرانسه  شهر »پو« در کشور 

بود»نیشتمان ۲« مجموعه ای از نغمات 
»سهراب  که  است  کردنشین  مناطق 
پورناظری« بخشی از آن ها را گردآوری 
آهنگسازی  را  و بخشی دیگر  تنظیم  و 
در  گذشته  سال  اثر  این  است.  کرده 

ایران و اروپا ضبط شد.
پورناظری  سهراب  کنسرت ها،  این  در 
برعهده  را  کمانچه  و  تنبور  نوازندگی 
دارد. عالوه بر او، مهیار طریحی )سنتور 
و سنتورباس(، آیین مشکاتیان )سازهای 

)پرکاشن(  ذهاوی  حسین  و  کوبه ای( 
قطعات  اجرای  آن که  ضمن  می نوازند. 

این برنامه را دنیا کمالی برعهده دارد.
کمپانی  تهیه کنندگی  به  پروژه  این 
فرانسوی »آکورد کرایسز« پیش از این 

نیز در سراسر اروپا منتشر شده بود.
 ۳۰ همچنین  نوازنده  و  آهنگساز  این 
کیخسرو  پدرش،  همراه  تیرماه   ۳۱ و 
به  تهران  وحدت  تاالر  در  پورناظری، 
در  و  پرداخت  خواهد  برنامه  اجرای 
و  پدر  با  همراه  اجرا  این  دوم  بخش 
برادرش، تهمورس پورناظری، سه نوازی 
همراه  نیز  آخر  بخش  در  کرد.  خواهد 
همراهی  را  آن ها  تنبور،   گروه نوازان  با 
کاوه  اجرا  این  نوازندگان  دیگر  می کند. 
گرایلی، حسین رضایی نیا، سپند دادبه، 
خورشید دادبه،  نیکناز میرقلم و علیرضا 

جوادی هستند

اجرای نغمات ُکردی پورناظری در اسکاندیناوی 

بازیگران هندی »سالم بمبئی« به 
ایران می آیند

کارگردان فیلم »سالم بمبئی« اعالم کرد بازیگران هندی 
این فیلم در زمان اکران افتتاحیه اثر به ایران خواهند آمد. 
قربان محمدپور کارگردان فیلم سینمایی »سالم بمبئی« 
درباره سرنوشت این فیلم به مهر گفت: به تازگی از هند 
بازگشته ام و متوجه شدم هر فیلمی که در هندوستان 
اکران می شود، بالفاصله به صورت قاچاق در اختیار مردم 
قرار می گیرد به همین دلیل با تهیه کننده هندی فیلم 
صحبت کردیم تا بتوانیم این فیلم را بعد از اکران در ایران 

در هندوستان اکران کنیم.
وی ادامه داد: این فیلم در ایران بعد از عاشورا و تاسوعا 
اکران می شود و با توجه به برنامه ریزی انجام شده اکران 

آن در هندوستان دی ماه در نظر گرفته شده است.
این کارگردان تاکید کرد: موسیقی این فیلم در هندوستان 
در حال ساخت است و تا ۲ هفته دیگر آماده می شود و 
در اختیار ما قرار می گیرد تا بتوانیم میکس صدا را انجام 
دهیم که البته این کار نیز در هندوستان انجام می شود.

محمدپور در پایان با اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه 
اکران  از  قبل  مراسم که  این  پروژه گفت: در  این  اکران 
بازیگران هندی  برگزار می شود،  ایران  فیلم در  عمومی 

فیلم نیز حضور خواهند داشت.

شکل همان مساله ابدی و ازلِی
 پول است

دبیر شانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک 
شهر  فضای  باید  جشنواره  برگزاری  ایام  در  می گوید 
تهران حال و هوای این رویداد را بگیرد و به نوعی شهر 

عروسکی داشته باشیم. 
مرضیه برومند درباره وضعیت حمایت مالی از دبیرخانه 
جشنواره شانزدهم تئاتر عروسکی تهران مبارک با توجه 
معاون  مرادخانی  علی  پیش  چندی  که  بازدیدی  به 
عروسک  خانه  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  هنری 
داشت به  مهرگفت: مطمئنا اگر پولی به دست معاونت 
هنری وزارت ارشاد برسد به ما پول خواهند داد و این 
اینکه  از  قول به ما داده شده است.وی اظهار کرد: کال 
معاونت هنری  و  نمایشی  مرکز هنرهای  بودجه مصوب 
با چه ساز و کاری می آید و پرداخت می شود، اطالعی 
ندارم ولی برای من عجیب است که پیش از به من گفته 
بیاد  پول  تا  می کشد  طول  خردادماه  آخر  تا  بود  شده 
ولی حاال اواسط تیرماه است و هنوز خبری از بودجه و 
پول نیست. دبیر شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر 
مرکز  در  دوستان  شد:  یادآور  مبارک  تهران  عروسکی 
را  پول هایی  دارند  که  سختی هایی  با  نمایشی  هنرهای 
برای ما فراهم کردند و ما هم در خانه عروسک تالش 
کردیم تا جشنواره را سرپا نگه داریم اما از این به بعد 
و  است  سخت  کار  این  بودجه،  و  پول  داشتن  بدون 

نیست. امکانپذیر 

اعالم بهترین چهره تلویزیونی 
شانزدهمین جشن »حافظ«

تندیس  تصویر(،  حافظ)دنیای  جشن  شانزدهمین  در 
حافظ به بهترین چهره تلویزیونی اهدا خواهد شد. 

با قدرت گرفتن برنامه های مجری محور تلویزیون، جشن 
حافظ به عنوان تنها جشن خصوصی سینما و تلویزیون 
سال  چند  از  را  تلویزیونی  چهره  بهترین  بخش  ایران 
پیش به جایزه هایش اضافه کرد. نامزدهای بهترین چهره 
تلویزیونی امسال جشن حافظ از میان برنامه هایی انتخاب 
شده که از یک فروردین سال ۹۴ تا پایان اسفندماه ۹۴ 

روی آنتن تلویزیون یا روی اینترنت پخش شده اند.
جشن  شانزدهمین  تلویزیونی  چهره  بهترین  نامزدهای 

حافظ عبارتند از:
)نود(-مهران  فردوسی پور  )خندوانه(-عادل  رامبد جوان 
مدیری )دورهمی(-رضا رشیدپور )دید در شب(-احسان 

علیخانی )ماه عسل(
روز  تلویزیونی  چهره  بهترین  حافظ  تندیس  برنده 
خواهد  معرفی  میالد  برج  در  تیرماه  هشتم  و  بیست 
شد. از برندگان سال های گذشته این بخش می توان به 
داریوش ارجمند، مرتضی حیدری، رامبد جوان و عادل 

فردوسی پور اشاره کرد.

 اجرای پروژه »موسیقی ایران
 از گذشته تا امروز« در ایتالیا

پروژه »موسیقی ایران از گذشته تا امروز« در فستیوال اپرتو ایتالیا 
اجرا می شود.

موسیقی  بینال  شصتمین  در  ایرانی  آهنگسازان  حضور  دنبال  به 
این  امروز« در  تا  از گذشته  ایران  پروژه »موسیقی  اجرای  ونیز و 
رویداد هنری، این پروژه موسیقایی ۲6 مهرماه در فستیوال اپرتو 

در رجواِمیلیای ایتالیا نیز اجرا می شود.
اجرا گفت:  این  به گزارش رسیده مهدی خیامی آهنگساز درباره 
بعد از قطعی شدن حضور ایران در شصمین بینال موسیقی ونیز، 
اپرتو  فستیوال  برای  امروز«  تا  گذشته  از  ایران  »موسیقی  پروژه 
نیز ارسال شد که با استقبال هیات هنری این فستیوال در برنامه 
امسال جا گرفت و بدین ترتیب این کنسرت یک روزبعد از اتمام 

بینال ونیز در ۲6 مهرماه در شهر رجواِمیلیابرگزار خواهد شد.

روس ها مبهوت الالیی زنان ایرانی شدند  
فستیوال  در  حضور  با  ایران  نواحی  موسیقی  حوزه  بانوان 
کنسرواتوار  در  حاضران  تشویق  مورد  شرق«  »صدای  موسیقی 

»چایکوفسکی« مسکو قرار گرفتند.
معتبر  فستیوال های  از  یکی  شرق«  »صدای  موسیقی  فستیوال 
موسیقی است که به همت کنسرواتوار »چایکوفسکی« در مسکو 
را  خود  کار  پیش  روز  چند  که  فستیوال  این  می شود.  برگزار 
نواحی  در حوزه موسیقی  فعال  بانوان  با حضور  امسال  آغاز کرد، 
استقبال خوبی  با  اجراها  این  می شود،  گفته  که  بود  همراه  ایران 
همراه شده اند.در همین حال، خانم مارگاریتا ـ معاون کنسرواتوار 
چایکوفسکی ـ پس از اجرای بانوان ایرانی، در یک سخنرانی مطرح 
کرد: هرکدام از هنرمندان ایرانی، سرزمینی از نغمه های سحرانگیز 
چنین  دنیا  کجای  هیچ  در  که  به راستی  هستند.  اسطوره ای  و 
تنوع و موسیقی جذابی شنیده نمی شود. من از همه ی هنرمندان 
این فستیوال هستند، کمک می خواهم  برجسته ی جهانی که در 
پیمان  کنند.همچنین  معرفی  جهان  همه ی  به  را  فرهنگ  این  تا 
فستیوال  این  در  و  است  نواحی  موسیقی  فعاالن  از  که  بزرگ نیا 
حضور پیدا کرده است، درباره ی جزییات اجراها به خبرنگار ایسنا، 
فستیوال های  معتبرترین  از  یکی  شرق«  »صدای  فستیوال  گفت: 
و  موسیقی دانان  اغلب  را  آن  مخاطبان  که  است  جهان  موسیقی 
پژوهشگران تشکیل می دهند. اجرای موسیقی نواحی توسط بانوان 
ایرانی در فستیوال امسال بسیار مورد توجه قرار گرفت تا جایی که 
خیلی از مخاطبان پس از هر اجرا، ساعاتی را منتظر می ماندند تا با 

هنرمندان صحبت کنند.

آن سوی آب ها

و  تارزان«  »افسانه  یخبندان«،  »عصر 
مهم  خانوادگی  فیلم  سه  جی«  اف  »بی 
هستند که هم زمان اکران بین المللی خود 

را شروع کردند.
به نقل از اسکرین دیلی، پنجمین قسمت 
به  جدیدی  نگاه   ، یخبندان«  »عصر 
استیون  جدید  فیلم  و  تارزان«  »افسانه 
سه  «بی اف جی«  عنوان   با  اسپیلبرگ 
فیلم مهم سال هستند که هم زمان اکران 
بین المللی خود را آغاز کرده اند و به بازار 
تابستان و تعطیالت خانواده ها امید دارند.

»عصر یخبندان: دوره برخورد« از همین 
فروش  قلمروهای  بیشتر  وارد  هفته  آخر 

سه  انیمیشن  این  است.  شده  بین المللی 
آمریکا  در  بار  نخستین  برای  پیش  هفته 

راهی سینماها شد.
کامپیوتری  بعدی  سه  انیمیشن  این 
های  فیلم  مجموعه  از  فیلم  پنجمین 
»عصر یخبندان« است و از پنجشنبه )۳۰ 
ژوئن( در استرالیا و آلمان راهی سینماها 
شده و جمعه به مکزیک و بریتانیا رسیده 

است.
این مجموعه  سال ۲۰۱۲ قسمت چهارم 
موفق به فروش ۷۱۵ میلیون دالری شده 
بازارهای  از  بود که ۸۲ درصد فروش آن 

جهانی به دست آمده بود. 

اکران همزمان سه فیلم خانوادگی در جهان

اصغر فرهادی تاکید کرد فیلم »فروشنده« 
از  قبل  و  نشده  ای  اصالحیه  هیچ  شامل 
اکران جهانی در کشور خودمان روی پرده 

می رود. 
»فروشنده«  فیلم  کارگردان  فرهادی  اصغر 
ماه در حاشیه  تیر  امروز یکشنبه ۱۳  عصر 
ها«  آدم  »آی  مستند  از  رونمایی  مراسم 
جمع  در  اعتماد  بنی  رخشان  ساخته 
بدون  »فروشنده«  فیلم  گفت:  خبرنگاران 
گیرد  می  نمایش  پروانه  ای  اصالحیه  هیچ 
و به زودی در سینماهای کشور اکران می 

شود.

اکران  از  قبل  فیلم  این  کرد:  تاکید  وی 
جهانی در سینماهای کشور اکران می شود.
این کارگردان سینما در مورد فعالیت های 
خوشبختانه  گفت:  کشور  در  خیرخواهانه 
مردم ما همیشه روحیه فعالیت های خیریه 
را دارند و در این میان هنرمندان شناخته 
شده بیشتر دیده می شوند. خدا را شاکرم 
مردم  همه  موجود  مشکالت  تمام  با  که 

آمادگی فعالیت در کارهای خیر را دارند.
به گزارش مهر، در روزهای اخیر خبرهایی 
مبنی بر حذف ترانه ای از فیلم در رسانه ها 

منتشر شده بود.

»فروشنده« بدون اصالحیه اکران می شود

فرهنگسرای نشاط بندگی 
پذیرای نمازگزاران عید سعید 

فطر می شود

هنری  فرهنگی  سازمان  فرهنگی  معاون 
شهرداری تهران از برپایی فرهنگسرای نشاط 
بندگی در روز برگزاری نماز عید سعید فطر 

خبرداد.
به گزارش پیام زمان به نقل از رسانه خبری 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حجت 
االسالم حسن ناصری پور با اشاره به برگزاری 
فطر  عید  روز  در  بندگی  نشاط  فرهنگسرای 
گفت: ظرفیت ماه پرفضیلت رمضان و عید فطر 
به گونه ای است که می توان با برنامه ریزی دقیق 
و مناسب کارهایی موثر، هم برای ایجاد و افزایش 
نشاط و سرزندگی و امید در بین اقشار جامعه 
انجام داد و هم می توان زمینه بهره وری بیشتر 
معرفتی و معنوی و عمق بخشیدن به ایمان و 
باور آحاد جامعه به خصوص جوانان را فراهم آورد 
که این بهره ها نه تنها به حفظ سالمت تن و جان 
و تعمیق باور ها می انجامد بلکه افراد، خانواده ها و 
جامعه را در مقابل هجمه های بی امان فرهنگی 
بیمه می کند و موجب ارتقای سالمت باور ها و 
تعمیق ارزش های دینی و معنوی ناب می شود. 

 وی افزود: در همین راستا سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران در ماه مبارک رمضان 
فرهنگی  کمیته  مسئول  عنوان  به  امسال 
نماز عید فرهنگی نماز عید فطر ویژه برنامه 
فرهنگسرای نشاط بندگی را با رویکرد »نشاط 

بندگی« اجرا می کند. 
هنری  فرهنگی  سازمان  فرهنگی  معاون   
شهرداری تهران در معرفی بخش های مختلف 
شامل  برنامه  این  کرد:  بیان  ویژه برنامه  این 
بخش های مختلف محتوایی و میدانی است 
که در قالب ایستگاه، تولید محصول، بازی و 

سرگرمی، اجرای زنده و... برگزار می شود .

خبر

آدم ها«  فیلم مستند »آی  از  رونمایی  مراسم 
حضور  با  بنی اعتماد  رخشان  اثر  جدیدترین 
اصغر فرهادی دیگر کارگردان سینمای ایران و 

فیلم ساز برگزیده اسکار برپا شد.
رخشان بنی اعتماد اولین نمایش مستند »آی 
آدم ها« را به صدابردار فقید سینما، یدا... نجفی 
تقدیم کرد.آیین رونمایی از این مستند، عصر 
بین المللی  همایش های  سالن  در  تیرماه   ۱۳
حضور  با  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  مرکز 

جمعی از سینماگران و خیران برگزار شد.
به همت موسسه »خیریه  مراسم که  این  در 
سینماگرانی  بود،  شده  برگزار  امید«  زنجیره 
همچون اصغر فرهادی، مهتاب کرامتی، علیرضا 
داوودنژاد و رضا داوودنژاد، فرهاد اصالنی، حسن 
فتحی، فرهاد توحیدی، جهانگیر کوثری، باران 
کوثری، حبیب رضایی، عاطفه رضوی، مجید 

برزگر، هومن برق نورد، سروش صحت، نرگس 
حاجیان،  آزیتا  قاسمی،  محمدحسین  آبیار، 
مهراوه شریفی نیا، رویا نونهالی و لیلی گلستان 
رضاداد،  علیرضا  چون  مدیرانی  همچنین  و 

امیرحسین علم الهدی حضور داشتند.
درباره ی  مراسم  این  در  اعتماد  بنی  رخشان 
داد:  توضیح  امید«  زنجیره  »خیریه  موسسه 
پرس وجو  موسسه  این  نام  درباره ی  زمانی 
کردم و متوجه شدم در سال های خیلی دور، 
از دورترین  را  و محروم  بیمار  بچه های  وقتی 
فرانسه می بردند،  به  برای درمان  آفریقا  نقاط 
هرکدام از کودکان به خانواده هایی در فرانسه 
معرفی می شدند و پس از درمان در بیمارستان 
این حلقه ها می چرخید تا در نهایت کودک به 

کشورش باز گردد.

رونمايی از جديدترين مستند رخشان بنی اعتماد 


